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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Vitamine C 
voor Nationale 
Ouderendag 
Nuenen

Gedecoreerden 
bij lintjesregen 
in Nuenen

Nuenense 
Wielervrienden 
met Denen
in Valkenburg 

Jaargang 61 • Nr. 18 • 2 mei 2019

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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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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Geef dan gerust de service van AutoCrew 
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

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

APPARTEMENT TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

Nuenen Kapperdoesweg 8

www.coppelmans.nl

Perkplanten 
in hangzak
Verkrijgbaar in diverse 
soorten perkplanten, 
50cm hoog. 11.99
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Elke zondag open
van 10 tot 17 uur

5 MEIKOOPZONDAG13:00-17:00

5 MEIKOOPZONDAG13:00-17:00 4 mei 
RACE•XL  

Autosport event met attracties 
voor jong en oud

WoensXL is voortaan ma t/m zat vanaf 10.00 uur open.
Supermarkten, horeca en diverse winkels 

hanteren ruimere openingstijden.

KOOPZONDAG 4 mei

 

 Onze klanten persoonlijk 
helpen hun slaap te pakken
Het belang van een goede slaap wordt door veel mensen onderschat maar 
slaap-onderzoekers zijn het erover eens; een goede nachtrust is onmisbaar 
voor de gezondheid. Genoeg goede slaap houdt je hersenen gezond en 
zorgt voor herstel van je lichaam. Een comfortabel bij jou passend bed is 
hierbij essentieel en zorgt ervoor dat je elke dag uitgerust wakker wordt. Je 
bent meer geconcentreerd, maakt makkelijker beslissingen en bent minder 
snel prikkelbaar. Slaapstudio Stijn zorgt er al ruim 21 jaar voor dat hun klan-
ten vol energie aan de dag beginnen.

Slaapgarantie
Wij kunnen ook alleen slaapgarantie 
geven als wij onze klant ook daadwer-
kelijk gezien hebben. De slaapgarantie 
zorgt ervoor dat je tot drie maanden 
na levering van het nieuwe slaapsys-
teem de mogelijkheid hebt om één-
malig van slaapsysteem te ruilen met 
verrekening van de nieuwprijs. Naast 
diverse bedden, zoals boxsprings, ledi-
kanten al- of niet deelbaar, waterbed-
den en luchtgeveerde matrassen, be-
schikt Slaapstudio Stijn over een zeer 
uitgebreide nieuwe matrassenstudio 
van maar liefst 45 verschillende soor-
ten matrassen.

Dus ook voor het vervangen van jouw 
matras en/of bodem in je bestaande of 
nieuwe ombouw, ben je bij Slaapstu-
dio Stijn op het juiste adres.

Persoonlijke aandacht
Er wordt tegenwoordig steeds meer 
online gewinkeld en ook bedden wor-
den steeds vaker op die manier aange-
schaft. Omdat je gemiddeld een derde 
deel van je leven slapend doorbrengt, 
is je bed één van de belangrijkste en 
meest intensief gebruikt meubelstuk 
in huis. Maar………een bed kopen is, 
zoals het aan laten meten van een 
maatpak; je kunt dat niet zelf. Onze 
slaapspecialisten geven jou (en je part-
ner), op basis van slaap- en lighouding, 
een passend advies. Door proef te lig-
gen, beleef je het comfort van jouw 
persoonlijke slaapoplossing en krijg je 
er ook meer gevoel bij. 
Naast deze beleving, die internet niet 
kan bieden, mis je online het noodza-
kelijke pasvorm-advies dat zorgt voor 
een perfecte nachtrust. 

Slaapstudio Stijn
De oplettende lezer heeft het al gezien: 
de naam Stijn’s Slaapstudio is vanaf 1 
mei 2019 veranderd in Slaapstudio 
Stijn. “Ja, de naam is wel veranderd 
maar de kwaliteit, service en op maat 
gesneden advies, die blijft!” aldus Stijn 
van Bree. ”Eind vorig jaar hebben wij sa-
men met een marketingbureau onder-
zocht waar Slaapstudio Stijn voor staat. 
We hebben onder andere geanalyseerd 
wie wij zijn en wat wij voor de klant be-
langrijk vinden. Uiteindelijk hebben we 
vastgesteld dat onze naamsbekend-
heid in de regio groot is en dat de kwali-
teit, de goede service en de aandacht, 
ons het beste typeren. Hierbij zijn wij, in 
tegenstelling tot vele andere bedden-
zaken, niet afhankelijk van een merk. 
Wij beginnen bij de klant, inventarise-
ren de wensen en onderzoeken zijn of 
haar slaappatroon. Daarna kunnen wij 
dankzij onze kennis en ervaring een 
ideaal product samenstellen

 Zomerse Hanging baskets 
weer terug in het centrum!
Vrijdag 3 mei worden ze weer opgehangen in het centrum, de Hanging bas-
kets vol met kleurige bloemen. Het hele centrum van Berg tot Parkstraat en 
Vincent van Goghstraat zal, totdat ze in november plaatsmaken voor kerst-
versieringen, opnieuw zomers opge� eurd worden door 112 manden met 
verschillende soorten langbloeiers. 

Ruime openingstijden
Slaapstudio Stijn heeft ruime ope-
ningstijden en is zes dagen per week 
open. Elke dag, behalve zon- en feest-
dagen, kun je bij ons terecht tussen 
9.30 en 17.30 uur. Dit betekent dat je 
ook op maandagochtend en op zater-
dag laat in de middag, van harte wel-
kom bent.
Op andere tijden ben je ook van harte 
welkom maar laat het even weten.

Stijn, Sandra en Henny, de drie slaap-
specialisten van Slaapstudio Stijn, 
staan voor jou klaar en ontvangen je 
graag in de ruim opgezette showroom 
aan de Opwettenseweg 81 te Nuenen. 
Al ruim 21 jaar een vertrouwd adres als 
het gaat om een goede nachtrust.

Meer info via 040-2840013 of neem een 
kijkje op www.slaapstudiostijn.nl

Goed voor het aanzicht van het cen-
trum, goed voor het humeur en goed 
voor de biodiversiteit in het dorp. De 

‘proef’ van vorig jaar is zo goed beval-
len dat de Hanging baskets, mogelijk 
gemaakt door de ondernemers, vere-
nigd in het centrummanagement en 
door de gemeente Nuenen, een terug-
kerende traditie zullen worden.
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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 

Rond de Linde  Nr. 18 Donderdag 2 mei 2019

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

GFT+E container wordt in april en mei 
1 x 2 weken opgehaald. Zie uw afvalkalender.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

 

 
 

De Omgevingswet gaat er vanuit dat we samen met de gemeenschap 
verantwoordelijk worden voor de fysieke leefomgeving. Vanuit die 
gedachte is het ook niet meer dan logisch dat we de Omgevingsvisie 
samen met onze inwoners, ondernemers en partners maken. 

Hoe denkt u over het dorp?
Wij willen graag weten hoe u denkt over ons dorp. We doen dit aan 
de hand van vijf vragen. Vragen die gaan over wat u vindt en voelt 
bij ons dorp. Met de antwoorden die we verzamelen kunnen wij ons 
een eerste beeld vormen van wat inwoners belangrijk vinden. Dit is 
een belangrijke basis om straks samen verder invulling te geven aan 
de omgevingsvisie.
De bijeenkomst start met een korte introductie waarna we met el-
kaar in gesprek gaan over de vragen. 

Wanneer
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 9 mei in Scarabee 
van 14.00 tot 16.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur. Wij vragen u aan 
te melden via wzw@pvge-nuenen.nl 

PROGRAMMA VERBETERING 
WOONWAGENLOCATIES:   
BETER WONEN, FIJN LEVEN
Gemeente Nuenen wil met het programma ‘Beter wonen, fi jn leven’ 
de woonwagenlocaties in Nuenen verbeteren. Wat betekent het 
programma eigenlijk, met name voor de bewoners van de locaties? 
In een video vertellen we hier meer over.

In mei 2019 gaat de gemeente een schouw uitvoeren op Kremersbos. 
Hoe dit in zijn werk gaat, vertellen we in een video.

De twee video’s kunt u bekijken op onze website: www.nuenen.nl/
woonwagenlocaties. Hier leest u ook meer over het programma

MEER SPELEN EN BEWEGEN    
IN NUENEN ZUID
In de buurten Heikampen, Zuiderklamp, Molvense Erven, Vroente 
en Puyven zijn we klaar met de aanleg van verschillende nieuwe 
mogelijkheden voor spelen en bewegen. Het woord bewegen zegt 
het al: het gaat niet alleen om speeltoestellen voor kinderen. De 
nieuwe speelplekken zijn voor allerlei leeftijden. Alle locaties hebben 
voorzieningen gekregen waar zowel jong als oud in beweging kan 
komen. Bovendien is er in een route die voorziet in een veilige manier 
van spelen en bewegen. Zelfs de grondwallen aan de zuidzijde van 
de buurt zijn voorzien van struinpaden voor iedereen. 

Voor de jongste kinderen zijn er duikelrekken, klimtoestellen en 
kleine voetbaldoelen. In de eigen woonomgeving vinden kinderen 
het ook leuk om zelf iets te kunnen ontdekken. Daarom hebben we 
waar het kon de hele omgeving daarop ingericht. Paadjes, boom-
stammen en hoogteverschillen bieden afwisseling. Tot zo ver de 
ontwikkelingen van de buurten in Nuenen-zuid. 

Voor de oudere jeugd is een centrale speelvoorziening in ontwikke-
ling aan de Pastoorsmast. Op 11 mei om 13.30 uur neemt de wet-
houder het eerste Nuenense calisthenicsveld in gebruik. Het is de 
bedoeling dat over een aantal jaren iedere actieve inwoner van huis 
uit kan beginnen aan een rondje hardlopen met oefeningen tussen-
door op de toestellen. 

