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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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De Lindespelers 
spelen alweer 
iets nieuws

Viering 100 jaar 
Vrouwenkiesrecht

Sterke winnaars 
bij zonovergoten 
wielerstrijd 
in Gerwen
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer info.

BEKIJK 
DE 

HARTPAGINA
VOOR HET 

KONINGSNACHT- EN 
DAGPROGRAMMA

28 APRIL

KOOPZONDAG

13:00-17:
00

ZATERDAG 27 APRIL

KONINGSDAG
GEZELLIGE ORANJEMARKT

WINKELS OPEN
WoensXL is voortaan ma t/m zat vanaf 10.00 uur open.

Ook op zaterdag geopend!

Kapperdoesweg 8, 
5674 AJ Nuenen

040-7200862

Wij staan voor u klaar op: 
ma t/m do van 9.30u-18.00u

Vr: 9.30u-21.00u Za: 9.30u-17.00u

Koninklijke   
onderscheiding voor de  
heer drs. P.H.M. Reemst (Peter)
Op woensdag 17 april heeft burgemeester Maarten Houben een Koninklijke 
onderscheiding uitgereikt aan onze dorpsgenoot Peter Reemst die zich al 
jaren heeft ingezet als tropenarts naast zijn functie als chirurg. Hij is be-
noemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus legt zijn werk 
neer als chirurg in het Maxima Medisch Centrum en is in maart vertrokken 
naar Nigeria om voor het Rode Kruis als chirurg te gaan werken.

met 2014 was hij als lid van het be-
stuur/de medische staf vertegenwoor-
diger van de medisch specialisten in 
het MMC.

Van 2012 tot heden is hij ook opleider 
van artsen in het MMC. De artsen in op-
leiding tot Arts Internationale Gezond-
heidszorg en Tropengeneeskunde 
(AIGT) worden opgeleid tot generalis-
tisch werkende artsen die wereldwijd 
inzetbaar zijn. 

Decorandus is als opleider AIGT bin-
nen het MMC verantwoordelijk voor 

Reemst (61) heeft geneeskunde en fi-
losofie gestudeerd in Groningen en 
Parijs. Hij werkte van 1986-1989 in Mu-
tomo Mission Hospital in Kenya. Hij 
volgde zijn opleiding tot algemeen 
chirurg in Deventer en Nijmegen. Hij is 
sinds 1995 als medisch specialist/chi-
rurg lid van de maatschap MSB de Me-
dici in (destijds het Diaconessenhuis, 
nu het Máxima Medisch Centrum. 
Naast zijn functie als chirurg was hij 
van 1996 tot 2004 voorzitter van de 
maatschap chirurgie. In de járen daar-
na heeft hij leiding gegeven aan de 
spoedeisende hulp. Van 2010 tot en 

 Lezersaanbieding 
Asperges aan het Veld

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;
• Koffie/thee met lekkernij.

Normale prijs € 80,- p.p. 
Rond de Linde actie € 68,50 p.p.

Gebruik bij reserveren via de website de kortingscode ‘ronddelinde’.

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

het onderdeel chirurgie. Hij begeleidt 
jaarlijks 1 tot 2 artsen in opleiding tot 
specialist tropengeneeskunde, on-
danks zijn drukke dagelijkse praktijk. 
Daarnaast wordt decorandus door ver-
schillende nationale universiteiten 
voor de opleiding geneeskunde bin-
nen het leerblok tropen gevraagd om 
colleges te geven of lezingen te hou-
den. Jaarlijks ging hij -meestal tijdens 
vakanties- enige weken naar de tropen 
voor begeleiding van collega's. Voor 
onderricht ter plekke en voor de pati-
entenzorg was hij een zeer welkome 
en betrouwbare vraagbaak voor de lo-
kale artsen en Nederlandse tropenart-
sen in het veld. 

Sinds het begin van deze eeuw heeft 
hij als chirurg en mentor o.a.gewerkt in 
Ethiopië, Tanzania, Kenia, Uganda en 
India en hij ging jaarlijks terug om bij 
te dragen aan de verbetering van de 
zorg. Hij werkt in goede harmonie met 
de lokale staf en afgestemd op de 
plaatselijke noden en mogelijkheden. 
Vanuit zijn positie als arts heeft hij een 
bijzondere bijdrage geleverd aan de 
chirurgie in vele ontwikkelingslanden. 

 

 

Kinderen van  De Rietpluim  
schenken Voedselbank € 270,-
Op 18 april mochten Toon Rooijakkers 
en Henk Pero namens de voedselbank 
Nuenen een bedrag van 270 euro in 
ontvangst nemen van de beide groe-
pen 5 van De Rietpluim.

Deze beide groepen hebben dit bij el-
kaar gebracht door zelfgemaakte spul-
len te verkopen en klussen tegen beta-
ling te doen. Het geheel kwam voort uit 
een spreekbeurt over goede doelen.
De kinderen vertelden wat zij wisten 
van de voedselbank en de beide be-
stuursleden gaven uitleg over de nu al 
12 jaar bestaande voedselbank Nuenen.
Zij waren aangenaam verrast van dit 
prachtige resultaat en zullen het geld 
goed besteden.

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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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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VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT
Op donderdag 23 mei 2019 vinden er weer verkiezingen plaats. Dit 
keer voor het Europees Parlement. Bent u als kiezer niet in de gele-
genheid om persoonlijk te stemmen, dan kunt u iemand anders 
machtigen. Daarbij zijn onderstaande datums van belang om reke-
ning mee te houden:
• Voor 20 mei 2019, tot 12.00 uur: aanvragen volmachtbewijs 

waarmee u iemand schriftelijk kunt machtigen voor u te gaan 
stemmen.

 Voor 22 mei 2019, tot 12.00 uur: aanvragen kiezerspas waarmee 
u niet in uw woonplaats maar in een andere gemeente in Neder-
land kunt stemmen.

Voor meer informatie over deze verkiezingen kun u terecht op onze 
website: www.nuenen.nl

VERGUNNINGEN     
PERIODE 15-04-2019 EN 22-04-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Europalaan 2 - Venakker Bouwen geluidsmuur 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Boord 25 Asperges aan het veld 15-31 mei 

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

DUURZAAMHEID
Weggooien kan altijd nog…
Stofzuiger kapot? Koffi ezetapparaat doet niks meer? Bij het Repair 
Café Eindhoven repareren ze alles wat kapot gaat. Je hoeft niets weg 
te gooien. Het Repair Café repareert 60% van de apparaten die 
worden meegenomen. U moet het apparaat wel kunnen meenemen 
naar een Repair Café, want ze komen niet aan huis.
https://www.repaircafeeindhoven.nl/

SCHONE GEMEENTEVIJVER
Afgelopen woensdag 17 april werden er 1000 kleiballen met bacte-
rieën en schimmels in de gemeentevijver gegooid door medewerkers 
van Waterschap De Dommel. Dit is een proef waarbij de micro-
organismen de sliblaag afbreken en zorgen voor een schonere ge-
meentevijver. Meer informatie via: www.nuenen.nl

INTEGRALE CONTROLE   
BEDRIJVENTERREIN EENEIND IN NUENEN
Dinsdag 16 april 2019 vond een integrale controle met verschil-
lende instanties plaats op bedrijventerrein Eeneind in Nuenen. 
Verschillende instanties hebben gezamenlijk meerdere bedrijven 
gecontroleerd. Er is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeen-
stemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en milieu-
wetgeving wordt nageleefd. De bedrijfspanden werden ook onder-
zocht op illegale activiteiten. De controle is een gezamenlijke actie 
van de gemeente Nuenen, Politie, Omgevingsdienst Zuidoost-Bra-
bant en Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. 

Resultaten
De controle is goed verlopen. De betreffende ondernemers hebben 
medewerking verleend aan de controle. De onderlinge samenwerking 
en communicatie tussen de partners was goed. Een aantal speci-
fi eke resultaten van de controle:
• In totaal zijn 11 bedrijfspanden (waaronder autobedrijven) ge-

controleerd.
• De politie heeft een personenauto en diverse auto-onderdelen 

in beslag genomen voor nader onderzoek.
• Controleurs van de gemeente constateerden enkele gevallen van 

strijdig gebruik met het bestemmingsplan.
• Controleurs van de Omgevingsdienst constateerden enkele 

kleine milieuovertredingen.

Wat kunt ú doen?
Als gemeente pakken we georganiseerde, ondermijnende criminali-
teit aan, samen met onze partners. Maar ook uw hulp is nodig. Meld 
verdachte situaties altijd bij de politie (via politie.nl/mijn buurt) of 
via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 of www.meldmisdaada-
noniem.nl).

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

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

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

AFVALWEETJE

Heeft u bedrijfsafval? Regel dat dan ook via uw 
bedrijf. Want dit mag niet naar de milieustraat. 

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

MILIEUSTRAAT GESLOTEN   
OP KONINGSDAG
Op Koningsdag zaterdag 27 april is de milieustraat Nuenen gesloten. 
Wel zijn we vanaf 6 april weer iedere woensdagavond geopend tot 
20.00 uur.

ENQUETE OMGEVINGSVISIE
Denkt u mee over de toekomst van Nuenen? 
Afgelopen weken zijn medewerkers van de gemeente met een vra-
genlijst op pad gegaan om onze inwoners om hun mening te vragen 
over de toekomst van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Vul online de enquete in!
Bent u ons team nog niet op straat tegengekomen? Dan vragen wij 
u om de enquête via onze website in te vullen via www.nuenen.nl/
omgevingsvisie. Vertel ons wat je voor Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten wil in de toekomst. Praat en denk mee over wat belangrijk 
is. We willen graag zoveel mogelijk reacties ophalen.

NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN 
200 JAAR
Tijdens een bijeenkomst in Het Klooster op woensdagavond 17 april 
gaf het bestuur van de Stichting ‘Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
200 jaar’ de eerste aanzet tot festiviteiten in het kroonjaar 2021. 
Op 1 januari van dat jaar is het namelijk precies 200 jaar geleden 
dat Nederwetten met de gemeente Nuenen-Gerwen werd samen-
gevoegd, waarmee de huidige gemeente een feit werd.

Voor en door inwoners
Inwoners van onze gemeente worden opgeroepen om ideeën aan te 
dragen om er een feestelijk jubileumjaar van te maken. De ideeën kunt 
u opsturen naar het secretariaat aan De Geer 7A, 5674 NG Nuenen. 

Logo
Er is een logo ontworpen en binnenkort gaat de website ‘live’.

De nieuwe brug in de Zuiderklamp 
Al geruime tijd was de brug over de vijver in onze wijk in verval geraakt. In 
het verleden is hierover contact geweest met de gemeente. Na enige tijd is er 
groen licht gegeven om tot renovatie over te gaan. Dit is uiteindelijk een vol-
ledige vervanging geworden van de bestaande brug. Een � inke ingreep dus. 

Reeds in een vroeg stadium zijn de om-
wonende geïnformeerd over de plan-
nen. De heren van de gemeente, Robin 
Brekelmans en Frank Peters hebben ons 
aan de hand van de bouwtekeningen 
uitleg gegeven over de uitvoering van 
het project. Het eerste overleg met de 
omwonenden van de vijver vond plaats 
in september 2018. Wij zijn in de gele-
genheid gesteld om onze wensen ken-
baar te maken. Naar tevredenheid zijn 
deze in de definitieve besluitvorming 
meegenomen. Voordat er met de uitvoe-
ring is gestart zijn wij begin januari 2019 

uitgenodigd op het gemeentehuis om 
de definitieve bouwtekening te kunnen 
inzien. Op 11 maart zijn de werkzaamhe-
den gestart. Hoewel het voor de directe 
omgeving een flinke ingreep was, heb-
ben wij geen enkele hinder ondervon-
den van het project. Het project is keurig 
binnen de tijd afgerond. Wij kunnen stel-
len dat het een prima aanwinst is voor 
onze directe woonomgeving. Wij zijn de 
heren Brekelmans en Peters erkentelijk 
voor de prettige samenwerking met de 
omwonenden. 

E.M. Kielen &  M. Bressers

Zelfhulpgroep vanuit 
onmacht naar kracht
In deze groep ontmoet je lotgenoten/ 
vrouwen die te maken hebben gehad 
met seksueel misbruik. We zorgen 
voor een veilige omgeving waarin jij 
(eindelijk) jouw verhaal kan delen. In 
deze groep sta je er niet alleen voor en 
werken we samen vanuit onmacht 
naar kracht. De groep is geschikt voor 
vrouwen die 18 jaar en ouder zijn en 
die professionele ondersteuning krij-
gen of hebben gehad. Deelnemen kan 
anoniem. De zelfhulpgroep vanuit on-
macht naar kracht start op 22 mei. 

Aanmelden: 
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-
Brabant, Email: eindhoven@zelfhulp-
netwerk.nl of  tel: 040-2118328.



  

 

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

Voor kwaliteit, ruime keuze
en een goed advies!!

Karbonades
“Hals - Rib en Haas” ................. iedere 4e GRATIS

Gegrilde Spareribs
“Zo lekker!!” ...................................500 gram 6,95
Runderrookvlees
Boterhamworst
Cervelaat ................ 3x 100 gram 5,95
Kings Ball
“Onze 500ste special” ......................... per stuk 1,85
KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
2 Quiche Lorraine ....................................GRATIS
Zaterdag ‘Koningsdag’ zijn we open tot 13.00 uur

KOOPJE

Nieuwe look met bekende gezichten

KONINGSDAG 27 APRIL OPEN VAN 09:30 - 17:00 UUR

José Cuypers Mode   |   Parkstraat 7, 5671 GD Nuenen   |   040 283 64 41   |   mode@josecuypers.nl   |   www.josecuypers.nl

WOENSDAG 24 T/M ZATERDAG 27 APRIL

4 DAGEN
O U T L E T

30% - 70% KORTING
OP GESELECTEERDE MODE ITEMS

SPECIAL

TOPPER

VLEESWAREN

IN WINKELCENTRUM 
HEUVEL EINDHOVEN

WIN 
SHOPPEN

23 APRIL T/M 12 MEI
EINDHOVEN

HEUVEL

PERDIRECT

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 bezorgers voor:

Zin in een bijbaantje!

NUENEN CENTRUM
OMGEVING PARK

& VAKANTIEBEZORGERS
JULI & AUGUSTUS

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200
admin@rond-

delinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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Tweede editie Vincent van Gogh Photo Award 2019

Een internationale fotowedstrijd, 
georganiseerd door Rotary Club Nuenen
De eerste editie, in 2017, heeft 600 inzendingen opgeleverd uit ruim 60 lan-
den. Met zoveel inzendingen en een hoge kwaliteit foto’s was de eerste editie 
een enorm succes! De tweede editie van deze internationale foto wedstrijd is 
inmiddels van start gegaan. Niet alleen (semi)professionele fotografen kun-
nen aan deze wedstrijd meedoen; iedereen die graag fotografeert, kan inzen-
den tot 30 juni 2019.

Wat zie jij door jouw cameralens als 
zijnde het gezicht van deze wereld? 
Wie of wat is voor jou het gezicht van 
deze wereld? Is dit daadwerkelijk een 
gezicht van een persoon of iets heel 
anders? Of is dit een streek, landschap 
of een bijzondere plek op de wereld, 
die jij met je camera hebt vastgelegd?
 
Stuur jouw foto in voor 30 juni  2019 en 
maak kans op mooie geldprijzen, 
waaronder de hoofdprijs van €1.000,-. 
Met jouw inzending steun je het goe-
de doel.
Rotary Club Nuenen heeft gekozen 
voor de volgende goede doelen: End 
Polio Now, Wereld Natuur Fonds, Stich-
ting Leergeld en De Zonnebloem.
 