Voor de (wat) ouderen zijn er weer bankjes en picknicksets opgeno-
men in de buurten. Maar ook voor hen zijn de nieuwe toestellen erg 
goed te gebruiken. Een van de toestellen is zelfs een speciaal groot-
ouder-kleinkind toestel. Wat is er mooier dan samen met je kleinkind 
in beweging zijn? 

De volgende buurt die wordt aangepakt is de buurt ten noorden 
van de Beekstraat. Eind juni moet het werk daar worden afgerond. 
Binnenkort ontvangen alle bewoners van die buurt een brief met de 
exacte gegevens. 

DE MILIEUSTRAAT,     
VOOR AL UW HUISHOUDELIJK AFVAL 
Als inwoner van gemeente Nuenen heeft u met uw milieupas toegang 
tot de milieustraat. De toegang is bedoeld voor het inleveren van 
huishoudelijk afval. U kunt tot 2 m3 (kuub) afval tegelijk inleveren. 
Wilt u van uw bedrijfsafval af? Daarvoor is de milieustraat niet 
bedoeld. U kunt een particuliere afvalinzamelaar inschakelen die 
uw bedrijfsafval ophaalt. 
De medewerkers van de milieustraat gaan strenger controleren op 
het aanbieden van bedrijfsafval. Vragen of meer informatie? U kunt 
contact met ons opnemen via (040) 2631 631 of afval@nuenen.nl

DUURZAAMHEID 
Nieuw of tweedehands?
Waarom zou u iets nieuw kopen als u het ook tweedehands kunt 
krijgen? Of heeft u spullen die u kwijt wilt, maar waarvan u ook wilt 
dat ze goed terecht komen? Dan is een kringloopwinkel misschien 
een uitkomst. Voor kringloopwinkels in de omgeving van Nuenen 
kijk op: https://allekringloopwinkels.nl/

WIJ DENKEN NA OVER DE TOEKOMST 
VAN NUENEN, DENKT U MET ONS MEE? 
BIJEENKOMST SENIORENVERENIGINGEN 
PVGE EN SYNERGIEK.
Hoe zien Nuenen, Gerwen en Nederwetten en Eeneind er in de toe-
komst uit? Hoe vindt u dat ons dorp er uit moeten zien? De ge-
meente vraagt dit juist nu aan u omdat we dit moeten gaan vastleg-
gen in de Omgevingsvisie. Hierin staat de toekomstvisie voor de 
fysieke leefomgeving in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Dat is de 
omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. 

In gesprek 
Met de omgevingsvisie ontwikkelen we beleid voor Nuenen, waarbij 
de kwaliteit van de fysieke leefomgeving voorop staat. In dit omge-
vingsbeleid is gezondheid de verbindende factor. Dat klinkt mis-
schien raar, gezondheid en de fysieke leefomgeving. Maar dat is het 
niet. Onze leefomgeving heeft veel invloed op onze gezondheid. 
Denk aan de luchtkwaliteit, maar ook de mogelijkheid om te spor-
ten en elkaar te ontmoeten.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 22-4-2019 TOT 29-04-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Wettenseind 16 Realiseren van een kinderdagverblijf 
Haffmanslaan 23 Plaatsen van een serre 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Nieuwe Dijk 1  verbouwen van de woning. 
Geer 7 Vergroten dakkapel 
Tweevoren 51 Plaatsen erfafscheiding 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Gerwen Gerwens Gezelligheidstoernooi 1 en 2 juni

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
23-04-2019 Alvershool  Anterieure overeenkomst Ruimte voor 
  Ruimtewoning 

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

Theaterconcert De Grens
Na haar succesvolle optreden in het van Goghkerkje met ‘De Weg’ komt Eka-
terina nu terug naar Nuenen met het vervolg: ‘De Grens’.

is in een niemandsland, als hoop het eni-
ge is dat rest.
De Grens is het vervolg op de succesvol-
le solo-voorstelling De Weg. Daarin ver-
telt zangeres en harpiste Ekaterina Le-
vental over haar vlucht uit de voormalige 
Sovjet Unie. Een weg die eindigt in een 
veilig politiebureau op de Wallen in Am-
sterdam. De Grens begint daar waar De 
Weg eindigt. Een jonge vrouw, die vecht 
voor haar bestaan, dwars door grenzen, 
voorbij het oordeel. Ekaterina vertelt, 
speelt, zingt en begeleidt zichzelf op de 
harp. De Grens vertelt je een waarge-
beurd en hoopvol verhaal met humor en 
prachtige muziek.
Zondag eerste pinksterdag, 9 juni, 15.00-
16.30 uur, H. Lambertuskerk Nederwet-
ten - Nuenen. Info en kaarten: https://
www.leks.nu/agenda

Hierin vertelt gerenommeerd operazan-
geres en harpiste Ekaterina Levental 
haar eigen verhaal, aangrijpend en vaak 
grappig ook, maar vooral verrassend 
herkenbaar en omlijst met prachtige 
muziek. Eerste pinksterdag is er een kans 
dit alles van zeer dichtbij mee te maken.
Een pareltje, zo kunnen we deze muziek-
theatervoorstelling best omschrijven. 
Gebaseerd op dagboekfragmenten van 
Ekaterina Levental, over de periode 
waarin ze als 16 jarige vluchteling aan-
kwam in Nederland. In een indrukwek-
kende one-woman-show vertelt ze over 
haar zoektocht naar een nieuwe identi-
teit in diverse opvangkampen.
We zien Nederland door de ogen van 
een buitenstaander, met veel humor en 
begrip. Ekaterina laat op ontroerende en 
confronterende wijze zien hoe het leven 

Tweelingzussen doen alles samen!
De eeneiige tweelingzussen Adrie en Ingrid uit Nuenen hebben een bijzondere 
band met elkaar en doen alles samen: ze delen lief en leed. Ze hebben allebei 
besloten om hun woning te gaan verkopen aan respectievelijk de Beatrixstraat 
en de Jonker Rudolfhof om op zoek te gaan naar een kleinere woning. De reden 
daarvoor is minder prettig: beiden hebben een erfelijke aandoening waardoor 
ze ervoor gekozen hebben om op tijd een andere woning te zoeken. 

Het verkopen van je woning is natuur-
lijk een spannende onderneming: je 
doet dit niet dagelijks en het is een van 
de belangrijkste beslissingen in je le-
ven. Als je alles samendoet met je zus, 
kun je ook deze stap maar het beste 
samen nemen. Na het opstarten van 
het verkooptraject leven beiden met 
dezelfde vraag: wordt mijn woning 
snel verkocht en ontvangen we de 
prijs waar we op hopen? De makelaar 
komt met een goed verhaal maar zelfs 
met zijn lokale marktkennis kan hij ook 
niet precies voorspellen hoe de ver-
koop gaat lopen. 
Voor allebei de woningen zijn snel ko-
pers gevonden en het uiteindelijke re-
sultaat is al net zo bijzonder als de 
start: de huizen worden mondeling 
verkocht op dezelfde dag en ook het 
transport en sleuteloverdracht zal op 
dezelfde dag plaatsvinden! 
Dit lijkt een bevestiging van de unieke 
band die deze tweeling met elkaar 
heeft: samen uit, samen thuis! 



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

  

 

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

Volop vers bereide maaltijden!
Uit eigen keuken!

Kip Schnitzels
“Van puur kipfilet” .................... iedere 4e gratis

Peper steaks
............................................................3 stuks 7,95
Bleu Ribbon
“Varkensvlees met cheddar cheese 
en rauwe ham” .................................100 gram 1,95
100 gr. Gebr. Gehakt
100 gr. Leverkaas
100 gr. Achterham
............................................................ samen 5,95
KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
2 Satéstokjes + bakje saus .........................gratis

KOOPJE

 

Vacature 
Oproepkracht Verzekeringen bij VCN 
 

Jij vindt het leuk om georganiseerd en gestructureerd bezig te zijn met administratieve 
werkzaamheden en je bent op zoek naar een baan die je goed kunt combineren met school, studie 
of andere bezigheden. Herken jij jezelf hierin? Dan kan deze mooie functie iets voor jou zijn! 

Jouw job! 

Als Oproepkracht Verzekeringen ga jij aan de slag met werkzaamheden als het inpakken en 
verzenden van polisdocumenten, het opslaan van belangrijke documenten in de juiste klantdossiers 
en het aannemen van 1e lijn telefonie. 
 
Wie ben jij? 

 Je bent 16 jaar of ouder; 
 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en gaat secuur te werk; 
 Je bent regelmatig één of meerdere dagen of dagdelen per week beschikbaar; 
 Je bent woonachtig in de omgeving van Nuenen. 

 

Wat bieden wij? 

 Flexibiliteit. Werken wanneer het jou uitkomt; 
 Een afwisselende bijbaan; 
 Een leuk team en een informele werksfeer. 

 

Wil jij onderdeel uitmaken van ons familiebedrijf?  

Dan zijn wij benieuwd naar je sollicitatie! Stuur je cv en eventueel je motivatiebrief naar onze 
Recruiter Dirk Smulders via dsmulders@vcn.nl en we nemen contact met je op! 

Vacature 
Oproepkracht Verzekeringen bij VCN 
Jij vindt het leuk om georganiseerd en gestructureerd bezig te zijn met 
administratieve werkzaamheden en je bent op zoek naar een baan 
die je goed kunt combineren met school, studie of andere bezigheden. 
Herken jij jezelf hierin? Dan kan deze mooie functie iets voor jou zijn! 

Jouw job! 
Als Oproepkracht Verzekeringen ga jij aan de slag met werkzaamheden 
als het inpakken en verzenden van polisdocumenten, het opslaan van 
belangrijke documenten in de juiste klantdossiers en het aannemen van 
1e lijn telefonie. 

Wie ben jij? 
	 •	 Je	bent	16	jaar	of	ouder;	
	 •	 Je	hebt	een	groot	verantwoordelijkheidsgevoel	en	gaat	secuur	te		
	 	 werk;	
	 •	 Je	bent	regelmatig	één	of	meerdere	dagen	of	dagdelen	per	week	
	 	 beschikbaar;	
	 •	 Je	bent	woonachtig	in	de	omgeving	van	Nuenen.	

Wat bieden wij? 
	 •	 Flexibiliteit.	Werken	wanneer	het	jou	uitkomt;	
	 •	 Een	afwisselende	bijbaan;	
	 •	 Een	leuk	team	en	een	informele	werksfeer.	

Wil jij onderdeel uitmaken van ons familiebedrijf? 
Dan zijn wij benieuwd naar je sollicitatie! Stuur je cv en eventueel je 
motivatiebrief naar onze Recruiter Dirk Smulders via dsmulders@vcn.nl 
en we nemen contact met je op!

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Glentalloch  
Scotch whisky 1lt.€14,95 

Gorter 
Jonge Jenever 1lt.€11,50 

Damrak Gin  
Met gratis gin glas €21,95 

Erdinger Weissbier 
Halve liter per stuk €1,20 

Acties geldig van 2 t/m 23 mei 

Nieuwe huisstijl; vertrouwd adres

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

SPECIAL

VLEESWAREN
Vincent v Goghplein 99
5671 DV Nuenen
040 - 284 03 33
info@neworiental.nl
www.neworiental.nl

OPENINGSTIJDEN
ma t/m vr : 16.00-21.30
za t/m zo : 13.00-22.00
feestdagen : 13.00-22.00

Chinees - 
Indisch 
specialiteiten 
restaurant

MAANDMENU MEI

voor 2 personen 1895

# MINI LOEMPIA’S (6 STUKS)

# KIP SATÉ (2 STUKS)

# TJAP TJOY 
 DIVERSE SEIZOENSGROENTEN MET SHERRY SAUS

# BABI PANGANG IN PIKANTE SAUS

# MAISKIPFILET IN ZOETZURE SAUS

# DAGING ROETJAK 
 LICHT PIKANTE GESTOOFDE RUNDVLEES

Gestoomde Jasmijn rijst, nasi of bami naar keuze
Mihoen een toeslag van 2,-

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



Rond de Linde  Nr. 18 Donderdag 2 mei 2019

Versnellen,       
maar voor wie eigenlijk?
De gemeente Eindhoven heeft onlangs opnieuw een ‘bouwoffensief’ gelanceerd. 
Deze keer ging het niet om méér, maar om sneller bouwen. Geen overbodige 
luxe, want procedures duren vaak veel te lang. Er valt helaas wel het een en ander 
af te dingen op het voornemen van Eindhoven om bouwplannen sneller door de 
langzaam draaiende molens te halen. 

De projectontwikkelaar moet bijvoorbeeld heel veel dingen zelf doen die vroe-
ger vaak door de gemeente werden gedaan, zoals: een bestemmingsplan maken, 
onderzoeken laten doen, adviezen overleggen en de communicatie met de buurt 
organiseren en verzorgen. Het voornaamste is echter dat de gemeente ‘de rode 
loper’ pas uitrolt als de initiatiefnemer bouwt in de segmenten waar de gemeen-
te de grootste behoefte ziet. Dat zijn dan: sociale huurwoningen, middeldure 
huurwoningen en middeldure koopwoningen. Het plan moet bovendien mini-
maal 50 woningen bevatten; kleinere plannen komen voor deze versnelling (van 
een half jaar) niet in aanmerking.

Ik ben bang dat de gemeente de plank enigszins misslaat waar het gaat om de 
veronderstelde grote behoefte aan middenhuurwoningen (tot 850 euro). Voor 
Amsterdam heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) al becijferd dat het 
sterk stimuleren van het middensegment leidt tot een aanzienlijke vermindering 
van de productie in het duurdere segment, waar ook veel vraag is. Daardoor is er 
weer minder doorstroming van het bestaande middensegment in de huur- en 

koopsector naar het hogere koopsegment. 

Daarbij hebben B. en W. van Eindhoven het plan gelan-
ceerd om van ontwikkelaars en bouwers een flinke bij-
drage te vragen voor een pot waaruit parkeervoorzie-
ningen en parken worden betaald. Het gaat om 42 

euro per vierkante meter; voor een doorsnee-woning is 
dat zo’n 5.000 euro. Voor een woontoren kan het dus 
behoorlijk oplopen. Het is op zich misschien niet eens 

onredelijk, maar het zal de woningen duurder maken en 
de risico’s voor de ontwikkelaars groter. Met een nadelige 

invloed op de gewenste versnelling van het bouwtempo. 
Zo zou het streven naar versnelling wel eens verkeerd 

kunnen uitpakken en ertoe leiden dat de koper de 
stad wordt uitgejaagd. 

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

Woningmarkt in beweging

Versnellen,       

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

RaceXL event bij WoensXL; 
met de autosport als thema!
Op zaterdag 4 mei staat Winkelcentrum Woensel helemaal in het teken van 
‘snelheid’. Van 12.00 tot 17.00 uur zijn er allerlei gratis attracties rond het 
thema autosport die door jong én oud gedaan kunnen worden; racen op een 
echte Carrera racebaan, stap in een 3D race simulator of maak een F1 foto. 
Daarnaast wordt er live een groot schilderij gemaakt door een professione-
le schilder met een grote passie voor F1. Dit schilderij zal geveild worden en 
de opbrengsten komen volledig ten goede aan Stichting Kinderen Kanker 
Vrij (KIKA). Tevens kun je de enige en echte NASCAR van Loris Hezemans 
zien waarmee hij de Europese NASCAR series heeft gewonnen. 

“Op diverse plaatsen staan de gratis 
race attracties”, vertelt voorzitter win-
keliersvereniging Marcel Emmen. “F1 
en racen leeft enorm hebben we ge-
merkt. Sinds Max Verstappen Neder-
land vertegenwoordigt in de F1, zie je 
een enorme groei van enthousiaste 
fans en mensen met interesse in snelle 
attracties. Daarom bieden wij bij 
WoensXL op zaterdag 4 mei veel leuke, 
uitdagende en snelle attracties aan zo-
als indoor karts waar kinderen in kun-
nen zitten, beschikbaar gesteld door 
Hezemans indoor karting. 
Ook tref je een grote Carrera racebaan 
aan waar je de snelste ronde kunt ha-
len en winnaar van de dag kunt wor-
den. Maar er is ook een racecircuit met 
radiografisch bestuurbare auto’s waar-
bij vijf coureurs tegelijkertijd tegen el-
kaar kunnen racen met streetcars of 
monstertrucks. De 3D racesimulator, 
waarbij twee personen tegen elkaar 
kunnen racen op een groot scherm, 
biedt de échte racebeleving en je voelt 
je echt even Max Verstappen! 

Foto: Loris Hezemans

 Ook hebben we een kids race simula-
tor waarbij ze kunnen racen met Mario 
Kart. Als aandenken aan dit evene-
ment kunnen de bezoekers bij een 
‘green screen’ een foto laten maken 
alsof je zelf in een F1 auto zit en mee-
rijdt met de grote namen. Kortom, ge-
noeg leuk dingen die toegankelijk zijn 
voor alle bezoekers aan ons winkel-
centrum. Wij bieden met dit evene-
ment iedereen de mogelijkheid kennis 
te maken met de autosport en we ho-
pen dat dit een leuk terugkerend eve-
nement gaat worden. Daarnaast willen 
we ook iedereen attenderen op de 
koopzondag van 5 mei. Tussen 13.00-
17.00 uur zijn onze winkels geopend 
tijdens deze Bevrijdingsdag. Ook tot 
dan?!”

Nachtwachtrally editie 2019
Op zondag 30 juni vindt de 3e editie plaats van de Nachtwachtrally. De voor-
bereidingen voor deze autosportieve dag zijn in volle gang. Voor mensen 
die niet bekend zijn met deze toertocht; de Nuenense vriendengroep die 
zich verenigd heeft in de Nachtwacht organiseert voor de 3e keer een toer-
puzzle rally die voert door het Brabantse land, met in de vorige edities uit-
stapjes naar Limburg en België. 

de prijsuitreiking en barbecue, waar 
de verhalen van de dag uitgewisseld 
worden en waar alle auto’s nog eens 
kunnen worden bewonderd. 

De 2 voorgaande rally’s vonden plaats 
in het eerste weekend van juli, maar 
doordat de zomervakantie dit jaar net 
anders valt en er andere evenementen 
gepland zijn in Nuenen, is besloten de 
rally een week naar voren te schuiven 
naar het laatste weekend van juni. 