Meedoen? Ga naar www.vincentvan-
goghphotoaward.com
 

 
Een vakkundige jury selecteert een 
vijftigtal genomineerde foto’s.
Van 20 september t/m 6 oktober 2019 
zullen de genomineerde foto’s midden 
in het woon- en werkgebied van Vin-
cent van Gogh worden geëxposeerd.
Lopend door het historisch centrum 
van Nuenen treedt de bezoeker in de 
voetsporen van Van Gogh en kan hij de 
foto’s bewonderen. Deze wandeling 
leidt langs een aantal zeer belangrijke 
plekken, die een geschiedenis hebben 
met Vincent van Gogh. Denk aan het 
Van Gogh huis en het Van Gogh kerkje. 
Dagelijks komen toeristen uit de gehe-
le wereld een kijkje nemen naar deze 
historische plekken in de wereld van 
Van Gogh.
 
Met de expositie wil Rotary Club Nue-
nen op een eigentijdse wijze de wereld 
van Vincent van Gogh onder de aan-
dacht brengen van een breed publiek, 
in samenwerking met Visit Brabant, 
Van Gogh Brabant, Profoto, SintLucas, 
Gemeente Nuenen en het Vincentre.

Het thema voor de tweede editie van 
de Vincent van Gogh Photo Award in 
2018 - 2019 is ‘Faces of the World’. Een 
thema, met veel creatieve mogelijkhe-
den en vrijheid voor de fotografen.

De Lindespelers     
spelen alweer iets nieuws 
Na een bijdrage aan Cultuur bij de Buur en de spetterende jeugdproductie 
Oasis volgt begin mei alweer de derde productie van de Lindespelers dit 
jaar: ‘Het Atelier’ van Jean-Claude Grumberg. Jean-Claude Grumberg (Parijs 
1939) is in Frankrijk een gevierd schrijver. Hij is diverse keren onderschei-
den en ontving in 1999 de ‘Prix Moliére’ voor ‘Het Atelier’. Zijn werk bevat 
veel autobiogra� sche elementen. Knap is hoe hij verleden, heden en toe-
komst met elkaar verbindt.

sters en een perser. Allen zijn door de 
oorlog getroffen en deze periode is 
nog lang niet vergeten en verwerkt. In 
de gesprekken, die zij tijdens de lange 
werkdagen voeren, blijven de herinne-
ringen komen, zoals foute politiemen-
sen, deportaties en mensen die niet te-
ruggekeerd zijn. Soms leiden die ge-
sprekken tot heftige discussies. Daar-
naast zijn er ook de gesprekken over 
de dagelijkse beslommeringen, de 
vriendjes en uitstapjes van de jongere 
naaisters, de opvoeding van de kinde-
ren van de anderen, de kleine conflic-
ten die er tussen mensen kunnen spe-
len. Kortom, er wordt gehuild en gela-
chen. We zien de mens in zijn worste-
ling met trauma en verdriet en zijn 
kracht om te overleven. 

Voorstellingen:  3 mei om 20.15 uur, 
Nederwetten, de Koppelaar, 4 mei om 
20.15 uur, Nuenen, Het Klooster, 5 mei 
om 14.30 uur, Nuenen, Het Klooster 
i.s.m. Cultuur Overdag. 10 & 11 mei om 
20.15 uur, Nuenen, Het Klooster. 
Kaartverkoop: www.lindespelers.nl 

 
Het verhaal speelt zich af in een klein 
naai-atelier in Parijs tussen eind 1945 
en 1951. De eigenaren zijn een Joodse 
broer en zus, die de oorlog overleefd 
hebben. In het atelier werken vijf naai-

Repetitie TOP2000 
koor Nuenen
Aanstaande vrijdag 26 april gaan we 
weer z ingen uit het TOP2000 repertoi-
re. Deze keer zullen we vanwege het 
komende songfestival ook oude kra-
kers doen! Ook gaan we uit ons reper-
toire van de TOP2000 een aantal hits 
herhalen!
Na de pauze gaat ons ‘TOP2000 café’ 
open. We genieten dan van de zelf 
meegenomen lekkere hapjes en 
drankjes. De formule is eenvoudig: wij 
zorgen voor de muziek en de deelne-
mers zorgen voor hapjes en drankjes. 
De kosten voor deelname zijn de ge-
maakte onkosten voor kopieerwerk en 
rechten.
Vanaf 19.30 uur is 'de Regenboog' (aan 
de Sportlaan in Nuenen) open en om 
20.00 uur gaan we zingen. Opgave 
voor deelname kan via p.r.weijmans@
gmail.com.

Mediumdemon-
stratie Myrthe 
Bruinzeel in Van 
Goghkerkje
Medium Myrthe Bruinzeel komt op 
17 mei weer naar Nuenen en maakt 
op deze bijzondere avond contact 
met dierbare overledenen. Je bent 
deze avond van harte welkom in het 
van Gogh kerkje in Nuenen. 

Een medium werkt vanuit de weten-
schap dat het leven niet ophoudt bij 
de fysieke dood. De band van liefde 
blijft bestaan. Myrthe werkt vanuit het 
Engels mediumschap waarbij wordt 
uitgegaan van het leveren van bewijs 
over de overledene. Ze beschrijft ka-
rakteristieke kenmerken om op deze 
manier herkenbaar te maken wie er 
communiceert. Zodra het contact her-
kend is zal er ook een boodschap ge-
geven worden. Myrthe volgde o.a. les-
sen aan het Arthur Findlay College in 
Stansted en is lid van de SNU.UK.

Vrijdag 17 mei, 20.00-22.00 uur (geen 
pauze), inloop vanaf 19.30 uur.
Van Goghkerkje, Papenvoort 2a Nue-
nen. Bijdrage: 15 euro. Reserveren: 
info@besef.nu

Drijehornick-lezing 

Kunstenaarschap     
versus politiek activisme van 
Johannes Proost in Nederwetten 
In de komende Drijehornick-lezing staat de ‘vergeten’ kunstenaar Johannes 
Proost centraal. Kunst- en cultuurhistoricus Peter Thoben, voormalig direc-
teur-conservator van Museum Kempenland Eindhoven, vertelt over de etser 
Johannes Proost, die van 1906 tot 1911 op de Bloemhoeve in Nederwetten 
heeft gewoond en gewerkt. 

levensverhaal dat nog vele onbeant-
woorde vragen heeft. In de lezing zal 
niet alleen het Nederwettense werk 
van Johannes Proost aan bod komen, 
maar het levensverhaal voor zover dat 
te achterhalen valt in de context van 
zijn tijd geplaatst worden. 
De Drijehornick-lezing wordt georga-
niseerd door heemkundekring De Drij-
ehornick op donderdag 2 mei vanaf 
20.00 uur in basisschool De Dassen-
burcht aan de Jacob Catsstraat. De toe-
gang is voor leden e n niet-leden gratis. 

Bloemhoeve 
Domineeszoon Johannes Proost ver-
blijft vanaf 1905 in Brabant, aanvanke-
lijk in Uden en Bladel conform de toen-
malige mode onder kunstenaars om 
‘diep in het boerenland’ te zitten. In 
maart 1906 vertrekt Proost met zijn 
vrouw Charlotte Sjouerman naar Ne-
derwetten, waar ze woonruimte huren 
in de Bloemhoeve. Waarom Nederwet-
ten? Waarschijnlijk was het Vincent van 
Gogh, die hij zeer bewonderde. In een 
aantal van zijn werken is ontegenzeg-
gelijk de invloed van Van Gogh duide-
lijk te herkennen. In Nederwetten ko-
men niet alleen zijn eerste etsen tot 
stand, hij wordt ook actief binnen de 
Sociaal-Democratische Partij (SDP) en 
later de Communistische Partij. Na zijn 
Nederwettense tijd gaat Proost stude-
ren aan de Antwerpse Academie. Ver-
volgens woont hij in Moskou als Ne-
derlands partij-afgevaardigde bij de 
Communistische Internationale waar 
hij contacten onderhoudt met revolu-
tionaire arbeidersbewegingen. 

Staatsgevaarlijk 
Na terugkeer in 1923 in Rotterdam 
gaat hij weer etsen en trekt met grafi-
cus Andreas Schotel op, die zijn etsen 
afdrukt. Samen ontwikkelen ze de 
‘schone’ druktechniek. Daarnaast blijft 
communist Proost, onzichtbaar voor 
de buitenwereld, politiek actief. Hij zou 
betrokken zijn bij een reactionaire 
communistische groepering met 
scheepssabotages, zodat hij op de lijst 
van staatsgevaarlijke personen voor-
komt. Kort voor de Duitse inval wordt 
Proost preventief opgepakt en komt 
uiteindelijk in het Duitse concentratie-
kamp Sachsenhausen terecht waar hij 
in 1942 overleden zou zijn. Een intrige-
rende kunstenaar met een ongewoon 

Johannes Proost ‘in Duits gevangenkamp 
overleden’, schilderij van Andreas Schotel 

Vorige week dit tafereel aangetro� en in de dorpsboerderij het Weverkes-
hof in Nuenen. Kauwen zijn intelligente dieren, maar toch nemen ze be-
paalde zaken kennelijk klakkeloos over van mensen.
 

Foto: F.  van den Boom

Veel activiteiten      
bij KBO Lieshout 
KBO Lieshout is een dynamische seniorenvereniging. De vereniging zorgt 
niet alleen voor gezellige en interessante activiteiten maar houdt zich ook 
intensief bezig met belangenbehartiging van senioren. Iedere dinsdagmor-
gen is er van tien uur tot half twaalf in het Dorpshuis een Inloop waar ook 
bestuursleden aanwezig zijn. Loop eens binnen en maak kennis met een dy-
namische seniorenvereniging. 

beurt aan KBO Lieshout. Om 14.30 uur 
beginnen we met een H. Mis in de pa-
rochiekerk van Onze Lieve Vrouw ten 
Hemelopneming in Handel. Medewer-
king van Seniorenkoor ‘Vogelenzang’. 

Samen Uit Eten 
Op woensdag 15 mei gaat KBO Lies-
hout samen uit eten in restaurant De 
Reiger in Zijtaart. Vanaf 18.00 uur wordt 
een driegangenmenu geserveerd met 
keuze uit verschillende gerechten.

Gezellige middag 
voor Supersenioren 
Elk jaar organiseert KBO Lieshout een 
verwenmiddag voor haar Supersenio-
ren. Dit jaar is dat op donderdag 16 
mei. Deze dag is voor alle Lieshoutse 
85+ senioren en voor senioren die niet 
meer zo gemakkelijk mee kunnen 
doen aan onze andere activiteiten. 
Mensen met rolstoel of rollator zijn ook 
van harte welkom. Onze supersenioren 
zijn op die middag van harte welkom in 
de Hofkamer van Franciscushof. Voor 
drinken en hapjes wordt gezorgd. We 
kunnen deze middag ook genieten van 
een verrassend muzikaal gastoptreden 
door Eelco van der Aar met muziek uit 
de 60-er jaren. U kunt zich opgeven bij 
de Inloop. De prijs is voor leden van 
KBO Lieshout 2,- euro en voor niet-le-
den  4,- euro. Als u niet gemakkelijk 
naar de Inloop kunt komen kunt u zich 
ook telefonisch aanmelden, bij mevr. 
Elly Kuijlaars tel. 0499-422913. 

Op donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 
wordt de jaarlijkse bedevaart naar Ke-
velaer gehouden. De H. Mis in de Kaar-
senkapel is op donderdag om 19.00 
uur. Medewerking van pater A. Wester 
en Seniorenkoor ‘Vogelenzang’. 

Op vrijdag 10 mei is er weer de beken-
de kienavond in het Dorpshuis te Lies-
hout. De zaal is open om 19.00 uur en 
om 20.00 uur beginnen we met kienen. 
Na het kienen houden wij de loterij met 
mooie prijzen. Wij nodigen iedereen 
van harte uit om te komen kienen.

De leesgroep heeft deze keer gekozen 
voor ‘Wij zijn de Bickers’ van Simone 
van de Vlugt. Het boek vertelt de ge-
schiedenis van de Amsterdamse re-
gentenfamilie Bicker vanaf de zestien-
de eeuw. Houdt u van lezen en lijkt het 
u leuk om een boek met een groep te 
bespreken? Kom dan op dinsdag-
avond 14 mei eens naar Franciscushof. 
Aanvang 20.00 uur.

Bedevaart Handel 
Elk jaar weer gaan duizenden pelgrims 
in de meimaand naar Onze Lieve 
Vrouw van Handel. En ook wij blijven 
die mooie traditie in stand houden: in 
de meimaand gaan we op dinsdag 14 
mei met de 4 KBO’s van Laarbeek op 
bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van 
Handel. De organisatie is bij toerbeurt 
in handen van een van de 4 Laarbeek-
se verenigingen en dit jaar is het de 

 

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.
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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 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

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

Volg ons ook op:

COLUMN Jolande de Kruyf  

Monuta Jolande de Kruyf
T 040 – 282 39 48
I www.monutajolandedekruyf.nl

“Andere koek 
dan cake”
Jolande de Kruyf is 49 jaar en 
woont samen met zoon Teun (15), 
dochter Sam (18) en kindervriend 
Kace in Nuenen. Na 15 jaar als 
freelance TV Producer haar passie 
te hebben nagestreefd, geeft zij 
sinds 3,5 jaar wat meer kleur aan de 
uitvaartbranche. 
 
Ontfermen over families
Als uitvaartverzorger richt zij niet alleen 
haar aandacht op de overledene zelf 
en diens uitvaart maar lijkt juist haar 
onderscheidende manier, waarop zij 
zich ontfermt over de achterblijvende 
families en (klein)kinderen tijdens zo’n 
beladen uitvaartweek het echte verschil 
te maken, ten opzichte van de manier 
van uitvaartieren, zoals we dat wellicht 
gewend zijn.

De dood bespreekbaar maken
De dood is voor velen redelijk onbekend 
terrein (gelukkig maar) en staat 
daarnaast en wellicht ook daardoor 
nog steeds bol van taboes, clichés en 
mysteries die vaak niet terecht zijn. Door 
mijn ervaringen te delen en vragen 
of onduidelijkheden op te helderen 
probeer ik de dood wat levendiger te 
maken. Tastbaarder. Of wat dichterbij 
de mensen die er mee geconfronteerd 
(gaan) worden, zodat het wellicht iets 
bijdraagt aan de verwerking van het 
verlies, vooral ook na een uitvaart.

Wegwijs in deze onbekende wereld
Mensen juist dan hartelijk en gastvrij bij 
de hand kunnen nemen en ze wegwijs 
maken in deze voor hen onbekende 
wereld en beladen tijd, blijkt van 
toegevoegde meerwaarde tijdens het 
plotseling moeten vormgeven van een 
afscheid, en de daarbij gepaard gaande 
emoties.  

Alles is bespreekbaar
Een niet alledaags beroep én 
gespreksonderwerp waar liever niet over 
wordt gepraat, maar waar juist wel heel 
veel vragen over zijn. En misverstanden. 
Jolande wil de dood meer bespreekbaar 
maken. Verhelderen. De aangewezen 
persoon dus om de komende weken een 
aantal brandende vragen aan (de kaak) 
te stellen over dit bijzondere vak.

Heb jij een vraag voor mij?
Ik nodig iedereen graag uit zijn/haar 
vraag aan mij te stellen. Mail deze naar: 
Jdekruyf@monuta.nl en ik ga enthousiast 
en nieuwsgierig op zoek voor je naar 
het antwoord. Geen vraag is te gek of 
vreemd, stom of raar. 
Zelfs niet als je vraag zou zijn om een 
keertje mee te willen rijden met een 
rouwauto of een kijkje zou willen nemen 
bij een crematorium. 

Jolande de Kruyf 
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        keozeb dgaalseg neE
van het CDA aan EU Brussel 

gen ervan te overtuigen dat ze met 
hem een uitstekende Brabantse verte-
genwoordiger in Europa hebben. Hij 
wil voor iedereen de directe lijn naar 
Brussel zijn. 