Houd  in ieder geval 30 juni vrij in uw 
agenda. Als u interesse heeft om mee 
te rijden of om te kijken kunt u info vin-
den op www.nachtwachtrally.nl

Na de start bij het Park in Nuenen wor-
den de deelnemers tijdens de rit uitge-
daagd om tijdens de reis over minder 
bereisde wegen en door een lommer-
rijke omgeving diverse opdrachten op 
te lossen. De dag wordt onderbroken 
door een lunch op een mooie locatie, 
waarna het rijden doorgaat om uitein-
delijk weer in Nuenen te eindigen. 
De afgelopen keren werd de dag inge-
kleurd door diverse speciale oldtimers, 
mooie cabrioletten en snelle sportwa-
gens met als klapstuk een Dakar-rally 
vrachtwagen. Voor bezoekers en wan-
delaars in het Park, waar de wagens 
mooi opgesteld stonden, een prachtig 
gezicht. Afsluiter van de toerdag zijn 

Verrassend, leerzaam en effectief 
Slaapyoga - Yoga Nidra 

Echte rust is een 
onmisbare partner 
van slaap
Nidra betekent slaap. Yoga Nidra is de 
yoga van de slaap. Yoga Nidra oefenin-
gen helpen je om werkelijk tot rust te 
komen. Echte rust en slaap zijn twee fy-
sieke en mentale condities die veel op 
elkaar lijken. Omdat ze ons organisme 
helpen te herstellen van de inspannin-
gen van alledag, hebben we ze beide 
nodig. Echt rusten is iets anders dan op 
de bank naar de tv kijken, een wijntje 
drinken of een boek lezen. Echt tot rust 
komen kun je leren. Yoga nidra helpt je 
om er steeds beter in te worden. Be-
langrijk, want rust is de onmisbare 
partner van slaap. Overdag of ’s avonds 
zo’n twintig minuten oefenen vormt 
een goede voorbereiding op een ge-
zonde en welverdiende nachtrust.
‘Beter slapen met Yoga Nidra’ een drie-
weekse training door Dorothée de 
Rooij, incl. hand-out met handige tips 
om te zorgen dat jij heerlijk kan slapen. 
Data: 13, 20 en 27 mei. Tijd: 19.30 - 20.30 
uur. Tarief: € 50,-. Tel: 06 413 988 07.

 Buurtbemiddeling 
in Nuenen
Blaffende honden, elke dag een mop-
perende buurman aan de deur of ruzi-
ende buurtbewoners op straat… 3 op 
de 10 bewoners zeggen dat overlast 
door buurtbewoners wel eens voor-
komt in hun buurt. Zo’n 5% van de Ne-
derlanders heeft zelfs vaak overlast 
van zijn buren. En ook de buurt kan 
ongemak hebben van ruzie tussen be-
woners. Vaak is deze overlast niet ern-
stig genoeg om politie erbij te roepen. 
En soms kunnen ook andere instanties 
zoals de gemeente of de woningcor-
poratie weinig betekenen voor de be-
woners.  
Buurtbemiddeling biedt gelukkig uit-
komst. In Nederland wordt buurtbe-
middeling al meer dan 20 jaar met suc-
ces toegepast. Getrainde buurtbemid-
delaars helpen om conflicten tussen 
buren weer bespreekbaar te maken, 
zodat zij samen naar oplossingen kun-
nen zoeken. Deze werkwijze werpt al 
jaren vruchten af: buurtbemiddeling 
helpt bij het oplossen van 7 van de 10 
burenruzies. 
Buurtbemiddeling brengt buurtgeno-
ten die onderling problemen hebben, 
weer met elkaar in gesprek. De metho-
de werkt het best in een vroeg stadium 
en bij niet al te ernstige problemen. 
Bemiddelaars helpen buren om het 
contact te herstellen en proberen er-
voor te zorgen dat buren zelf een op-
lossing bedenken voor hun conflict. 
Buurtbemiddeling voorkomt dat pro-
blemen escaleren. De onderlinge com-
municatie herstellen leidt vaak tot een 
oplossing die voor beide buren accep-
tabel is. Dat voorkomt een eventuele 
gang naar de rechter. Bewoners heb-
ben natuurlijk een eigen verantwoor-
delijkheid om zich prettig en veilig te 
voelen in hun eigen huis en buurt. 
Buurtbemiddeling helpt hen daarbij, 
wanneer ze te maken hebben met een 
burenconflict.
Buurtbemiddeling Dommelvallei or-
ganiseert de bemiddelingen in Nue-
nen, Geldrop en Mierlo. Als u gebruikt 
wilt maken van (kosteloze) bemidde-
ling dan kunt u mailen naar bbdom-
melvallei@levgroep.nl of bellen met 
06-40288411. Ook als u alleen informa-
tie wenst kunt u contact opnemen. We 
bespreken graag de situatie met u om 
te bekijken of Buurtbemiddeling Dom-
melvallei zou kunnen helpen.
Zou u het leuk vinden om zelf bemid-
delaar te worden? Maak dan een af-
spraak zodat we u meer informatie 
kunnen geven. 

St. Anna Ziekenhuis organiseert:

Online vragenuurtje over 
zwangerschap en bevallen
Op 7 mei om 19.30 uur organiseert het St. Anna Ziekenhuis voor de derde 
keer Anna’s Online Vragenuurtje. Het vragenuurtje geeft mensen de kans 
om aan de specialisten op een laagdrempelige manier vragen te stellen over 
een bepaald onderwerp. Na het succes van eerdere vragenuurtjes over 
heup- en knieklachten en liesbreuken staat het derde vragenuurtje in het 
teken van zwangerschap en bevallen. 

uurtje naar www.st-anna.nl/vragen-
uurtje. Op deze pagina zijn ook de vo-
rige edities van het vragenuurtje terug 
te kijken.
 

Tijdens Anna’s Online Vragenuurtje zit-
ten dit keer drie professionals van Ge-
boortecentrum Anna klaar om alle vra-
gen van zwangere vrouwen en hun 
partners te beantwoorden op het ge-
bied van zwangerschap en bevallen in 
het ziekenhuis: gynaecoloog Ruben 
Engels, klinisch verloskundige Hetty 
van den Burg en coach Therese van 
den Oever. Kijkers kunnen tijdens de 
livestream, die te volgen is via website 
en Facebook, via whatsapp vragen in-
zenden. Het stellen van een vraag is 
volledig anoniem. Het is ook mogelijk 
om vooraf vragen in te zenden via 
whatsapp. 

Ga voor meer informatie, het vooraf 
stellen van vragen, het deelnemen aan 
of het meekijken naar Anna’s Vragen-

 Bijeenkomst NAH YOUNG
NAH YOUNG houdt maandag 6 mei van 19.00-21.00 uur een bijeenkomst in 
Wijkhuis de Fonkel, Prins Karelstraat 131 in Helmond. NAH YOUNG is opge-
zet voor en door jongeren met NAH (niet aangeboren hersenletsel) tussen 
de 18 - 35 jaar. Het is bedoeld om met elkaar te praten en ervaringen uit te 
wisselen. 

Dit keer hebben we twee dingen op de 
agenda staan: voor de jongeren in een 
ontspannen sfeer diverse spelletjes 
spelen en speciaal voor de ouders en/
of partner, komt een voorlichtster van-
uit het Zelfhulpnetwerk. Zij komt uit-
leg geven om zelf een zelfhulpgroep 

op te richten speciaal voor de ouders 
en/of partners van jongeren met NAH. 
NAH Young wordt mogelijk gemaakt 
door het Zelfhulp netwerk en de Zorg-
boog.
Aanmelden via info@nahyoung.nl
www.nahyoung.nl
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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:

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

Structuurvisie Nuenen-Zuid 
opnieuw op de agenda
Door Gerrit van Ginkel

Donderdag 25 april was er opnieuw tijd en aandacht ingeruimd voor de 
Structuurvisie Nuenen-Zuid. Opnieuw bleek dat dit agendapunt op deze 
manier te veel omvattend was voor deze raad en eigenlijk in aparte onder-
delen behandeld dient te worden.

hal nog enige tijd gebruikt kan wor-
den. Het college krijgt opdracht om de 
nieuwbouw naast of achter de huidige 
sporthal met sociaal en culturele ruim-
ten te realiseren waarbij de huidige 
sporthal gebruikt kan worden tot de 
nieuwe hal klaar is.
Als blijkt dat nieuwbouw alleen kan 
plaatsvinden op de huidige locatie 
wordt het college opdracht gegeven 
onderzoek te doen naar een tijdelijke 
locatie. Als dit alles niet mogelijk is zal 
een renovatie van de oude Honger-
man plaats vinden.

De bouwhoogte van verschillende ob-
jecten was vaak een punt van discussie 
tijdens de vergadering. De bouwhoog-
te was voor veel fracties erg belangrijk 
om de sfeer van een dorp te behou-
den.
W70 houdt al heel lang vast aan het 
maximum van drie bouwlagen. De 
Combinatie wil voor de Vinkenhofjes 
andere bouwhoogten. De PvdA is op 
zoek naar ruime kaders voor woon-
hoogten. Vier lagen voor de Vinken-
hofjes is voor de SP alleszins bespreek-
baar voor sociale woningbouw. Swin-
kels van W70 dacht de raad niet alleen 
in de hoogte moet denken maar ook in 
de breedte.
Alders tenslotte van de VVD betoogde 
dat niet de woningbouw maar de in-
woners de sfeer bepalen in Nuenen.

De onzekerheid over de juiste locaties 
bracht weer zeven insprekers naar de 
raadsvergadering. De meeste hadden 

Het handelt over de verbouwing/ver-
vanging van sporthal De Hongerman, 
woningen op het voormalige parkeer-
dek op het Kernkwartier, woningen op 
de Wederikdreef, een appartementen-
complex op de plaats van de huidige 
Mijlpaal, een plek te vinden in Zuid voor 
een locatie voor een gezondheidscen-
trum met apotheek en de bouw van 
een aantal woningen op de plaats van 
de huidige Vinkenhofjes die bestemd 
zijn voor sociale woningbouw. 

Er werd een amendement ingediend 
dat de hele structuurvisie overschreef. 
Het werd met ruime meerderheid aan-
genomen. Tegen waren D66 en de 
PvdA. De rest van de fracties W70, CDA, 
SP, GL, VVD en de Combinatie waren 
voor.
Voor de sporthal geldt dat De Honger-
man uit de structuurvisie wordt ge-
haald en een deelproject wordt waar-
bij de nieuwbouw gerealiseerd wordt. 
Het hoog nodige onderhoud tot maxi-
maal € 100.000,- kan gepleegd worden 
voor bijvoorbeeld de vloer, zodat de 

 De Gasterij blijft voorlopig open
De afgelopen 5 jaar breng ik, Joost Vereijken, raadslid van W70, iedere eerste vrijdag van 
de maand een bezoek aan de Gasterij in het Jo van Dijkhof. Tijdens deze bezoeken spreek 
ik met de inwoners en omwonenden van Nuenen-Zuid, een gebied waar relatief veel ou-
deren wonen. Uit deze gesprekken blijkt dat deze ouderen antwoorden willen hebben op 
vele vragen waar ze dagelijks tegenaan lopen. Denk aan: zorg, veiligheid, onduidelijkhe-
den, rechten en plichten. Er bestaan hechte sociale verbanden onder de bewoners in deze 
buurt en in de loop der tijd is de Gasterij in het Jo van Dijkhof een zeer belangrijke ontmoe-
tingsplaats voor deze ouderen geworden. Dé plek waar al deze vragen besproken en op-
gelost kunnen worden. 

En dat moet zo blijven! Daarom zijn we blij dat deze Gasterij de komende tijd openblijft. 
Even was er sprake van dat de Gasterij gesloten zou worden. Echter door goede samen-
werking tussen woningbouwvereniging Helpt Elkander en de Gemeente Nuenen is dit uit-
gesteld. En hopelijk leidt dit ook tot afstel? 
Instellingen, verenigingen, bewoners en omwonenden zijn tot einde van dit jaar verzekerd 
dat zij gebruik kunnen blijven maken van de ruimte in de Gasterij. Er ligt wel een uitdaging 
voor deze bezoekers. Er is geen personeel meer die voor de koffie of thee zorgt. Dat gaan ze 
vanaf nu helemaal zelf doen. En met succes, er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Bewo-
ners en omwonenden zorgen er zelf voor dat de Gasterij volop in beweging blijft. De Gas-
terij is van groot belang, daarom moet deze open blijven. Samen met de bewoners, Helpt 
Elkander en de Gemeente Nuenen heb ik hier alle vertrouwen in.

Joost Vereijken, raadslid van W70

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

Te hard rijdende automobilisten
Mijn artikel van 2 maanden geleden over de te hard rijdende automobilist op de steeds 
drukker wordende Geldropsedijk en Arnold Pootlaan heeft helaas niet veel geholpen; de 
brandweer haalde vorige week vrijdag een nestje jonge eendjes uit het water waarvan de 
moeder was doodgereden. Vele overstekende waterbewoners zijn al gegrepen en dat zal 
zo wel door blijven gaan want wélke (midlife crisis) patser én jonge pettendrager, wil nou 
rekening houden met ándere levende wezens dan alleen met zichzelf...

Vera Spijkers, Molvense Erven 98, Nuenen

Plezant in landelijke pilot logeerzorg 
om mantelzorgers te ontlasten 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt 
vanuit het programma Langer Thuis landelijk tien initiatieven logeerzorg 
om mantelzorgers te ontlasten. Afgelopen woensdag 17 april vond de af-
trap van de pilot plaats en is logeerhuis Plezant in Lieshout door minister 
Hugo de Jonge o�  cieel erkend als pilot locatie.

zien dat een mantelzorger wel wat on-
dersteuning kan gebruiken - over lo-
geerzorg. Bovendien is nog niet altijd 
duidelijk hoe deze zorg te organiseren 
is. Die drie elementen samen worden 
in de pilots aangepakt.

Langer Thuis 
Tien gemeenten, waaronder Helmond 
voor Plezant, gaan aan de slag met de 
pilots logeerzorg. Het ministerie van 
VWS ondersteunt hen met 1 miljoen 
euro vanuit het programma Langer 
Thuis. In elk van de pilotgemeenten 
gaat een coördinator logeerzorg aan 
de slag. De 10 pilots worden t/m april 
2020 uitgevoerd en begeleid door 
VWS en kennisinstelling Movisie. Het 
doel is om te komen tot een stappen-
plan hoe gemeenten logeerzorg lo-
kaal kunnen toepassen.  Ook wordt de 
preventieve meerwaarde van logeer-
zorg zichtbaar gemaakt.

Meer informatie over Plezant vindt u 
op www.ikkiesvoorons.nl

In logeerhuis Plezant in Lieshout kun-
nen in totaal zeven mensen met (een 
vermoeden van) dementie uit de Peel-
regio logeren. Hierdoor kunnen man-
telzorgers weer even op adem komen 
of misschien zelf op vakantie gaan. Zo 
krijgt de mantelzorger even wat lucht 
en komt de cliënt ook even in een an-
dere omgeving. Daar hebben beide 
partijen baat bij. Deze vorm van zorg 
kan er uiteindelijk toe leiden dat men-
sen langer zelfstandig kunnen blijven.

Niet bekend met 
ondersteuningsmogelijkheden 
Veel mensen zorgen voor een partner, 
familielid of naaste. Die mantelzorg is 
mooi, maar soms ook intensief en 
zwaar. Veel mantelzorgers zijn niet be-
kend met de ondersteuningsmogelijk-
heden voor hen. Ze durven niet om 
hulp te vragen, of voelen zich be-
zwaard om de zorg over te dragen aan 
anderen. Ook is er veel onbekendheid 
bij huisartsen en wijkverpleegkundi-
gen - degenen die toch vaak als eerste 

De tien pilots logeerhuis werden symbolisch gestart door minister Hugo de Jonge (VWS). 
Namens logeerhuis Plezant waren Daniela Nideröst (gemeente Helmond) en Bart Mulder 
(de Zorgboog) aanwezig. De pilots zijn gestart op initiatief van de Kamerleden Vera Berg-
kamp (D66) en Sophie Hermans (VVD). Foto: René Verleg

Van boeken en drukken   
en zoveel meer
We herinneren ons maar al te goed de schoolboeken uit onze jeugd, de boe-
ken waaruit wij op de lagere school onze eerste kennis opdeden. Het waren 
eigenlijk saaie boeken in zwart-wit, misschien af en toe een plaatje, maar 
nooit in kleur. Vóór de oorlog waren de Verkade-albums zeer populair, met 
losse kleurenplaatjes die verpakt zaten bij Verkade-producten en die je kon 
verzamelen en in de albums plakken.

bestrijden vragen wij een bijdrage van 
€ 2,00 per persoon, inclusief een kop 
koffie of thee in de pauze.
De lezing vindt plaats op vrijdagmid-
dag 10 mei van 13.30 tot 15.30 uur in 
de Trefpunt-zaal in Het Klooster.
Het belooft een interessante middag 
te worden. U bent van harte welkom.

Team Senergiek Geschiedenisgroep.

Als je die boeken vergelijkt met de 
schoolboeken van tegenwoordig, dan 
zie je een enorm verschil. Niet alleen 
de boeken, het hele leven lijkt veel 
kleurrijker geworden. Kinderen van nu 
leren niet alleen uit saaie boeken, maar 
leren minstens net zoveel van televisie 
en internet. En alles in de prachtigste 
kleuren, waarvan wij in onze jeugd 
niet eens konden dromen.

Hans Könemann (1947) neemt je mee 
door de geschiedenis, van de allereer-
ste mensen tot nu, met als centraal 
thema de overdracht van kennis. De 
ontwikkeling van het schrift, de vroeg-
ste boeken, de scriptoria in de middel-
eeuwse kloosters, de uitvinding van de 
boekdrukkunst, de verschillende druk-
technieken en hun ontwikkeling en 
toepassing, de kranten, de veranderin-
gen door de komst van de televisie. De 
nieuwste vormen van informatiever-
spreiding door middel van internet, 
waar veel senioren toch wat moeite 
mee hebben, zijn met alle voor- en na-
delen een verhaal apart, dat uiteraard 
ook aan bod komt.

Ook deze Senergiek Geschiedenis-le-
zing is weer zowel voor leden als niet-
leden toegankelijk. Om de onkosten te 

SENIORENVERENIGING NUENEN

Taizé-vesper  
in het    
Van Goghkerkje
Komende zondag is er weer een Tai-
zévesper in het Kleine Van Goghkerkje 
in Nuenen.  Het thema van de vesper 
is: ‘Vragen?’ De vespers zijn altijd stem-
mig en bezinnend, het is om die reden 
vaak een rustpunt in het leven van alle-
dag. Fijn ook om even een moment te 
vinden, om even stil te staan bij de ge-
heimen van het dagelijkse leven.
In het sfeervolle vespers is er voldoen-
de ruimte voor momenten van stilte 
en even stil te staan. Daarnaast wor-
den liederen uit Taizé gezongen. Deze 
liederen zijn eenvoudig en mooi van 
melodie. Het zijn korte melodieën en 
worden een aantal keren achter elkaar 
gezongen, ze worden ook wel ervaren 
als een mantra. De vesper is in het 
sfeervolle kleine kerkje aan de Papen-
voort in Nuenen en begint om 19.30 
uur. Vooraf is er pianomuziek.

al tijdens de commissievergadering 
hun zorgen geuit en deden dat nu op-
nieuw. 25 levensloopbestendige wo-
ningen van drie of vier bouwlagen op 
de Mijlpaal met een gezondheidscen-
trum met apotheek en groen voor een 
gezamenlijke tuin was voor een in-
spreker een optie.

De bal ligt nu weer bij het College dat 
de opdracht krijgt naar aanleiding van 
het amendement een raadsvoorstel te 
maken waarbij de raad haar afweging 
kan maken over wenselijkheid, realisa-
tie en financiële consequenties van de 
noodzakelijk te nemen stappen.
Eigenlijk veel woorden voor terug naar 
af. Alleen voor de Hongerman wordt 
een nieuw traject gelopen dat zo vlug 
mogelijk in de commissievergadering 
zal komen. 