Het was interessant om direct van een 
ervaren lid van het Europarlement als 
Esther de Lange te horen hoe het spel 

De verkiezing van het Europarlement 
komt er dus aan en dan is het goed 
voor een betere beeldvorming waar 
het Europees parlement voor staat, 
eens nader kennis te maken met dit in-
stituut.

Met een volle bus vertrokken CDA’ers 
en andere geïnteresseerden uit Eind-
hoven, Nuenen en Son en Breugel vo-
rige week vrijdag naar Brussel. 
Het parlement stond op punt om met 
reces te gaan en het was duidelijk dat 
de groep niet de enige was die van 
deze laatste gelegenheid gebruik wil-
de maken om het parlement te bezoe-
ken. 
Na het passeren van de veiligheids-
controle werden de Brabanders in een 
zaal ontvangen, waar eerst een alge-
mene uitleg over het Europarlement 
werd gegeven. 
De nummer drie op de lijst van het 
CDA, Tom Berendsen, lichtte vervol-
gens de standpunten van het CDA 
over het Europese beleid op heldere 
wijze toe en slaagde erin alle aanwezi-

Het gezelschap CDA’ers op bezoek bij het Europarlement 

Al jaren erger ik me suf over de never ending soap Soeterbeekseweg/Kosmoslaan.

Ik wil hier even het volgende over kwijt:
Er staan een handjevol vrijstaande woningen aan de Kosmoslaan. Hoeveel kinderen on-
der de 12 zullen er wonen? De maximumsnelheid is er 30 en de herinrichting is prachtig 
geworden en erg efficiënt. Toch is dat nog steeds niet voldoende. Om de hoek ligt de Air-
bornelaan met zeer veel gezinnen met kleine kinderen, daar mag je 50. Toch willen de be-
woners van de Kosmoslaan liever een heel dorp afsluiten en daardoor dwingen om om te 
rijden via Nuenen, voor hulpverleners niet prettig en voor het milieu ook geen goede zaak.
De Kosmoslaan lag er al jaren en de aankoopprijs van hun villa’s zal daar rekening mee ge-
houden hebben. Willen ze nu op een egoïstische manier de waarde van hun villa’s verho-
gen? Wie is toch die anonieme bewoner die hier zo veel moeite mee heeft? Zou die bewoner 
iets in de melk te brokkelen hebben? Mijn advies aan de bewoner(s) die nu nog steeds pro-
blemen hebben: ga verhuizen naar een doodlopende straat! Probleem opgelost.

Yvon Biemans, Vredehof 11, Nuenen

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

Ingezonden brieven

Viering 100 jaar 
Vrouwenkiesrecht
Op donderdag 9 mei vieren we dat 100 jaar geleden de Wet Actief Vrouwen-
kiesrecht is aangenomen in de Tweede Kamer. Tegelijkertijd blijkt dat tot op 
de dag van vandaag het aantal vrouwen in leidinggevende of invloedrijke 
posities fors achterblijft. 

Iedereen is welkom: mannen, vrouwen, 
jong, oud, PvdA-lid of geen lid. De toe-
gang is gratis, maar meld je wel van te-
voren even aan! Dat kan tot 3 mei bij 
Marjolein Senden via m.senden@eind-
hoven.nl o.v.v. aanmelding 9 mei. Graag 
tot donderdag 9 mei ’s avonds van 
19.45 tot 21.45 uur in zaal Broet van het 
Natlab, Kastanjelaan 500, Eindhoven.
 

De PvdA regio Eindhoven wil daar 
graag verandering in zien en organi-
seert daarom op 9 mei een inspireren-
de avond rondom het thema 'Vrouw 
en politiek, vrouw en invloed. Hoe 
staat het met de emancipatie?'
Inleider op het thema is Julia Wouters, 
auteur van het boek De zijkant van de 
macht; waarom de politiek te belang-
rijk is om aan mannen over te laten. Sa-
men met ons blikt zij terug op 100 jaar 
emancipatie. Wat is er bereikt en waar 
liggen nog opgaves? 
Na haar inleiding reiken we voor de 
eerste keer de ViP040-Roos uit: onze 
eigen PvdA-award voor een bijzonde-
re vrouw die zich op een bijzondere 
wijze in onze regio maatschappelijk 
verdienstelijk heeft gemaakt. 

Collecte Hartstichting    
brengt € 10172,96 op 
De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting van 7 tot en met 13 april heeft 
dit jaar € 10.172,96 in Nuenen c.a. opgeleverd. Uitgesplitst: Nuenen € 8.874,36, 
voor Gerwen € 898,40, en Nederwetten € 400,20. De Hartstichting bedankt de 
collectanten en inwoners van harte voor de bijdrage. Dankzij de giften werkt 
de Hartstichting aan concrete oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk 
te houden. Want een gezond hart is niet vanzelfsprekend. 

voor stap en op verschillende fronten 
tegelijk werken wij aan een hartgezon-
de samenleving. Dat doen wij samen 
met medewerkers, patiënten, vrijwilli-
gers, donateurs, zorgprofessionals, 
wetenschappers en business partners. 
Onze ambitie is om hart- en vaatziek-
ten zo vroeg mogelijk te kunnen her-
kennen, opsporen én zo goed moge-
lijk te behandelen. Daartoe financieren 
wij wetenschappelijk onderzoek, ge-
ven wij voorlichting en werken wij aan 
vernieuwing in de zorg en hulpverle-
ning. Voor meer informatie: hartstich-
ting.nl of secretariaat: Ria van Happen, 
tel; 040-2835570 en Nelleke van de 
Ven, tel 040-2833182. 

Oplossingen 
De Hartstichting werkt aan drie doe-
len: voorkomen van hartproblemen, 
snellere hulp in een noodsituatie en 
betere behandelingen. Binnen deze 
doelen werken we aan verschillende 
oplossingen. Zo werken wij bijvoor-
beeld aan een eenvoudige bloedtest 
waarmee je erfelijke factoren kunt ach-
terhalen en hartproblemen kunt voor-
komen. En we onderzoeken welke sig-
nalen er vooraf gaan aan hart- of her-
seninfarcten. Zodat infarcten op tijd 
ontdekt of zelfs voorkomen kunnen 
worden. Lees meer over onze doelen 
en oplossingen op hartstichting.nl. 

Over de Hartstichting 
De Hartstichting werkt aan concrete 
oplossingen om ieders hart zo gezond 
mogelijk te houden, zodat iedereen uit 
het leven kan halen wat erin zit. Stap 

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen en provinciale verkiezingen, mogen 
stemgerechtigden ook hun stem uitbrengen bij de Tweede Kamerverkiezin-
gen en binnenkort ook bij de Europese verkiezingen. Liefst vier politieke ni-
veaus die allen eigen taken en verantwoordelijkheden hebben en waar je 
als burger inspraak bij hebt. 

gespeeld wordt, waarbij zij kritiek op 
de standpunten van onze regering 
niet uit de weg ging. Zij maakte duide-
lijk dat in een wereld waarin groot-
machten als Amerika en China de 
dienst uitmaken een sterk, verenigd 
Europa noodzakelijk is om onze belan-
gen veilig te stellen. 

Het bezoek werd afgesloten met een 
lunch in een van de restaurants aan 
het gezellige Place de Luxembourg 
waar ook veel parlementariërs en lob-
byisten elkaar treffen. Het was gezellig, 
het liep wat uit, maar het was zonder 
meer de moeite waard: een zeer ge-
slaagde 'informatiedag'. 

Meer informatie: 
zie voor een 'liveverslag' https://www.
youtube.com/watch?v=Yn00ZIVCv-c

 

N KC lanceert   
weegcampagne voor campers
Twee op de vijf camperaars hebben hun camper nog nooit gewogen. Dat 
blijkt uit een peiling op de website van de NKC, Europa’s grootste camper-
club. Om camperaars bewust te maken van het belang van een veilig cam-
pergewicht, start de NKC de landelijke campagne Weet wat je weegt.

beïnvloedt. Ook het remvermogen 
kan verminderen. Wanneer is een cam-
per eigenlijk overbeladen? De camper 
heeft een toegestane maximummas-
sa, die op het kentekenbewijs staat. Dit 
is het maximale dat de camper mag 
wegen inclusief de belading en passa-
giers. Alles wat de camper meer weegt 
dan de toegestane maximummassa, is 
overgewicht.

De NKC raadt aan met een volledig be-
pakte camper naar een weegbrug te 
gaan. “Dan weet je wat de camper reis-
klaar weegt. Neem je de volgende keer 
andere spullen of meer passagiers 
mee, dan kun je zelf de rekensom ma-
ken. Zo kun je met een verantwoord 
gewicht op pad.”

Over de NKC
De NKC is Europa's grootste camper-
club. Als consumentenplatform behar-
tigt de NKC de belangen van Neder-
landse en Belgische camperaars. De 
NKC heeft eigen verzekeringen, organi-
seert groepsreizen en is uitgever van 
onder andere het magazine Kampeer-
auto. Met het internationale Camper-
contact.com faciliteert de NKC ruim 
twee miljoen Europese camperaars in 
hun zoektocht naar de ideale overnach-
tingsplaats. Kijk voor meer info op www.
campercontact.com en www.nkc.nl

De campagne bestaat uit weegmo-
menten dit voorjaar en een uitgebrei-
de pagina op de NKC-website. Tijdens 
vijf momenten zijn camperaars ver-
spreid door het land welkom om kos-
teloos hun camper te wegen. Op de 
pagina www.nkc.nl/weetwatjeweegt 
staat uitgebreide informatie over het 
beladen van de camper en afslanktips. 
Ook staan daar de locaties en data van 
de weegmomenten vermeld.

Door te wegen kunnen camperaars 
voorkomen dat ze overbeladen op pad 
gaan. Dit is één op de vier camperaars 
wel eens overkomen. Dan is er ook nog 
de 20 procent van de camperaars die 
geen idee heeft of de camper te zwaar 
beladen is geweest, simpelweg omdat 
ze het nog nooit hebben gecheckt. 
Stan Stolwerk, directeur van de NKC: 
“We schrikken van deze cijfers.” Over-
gewicht voorkomen begint volgens 
Stolwerk bij bewustwording van het 
gewicht. “Wanneer je weet wat je 
weegt, kun je maatregelen nemen. We 
proberen de drempel naar de weeg-
brug te verlagen. Het is waarschijnlijk 
geen kwade opzet van de overbeladen 
camperaar, maar eerder onwetend-
heid over de gevolgen.”

Overbeladen kan namelijk onveilig 
zijn, omdat het gewicht de rijstabiliteit 

weegcampagne voor campers
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Ieder jaar wordt Koningsdag 
groots gevierd, ook bij WoensXL! 
Zaterdag 27 april van 10.00-17.00 uur staat WoensXL volledig in het teken 
van oranje met een enorme vrijmarkt verspreid door het winkelcentrum. 

worden en kramen van winkels mogen 
niet worden bezet door particulieren.

Veel particulieren bieden deze dag 
spullen aan en gunnen hun ‘huisraad’ 
een tweede leven. Ook de winkeliers 
van WoensXL doen mee met mooie Ko-
ninklijke aanbiedingen! De Oranje-
markt biedt veel speciale producten 
aan naast het reguliere assortiment in 
de winkel. De winkels en horeca zijn in 
de ochtend al geopend. De eerste vrij-
markt fanatiekelingen zijn vaak al 
vroeg aanwezig voor de beste plek. Zo-
dra de poorten opengaan, rond 7.30 
uur, settelen zij zich in het winkelcen-
trum. De Oranjemarkt is voor iedereen 
gratis toegankelijk en alle particulieren 
mogen mee doen. Tevens staat er een 
grote draaimolen en oliebollenkraam.

Wel gelden er een paar regels; verkoop 
is alleen toegestaan voor particulieren, 
commerciële verkoop en verkoop van 
voedingsproducten is niet toegestaan. 
Het is niet mogelijk kramen te huren of 
zelf te plaatsen. Zelf mee gebrachte ta-
fels en stoelen mogen wel. De door-
gang naar winkels moet vrijgelaten 

Koningsdag en/of Koningsnacht 
vieren in Brabant? Pak de bus! 
Koopjes jagen op de vrijmarkt of lekker uit je dak op een festival tijdens Ko-
ningsdag? De bussen van Arriva staan op Koningsdag én Koningsnacht 
klaar voor alle feestvierders. Met het speciale e-ticket Koningsdag kunnen 
reizigers extra voordelig met de bus reizen voor € 5,50 per dag.
 

reiziger van 12 jaar of ouder mogen 2 
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar 
gratis meereizen. Kinderen tot 4 jaar 
reizen altijd gratis in het OV.
 
Extra bussen 
en nachtbussen (Nightliners)
Tijdens Koningsdag zet Arriva in heel 
Brabant op diverse lijnen extra bussen 
in. Tijdens Koningsnacht én de nacht 
na Koningsdag (van zaterdag op zon-
dag) rijden er nachtbussen. Kijk voor 
het complete overzicht op arriva.nl/
koningsdag. Hieronder staat de be-
langrijkste informatie per stad.
Reizigers kunnen voor alle informatie 
over extra bussen, vervoerbewijzen en 
de aangepaste dienstregeling vinden 
op www.arriva.nl/koningsdag

Speciaal voor Koningsdag is het ‘e-tic-
ket Koningsdag’ extra voordelig online 
beschikbaar. Het ‘e-ticket Koningsdag’ 
is te koop via arriva.nl/koningsdag.
Het is ook mogelijk om voor het regu-
liere tarief te reizen met de OV-chip-
kaart of een vervoerbewijs te kopen in 
de bus bij de chauffeur. Betalen is mo-
gelijk met pin of contactloos. Contant 
betalen in de bus is niet mogelijk! Per 

Vacature bestuurslid ICT
Coöperatie OnsNet Nuenen
Het eerste Fiber-to-the-Home netwerk van Nederland werd in 2004/2005 aangelegd in Nuenen. 
Sindsdien loopt Nuenen voorop. Hoewel inmiddels een derde van Nederland glasvezel heeft, is het 
gebruik van glasvezel nergens zo hoog als in Nuenen. Daar zijn we trots op.
De coöperatie is een plaats waarbij een groot deel van de Nuenenaren met elkaar verbonden zijn. 
Daarom vindt de coöperatie haar maatschappelijke rol belangrijk. Zij realiseert deze o.a. door het 
ondersteunen van projecten op het gebied van domotica. 

De functie
Wegens het bereiken van de maximale zittingsduur van het huidig bestuurslid zoekt de CONN een 
nieuw bestuurslid met als portefeuille ICT. Op de website van de CONN, www.connuenen.nl, is 
een uitgebreide profi elschets te vinden.

Interesse?
Belangstellenden worden verzocht voor 15 mei per mail te reageren bij de voorzitter van het 
bestuur Willemligtvoet@connuenen.nl

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

KONINGSDAG OPEN
IEDERE ZONDAG OPEN

10.00 -17.00 UUR

DAGELIJKS 
VERSE AARDBEIEN & VERSE AARDBEIEN & 

(GESCHILDE) ASPERGES(GESCHILDE) ASPERGES

Een groot assortiment: 
tuinplanten, groente/kruidenplanten,

perkplanten, hangpotten

Crooijmans Mannenmode organiseert op Koningsdag 27 april 
in samenwerking met Vanguard Clothing The Roadshow

The Roadshow
Ter lancering van de Vanguard V850 jeans én V850 bike introduceert Van-
guard dit voorjaar de zevende editie van The Vanguard Roadshow. The 
Roadshow gaat in maart van start en toert door het hele land. Op Konings-
dag 27 april organiseert het team van Vanguard Clothing specialisten in sa-
menwerking met Crooijmans Mannenmode The Roadshow in Nuenen. 

racehistorie. De futuristische custom 
heeft allerlei details die verwijzen naar 
de jeans - en andersom - zoals de kleur 
en stiksels van het zadel, de V-vormige 
cut-out voor het achterlicht, de 
waistband patch in Decadent Chocola-
te, de triple highway stitching, de V bo-
ven de backpocket en het ritsje aan de 
zijkant van het zadel.
De bijzondere, one-of motoren van 
Vanguard doen nogal wat stof opwaai-
en in de internationale custom scene 
en ook de aankondiging van de Van-
guard Moto Guzzi V850 en de bijbeho-
rende jeans zorgt voor hooggespan-
nen verwachtingen. 