 



zorg en aandacht
     hand in hand

Wij zoeken collega’s !
Archipel Thuis is een compacte, jonge en flexibele 
organisatie, actief in Eindhoven, Nuenen, Son en 
Breugel, Best, Veldhoven, Waalre, Aalst en Geldrop. 
Wij hebben vacatures voor zowel helpenden plus, 
verzorgenden (IG) en (wijk)verpleegkundigen.

Op zoek naar een bijbaan tijdens je studie? 
Ook zoeken wij studenten (niveau 3 verzorgende IG, 
MBO-V en HBO-V) die werkervaring willen opdoen 
naast hun studie.

Wil jij bij Archipel Thuis je handen uit je mouwen 
steken en betekenisvol werken in de thuiszorg? 
Mail je CV met motivatie aan info@archipelthuis.nl 
of bel naar 0800 0717 voor een afspraak.

Van betekenis zijn voor je medemens, 
dat is je doel als je werkt in de thuiszorg. 

Als jij ook vindt dat alleen echt en 
welgemeend contact de basis is voor een 

goede zorg- en dienstverlening dan hoor jij 
bij Archipel Thuis! Jij kunt degene zijn die 
op een energieke, actieve en respectvolle 

manier de zorg aan huis levert.

www.archipelthuis.nl

PUZZELHOEKWeek 18

Horizontaal: 1 domme fout 6 dag en nacht 12 lenig 13 menselijk 15 wier 16 Europeaan 
18 blad papier 19 gebouw in Amsterdam 20 mijns inziens 22 onbespreekbaar 25 muzieknoot 
26 omsingeling 29 kerker 30 graansoort 32 in het begin 34 deel v.e. trap 36 loods 
37 oefenstuk (muziek) 39 laster 41 soort jenever 43 openbaar vervoer 45 getal 47 onhandig 
49 eb en vloed 50 altijdgroene struik 52 loofboom 53 soort fee 55 scheepsvloer 
56 onverschrokkenheid 58 glorie 59 kolfglas 61 leiden 63 taalgebruik 64 brandstof.

Verticaal: Verticaal: 1 bladmetaal 2 vogeleigenschap 3 a priori 4 afslagplaats bij golf 5 pl. in de Betuwe 
7 geurige drank 8 pulverig 9 voormiddag 10 deel v.e. korenhalm 11 schoeisel 7 geurige drank 8 pulverig 9 voormiddag 10 deel v.e. korenhalm 11 schoeisel 
12 Braziliaanse dans 14 nihil 17 diplomatie 18 elektrische eenheid 21 zeenimf 12 Braziliaanse dans 14 nihil 17 diplomatie 18 elektrische eenheid 21 zeenimf 
23 schapengeluid 24 aldoor 27 huurvorm (Engels) 28 koren 30 nummer 31 motief 23 schapengeluid 24 aldoor 27 huurvorm (Engels) 28 koren 30 nummer 31 motief 
33 muziekgenre 35 incident 38 viseter 40 beschadiging 41 jongen 42 houtsoort 33 muziekgenre 35 incident 38 viseter 40 beschadiging 41 jongen 42 houtsoort 
44 onderricht in autorijden 46 toenmalig 48 mannelijk persoon 50 Griekse letter 44 onderricht in autorijden 46 toenmalig 48 mannelijk persoon 50 Griekse letter 
51 half (in samenst.) 54 file transfer protocol 55 binnenkort 57 sprookjesfiguur 51 half (in samenst.) 54 file transfer protocol 55 binnenkort 57 sprookjesfiguur 
58 een zeker iemand 60 ouderraad 62 Nederlandse Spoorwegen.58 een zeker iemand 60 ouderraad 62 Nederlandse Spoorwegen.

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

A D O T
K S M A S H T W E E D K
E L K T O E A A K O P A
B E A T F L A R D T O E R
A L I A S A U B Z O D R A
B IJ L I L A O D E R S F

K O M P A S T I E N D E

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

Oplossingen wk 17
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

T A N D P A S T AT A N D P A S T 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.

AVONDETEN
BALSEM
BAVET
BIEST
BLOND
BOERENGOLF
DEKEN
DOMINEE
FLACON
FLEUR
FLITS
GEKUNSTELD
GLOBE
GLOEILAMP
HOORNHOORN
INCLUSIEFINCLUSIEF
INTERIMINTERIM
INVALLERINVALLER
KLIMTOCHTKLIMTOCHT
KNIEBANDKNIEBAND
KOLBLEIKOLBLEI
LANDGRAAFLANDGRAAF
MEDICAMENTMEDICAMENT
MOTIE
NEEFJE
ONWIL
PAKBON
PAKKETTEN
PATER
PIEPJONG
PILAV
PLOOI
POPPEN
SLANK
SNEEK
SPECIE
STEEN
STEUR
STOER
THEMAWEEK
TUNNELWAND
VILLEN

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

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

12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57 58

59 60 61 62

63 64

5 1 6 3
4 2 5

8 1
3 2 7

7 9
7 3 6
1 5

9 3 8
3 1 4 7

Sudoku

week 16, Dhr. C. Guichelaar, Nuenen.

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Pisang Goreng 4 st.

Kou Lou Yuk 5 st.

Foe Yong Hai

Babi Pangang

Kip Ketjap

18,50

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

22 mei 2019 in Het Klooster 

Avondje Conn
De Coöperatie OnsNet Nuenen (Conn) organiseert een bijeenkomst voor Nuenenaren 
om hen te informeren over de activiteiten en projecten die met medewerking van 
de Conn zijn en worden ontwikkeld in Nuenen. 

Het Avondje Conn vindt plaats op woensdag 22 mei, van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur. 
U bent van harte welkom in Het Klooster in Nuenen. Toegang is gratis.
Als belangenbehartiger van uw glasvezelnetwerk zet de Conn zich onder andere in voor innovatie 
en maatschappelijke doelen. Wij vinden het belangrijk dat het netwerk altijd optimaal functioneert, 
maar ook dat we activiteiten via glasvezel ontwikkelen die de inwoners van Nuenen helpen in de 
vorm van digitale oplossingen. Denk daarbij aan langer thuis wonen voor ouderen, innovatie in 
het onderwijs en het gratis WiFi-netwerk in het centrum. 

Het programma
Na de ontvangst met een kop koffi e of thee, zal Conn-voorzitter Willem Ligtvoet een presentatie 
verzorgen waarna u op de hoogte bent van de projecten die met behulp van het glasvezelnetwerk 
in Nuenen worden ontplooid. We hebben tevens twee gastsprekers uitgenodigd die een blik 
werpen op de mogelijkheden en de toekomst van glasvezelconnectiviteit. Dit zijn Paul Naastepad, 
directeur van Eurofi ber Nederland en Lorna Goulden van The Things Network. Voor en na het 
programma is er de mogelijkheid voor vragen en ideeën. 
Wij hopen u volledig te kunnen informeren over onze activiteiten, maar we hopen ook het gesprek 
met u aan te gaan. Bovendien hopen we Nuenenaren te inspireren voor nieuwe projecten waarbij 
de Conn een rol kan vervullen.

Komt u?
Toegang is gratis. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen 
naar info@connuenen.nl onder vermelding van Avondje Conn.
Kijk voor het programma en andere informatie op:
www.connuenen.nl of www.facebook.com/CONNuenen/

TE HUUR: appartement woning bestaande uit 
voorkamer (studiehoek, tv-hoek, internet). Grote 
woonkamer met open  keuken en slaapkamer met 
douche. Eigen ingang. € 850,-- inclusief gas, water 
en licht. Tel. 040-2952480. Alles begane grond.

TE HUUR: grote gemeubileerde kamer. Voor wer-
kende man of vrouw. Tel: 06-53144105.

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

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

www.regbathelmond.nl

Gratis 
accu-check 
en montage 

zonder afspraak!

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

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

Rond de Linde iedere donderdag 
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Ouderen hadden een 
geweldige avond bij De Griek 
Maandag 8 april zijn er cliënten, mantelzorgers en medewerkers van de locatie 
Archipel Jo van Dijkhof en Akkers uitgenodigd door De Griek in Nuenen om bij 
he n een hapje te komen eten. De Griek wilde graag iets doen voor ouderen met 
dementie in Nuenen.
Er werd die avond getrakteerd op een 3-gangen diner en live muziek. Tussen de 
gangen door werd er volop gezongen en gedanst. Het was een bijzondere en ge-
zellige avond waarin de cliënt en mantelzorger in het zonnetje werden gezet. 
We willen De Griek, vrijwilligers en de sponsoring van de Vrienden van de Akkers 
en Jo van Dijkhof bedanken voor deze mooie avond. 

Film ‘Perfetti 
Sconosciuti’   
bij Cultuur Overdag
 Donderdag 9 mei vertoont Cultuur 
Overdag in Het Klooster de Italiaanse 
film ‘Perfetti Sconosciuti’ (‘Volmaakte 
Onbekenden’).
Zeven goede vrienden komen samen 
voor een etentje. Ze besluiten als spel-
letje om hun mobiele telefoons op ta-
fel te leggen en elk tekstberichtje dat 
ze ontvangen onmiddellijk te delen 
met hun tafelgenoten om te bewijzen 
dat ze niks voor elkaar verborgen hou-
den. Hoe verder de avond vordert, des 
te meer geheimen worden aan elkaar 
onthuld waardoor ze tot de ontdek-
king komen dat ze minder van elkaar 
wisten dan gedacht.
Aanvang film: 10.30 uur. Toegangs-
kaarten zijn te koop aan de balie van 
Het Klooster. Informatie over deze en 
alle andere activiteiten van Cultuur 
Overdag is te vinden op:
www.cultuuroverdag.nl

Elin:   
nieuwe inwoner  
in onze gemeente
Een opvallend geboortekaartje in een 
voortuin aan de Soeterbeekseweg 42. 
Elin,  dochter van Angelique en Roy 
Vierhout, je bent van harte welkom in 
onze gemeente!
Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toe-
lichting naar de redactie. Of ziet u een 
opvallende geboorteaankondiging, 
laat het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl

Zingen met   
Geert Broeksteeg
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid 
voor iedereen te zingen in een vier-
stemmig koor. Onder leiding van de be-
kende dirigent Geert Broeksteeg van 
de Eindhovens Oratorium Vereniging 
zullen er twee liederen worden inge-
studeerd die aan het eind van de avond 
gekend zijn en gezongen worden. 
Het is iedere keer weer bijzonder om te 
ervaren hoe je met veel mensen en de 
vierstemsoorten (sopraan, alt, tenor en 
bas) in korte tijd harmonieus kunt zin-
gen. Na afloop is er nog tijd met een 
glaasje fris na te praten (zingen?)  Ook 
wanneer je vindt dat je niet kan zingen 
ben je van harte welkom: je zult mer-
ken dat dat in een grotere groep best 
eens mee zou kunnen vallen.
De avond wordt op woensdag 8 mei 
georganiseerd in de Regenboog, 
Sportlaan 5 te Nuenen. De toegang is 
gratis. Vanaf 19.30 uur staat de koffie of 
thee klaar. Om 20.00 uur wordt gestart 
met zingen. Voor meer informatie: 
Daan Warners, email j.warners1@kpn-
mail.nl, tel: 06 22514310.

Namens de Raad van Kerken

Lezing over geloof, cultuur   
en politiek in Perzië
Maria Behgoui, 51-jarige dame uit Perzië, organiseert op 2 juni een middag 
over geloof, cultuur en politiek in Perzië.

de, met het voordeel dat ik in een korte 
tijd veel woorden leer over één begrip, 
en dat begrip ben ‘Ik’. In jouw land ben 
ik een begrip geworden. Ik ben het ‘Ik’ 
niet dat op een hele jonge leeftijd 
vorm gekregen heeft. Dat ‘Ik’ bestaat 
niet meer. Dat ‘Ik’ is afgeslacht of plat-
gebombardeerd in de oorlogen of 
doodgemarteld en achtergelaten in de 
martelkamers van dictaturen. Ik ben 
nu vluchteling, vreemdeling, nieuwko-
mer, buitenlander, allochtoon. Over dit 
‘Ik’ dat zowel voor jou als voor mij on-
bekend is, zijn veel ruzies ontstaan in 
de geschiedenis’.

 De middag is boeiend en interessant 
voor iedereen die belangstelling heeft 
voor de Perzische cultuur.
Aanvang lezing 14.00 uur tot 16.00 uur
Prijs kaartje € 12,50 ( incl. koffie/thee/
Perzische hapjes)

Tijdens de middag verzorgt Ferdows 
Kazemi, schrijfster van de verhalen-
bundel ‘Volos & Emotione’ en de ro-
man ‘De ongewenste zoon’ een indruk-
wekkende lezing over haar roman. 
Deze roman is een familiedrama over 
homoseksualiteit en zijn impact op fa-
milielevens in Iran. De schrijfster heeft 
tevens blogs en columns geschreven 
voor o.a. de Volkskrant.

Hieronder een citaat uit een door haar 
geschreven blog:
‘Je noemt me bij vele namen; vluchte-
ling, buitenlander, allochtoon, nieuw-
komer, vreemdeling. En ze kloppen al-
lemaal. Hoewel jouw woordkeuze een 
bepaalde waarde en lading impliceert, 
betekent het voor mij allemaal hetzelf-

Voor mantelzorgers uit Nuenen c.a.

NIEUW: Mantelzorg-avond-café   
‘De-zo-maar-èfkes-genieten-show’
 
Op donderdag 16 mei wordt  Café Ons Dorp de plek waar mantelzorgers uit 
het dorp een gratis ontspannende en vermakelijke avond kunnen beleven. 
Door Multi Show Productions wordt een theatershow neergezet ‘De-zo-
maar-èfkes-genieten-show’ waarbij muziek centraal staat en een dosis hu-
mor niet ontbreekt. 

De avond begint om 19.30 uur en duurt 
tot ongeveer 22.00 uur. Ieder kan zelf 
bepalen wat de fijnste tijd is om te ko-
men en te gaan. Tijdens deze avond kan 
je andere mantelzorgers ontmoeten, 
met elkaar wellicht wat ervaringen de-
len, even eruit, vertier onder het genot 
van wat lekkers. Interesse? Alle mantel-
zorgers vanaf 18 jaar zijn welkom!

Aanmelden via aline.perdaen@lev-
groep.nl of Saira.engels@levgroep.nl 
 
Mantelzorg is vaak onzichtbaar en 
uniek. Je neemt de zorg voor een an-
der er altijd bij, meestal onder bijzon-
dere omstandigheden, bovenop alle 
andere dingen in je dagelijks leven en 
je doet dat met hart en ziel, omdat die 
ander iets voor je betekent.

Zorgt u ook voor iemand in uw directe 
omgeving? Meld u zich dan aan bij het 

Steunpunt Mantelzorg Nuenen. Tele-
foon | 040 - 283 16 75 of E-mail: steun-
puntmantelzorg.nuenen@levgroep.nl  

Spraakmaker Addy van de Ven aan het woord     
in de Bibliotheek Nuenen

Goudsmid in de bieb
Een Goudsmid is een vakman/vakvrouw die sieraden maakt van (edel)metalen. 
Vaak worden de sieraden nog verrijkt met edelstenen en andere materialen. Bij 
het maken ervan gebruikt de goudsmid verschillende technieken, zoals smel-
ten, gieten, solderen en zetten. Daarnaast ontwerpt en repareert een goud-
smid ook vaak sieraden. De meeste goudsmeden werken in een eigen atelier.

Spraakmakers in Nuenen
Bibliotheek Dommeldal is steeds op 
zoek naar Spraakmakers. Heb jij een 
bijzondere passie, of specifieke kennis 
over een bepaald onderwerp? En deel 
je graag jouw verhaal met anderen? 
Ga dan de uitdaging aan en kom er als 
Spraakmaker in de bibliotheek over 
vertellen.
Spraakmakers vinden meer informatie 
op de website van Bibliotheekdom-
meldal.nl. Daar kunnen Spraakmakers 
zich ook aanmelden.

Goudsmid in Nuenen
In Nuenen heeft Addy van de Ven al 
ruim 30 jaar een atelier, waar hij zich 
bezighoudt met deze edele kunst.
Als spraakmaker komt hij nu vertellen 
over zijn werk. Hij deelt zijn kennis op 
dinsdagochtend 14 mei, van 10.00-
12.00 uur, in de Bibliotheek in Nuenen, 
aan de Jhr. Hugo van Berckellaan 18. 
Hij start met een korte presentatie en 
gaat vervolgens in gesprek met de be-
zoekers. 
Neem gerust een sieraad mee, als je er 
meer over wilt weten. Want Addy be-
antwoordt deze ochtend ook vragen 
over sieraden. Zo kan hij bijvoorbeeld 
vertellen van welke materialen ze ge-
maakt zijn, of hoe ze eventueel ver-
maakt kunnen worden en hoe de 
waarde bepaald wordt. 

Welkom
Kaartjes voor deze bijeenkomst zijn 
online te verkrijgen via Activiteiten, op 
www.bibliotheekdommeldal.nl.

Beginnen met winnen; drie spraakmakers in de Bibliotheek

Hoe motiveer je jezelf    
om te blijven hardlopen?
Op dinsdagavond 14 mei is er van 19.00-21.00 uur weer een lezing in de Bi-
bliotheek in Son en  Breugel. De Spraakmakers zijn deze keer: voedingsdes-
kundige en hardloper Brigitte de Laat-Young en de twee gepassioneerde 
hardlopers, Herman Nijholt en Wim van de Griendt.

Koop online je kaartje via www.biblio-
theekdommeldal.nl, klik op agenda. Bij 
de entreeprijs (niet-leden € 5,00 en 
biebleden € 3,50) is een kopje koffie of 
thee inbegrepen.

Spraakmakers in de Bibliotheek
Bibliotheek Dommeldal is steeds op 
zoek naar Spraakmakers. Heb jij een 
bijzondere passie, of specifieke kennis 
over een bepaald onderwerp? En deel 
je graag jouw verhaal met anderen? 
Ga dan de uitdaging aan en kom er als 
Spraakmaker in de bibliotheek over 
vertellen.
 

Hardlopen
Hoe loop ik een Persoonlijk Record? 
Wat eet ik voorafgaand aan de wed-
strijd?

Hoe blijf ik gemotiveerd?
De spraakmakers van vanavond na-
men het initiatief het plezier van hard-
lopen te delen met anderen en (voor-
al) ook de kennis om dit plezier vast te 
houden. Iedere spraakmaker vertelt 
zijn of haar eigen verhaal, op basis van 
zijn of haar expertise. Zo komen voe-
ding, inspiratie, motivatie en mentale 
weerbaarheid aan de orde. Dat zijn im-
mers de fundamenten voor plezier bij 
het hardlopen.

Hardlopers
Wim van de Griendt is hardlooptrainer, 
inspirator en trainer bij Running Blind, 
voor mensen met een visuele beper-
king. Brigitte de Laat-Young is voe-
dingscoach en Gewichtsconsulent bij 
B-Young. Daarnaast is ze buddy bij 
Running Blind. Herman Nijholt is coach 
en auteur van het boek ‘Beter aan de 
Start & Sterker Onderweg’ over de 
mentale aspecten bij het hardlopen. 
Ook hij is betrokken bij Running Blind.