Crooijmans Mannenmode laat graag 
zien hoe de jeans in diverse wassingen 
perfect te combineren is tijdens ver-
schillende draagmomenten. 
Koningsdag 27 april 9.30 - 17.00 uur.

Deze dag staat geheel in het teken van 
de nieuwste V850 jeans én de custom 
Vanguard Moto Guzzi V850 motor. 
Vanguard Clothing specialisten zullen 
in samenwerking met Crooijmans 
Mannenmode het winkelend publiek 
voorzien van uitgebreid advies. Daar-
naast ontvangt iedere consument die 
voor € 129,- aan Vanguard kleding aan-
schaft een T-shirt cadeau! Iedere con-
sument die deze dag voor € 399,- aan 
Vanguard kleding aanschaft ontvangt 
een leren aktetas t.w.v. € 249,95. Wie 
voor € 499,- aan Vanguard kleding aan-
schaft ontvangt een leren tas cadeau 
t.w.v. € 349,95!

THE V850 Jeans
Vanguard maakt sinds jaar en dag 
naam met unieke cross-overs tussen 
haar jeans en custom Moto Guzzi mo-
toren. Ook in deze collectie vindt er 
weer een kruisbestuiving plaats tussen 
deze twee ambachtelijke processen; 
het bouwen van een custom motor-
fiets en het ontwikkelen van een nieu-
we jeans. De nieuwe V850 Rider Jeans 
is een NOOS jeans van soepele 4-way 
stretch denim in twee nieuwe wassin-
gen: Clean Dark Blue en Mid Blue Used. 
Gelijktijdig met de jeans brengen de 
mannen van Wrench Kings de ‘Master 
of Endurance’ tot leven, een door Gan-
net Design ontworpen Moto Guzzi V7. 
Het design is een hele diepe buiging 
naar de legendarische Moto Guzzi 
V850 Le Mans en een ode aan de rijke 

Gematigde 
ontwikkeling 
in passagiers, 
nauwelijks groei in 
vliegbewegingen  
in eerste kwartaal
Het aantal passagiers op Eindhoven 
Airport kende in de eerste drie maan-
den van 2019 een gematigde groei in 
vergelijking met diezelfde periode vo-
rig jaar. Dat blijkt uit de cijfers over het 
eerste kwartaal van dit jaar. Met 1,28 
miljoen passagiers steeg dit aantal 
met 3% in vergelijking met het eerste 
kwartaal in 2018 (1,24 miljoen). In het 
eerste kwartaal van 2018, ten opzichte 
van diezelfde periode in 2017, lag de 
passagiersgroei op 12%. Het aantal 
vliegbewegingen kende in het eerste 
kwartaal van dit jaar nauwelijks groei. 
Met 8.211 vliegbewegingen steeg dit 
aantal met 0,1% (eerste kwartaal 2018: 
8.204 vliegbewegingen). Een jaar eer-
der groeide het aantal vliegbewegin-
gen ten opzichte van het eerste kwar-
taal in 2017 met 6%.
De passagiersgroei in de eerste drie 
maanden van 2019 is vooral het ge-
volg van een betere bezettingsgraad 
per vlucht. De bezettingsgraad komt 
in de eerste drie maanden van 2019 uit 
op gemiddeld 164 passagiers per 
vlucht (eerste kwartaal 2018: gemid-
deld 159 passagiers). Het aantal vlieg-
bewegingen in het eerste kwartaal is 
iets lager dan de verwachting vanwe-
ge het eerder genomen besluit van Ry-
anair hun thuisbasis op Eindhoven Air-
port te sluiten. De andere luchtvaart-
maatschappijen zullen vanaf het zo-
merseizoen deze vrijgekomen ruimte 
volledig invullen. 
Eindhoven Airport maakte in 2018 be-
kend de groei van het aantal vliegbewe-
gingen te matigen in 2019 tot ruim 41 
duizend in plaats van de toegestane 43 
duizend. Dit is ook nog steeds de ver-
wachting. Het totaal aantal passagiers 
zal voor het hele jaar 2019 naar ver-
wachting uitkomen op ruim 6,5 miljoen.

WoensXL is voortaan ma t/m zat vanaf 10.00 uur open.

Wij nodigen iedereen uit om gezellig 
langs te komen en hopen op een mooi 
‘oranje-zonnetje’!

Woningcorporaties stoppen met administratiekosten Wooniezie 

’Gratis naar een nieuwe huurwoning’
Woningzoekenden die een woning accepteren via Wooniezie betalen hier-
voor geen extra kosten meer. De woningcorporaties Compaen, Volksbelang, 
woCom en Woonpartners, die allen via deze website hun woningen verhu-
ren, hebben besloten geen kosten meer in rekening te brengen bij de wo-
ningtoewijzing. Inschrijven was al gratis, maar tot nu toe betaalden huur-
ders bij een nieuwe woning eenmalig administratiekosten. Deze bijdrage is 
afgeschaft.

den. Niet alleen met een gematigd 
huurbeleid, maar ook door bijvoor-
beeld woningen energiezuiniger te 
maken.” In deze tijd waarin alles duur-
der wordt, hebben de corporaties ge-
keken wat er nog meer gedaan kan 
worden. “Daarom hebben we er samen 
voor gekozen om de administratiekos-
ten af te schaffen. Dat scheelt toch 
weer wat op het moment dat mensen 
verhuizen.“

Bent u op zoek naar een nieuwe (huur)
woning? Schrijf u dan tijdig in  op www.
wooniezie.nl. Dit kan al vanaf 18 jaar 
en er zijn geen kosten aan verbonden.

Verhuizen naar een nieuwe woning is 
meestal iets waar naar uitgekeken 
wordt. Bijvoorbeeld voor jongeren om 
zelfstandig te gaan wonen, voor gezin-
nen om naar een ruimere of voor ou-
deren om juist naar een kleinere en be-
ter passende woning te gaan. “Maar 
verhuizen kost ook geld,” vertelt direc-
teur-bestuurder Mirjam Kräwinkel na-
mens de vier woningcorporaties die in 
Helmond en omliggende gemeenten 
actief zijn. “Er zijn altijd nieuwe spullen 
of potten verf die gekocht moeten 
worden. Als woningcorporaties doen 
wij er alles aan om de woonlasten voor 
onze huurders zo laag mogelijk te hou-

Tijdelijk verbod gebruik grondwater 
voor het beregenen van grasland 
Op de hoge zandgronden is het grondwaterpeil nog steeds te laag. Water-
schap De Dommel heeft een onttrekkingsverbod van grondwater voor gras-
land ingevoerd voor het gebied ten zuiden van Eindhoven tot de Belgische 
grens. Agrarische ondernemers en grondeigenaren mogen hun grasland van 
1 april tot 1 juni niet beregenen met grondwater. De grondwaterstand is in 
het stroomgebied van de Dommel afhankelijk van de hoeveelheid regen. Na 
de droogte in 2018 is er te weinig regen gevallen om op de hoge zandgron-
den de grondwaterstand voldoende aan te vullen. Extra waterinlaat uit gro-
te rivieren zoals bij onze buurwaterschappen is nauwelijks mogelijk. 

aangevuld. De extreem droge zomer in 
combinatie met onvoldoende neerslag 
heeft ervoor gezorgd dat het grondwa-
terpeil zich dit jaar niet overal heeft 
kunnen herstellen. Waarnemend wa-
tergraaf Lex Huijbers: “Tot enkele jaren 
terug gold voor het hele stroomgebied 
een onttrekkingsverbod. Sinds enkele 
jaren was beregenen wel mogelijk als 
het grondwater hoog genoeg stond. 
Helaas hebben we voor de hoge zand-
gronden dit jaar wel een onttrekkings-
verbod in moeten voeren”.

Droogte blijft zorg
Het gebied onder Eindhoven en Til-
burg bestaat uit hoger gelegen, hel-
lende zandgronden. Het water stroomt 
daar snel weg. Deze bijzondere ken-
merken maken het Dommelgebied 
van nature gevoelig voor droogte. Bij 
De Dommel staan op de meeste plek-
ken de stuwen nog steeds hoog om 
het water zo lang mogelijk in het ge-
bied vast te houden. 
www.dommel.nl

Voorjaarsregeling 
Om verdere afname van de voorraad 
grondwater te voorkomen, besluit elk 
Brabants waterschap in de Voorjaarsre-
geling of en waar het onttrekken van 
grondwater mogelijk is. Deze regeling 
geldt alleen voor graslanden, sportvel-
den en golfterreinen en niet voor ak-
kerbouw. Van belang zijn de grondwa-
terstand op peildatum 1 april, het 
stroomgebied en de mate van bescher-
ming. De natuurlijke voorraad grond-
water wordt normaal gesproken in de 
wintermaanden door neerslag weer 

 

Allerzielenconcert 2019 

'Amadeus' heeft 
nog plaats voor 
projectzangers
Ook in 2019 zal er weer een Allerzie-
lenconcert plaatsvinden. Op 9 en 10 
november gaan projectkoor Lux Ae-
terna  en het Valkenswaards Kameror-
kest o.l.v. dirigent Tom Suters hoogte-
punten uit de indrukwekkende muziek 
van de met 8 Oscars bekroonde film 
AMADEUS over het leven van Mozart 
uitvoeren. Centraal in het programma 
staat zijn met mysteries omgeven en 
onvoltooid gebleven Requiem.  
Wil jij meezingen in dit unieke project? 
Dat kan! Er is met name nog behoefte 
aan tenoren maar alle stemsoorten 
zijn nog welkom. Lees alles over het 
project 'AMADEUS' en schrijf je VOOR 6 
MEI in via www.tomsuters.nl
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Indrukwekkend migratieverhaal van gevierde mezzosopraan en harpist

Welkom in niemandsland, 
waar niemand zeker is
Muziektheatervoorstelling De Grens is gebaseerd op dagboekfragmenten 
van Ekaterina Levental, uit de periode waarin ze als 16 jarige vluchteling 
aankwam in Nederland. In een indrukwekkende one-woman show vertelt ze 
over haar zoektocht naar een nieuwe identiteit in een maatschappij waar ze 
geen deel van kan zijn. We zien Nederland door de ogen van een buiten-
staander, met veel humor en begrip. Ekaterina laat op ontroerende en con-
fronterende wijze zien hoe het leven is in een niemandsland, als enkel de 
hoop nog rest.

________________________________ 

‘Ik zal alles doen om   
iemand te mogen zijn.’
________________________________

 Zondag eerste pinksterdag, 9 juni, 
15.00 - 16.30 uur. H. Lambertuskerk, 
Hoekstraat 46 Nederwetten - Nuenen. 
17,50 euro, incl 1 consumptie. kaart-
verkoop: woutertjepluk@gmail.com, 
ook te verkrijgen bij Bio-Kracht Nue-
nen en Bullit Klassiek Eindhoven.

De Grens is het vervolg op de succes-
volle voorstelling De Weg. Daarin ver-
telt zangeres en harpiste Ekaterina Le-
vental over haar vlucht uit de voorma-
lige Sovjet Unie. Een weg die eindigt in 
een veilig politiebureau op de Wallen 
in Amsterdam. De Grens begint daar 
waar De Weg eindigt.
Een jonge vrouw, die vecht voor haar 
bestaansrecht, dwars door grenzen, 
voorbij het oordeel. De Grens vertelt je 
een waargebeurd en hoopvol verhaal, 
opgetekend aan de rand van Neder-
land, met humor en prachtige muziek.

Paasviering op de Crijnsschool 
Op vrijdag 19 april hebben wij met alle kinderen van de Crijnsschool de Clemens-
kerk bezocht om hier samen onze paasviering te starten. In de kerk werd er door 
elke groep een stukje van het paasverhaal verteld. De elementen die hierbij voor-
al naar voren kwamen waren hoop, liefde en vrede. Aan de hand van deze woor-
den werd er ook door verschillende kinderen aan paastak aangekleed. De viering 
hebben we geopend en afgesloten met het zingen van een liedje met alle kinde-
ren van de Crijnsschool. Na de viering in de kerk zijn de kinderen terug naar 
school gelopen en kwamen ze onderweg de paashaas nog tegen. Op school was 
er nog tijd om iets moois voor Pasen te knutselen. Om 12.30 uur konden alle kin-
deren gaan genieten van hun welverdiende vakantie. Mede door de hulp van 
veel ouders was het weer een geslaagde dag. Ook de gastvrijheid van de Cle-
mens kerk werd erg gewaardeerd. Bedankt allemaal voor jullie bijdrage.

Paasviering op De Dassenburcht! 
Op vrijdag 19 april vond de jaarlijkse Paasviering van Basisschool De Das-
senburcht plaats. Alle kinderen hadden thuis een paasontbijt gemaakt voor 
een andere leerling uit de klas en hadden het tasje waarin dit ontbijt zat, 
versierd. Er werd gestart met een lekker paasontbijt in de klas. 

Ook werd er in alle klassen aandacht 
besteed aan het paasverhaal. Dit kon 
doormiddel van een Kahoot quiz, een 
filmpje van de zandtovenaar of the 
Passion. Elke klas kon hieraan zijn ei-
gen invulling geven.

Basisschool de Dassenburcht dankt 
alle ouders voor het helpen bij het ma-
ken van het Paasontbijt en de paasha-
zen die de eieren verstopten voor de 
groepen 1 t/m 4.

De kinderen uit groep 1 t/m 4 kregen 
bezoek van twee paashazen. De paas-
hazen hadden de paaseieren verstopt. 
Er was 1 bijzonder ei, namelijk het 
Gouden Ei. De leerlingen die dit Gou-
den Ei vonden, kregen van de paasha-
zen een oorkonde.
Alle klassen hadden versieringen ge-
maakt voor de paastakken die op het 
podium in de aula stonden. Van crea-
tieve eieren tot kuikens,  het hing er al-
lemaal in.

Scouting Rudyard Kipling 
bedankt Nuenen
 
Tweede paasdag was het weer zover! De enige echte Neuzelmarkt vond 
plaats in de mooie bossen van scouting Rudyard Kipling. Het beloofde een 
mooie dag te worden, want na twee zaterdagen ophalen en na zeer veel 
uren uitsorteren stonden de kramen en super bij. Dus vol spanning stonden 
ruim 100 vrijwilligers om 11.00 achter de kramen klaar.

al de opbrengst was weer super.
Wel hebben we voor volgend jaar een 
nieuwe uitdaging; de hoeveelheid in-
gebrachte spullen was bijna te over-

En een mooie dag werd het! Het weer 
was prachtig, de sfeer was geweldig, 
het afsluitend Chinees diner met alle 
vrijwilligers was heerlijk maar boven-

Acht ooievaars gaan lunchen achter de tractor van een  Nuenense boer in Nuenen

 

Vogelwerkgroep

Maandagavond-
wandeling  
Boktse Beemden
Maandag 6 mei wandelen vogelgidsen 
van het IVN-Nuenen met iedereen die 
belangstelling heeft door de Boktse 
Beemden. Om 19.00 uur vertrekken 
we met de fiets bij Het Klooster. De 
start van de wandeling is, in tegenstel-
ling tot andere jaren, in Nederwetten 
bij de Oude Toren. We steken daar de 
brug over om de Boktse Beemden te 
bezoeken. De wandeling voert deels 
langs de Dommel en deels door weide-
landschap dat fungeert als overloopge-
bied. Het gebied kent een grote variatie 
aan vogels, waaronder waterral, kleine 
karekiet, torenvalk en wielewaal. De 
Boktse Beemden 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 Vogelwerk-
groep? Dat kan! Je bent van harte wel-
kom. Meer informatie bij Roy van der 
Velden, coördinator van de VWG, tele-
foon 06-15 902 603 of mail roypeter40@
hotmail.com

weldigend. We gaan daarom ook in 
beraad hoe we dit grote  maar ook luxe 
probleem volgend jaar kunnen oplos-
sen. Natuurlijk houden wij u op de 
hoogte van onze plannen.

Wij willen iedereen nogmaals via deze 
weg bedanken. Zonder de giften van 
de inwoners van Nuenen, de bezoe-
kers en de vele vrijwilligers was deze 
dag niet mogelijk. Het is ons weer ge-
lukt om er een prachtige dag van te 
maken, iets waar wij heel trots op zijn.
 

Scouting Rudyard Kiplinggebrachte spullen was bijna te over- Scouting Rudyard Kipling

Rond de Linde

Informatie verspreiding: 
040-2831200 

admin@ronddelinde.nl



SPEELTUIN DE KIEVIT IS OP 

KONINGSDAG VRIJ TOEGANKELIJK!
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AFRIJDROUTE	  AFBOUW	  
Ca.	  17:00	  uur	  

Rijrich7ng	  voor	  toegang	  tot	  kramen.	  
Volg	  instruc7es	  van	  verkeersregelaars.	  

	  

DRUMFANFARE JONG LEVEN

Drumfanfare Jong Leven is een allround muziekkorps, opgericht in 1959, 
dat mars- show- en concertoptredens verzorgd en jaarlijks deelneemt aan 
diverse taptoes en streetparades. Daarnaast hebben zij in 2017 een groot 
optreden mogen verzorgen in de Efteling, waren ze in september 2017 te 
gast op het Bloemencorso in Valkenswaard en in september 2018 hebben 
zij deelgenomen aan het Bloemencorso te Loenhout.

2019 staat in het teken van het 60-jarig jubileum van Drumfanfare Jong 
Leven, met drie jubileumactiviteiten: een jubileumtaptoe op vrijdagavond 
7 juni met aansluitend een reünie en feest, een buitenlandse reis, en 
een bijzonder concert  van Drumfanfare Jong Leven. Daarnaast zijn ze 
op dit moment bezig met het instuderen van enkele nieuwe muzikale 
popklassiekers voor komen seizoen.

SHOWKORPS O&V | NUENEN

Showkorps O&V | Nuenen is een energieke show- and marchingband uit 
ons eigen Nuenen. Het korps bestaat uit een dynamische percussiegroep, 
een diverse blazerssectie, en een enthousiaste twirlgroep.  De afgelopen 
jaren hebben zij grote successen behaald met shows zoals “Games” en 
“The European Express”. In seizoen 2018/2019 presenteren zij hun show 
“Generations”.
Naast showoptredens laat Showkorps O&V | Nuenen ook regelmatig van 
zich horen binnen de Nuenense grenzen. Tijdens de carnavalsoptocht, bij 
het inhalen van Sinterklaas en natuurlijk bij de opening van Koningsnacht 
zijn ze van de partij. Show, optocht, of serenade, van ieder optreden maken 
ze een feestje! 

DAVE JOOSTEN 

Dave Joosten is een zanger-
entertainer uit Helmond die al 
een aantal jaren meedraait in het 
feest circuits. Met hits van René 
Schuurmans tot Elvis Presley is 
het 200% feest. In 1996 kwam zijn 
eerste cd uit met als titel Opa en als 
tweede nummer Maria Magdalena.  
Al met al het is meestal een groot 
feest als Dave er is geweest.

Het is weer zover, Koningsdag in 
heel Nederland. Ook  in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten wordt 
het  weer een feestelijke dag, 
vol zonneschijn, vrolijkheid en 
Brabantse gezelligheid.

Koning Willem-Alexander, 
koningin Máxima en hun familie 
gaan dit jaar naar Amersfoort om 
Koningsdag te vieren. 

Wij vieren Koningsdag met 
Brabantse uitbundigheid. Onze 
Oranjecomité’s hebben zich 
ingespannen om een aantrekkelijk 
programma te brengen voor 
jong en oud. Ook de kinderen 
zijn actief geweest om hun fiets 
of bolderkar weer helemaal te 
versieren, het is daarom ook 
ieder jaar weer een genot om 
de vrolijke kinder- optochten, in 
zowel Gerwen, Nederwetten en 
Nuenen, te bekijken. 

Bijna alle muziekkorpsen in onze 
gemeente rukken uit om de 
festiviteiten te versterken. De 
Oranjemarkt die jaarlijks rondom 
het Park wordt opgebouwd, 
wordt  weer een groot succes  Zo 
is onze groene gemeente met 
Koningsdag oranje gekleurd. 

Namens het gemeentebestuur 
wil ik alle vrijwilligers en de 
organiserende O ranjecomité’s 
danken voor hun inzet, tijd en 
energie. Graag wens ik u een 
feestelijke Koningsdag 2019 toe.

Met vriendelijke groet,

Maarten Houben
Burgemeester van 

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

VIERKANT ROND

Vierkant Rond is de unieke mix 
tussen Braziliaans percussiewerk 

en blaasmuziek! Wat in 1990 
begon als een familie-blaaskapel, is 
uitgegroeid naar club enthousiaste 

muzikanten. Zowel gouwe ouwe 
carnavalskrakers als modernere 

feestnummers worden afgewisseld 
of gecombineerd met opzwepende 

Braziliaanse percussie. 
Het repertoire is hierdoor 

veelzijdig en uniek in Nuenen. 

KONINGSDAG
ZATERDAG 27 APRIL 2019

NUENEN - SPEELTUIN DE KIEVIT  |  ORGANISATIE ORANJECOMITÉ
09.15 uur inschrijven fietsoptocht + versieren en inleveren kleurplaat
10.00 uur start optocht
11.00 uur prijsuitreiking 
  (drie leeftijdscategorieën voor versiering en kleurplaat)
De Kievit is met Koningsdag de hele dag open (gratis toegang)

NUENEN - PARK  ORANJEMARKT  |  ORGANISATIE ORANJECOMITÉ
Park tot 10.30 uur gesloten/geen toegang
10.30 uur opbouw Oranjemarkt, 
  toegang via Berg en Van Goghstraat, 
  toegang via Parkstraat en Kerkstraat afgesloten
11.15 uur einde opbouw, autovrij
11.30 uur start Oranjemarkt
17.00 uur einde Oranjemarkt

NUENEN - PARK  |  ORGANISATIE STICHTING PARKEVENEMENTEN NUENEN
13.00 uur  UC Dance
13.30 uur  Knock out
14.15 uur  Chanty de  Louw
14.35 uur  DéDé Dance
15.05 uur  Knock out
15.45 uur  Erica van Lieshout
16.05 uur  Knock Out
17.00 uur  Dave
17.30 uur  Knock Out
18.30 uur  Vierkant Rond
19.00 uur  sluiting

NEDERWETTEN - MFA DE KOPPELAAR
13.45 uur Aanmelden Kinderen. Parade versierde tweewieler
14.00 uur Start Parade. Ten Hout, Bloemhoefstraat, de Koppel
  Geleid door de Drumfanfare Jong Leven en 
  het Nederwettense Sint Anna Gilde
14.30 uur Officiële Opening Koningsdag
  Toespraak Burgemeester en vendelgroet Sint Anna Gilde
15.00 uur Start Spellen en Activiteiten
16.30 uur Prijs uitreiking Parade
17.00 uur  Einde

SINT ANNA GILDE NEDERWETTEN
Al 400 jaar is de Nederwettense Gilde de beschermer van bevolking en kerk 
tegen struikrovers en gespuis. Op deze koninklijke dag zal de Gilde de officiële 
vendelgroet doen voor God, Koning en Vaderland.

PARADE: WIN EENPRIJS!
Versier je fiets, step of skelter, zo mooi en koninklijk als mogelijk. Er zijn 
prijzen voor het mooiste voertuig.

Sint Anna Gilde Nederwetten

Al 400 jaar is de Nederwettense Gilde de 
beschermer van bevolking en kerk tegen
struikrovers en gespuis. 
Op deze koninklijke dag zal de Gilde de 
officiële vendelgroet doen voor God, 
Koning en Vaderland. 

Parade: Win een prijs! 
Versier je fiets, step of skelter, zo 
mooi en koninklijk als mogelijk. Er 
zijn prijzen voor het mooiste 
voertuig.

DJ Niels: Music King

MFA De Koppelaar Nederwetten

Programma
13:45 Aanmelden Kinderen 
Parade versierde tweewieler

14:00 Start Parade
Ten Hout, Bloemhoefstraat, de Koppel 
Geleid door de Drumfanfare Jong Leven 
en het Nederwettense Sint Anna Gilde

14:30 Officiële Opening Koningsdag
Toespraak Burgemeester
Vendelgroet Sint Anna Gilde.

15:00 Start Spellen en Activiteiten
16:30 Prijs uitreiking Parade 
17:00 Einde

DJ DOLLEBOEL

Drive-in dj Dolleboel, 
ook wel bekend als 
Jeffre y Seelen, begon in 
2012 aan zijn carrière 
als dj, heel onschuldig 
op de zolder kamer 
met een laptop en een 
gratis dj versie die hij 
zo kon downloaden op 
zijn computer. Maar 
het is nu uitgepakt van 
bruiloftsfeesten tot 
grote evenementen. 
Het maakt voor dj 
Oversize niet uit wat er 
gedraaid moet worden 
zolang de mensen 
maar een leuke 
avond hebben gehad 
die ze nooit meer 
zullen vergeten. Zijn 
muziekstijl gaat van de 
jaren ’80 tot de muziek 
van vandaag.

ORANJECOMITÉ NUENEN : 
KONINGSDAG 2019
Ik weet dat het elk jaar weer terug 
komt, het voorwoord voor de 
Oranje-editie van de lokale media 
maar het kiezen van een onderwerp 
is toch telkens weer even puzzelen. 
Net als de organisatie rondom de 
Oranjemarkt trouwens. Misschien is 
dit dan ook wel een leuk bruggetje om 
‘iets’ te schrijven over de organisatie 
rondom de Oranjemarkt. 
Koningsdag is een dag waar veel 
mensen naar uit kijken, lekker 
ontspannen en in gezellige sferen 
op lokaal niveau deelnemen of 
deelgenoot zijn van een Nationale 
feestdag. Wist u trouwens dat 
Koningsdag (voorheen Koninginnedag) 
vroeger (1885-1890) Prinsessedag heette? Na het ‘omkatten’ van 
Prinsessedag naar Koninginnedag waren er groepen mensen die niets 
met de monarchie hadden en liever de dag van de Arbeid vierde (1 mei). 
Uiteindelijk ‘wonnen’ de monarchisten en werd 30 april Koninginnedag en bij 
een nationale feestdag horen nu eenmaal tradities en daar is het schrijven 
van een voorwoord er een van mijzelf. 
Achter de schermen gebeurt er eigenlijk best veel waar veel mensen geen 
weet van hebben. Allereerst de lintjes regen waarvoor al jaar voorafgaand 
aan de decoratie voorbereidingen zijn getroffen alvorens de decoratie erkent 
wordt (kent u iemand die in aanmerking zou kunnen komen? kijk dan eens op 
lintjes.nl). De dag erop Koningsdag en Oranjemarkt waarvoor in oktober de 
voorbereiding begint hoe we het jaar erop de markt invulling gaan geven.

Kinderactiviteiten
Kinderoptocht: we beginnen vroeg in de Kievit met het versieren van fietsen 
en het ophangen van kleurplaten gevolgd door een optocht onder muzikale 
begeleiding van Jong Leven! Door de tocht langs ‘Zorgcentrum De Akkers’ te 
leiden brengen we de bewoners een muzikale en gezellige groet. Na afloop 
komen we weer bij elkaar in Speeltuin De Kievit waar een prijsuitreiking voor de 
mooiste kleurplaat en versierde fiets (naar leeftijdscategorie) plaats vindt. En 
ja, deelname is echt gratis.  

Belevingslocatie: Kerkplein wordt kinderplein:
Vorig jaar hadden we sinds jaren weer een luchtkussen waar intensief gebruik 
van gemaakt werd. Dit succes willen we herhalen door het wat grootser 
aan te pakken waarbij we het kerkplein ‘omkatten’ naar Kinderplein. Het 
kinderplein – dankbaar geadopteerd door de supermarkten Jan Linders, 
Jumbo Ton Grimbergen en Albert Heijn Parkstraat en in samenwerking met 
Zonnewende Events en manege Hooidonk- wordt een belevingslocatie voor 
kinderen. Popcorn, suikerspinnen en gezonde snacks zullen hier verkrijgbaar 
zijn maar voornamelijk veel speelplezier. En oh ja, ook zal in het park het grote 
luchtkussen weer aanwezig zijn, dus voor elk wat wils!

Namens het Oranje Comité Nuenen 
wensen wij u dan ook een gezellige dag toe. 

KONINGSNACHT
PROGRAMMA

VRIJDAG 26 APRIL 2019

NUENEN - PARK  |  ORGANISATIE STICHTING PARKEVENEMENTEN NUENEN
19.00 uur Showkorps O&V en Drumfanfare Jong Leven
19.30 uur DéDé Dance
20.00 uur UC Dance
20.30 uur Martine Braams
21.00 uur Ruizzz en DJ Dolleboel 
01.00 uur Sluiting

MARTINE BRAAMS 

Oh, heerlijk. Ik mag weer! Vorig jaar heb ik voor jullie mogen zingen op 
Koningsdag en dit jaar is Koningsnacht aan de beurt. Mijn naam is Martine 
Braams en zingen is mijn grootste hobby. Super tof dat ik met jullie weer 
een feestje mag gaan neerzetten. Tot dan!

KONINGSDAG
NUENEN C.A.
27 APRIL 2019



P	  
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IN	  

AFRIJDROUTE	  AFBOUW	  
Ca.	  17:00	  uur	  

Rijrich7ng	  voor	  toegang	  tot	  kramen.	  
Volg	  instruc7es	  van	  verkeersregelaars.	  

	  

P	  

IN	  

DICHT	  

Aanrijdroute	  OPBOUW	  
10:30	  uur	  tot	  11:15	  uur	  	  

Rijrich7ng	  voor	  toegang	  tot	  kramen.	  
Volg	  instruc7es	  van	  verkeersregelaars.	  

	  

DICHT	  

RUIZZZ 

Ruizzz is een Brabantse 
coverband, die de betere 
nummers uit de Nederlandstalige 
popgeschiedenis speelt. 
Deze worden gebracht met 
een eigen tintje en zijn zeker 
herkenbaar voor het publiek. Ze 
speelden onder andere in het 
voorprogramma van De Dijk, 
BZB, Pater Moeskroen, Peter 
Koelewijn en Nick & Simon, maar 
kunnen nog veel meer dan dat!
Zanger en frontman Jeroen van 
der Velden weet als geen ander 
ieder publiek voor zich te winnen, 
enerzijds door zijn overtuigende 
stemgeluid en anderzijds door de 
gemakkelijke en natuurlijke wijze 
waarop hij het publiek voor zich 
weet te winnen.
Een kleine greep uit het Ruizzz-
repertoire:
Acda & De Munnik, André Hazes, 
3 j’s, Bløf, Bots, Boudewijn de 
Groot, BZB, Clouseau, De Dijk, 
De Poema’s, De Scene, Doe 
Maar, Drukwerk, Frank Boeijen, 
Guus Meeuwis , Hans de Booij, 
Het Goede Doel, Marco Borsato, 
Raymond van het Groenewoud 
en nog velen meer!

ERICA VAN LIESHOUT

Hi Nuenen, mijn naam is Erica, een geboren en getogen Nuenense 
zangeres. Na te hebben gezongen in meerdere bandjes, tijdens trouwerijen 
en feestjes, met harmonieën, in verschillende projecten, tijdens 
artiestenreizen in Kroatië en Turkije, is het nu tijd voor Koningsdag in 
‘my hometown’ Nuenen, waar ik erg veel zin in heb.
Adele, Stevie Wonder, Alanis Morissette, Dusty Springfield, Otis Redding, 
Sia en Aretha Franklin zijn slechts enkele artiesten waarvan ik de muziek 
in mijn repertoire heb zitten. Een breed repertoire, passend bij iedere 
gelegenheid, waarbij soulnummers wel wat meer erin staan. 

T ot Koningsdag!

KNOCKOUT

Muzikaal top-entertainment met een energieke podiumpresentatie: Dát is 
KnockOut! KnockOut neemt je mee in een muzikaal avontuur vol beleving 
en interactie. Met een menukaart vol hits, een knetterende blazerssectie en 
meerstemmige zang zorgen we voor FEEST: Entertainment op het podium, 
interactie met het publiek en een volle dansvloer.

KnockOut bestaat uit 9 enthousiaste, ervaren muzikanten die elk optreden 
voor 100% IN THA PARTY MODE zijn! Met hits, medleys en mash-up’s van 
bekende lekkere oude en nieuwe dans & feest classics brengen we het 
Feest der Herkenning: dé  garantie voor een volledig geslaagd feest! Een 
optreden van KnockOut is ‘high energy’, interactief, toegankelijk, dansbaar, 
en 100% live!
Wij staan klaar om samen met jou een uitzinnige avond te beleven waarin 
compleet uit je dak gaan een vereiste is! 

K

ROUTE KINDERTOCHT 

Vertrek/einde bij speeltuin De Kievit: 
Kerkstraat, Lindenlaan, Parkstraat, Park, Berg, Achter de H eggen, Margot 
Begemannstraat, Vincent van Goghstraat, Dwèrspad, Sportlaan, Kerkstraat.

 

CHANTY DE LOUW

Chanty is van jongs af aan bezig 
met zang en entertainment. Ze 
speelt in musicals en doet jaarlijks 
mee aan Eckart in Concert. Ze heeft 
zich samen met haar zang coach 
Paula snoeren door de jaren heen 
flink ontwikkeld. 

DÉDÉ DANCE

Tijdens Koningsnacht en Koningsdag mogen de leerlingen van DéDé Dance 
weer optreden, een jaarlijks terugkerend hoogtepunt voor de dansers en 
danseressen uit Nuenen met Danceballet, Klassiek ballet en de nieuwkomer 
Modern.
Verschillende groepen zullen met Koningsnacht om 19.30 uur optreden in 
het Park. De dag daarna zal het ook weer lekker druk worden met optredens 
van DéDé Dance in het Park met tientallen groepen op om 14.35 uur.
Dit jaar zullen ze voor het eerst alle stijlen laten zien die DéDé Dance in 
huis heeft! De nieuwkomer modern zal dus voor het eerst gaan optreden. 
DéDé Classic, klassiek ballet, zal ook weer gaan schitteren. En natuurlijk de 
leerlingen van Danceballet: de dreumesen vanaf 2 jaar gaan optreden, net 
als de kinder- en tienergroepen. 

DANSSCHOOL UC DANCE

UC Dance verzorgt al ruim elf jaar 
danslessen in diverse stijlen en is de 
afgelopen jaren uitgeroeid tot een ware 
dansbeleving voor iedereen! Zowel 
kinderen als volwassenen, beginners 
als gevorderden zijn bij ons aan het 
juiste adres. De dansstijlen waar les in 
gegeven wordt zijn gevarieerd zoals; 
Hiphop, Afro, Breakdance, Streetdance 
en Modern.
Inmiddels is dansschool UC Dance 
uitgegroeid tot een dansschool  op 
6 verschillende locaties, waaronder 
Nuenen, en heeft Laura een 
professioneel docententeam om haar 
heen verzameld. Naast het verzorgen 
van gevarieerde danslessen vinden 
wij het geweldig om artiesten te 
begeleiden, dans acts in elkaar te zetten 
voor artiesten, shows & videoclips 
te begeleiden, wedstrijden met onze 
selectieteams mee te doen en het 
geven van workshops. Onze dansschool 
is bedoeld voor mensen met een 
passie! Waar lessen in het teken 
staan van plezier, openheid, respect 
en samenwerken om zo met elkaar te 
werken naar een hoger niveau!
Met Koningsnacht en Koningsdag 
zullen diverse dansers een optreden 
verzorgen in het Park in Nuenen!

DÉDÉ DANCE

Tijdens Koningsnacht en Koningsdag mogen de leerlingen van DéDé Dance 
weer optreden, een jaarlijks terugkerend hoogtepunt voor de dansers en 
danseressen uit Nuenen met Danceballet, Klassiek ballet en de nieuwkomer 
Modern.
Verschillende groepen zullen met Koningsnacht om 19.30 uur optreden in 
het Park. De dag daarna zal het ook weer lekker druk worden met optredens 
van DéDé Dance in het Park met tientallen groepen op om 14.35 uur.
Dit jaar zullen ze voor het eerst alle stijlen laten zien die DéDé Dance in 
huis heeft! De nieuwkomer modern zal dus voor het eerst gaan optreden. 
DéDé Classic, klassiek ballet, zal ook weer gaan schitteren. En natuurlijk de 
leerlingen van Danceballet: de dreumesen vanaf 2 jaar gaan optreden, net leerlingen van Danceballet: de dreumesen vanaf 2 jaar gaan optreden, net 
als de kinder- en tienergroepen. 

KONINGSDAG
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LINDEBLAADJES

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

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

PUZZELHOEKWeek 17

Horizontaal: 1 nauwte 6 ontroering 11 ad acta 12 betaald werk 13 bereide dierenhuid 
14 lectori salutem 16 harde wind 18 moment 20 bonje 22 Indiaas gewaad 23 deel v.e. boom 
25 kleine hoeveelheid 26 computertoets 27 ontkenning 28 Engels café 30 één en ander 
31 verdieping 33 onbuigzaam 35 anno Domini 36 Oude Testament 38 tennisterm 
41 Engelse wollen stof 45 iedere persoon 47 gesloten 48 vaartuig 49 grootvader 
51 muziekritme 53 los deel 55 klus 56 schuilnaam 58 alstublieft 59 zo gauw als 60 insect 
61 lichtpaars 63 riv. in Duitsland 65 science fiction 66 richtingwijzer 67 rangtelwoord.61 lichtpaars 63 riv. in Duitsland 65 science fiction 66 richtingwijzer 67 rangtelwoord.
Verticaal: Verticaal: 1 duivel 2 schuilhokje 3 volledig dronken 4 tot afscheid 5 binnenkomst 
6 kegelsnede 7 mobiele eenheid 8 ijzerhoudende grond 9 gebreid kledingstuk 6 kegelsnede 7 mobiele eenheid 8 ijzerhoudende grond 9 gebreid kledingstuk 
10 bevoorrechte groep 11 provinciehoofdstad 15 keukenkruid 17 regelmaat 10 bevoorrechte groep 11 provinciehoofdstad 15 keukenkruid 17 regelmaat 
19 Europese Unie 21 reinigingsdoek 23 houten wig 24 baat 27 na die tijd 29 pantalon 19 Europese Unie 21 reinigingsdoek 23 houten wig 24 baat 27 na die tijd 29 pantalon 
32 niet wild 34 onheilsgodin 37 Turks vleesgerecht 38 kunstleer 39 miskleun 40 jammer 32 niet wild 34 onheilsgodin 37 Turks vleesgerecht 38 kunstleer 39 miskleun 40 jammer 
41 platvis 42 doorwaadbare plaats 43 levenloos 44 schenkkan 46 afzichtelijk 41 platvis 42 doorwaadbare plaats 43 levenloos 44 schenkkan 46 afzichtelijk 
50 met alle geweld 52 treuzelaar 54 uitroep van pijn 55 losse draad 57 sneu 59 groot water 50 met alle geweld 52 treuzelaar 54 uitroep van pijn 55 losse draad 57 sneu 59 groot water 
62 zangnoot 64 dit is.

M A K R E E L T W E E T A L

E R O M P E E N S A

N B B O O M W I L G J A

U R N E A V E T N O N

A L P V L O E I K I N

O A C R U C R U I G O

Z D F A R C H I E F A L M

O S B M I T N O U E A

L O B G R I M E N O R

B E F K E G O H L E T

L E C L O U E V E R N A

U D A A D O M E N P

F L O P P E N A L D E N T E

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

Oplossingen wk 16
L E B S A G D R E T S O M T K

A N A A I C U R S U S O E S I

P A F Z I E N B A A R G N S E

A N O N A K R E T A W L U E J

R B L A D M E T A A L E K R S

T A S R E M T L S N V N A T G

J C C U E F A E K E N S A S E

E O O F R O M A N E D A R B L

J N G U N D P W N N R A T N D

T S N R E M I N L E I T X E T

N K A C A C A S T U G S M L E

E E C N H B O P M E T O S O K

E L T T T I M T O E T S Z E O

T E A I K O P E R D R A A D R

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

T A R A N T U L AT A R A N T U L A

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.

ALUIN
BRUINVIS
CHEMIE
COUPE
EXERCITIE
FAALKANS
FRIES
GARNIZOEN
GOEDIG
GRAMSCHAP
HAPJE
HAVER
HUISJE
JAGERSTAS
KNIELENKNIELEN
LANDHEERLANDHEER
LEDERLEDER
LICHTBEELDLICHTBEELD
LIEFJELIEFJE
LINIAALLINIAAL
LOEPZUIVERLOEPZUIVER
MAASVLAKTEMAASVLAKTE
NEREUS
NOTERINGNOTERING
OPEEN
OPTIEKOERSOPTIEKOERS
SCHRIK
SCHUB
STATIG
STICK
STROOIEN
TARTEN
TUNER
TURELUUR
VISIE
VISSER
WAKEN
WERVEL
WOEDE
ZESKAMP
ZOMERZEGEL
ZORGWET

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

6 7
4 1 5 8

3 7 5 4
3 7 1

8 9
1 6 5

1 8 7 2
9 5 2 7

7 4

Sudoku

wk 15, Dhr./Mw. M. Rooijakkers, Mariahout

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

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

Informatie verspreiding: 
040-2831200 

admin@ronddelinde.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.

GRATIS AF TE HALEN: 
Pallets, Tel. 040-2831200.

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

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

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

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.

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

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”

WWW.GERWENZO.NL
info@gerwenzo.nl

BEKIJK DE GEBRUIKTE 

BOUWMATERIALEN 
BOUWMATERIALEN 

BEKIJK DE VOORTGANG VAN DE BOUW 

EN DE WONINGEN ZELF!

IN DE PRIJSKLASSE VAN C= 406.000 TOT C= 526.500

Kom alles te weten over de laatst 
beschikbare tweekappers en de  
allerlaatste seniorenbungalow.

BEKIJK DE VOORTGANG VAN DE BOUW 

EN DE WONINGEN ZELF!

IN DE PRIJSKLASSE VAN C
IN DE PRIJSKLASSE VAN C= 

IN DE PRIJSKLASSE VAN C406.000 TOT C406.000 TOT C= 
406.000 TOT C526.500

OPEN HUIS:

ZATERDAG 11 MEI

10.00 - 12.00 UUR

BEKIJK DE GEBRUIKTE 

ONTDEK WAAROM GERWENZO! 

UITERST DUURZAAM IS

Infocentrum:
Ter Warden 30, Gerwen
040 - 34 00 009

Een goed

gebit,

een goed

gevoel!

Gespecialiseerd op het 
gebied van tandprotheses: 
Nieuw kunstgebit, klikgebit,

reparaties, opvullen van 

prothese en frameprotheses.

Kom rechtstreeks langs 

voor een vrijblijvend advies. 

Heuvelplein 91 (Heuvel Passage)

5741 JJ Beek en Donk

0492 - 468444

info@tpplaarbeek.nl

www.tpplaarbeek.nl
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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

Zaterdag 4 mei 
20.15 uur ‘Het Atelier’, De Lindespelers

Het Klooster, Nuenen, 

Zondag 5 mei 
09.30 uur Openluchtmis Mariakapel 

 Mariakapel Loostraat. 
Bij slecht weer: 11.00 uur 
viering in Sint Martinuskerk

Zondag 5 mei 
14.30 uur ‘Het Atelier’, De Lindespelers 

i.s.m. Cultuur Overdag 
Het Klooster, Nuenen

5 mei- 16 juni
'Naar de Zomer toe' expositie bij SHE Art Ga-
lery. Woensdag en zondag 13.00-17.00 uur 

vrijdag 13.00-20.00 uur
SHE Art Gallery, De Huufkes 34 Nuenen

Maandag 29 april
19.00 uur IVN Wandeling Vogelwerkgroep:
De Collse Zegge. Vertrek vanaf Het Klooster
20.00 uur Paulus Schäfer invites…het trio 

Fapy Lafertin. Café De Stam Gerwen

Maandag 29 april t/m zaterdag 4 mei
Collecte Showkorps 

Oefening & Volharding

Donderdag 2 mei
20.00 uur Drijehornicklezing Johannes 

Proost 
Basisschool Dassenburcht, Nuenen

Vrijdag 3 mei
20.15 uur ‘Het Atelier’, De Lindespelers

De Koppelaar, Nederwetten

Zaterdag 27 april 
09.45 uur Prinsen&Prinsessen Run

11.00 uur Kings&Queens Run
13.00 uur Kings&Queensfestival 

Lieshout

Zondag 28 april
10.00-12.00 uur IVN Kids 
‘Bijen en andere insecten’

Hoek Eikenlaan-Jacob Catsstraat, Nuenen

Zondag 28 april 
14.00 uur De Sixties Tribute Band 

't Trefpunt, Belgiëplein 20 te Eindhoven
20.30 uur Liederentafel, Café Schafrath

28 april- 24 mei
'Gast expositie' bij SHE Art Gallery

Woensdag en zondag 13.00-17.00 uur 
vrijdag 13.00-20.00 uur

SHE Art Gallery, De Huufkes 34 Nuenen

Donderdag 25 april
19.30 uur Open ontmoetingsavond 

Lets Ruilkring Nuenen
Dorpsboerderij Weverkeshof
Jhr. v. Berckellaan 5, Nuenen

Vrijdag 26 april
20.00 uur TOP2000 koor Nuenen
Regenboogkerk Sportlaan Nuenen

20.00 uur Kienen in Lieshout
Dorpshuis, aan het Grotenhof, in Lieshout.

Vrijdag 26 april
20.30 uur Mark van de Veerdonk met ‘Geen 

Viking’. Ons Tejater, Dorpshuis Lieshout

Koningsnacht, Park Nuenen

Zaterdag 27 april
 Feestelijke afsluiting Expositie Esdoorn 
van de Kerkstraat in de Regenboogkerk

Koningsdag 2019, Park Nuenen

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

Heuvel te Gerwen

 t/m half juni
Expositie van etsen van Johannes Proost

Din. 09.30-12.30 uur. Woe. 19.30-21.30 uur.
Heemhuis, Papenvoort 15a Nuenen

t/m zaterdag 27 april
Collecte Stichting Samen Verder

afdeling Nuenen

Donderdag 25 april
09.30 uur Senergiek lezing 

Schuif even aan tafel....bij Jim de Koning
Klooster Nuenen

  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: 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 27 april 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en dhr. P. de Witte. 
Zondag 28 april 11.00 uur: viering, mo-
tettenkoor, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en dhr. P. de Witte.

Misintenties
Zaterdag 27 april 18.30 uur: Pastor 
Freek Groot (vanwege geboortedag).
Zondag 28 april 11.00 uur: Pastor Freek 
Groot (vanwege geboortedag); Piet 
van der Velden; Marie-Anne Koster - 
Schulten; Anneke Kluijtmans - Swin-
kels; Truce en Herman Campman - 
Huijerjans; Flor van Aalst; Anneke en 
Ries Meulendijk - Biemans.

Mededelingen
Vanaf volgende week zondag, 5 mei, is 
de viering weer om 09.30 uur, in plaats 
van 11.00 uur. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 28 april 11.00 uur: viering, paro-
chiekoor, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties 
Pastor Freek Groot vanwege verjaar-
dag; overleden ouders Donkers - Ge-
ven, en overleden familieleden.

Maand april
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.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 28 april 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties 
Geen.

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 25 april. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis in de Paasweek; na de 
Mis de litanie van alle Heiligen. 
Vrijdag 26 april. 07.15 uur H. Mis in de 
Paasweek. 
Zaterdag 27 april. 08.30 uur H. Mis on 
de Paasweek. 
Zondag 28 april. Beloken Pasen. 10.30 
uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 29 april. 18.30 uur H. Mis, H. 
Petrus van Verona, martelaar.
Dinsdag 30 april. 18.30 uur H. Mis, H. 
Catharina van Siena, maagd.
Woensdag 1 mei. 18.30 uur H. Mis, Jo-
zef arbeider, echtgenoot van de H. 
Maagd Maria. 

In de kerk is er een tentoonstelling 
over de lijnwade van Turijn. Deze ex-
positie 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 
voorwerp van devotie, vandaar ook 
deze tentoonstelling in de kerk. De fo-
to’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.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk 
Kerken in Peelland ook op Facebook en 
op YouTube.

Met informatie over     
de Vrijwilligerspolis 
Vrijwilligers zijn belangrijk voor uw organisatie. Misschien is uw organisatie 
zelfs volledig afhankelijk van de vrijwillige inzet van mensen. Hoe zorgt u 
ervoor dat mensen hun tijd willen (blijven) steken in uw organisatie? Het 
goed regelen van zaken voor vrijwilligers is voor organisaties dé basisvoor-
waarde om vrijwilligers succesvol hun werk te laten doen. Goed regelen op 
papier, maar vooral in de praktijk! Maar wat betekent dat ‘goed regelen’ con-
creet? En wat levert dat úw organisatie op?  

werk bij de LEVgroep en gecertificeer-
de adviseurs Goed Geregeld van 
Vereniging NOV. Met medewerking 
van de heer Wouter Smith van Vrijwilli-
gersnet Nederland. 

Wanneer? 
14 mei,  19.30 uur tot ca. 21.30 uur. 

Waar? 
Aardappeleterssteegje 3 in Nuenen. 
Op aanvraag kan deze thema-avond 
ook in andere gemeenten georgani-
seerd worden. 

Kosten? De thema-avond is gratis 
voor iedereen die met vrijwilligers 
werkt in Nuenen en Son & Breugel.  

Aanmelden? Via https://www.leren-
metlev.nl/vrijwilligerscollege
Vermeld a.u.b. welke organisatie u ver-
tegenwoordigt en welke rol u heeft. 

Tijdens deze themabijeenkomst Vrijwil-
lige Inzet Goed Geregeld maakt u in het 
eerste deel van de avond kennis met de 
vernieuwde ‘Zelfevaluatie Vrijwillige In-
zet Goed Geregeld’ van Vereniging Ne-
derlandse Organisaties Vrijwilligers-
werk (NOV), de landelijke belangenbe-
hartiger van het vrijwilligerswerk. Deze 
Zelfevaluatie is een handige checklist 
waarmee organisaties samen met hun 
vrijwilligers in kaart kunnen brengen 
wat er goed gaat en wat er beter kan. 
Het tweede deel van de avond bestaat 
uit uitleg over de Vrijwilligerspolis. 
Deze collectieve verzekering is door 
de gemeente afgesloten voor alle vrij-
willigers. Dit deel wordt verzorgd door 
de heer Wouter Smith van Vrijwilligers-
net Nederland. 

Na deze avond weet u: 
1.  Wat de basis is van een goed vrij-

willigersbeleid.
2.  Welke effecten goed vrijwilligers-

beleid heeft op uw vrijwilligers.
3.  Hoe u kunt werken met de ‘Zelfevalu-

atie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’.
4.  Wat de Vrijwilligerspolis biedt voor 

uw organisatie.  

Voor wie?  Voor vrijwilligersorganisa-
ties die nieuwsgierig zijn naar hoe ze 
de inzet van hun vrijwilligers (nog) be-
ter kunnen regelen. Of u al veel heeft 
geregeld, of juist nog weinig; u bent 
van harte welkom! 

Door wie? De thema-avond wordt ver-
zorgd door Marieke van Eijk en Ismene 
Borger van het steunpunt vrijwilligers-

 Kienen in Lieshout
Op vrijdag 26 april organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. 
De avond begint om 20.00 uur en de 
kleine zaal is open om 19.00 uur. Ie-
dereen is welkom.

Zelfhulpgroep 
voor mensen die 
psychose-gevoelig 
zijn
Zelfhulpgroep De Vlinder is voor men-
sen die psychose-gevoelig zijn. Door 
elkaar te ontmoeten en zaken be-
spreekbaar te maken kunnen wij el-
kaar helpen. In de lotgenotengroep is 
er veel begrip voor wat je meemaakt 
en meegemaakt hebt. De bijeenkom-
sten kenmerken zich door een ont-
spannen en positieve sfeer. Deelname 
is mogelijk na aanmelding. Wat in de 
groep wordt verteld blijft in de groep.

De groep komt met ondersteuning 
van Stichting Zelfhulp Netwerk Zuid-
oost Brabant één maal per 4 weken op 
maandagavond in Helmond bij elkaar.

 Voor meer informatie of aanmelding: 
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost 
Brabant eindhoven@zelfhulpnetwerk.
nl of tel: 040-2118328.
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Sterke winnaars bij zonovergoten   
wielerstrijd in Gerwen

Dylan Bouwmans uit Gemert, de win-
naar van de tijdrit over bijna 3,5 km. 
Het criterium over 80 km gaf een di-
vers wedstrijdverloop. Dan weer een 
sterke solist of een duo, een tien man 
tellende kopgroep en pas in de slotfa-
se kwamen de allersterksten tevoor-
schijn. Marien Bogerd kwam solo over 
de finish. De slimme Jasper de Laat uit 
Moergestel sprokkelde in deze klassie-
ker onder de criteriums de meeste 
punten bij elkaar en hij kreeg het Be-
lisoltricot om de schouders. Dit klasse-
ment wordt verreden over acht wed-
strijden in de Brabantse Kempen. Op 
deze pagina een foto-impressie van fo-
tograaf Cees van Keulen uit Gerwen. 

Twee Brabantse renners deden van 
zich spreken bij de elite/beloften. 
Dylan Bouwmans uit Gemert won on-
der het toeziend oog van zijn vader 
Eddy Bouwmans de tijdrit en Jasper de 
Laat uit Moergestel kreeg na afloop op 
het podium het tricot van het Belisol 
Eindhoven Kempenklassement uitge-
reikt. 

Dylan Bouwmans wint tijdrit
Bij de elite/beloftengroep gingen zo’n 
negentig renners van start. Het was de 
eerste wedstrijd die meetelt voor het 
Belisol Eindhoven Kempenklassement. 
De eerste blauwe Belisoltrui was voor 

 
Tweede paasdag stond Gerwen in het teken van de wielersport. Met veel 
deelnemers bij de drie categorieën in deze 53ste editie van de Grote Ronde 
van Gerwen. En met sterke winnaars: De Fries Jente Klaver bij de nieuwelin-
gen, Lars Boven uit Reutum bij de junioren en Marien Bogerd uit Kootwijk 
bij de elite/beloften. De wielerliefhebbers genoten niet alleen van een zon-
overgoten wielerdag in Gerwen, ook van de felle strijd die werd gestreden 
om de podiumplaatsen.

Een langgerekt peloton verlaat de Gerwen-
se dorpskom.... 

Podium bij de nieuwelingen met v.l.n.r. Lennard Meinema, Jente Klaver, rondemiss Judith 
Lammers en Mat van Gorp.... 

Het podium bij de junioren met v.l.n.r. Ian Spenkelink, Lars Boven, rondemiss Judith 
Lammers en Owen Geleijn.... 

Het podium bij de Elite-beloften met v.l.n.r. Wout Verbeek, Marien Bogerd, rondemiss 
Judith Lammers, Johim Ariesen en voorzitter Toon Bouw....

Fries Jente Klaver wint bij de nieuwelingen....

Dylan Bouwmans uit Gemert bij de start 
van de tijdrit....

Nuenense Luuk Verhoeven   
eerste bij het speerwerpen
Op paasmaandag is de Nuenense Luuk Verhoeven (12 jaar) eerste ge-
worden bij de junioren tijdens de openingswedstrijd van het nieuwe 
atletiek seizoen bij HAC Helmond. Hij werd ook tweede bij het ver-
springen en zesde bij 80m sprinten.

   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS week 17
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO  ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Vrijwilligerszorg Thuis vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen/wk. 
  info@vrijwilligerszorgthuis.nl________________________________________________________________________________________________________________________
De Akkers & Jo van Dijkhof  diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk________________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.  diverse tijden mogelijk, afh. v. seizoen________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep maatschappelijke begeleiders en taalcoaches gevraagd t.o.v. vluchtelingen.  Tijden in overleg________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr)  in overleg een middag (op afroep)
 Tuinmannnen/tuinvrouwen voor de bloementuin en/of de groentetuin www.weverkeshof.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
Lokale Omroep Nuenen bestuurslid marketing & communicatie (met kennis op dit gebied) ca. 20 u./mnd. incl. vergaderingen
 redacteuren en video-cameramensen  tijden in overleg
 medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen) 1-2 x p. wk een ochtend in overleg
 PR/marketing medewerker (met kennis social media), tijden in overleg www.omroepnuenen.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
WG Missie Ontwikkeling & Vrede vrijwilligers gevraagd voor de wg. ontwikkelingswerkactiviteiten, o.a. de Wereldmarkt tijden in overleg________________________________________________________________________________________________________________________
St. Meedoen Nuenen vrijwilligers gevraagd voor organiseren van workshops  1x p. mnd,.Meer info: 
 voor kinderen/jongeren met een beperking www.meedoennuenen.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
Nationaal Ouderenfonds Nuenen begeleiding voor de breigroep ‘Samen breien’ 
 (gezellige ontmoeting en breien voor het goede doel) donderdag 13.30-15.30 u.________________________________________________________________________________________________________________________
Gehandicaptenvereniging Nuenen begeleider scootmobielclub (meerijden) 
 vanaf april elke 2e en 4e dinsdagmiddag v.d. maand Info: t.vanwoensel@onsnet.nu ________________________________________________________________________________________________________________________
Huiskamerproject v. senioren chauffeurs met auto om gasten te halen en te brengen op 
 maandag- en/of woensdagochtend Meer info: LEVgroep: 040-2831675________________________________________________________________________________________________________________________
Savant van Lenthof vrijwilligers gevraagd voor  www.savant-zorg.nl/locatie/
 o.a. begeleiding activiteiten ouderen, ondersteuning maaltijden e.a. savant-van-lenthof ________________________________________________________________________________________________________________________
Wijksteunpunt Lunetzorg vrijwilligers gevraagd voor het samen koken en ontspanningsactiviteiten tijden i.o. 
 in het wijksteunpunt  wijkpuntnuenen@lunetzorg.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
De SOOS  vrijwilligers voor begeleiding creatieve/ontspanningsactiviteiten  do 18.45 - 21.45 u.
 voor mensen met een beperking  Info: soos_2012@live.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen 
geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl. Nieuwe vacatures (of 
wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl.

Uitslagen Grote Ronde van Gerwen, 
22 april 2019
Nieuwelingen 40 km: 1. Jente Klaver, 
Kollumerzwaag 2. Lennard Meinema, 
Amersfoort 3. Mat van Gorp, Bergeijk. 

Junioren, 60 km: 1. Lars Boven, Reutum 
2. Ian Spenkelink, Nijverdal 3. Owen 
Geleijn, Rijsenhout. 

Elite/Beloften, tijdrit ca. 3,4 km: 1. 
Dylan Bouwmans, Gemert 4 min.10 
sec. 2. Wessel Krul, Enkhuizen op 2 sec. 
3. Roy Eefting, Vaassen op 3 sec. 

Elite/Beloften, 80 km: Marien Bogerd, 
Kootwijk 2. Wout Verbeek (Neerpelt, 
België) 3. Johim Ariesen, Rhenen. 

JO13-1 verovert vijftiende plaats in Holland Cup

Toernooiweekend     
om nooit te vergeten
De JO13-1 van RKSV Nuenen heeft tijdens het Paasweekend deelgenomen 
aan de Holland Cup. Een groot internationaal toernooi met een indrukwek-
kend deelnemersveld: maar liefst 288 teams uit twaalf verschillende landen 
voetbalden mee. Met een mooie vijftiende plek zijn de ‘gekke boys Nuenen 
D1’ huiswaarts gekeerd! #Trots!!

Door de jongens was er lang naar uit ge-
keken, maar vrijdag 19 april was het dan 
eindelijk zover: vertrek voor deelname 
aan de Holland Cup. Het toernooi werd 
gespeeld op de velden van de vier voet-
balclubs in Almere. Overnachtingen wa-
ren geregeld in Walibi Village, dat com-
pleet was overgenomen door deelne-
mende voetbalclubs. Sowieso waren alle 
overnachtingsmogelijkheden in een 
straal van 50 km rond Almere vol ge-
boekt.
Tijdens het toernooi hebben de Nuenen-
se voetballers in twee dagen zes wedstrij-
den gespeeld. Twee keer tegen een 
Deense club (1x winst, 1x verlies), een En-
gelse club (verloren), een Duitse club (ge-
lijkspel), een Tsjechische club (winst) en 
tot slot nog tegen een Belgische club 
(winst). Ze hebben zo een prachtige vijf-
tiende plek veroverd, waarbij vooral de 
teamspirit en het plezier er vanaf spatten.

Na het voetballen stond beide dagen 
een bezoek aan Walibi op het pro-
gramma en hebben ze met het team 
alle achtbanen bedwongen. Lachen, 
gieren, brullen; allemaal samen in de 
boomstammen. De dare-devils waag-
den zich ook aan de El Condor en de 
Lost Gravity. Maar ook hier waren het 
opnieuw het plezier en de teamspirit 
die de boventoon voerden.

Het was een toernooiweekend om 
nooit te vergeten! Met het prachtige 
weer, een verrassingsbezoek aan de 
McDonalds (Hüs bedankt!) en nieuwe 
contacten met buitenlandse voetbal-
teams (May I have your Insta-account?) 
als prachtige extraatjes. Een speciaal 
bedankje aan Sam en Jaden, de techni-
sche staf, zonder wie dit weekend 
nooit was geworden wat het nu is ge-
weest.
 

Toernooiweekend     
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN 
 Zondag 28 april
Nederwetten 1 - WHV 1  . . . . . . . 14.30
Nederw. 2 - Woenselse Boys 7  10.00
Nederwetten 3 - Nuenen 8  . . . 11.00
Nederwetten 4 - DBS 5  . . . . . . . 12.00
UNA VR1 - Nederwetten VR2  . . 10.00

RKGSV GERWEN
Donderdag 25 april 
RKGSV 2 - Marvilde 4  . . . . . . . . . . 18.45
EMK 7 - RKGSV 4  . . . . . . . . . . . . . . 19.00
 Zondag 28 april
RKGSV 1 - Mariahout 1  . . . . . . . . 14.30
Unitas’59 5 - RKGSV 2  . . . . . . . . . 10.00 
RKGSV 3 - UNA 9  . . . . . . . . . . . . . . 11.00 
RPC 5 - RKGSV 4  . . . . . . . . . . . . . . 14.00 
RKGSV VR1 - Hapert VR1  . . . . . . 11.00 

EMK NUENEN
Donderdag 25 april 
EMK 3 - LSV 2   . . . . . . . . . . . . . . . . 18.45
EMK 7 - RKGSV 4   . . . . . . . . . . . . . 19.00
EMK VR1 - Best Vooruit VR1   . . . 20.00
 Zondag 28 april
EMK 1 - ZSC 1   . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 3 - Essche Boys 2   . . . . . . . . 11.00
RKSV Heeze 4 - EMK 4   . . . . . . . . 12.00
Tivoli 5 - EMK 7   . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
EMK VR1 - OJC Rosmalen VR4   13.00

Vessem - EMK  5-1
Door John de Jong

Onder behoorlijke publieke belangstelling stond de terugwedstrijd in Ves-
sem op het programma, nadat beide ploegen elkaar vorige week in Nuenen 
hadden ontmoet (1-0 overwinning voor Vessem). 

 Vessem nam direct na het beginsignaal het initiatief met veel druk naar voren via 
de beide vleugelspelers en inlopende mensen rond de 16-meter. Dit aanvallende 
concept (met doelpunten in de 20e- en 23e minuut), zorgde voor een continue 
dreiging op de helft van EMK waaronder de ploeg uit Nuenen zich niet uit kon 
voetballen, 2-0. Nog voor rust leek de wedstrijd definitief beslist toen Vessem na 
een misverstand achterin bij EMK de 3-0 liet noteren, maar dit doelpunt werd van-
wege een aanvallende overtreding afgekeurd.
Na rust brak er een betere fase aan voor EMK waarbij het ook de aanvallende in-
tenties kon omzetten in enkele prima aanvalspogingen. Na de aansluitingstreffer 
van Rick van den Bogaard (2-1 in de 54e minuut), leek het er even op dat EMK zelf 
mocht hopen op meer totdat een gemakkelijk gegeven vrije trap voor Vessem na 
slordig uitverdedigen in de verdediging van EMK werd omgezet in de feitelijke 
beslissing van de wedstrijd: 3-1. In de slotfase (waarin de emoties in het veld nog 
even opliepen), liep de score nog op naar een 5-1 eindstand, maar deze was 
slechts belangrijk voor de statistieken.
EMK: Ramon Leenen, Luke Hilt, Dillon van de Poel, Danny Vreven, Daan de Jong, 
Eric Ribot (Sjef Sanders), Christian Messerschmidt (Daan van de Ven), Rick Slaats, 
Kevin Aarts, Rick van den Bogaard, Bas Verberne.

Waalre - EMK  2-1
Door Jacques Ribot

Een zonnig weer en een wind schuin over het veld dat door de recente droog-
te niet optimaal bespeelbaar was. De blessureboeg van EMK puilt uit met 
een tiental spelers niet � t om op te treden. Toch lukte het coach Ronnie Jan-
sen om twee dagen na een zware wedstrijd de confrontatie aan te gaan. Het 
tempo was in het begin van beide kanten niet erg hoog. 

Schot van Rick van den Bogaard tegen de kruising van de goal van Waalre

Nederwetten - HVV 1-5; Nederwetten - Tongelre 3-1

Nederwetten komt met 3 punten 
uit dubbel Paasweekend
Door Louis Staals

Zomerse omstandigheden, een strak blauwe lucht, temperatuur 20 graden, 
een consequent � uitende scheidsrechter en veel publiek. In het achterhoofd 
nog de uitslag van vorige week (7-1) in Helmond maar Nederwetten begon 
sterk aan de wedstrijd. 

Al in de 4e minuut leek het alweer 
fout te gaan want een afstandsschot 
van Viktor plofte achter Sebastiaan 
Oppenou die verder vele reddingen 
voor Nederwetten verrichtte. Maar… 
nog geen 2 minuten later kon Toon 
van Rooij op aangeven van Giel van 
Korven met wat draai en kapwerk de 
1-1 aantekenen. Moet ook gezegd dat 
vandaag de vele kansen niet aan Toon 
besteed waren want hij had constant 
ruzie met de bal. In de 2e helft een fe-
nomenale sportieve actie. Een speler 
van Tongelre raakt geblesseerd, Ne-
derwetten trapt de bal uit, Tongelre 
gooit de inworp naar Roy Sleegers, 
die schiet rustig op de Tongelre kee-
per, maar omdat die ook niet kon 
springen vanwege een blessure dwar-
relt de bal over hem heen in het doel. 
Scheidsrechter keurt de goal goed 
(wat anders)? Maar de Nederwettena-
ren vonden het zo sneu dat unaniem 
werd besloten om de inworp op-
nieuw te nemen en de stand op 1-1 te 
houden. Een ongelukkige terugspeel-
bal van Tongelre ging in de 75e mi-
nuut weer over de keeper en had Ne-
derwetten toch de 2-1. Vlak voor tijd, 
Tongelre werd sterker en kreeg nog 
kansen op de gelijkmaker, maar Se-
bastiaan redde telkenmale en na een 
scrimmage voor het Tongelre doel 
schoot Giel van Korven Nederwetten 
in veilige haven 3-1. 

Enkele kansen over en weer maar tot 
aan de rust geen doelpunten. HVV 
raakte hierdoor enigszins gefrustreerd, 
begon op elkaar te mopperen maar de 
0-0 was de juiste verhouding mede 
door goed keeperswerk van good old 
Peter Thoonen.
Na de thee tapte HVV uit een ander 
vaatje, vonden elkaar beter en uit een 
vrije trap in de 62e minuut van Shariff, 
dook de Nederwetten keeper over de 
bal heen 0-1. 10 minuten later mocht 
HVV weer een vrije trap nemen en 
Christiaan van Veen knalde zo hard 
raak dat de keeper de bal alleen maar 
hoorde en niet zag, 0-2. Toon van Rooij 
kreeg nog een mooie kans maar zijn 
inzet ging net voor langs het doel. Een 
doorgebroken W. van Esch maakte de 
0-3. Een 'gegeven' penalty werd door 
Janzen van HVV ook benut 0-4 en ook 
Nederwetten kreeg er een cadeau. Giel 
van Korven tekende voor de ere treffer 
1-4. Toen de strijd al lang gestreden 
was tekende opnieuw van Esch voor 
de uitslag 1-5.

NEDERWETTEN - TONGELRE 3-1
De 2e Paasdag komt Tongelre op be-
zoek op sportpark de Koppel. Voor de 
vaste supporters was een speciale 
bank gereserveerd en de wedstrijd 
o.l.v de pas 20 jarige scheidsrechter 
Daan Cortenbach die prima en ook 
weer consequent floot, kon beginnen. 

Uitblinker Roy Sleegers in duel op het middenveld (Foto Han Huijbers) 

Hardlopen op 
Koningsdag tijdens 
Kings&Queens Run
Zin om Koningsdag, zaterdag 27 april, 
sportief te beginnen? Kom dan gezel-
lig meedoen aan de 2e editie van de 
Kings en Queens Run in Lieshout. Dit 
hardloopevenement kent maximaal 4 
rondes van 2,5 kilometer door het cen-
trum van Lieshout. 

Prinsen&Prinsessen Run
Voor kinderen tot en met 12 jaar wordt 
de ochtend gestart met de Prinsen en 
Prinsessen Run over een afstand van 
500 meter. De warming-up is om 9.30 
uur op de Heuvel in Lieshout en de start 
is om 9.45 uur. Inschrijven kan via www.
laarbeekactief.nl of op de dag zelf, van-
af 9.00 uur, in het Bavaria Brouwerij 
Café. En meedoen is helemaal gratis. 

Kings&Queens Run
Om 10.30 uur volgt de warming-up 
voor de deelnemers aan de Kings 
&Queens Run die om 11.00 van start 
gaat. Voorinschrijven kan tot en met 25 
april via de site: www.kingsqueensrun.
nl Zo komt je naam op je startnummer 
en kan iedereen je aanmoedigen. Bo-
vendien worden er wekelijks leuke prij-
zen verloot onder de voorinschrijvers. 
Genoeg redenen om je nu in te schrij-
ven. Na-inschrijving kan op de dag zelf 
tussen 9.30 en 10.15 uur in het Brouwe-
rij Café, maar let op: dit is maar beperkt 
mogelijk, vol=vol. 

Na de Kings&Queens Run barst om 
13.00 uur het Kings&Queensfestival 
los. Genoeg te beleven dus in Lieshout. 
Inschrijven en meer informatie: 
www.kingsqueensrun.nl 

Schoolvoetbaltoernooi  
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Na enkele weken van voorbereiding was het dan op woensdagmiddag 10 
april weer zo ver. Er hadden zich tien jongensteams van groep 5/6 inge-
schreven. Het meidenvoetval leeft in onze gemeente, maar liefst tien mei-
denteams zijn deze middag met elkaar de strijd aan gegaan! 

deze taak met veel deskundigheid op 
zich nemen. Bij groep 7/8 ging de gro-
te beker mee naar de Wentelwiek. De 
sportiviteitsprijs was deze middag 
voor de Nieuwe Linde. 
We hebben op beide middagen ‘de 
nieuwe Frenkie’ en ‘de toekomstige 
Lieke’ aan het werk gezien. Nu maar af-
wachten of dit talent zich de komende 
jaren door zal zetten. 
De school die over twee middagen het 
hoogste gemiddeld aantal punten 
heeft behaald ging er met de grote 
B&W Wisselbokaal vandoor. Dit jaar 
was De Wentelwiek de gelukkige. Zij 
mochten uit handen van de organisa-
tie de grootste beker in ontvangst ne-
men. 
We kunnen terugkijken op twee spor-
tieve en dus zeer geslaagde midda-
gen. Extra dank aan de begeleiders, 
scheidsrechters en supporters. Tot vol-
gend jaar! 

Nadat alle teams vijf wedstrijdjes had-
den gespeeld werden alle punten bij 
elkaar opgeteld en gedeeld door het 
aantal deelnemende teams per school. 
Bij groep 5/6 ging Heuvelrijk met de 
eerste prijs aan de haal. De Wentelwiek 
en de Crijns werden respectievelijk 
tweede en derde. De sportiviteitsbe-
ker ging meer dan terecht naar de Mijl-
paal.
Een week later was het de beurt aan de 
groepen 7 en 8. Ook hier werd volgens 
hetzelfde principe gespeeld. Deze 
middag hadden we veertien jongens-
teams en zestien meidenteams te gast 
op de sportvelden van RKSV Nuenen. 
Complimenten aan alle kinderen en 
begeleiders er werd heel sportief ge-
speeld. Over beide middagen hebben 
we ongeveer 550 kinderen mogen ver-
welkomen, uniek.  De EHBO moest een 
paar keer eerste hulp verlenen. We zijn 
ieder jaar weer blij dat Jan en Yvonne 

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling bij 
de Nuenense wandelsportverenging 
WSV is in de maand mei de ingang van 
het EMK terrein aan het Wettenseind.
Op zondagmorgen om 09.00 uur en op 
woensdagavond om 19.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. 
Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen. Vooraan-
melden daarvoor is niet nodig, men 
kan zich melden op de startlocatie.
Voor nadere info: www.wsvnuenen.nl. 
Ook kunt u mailen naar secretariaat-
wsv@outlook.com.
 

EMK had het geluk in de 11e minuut 
dat een bal tegen de eigen doelpaal 
caramboleerde. Vijf minuten later 
kwam Daan de Jong in het strafschop-
gebied van de tegenstander maar zijn 
schot vloog net over de goal. De 
teams probeerden in de eerste helft 
om kansen te creëren, maar het kwam 
niet tot doelpunten in de eerste helft. 
In de 57e minuut werd de bal te lang-
zaam weggewerkt in het strafschop-
gebied van EMK; de tegenstander 
profiteerde hiervan en kwam makke-
lijk aan de 1-0. EMK vocht zich terug in 
de 2e helft. Rick van den Bogaard had 

niet het geluk om te kunnen afronden 
toen hij alleen voor de keeper kwam. 
In de 62e minuut plofte een keihard 
schot van dezelfde Rick van den Bo-
gaard tegen de kruising van het doel 
van Waalre. EMK bleef komen en werd 
beloond in de 70e minuut met de ge-
lijkmaker op een kopbal van Christian 
Messerschmidt die door een verdedi-
ger in eigen doel werd verwerkt. EMK 
toonde even het betere van het spel. 
Het zat EMK opnieuw niet mee toen in 
de 93e minuut een van de schaarse 
aanvallen van Waalre over links werd 
binnengekopt.  

Wandeltocht van 4 op 5 mei om onze vrijheid te vieren.

 Welke etappe loop jij ?
Houd je van wandelen, vind je het � jn om je in te zetten voor je medemens, 
en onderweg gelijkgestemde mensen te ontmoeten? Dan is deze wandel-
tocht echt iets voor jou! 

strijd voor gerechtigheid. Denk hierbij 
aan financiële ondersteuning bij pro-
cessen, of hulp aan familie omdat de 
kostwinner onschuldig inde gevange-
nis is beland.
Door middel van de opbrengst van de 
sponsorloop willen we ons steentje 
hieraan bijdragen.

In verband met de organisatie voor en 
tijdens de tocht is aanmelden ver-
plicht: https://nachtvandevrijheid.
amnesty.nl info@nachtvandevrij-
heid.amnesty.nl

Amnesty Brabant viert de Nacht van 
de Vrijheid van 4 op 5 mei met een 
sponsorwandeltocht die letterlijk en fi-
guurlijk van het donker naar het licht 
gaat. De wandeltocht begint ’s avonds 
met de dodenherdenking op de fusil-
ladeplaats van NM Kamp Vught, en 
eindigt de volgende morgen bij het 
Airborne monument in Eindhoven. De 
tocht bestaat uit drie delen die op el-
kaar aansluiten. Een geoefend wande-
laar kan zich inschrijven voor méér dan 
één etappe.

Van de deelnemers wordt verwacht 
dat ze sponsors zoeken die hen finan-
cieel ondersteunen. We verwachten 
een minimale inleg van 25 euro. Eten 
en drinken onderweg zijn bij dit be-
drag inbegrepen.
De opbrengst van de tocht gaat in zijn 
geheel naar de ondersteuning van 
mensenrechtenactivisten wereldwijd. 
Mensen die opkomen voor de rechten 
van minderheden worden vaak be-
dreigd, mishandeld en vervolgd.
Met een langlopend project waar Am-
nesty vorig jaar mee is gestart worden 
deze mensen ondersteund in hun 



Nog even geduld aub..........
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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

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

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

 B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één 
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald 

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer 
kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij 

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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)

 'LATESTEYN'

OPEN HUIS

Het bestuur van Stichting Vrienden van Bijna Thuis Huis en het bestuur van  
Stichting Bijna Thuis Huis nodigen u van harte uit voor het Open Huis van ‘Latesteyn’.

Op zaterdag 11 mei kunt u tussen 12.00 en 16.00 uur een kijkje komen nemen op een 
tijdstip dat u schikt.  
Onze vrijwilligers leiden u graag rond in het Huis ‘Latesteyn’, waar het straks mogelijk is  
om in een huiselijke omgeving te kunnen sterven als dat thuis niet mogelijk is.

Het adres is Pastoorsmast 18, 5673 TD Nuenen.

            Wij sparen voor de verdere inrichting van de tuin.            Wij sparen voor de verdere inrichting van de tuin.

voor Nuenenaren – door Nuenenaren info@latesteyn.nl  - www.latesteyn.nl

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200
admin@rond-

delinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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