Hard lopen
Ben je een beginnende hardloper, wil 
je jouw prestaties verbeteren, of wil je 
beginnen met hardlopen? Dan is deze 
informatieve ontmoeting echt iets 
voor jou.

Gratis proefles    
Bewust Beter Bewegen 
In de cursus Bewust Beter Bewegen leert u de 3B stretch. De 3B stretch be-
staat uit 8 basisoefeningen, die u thuis dagelijks kunt doen in 10 à 20 minu-
ten. De 3B stretch komt voort uit de methode Mobilizing Awareness®, ont-
wikkeld door fysiotherapeut Servaas Mes.

lijkse bewegingen of met specifieke 
bewegingen die u tijdens uw sport wilt 
verbeteren. Na de cursus bent u in 
staat zelfstandig de oefeningen van de 
3B stretch thuis uit te voeren. 

Cursusinformatie 
Locatie: Fysiotherapie Nuenen, Vin-
cent van Goghstraat 259, 5671 DT Nue-
nen. Data: Proefles vrijdag 10 mei (gra-
tis, wel graag vooral aanmelden). Cur-
sus: vrijdag 24 mei, 31 mei, 7 juni, 14 
juni en 21 juni van 10.15 uur tot 11.30 
uur. Groep: Minimaal 6 tot maximaal 9 
personen. Kosten: € 72,50. Docente: 
Gea Smit, fysiotherapeute.

Neem een handdoek mee om op te lig-
gen en kleding, waarin je gemakkelijk 
kunt bewegen. Aanmelden bij de re-
ceptie van Fysiotherapie Nuenen, via 
info@fysiotherapiehetkoetshuis.nl of 
bel 06-21613077 (Gea).

Door de oefeningen krijgt u 
•  Een betere gronding en balans 
•  Meer beweeglijkheid en stabiliteit 

in vooral de wervelkolom 
•  Bewustwording in het gebruik van 

uw spieren 
•  Bewustwording in het maken van 

totaalbewegingen 

Daardoor kunt u:
•  Gemakkelijker van lig of zit tot 

stand komen en andersom 
•  Beter draaien, strekken en lopen 
•  Meer soepelheid ervaren tijdens 

het sporten 
•  Uw gezonde bewegingspatroon 

herstellen, bv. na een blessure, 
operatie of psychisch trauma 

•  Uw welbevinden vergroten 

De nadruk in de cursus ligt op het aan-
leren van de oefeningen en ook wordt 
er een verband gelegd met uw dage-

In de cursus Bewust Beter Bewegen leert u de 3B stretch. De 3B stretch be-

Bewust Beter 
Bewegen

Doe mee en ervaar hoe fijn bewegen kan zijn
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Statiegeld- en mandarijnenweek      
voor Goed Doel 2019 Jan Lindersfonds

Vitamine C voor    
Nationale Ouderendag Nuenen
Op paaszaterdag verrasten wij de bezoekers van Jan Linders met een prach-
tige roos of vrolijke gerbera. Dat kon dankzij een gul gegeven bloemenzee 
van Bloemisterij-Kwekerij ’t Schuurke. 

Linders. En als je daar toch bent, neem 
dan twee zakken heerlijke mandarij-
nen mee. Van elke twee verkochte zak-
ken gaat € 0,50 naar Nationale Oude-
rendag Nuenen. En alle beetjes hel-
pen!

Nieuwe wensen insturen
Bovendien gaat in de maand mei de 
nieuwe wensronde van start! Begin 
dus alvast met nadenken over een 
wens van je opa, oma, vader, moeder, 
oudere buurman of buurvrouw, een 
ouder iemand in je omgeving. En bent 
uzelf al redelijk op leeftijd en heeft u 
nog die ene wens, hoe groot of klein 
ook, waartoe uzelf niet in staat bent of 
niemand in uw omgeving heeft om 
het te regelen, dan kunt u die wens ze-
ker insturen! Wij doen graag ons best 
op 4 oktober uw wens te vervullen! 

Daarmee haalden we die zaterdag 
voor Nationale Ouderendag Nuenen 
een topbedrag op van € 262,90. Dat 
bedrag wordt bovendien verdubbeld 
door het Jan Linders Fonds, in totaal 
dus maar liefst € 525,80!

Hartverwarmend
En wát een fijne reacties kregen we 
weer. We merken dat al veel mensen 
ons doel kennen en dat is goed. Op 4 
oktober willen we namelijk weer aller-
lei grotere en kleinere wensen vervul-
len van onze oudere mede-Nuenena-
ren en daarvoor moeten we zoveel 
mogelijk mensen bereiken.

Jouw statiegeldflessen voor ons 
Én we hebben natuurlijk geld nodig! 
Deze week tot en met maandag 6 mei 
is er een statiegeld- en fruitactie bij Jan 
Linders Nuenen, waarvan ook weer 
een deel van de opbrengst naar Natio-
nale Ouderendag Nuenen gaat. Dus 
verzamel al je lege statiegeldflessen en 
breng ze (voor een keertje) naar Jan 

Nuenense start crowdfunding      
voor droomonderneming ‘Brownies & downieS’.

Een doel is een droom   
met een deadline, zonder actie 
is het slechts een wens!
Mijn naam is Manon Boisnard (26), afgestudeerd aan Maatschappelijke 
Zorg & Sociaal Pedagogische Hulpverlening en gepassioneerd door lekker 
eten en koken. Werken vanuit zelfregie van mensen, uitgaan van hun wen-
sen en mogelijkheden, dat is de uitdaging waar ik als professional binnen de 
zorg en welzijn voor sta! De zorg voor anderen in combinatie met de passie 
voor horeca, valt niet zomaar in je schoot, je moet je nieuwsgierigheid en 
fascinatie volgen en dat is waar passies beginnen!

buikt voor inventaris en verbouwing 
van het pand en voor bedrijfskleding 
van de medewerkers zodat ik een goe-
de werkplek kan bieden, waar zij zich 
optimaal kunnen ontwikkelen.
Ik heb uw hulp écht nodig! Daarom 
start ik een crowdfunding bij platform 
‘Whydonate’. 

Brownies & downieS Breda bedankt u 
voor uw bijdrage. 

Liefs, Manon Boisnard
www.whydonate.nl

Mijn droombaan en passie is het op-
zetten van een lunchroom in Breda, 
waarbij medewerkers met een (ver-
standelijke) beperking zich gelijkwaar-
dig voelen en met een glimlach naar 
hun werk toe gaan. 
Eindelijk is het zover! Naast mijn eigen 
investering, is er nog 29.000,- euro 
vanuit donateurs nodig. Dit wordt ge-

 

Vrijwilligers gezocht
En natuurlijk zoeken we ook vrijwilli-
gers om 4 oktober tot een onvergete-
lijke dag te maken. Kunnen we op jou 
rekenen? Eén dagje van je kostbare tijd 
om een oudere Nuenenaar blij te ma-
ken. Houdt in elk geval de komende 
weken onze Facebookpagina in de ga-
ten! https://www.facebook.com/na-
tionaleouderendagnuenen

Koningsnacht/-dag 2019 
in Nuenen

HV Society
Nieuw in print variatie

Sportjurkjes
Shirts ¾ mouw

Rokken met sierbies
Polo’s 

in diverse fantasieën

Kijk zelf, 
nu is het moment

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

 

*iedere maandag vanaf 11.00 uur open
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De heer (Toine) A.J. M. (Antonius Josephus Martinus) Valentijn, 
geboren 3-7-1958

Hij is een excellente en zeer toegewij-
de wetenschapper. De heer Boxma is 
een wereldleider op het gebied van de 
Stochastiek. Zijn onderzoek richt zich 
voornamelijk op kansrekening en in 
het bijzonder de wachtrijtheorie. Dit 
vakgebied houdt zich bezig met de 
modellering en de prestatieanalyse 
van computer-, communicatie- en pro-
ductiesystemen. 

Zowel zijn fundamentele weten-
schappelijke resultaten als de school 

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Koninklijke onderscheiding 
voor de heer P.C.F. de Witte
Op zondag 28 april heeft loco-burgemeester Caroline van Brakel een Ko-
ninklijke onderscheiding uitgereikt tijdens zijn afscheid van de parochie 
Heilig Kruis aan Paul de Witte, die zich al jaren heeft ingezet voor de Nue-
nense samenleving.

is hij maatschappelijke begeleider 
voor vluchtelingen binnen de LEV 
Groep. Hij ondersteunt de vluchtelin-
gen gedurende 1 tot 1,5 jaar. 

De heer de Witte is binnen de gemeen-
teraad van Nuenen Gerwen en Neder-
wetten van 2001 tot 2010 raadslid en 
wethouder van 2010-2013 bij CDA 
Nuenen geweest. 

De heer de Witte heeft zich al jaren in-
gezet voor de parochie Heilig Kruis te 
Nuenen. Hij is daar lid van de Pasto-
raalgroep en voorzitter werkveld Litur-
gie. De heer de Witte is adviseur bin-
nen de Parochiële Caritas Instelling 
Heilig Kruis. 
Daarnaast zet hij zich in voor Stichting 
Leergeld als voorzitter, hij geeft hier 
leiding aan de organisatie. Vanaf 2014 

van Operations Research die hij de af-
gelopen 30 jaar heeft opgebouwd, in 
Eindhoven en in Amsterdam, worden 
wereldwijd erkend. Daarnaast heeft 
de heer Boxma samengewerkt met 
multinationals zoals NS, Shell, Philips 
en Vodafone om systemen en proces-
sen te ontwikkelen die geschikt zijn 
voor de wereld van vandaag. Naast de 
lijst van talrijke publicaties en plenaire 
lezingen op conferenties getuigt ook 
zijn prominente rol in de redacties 
van diverse vooraanstaande tijd-

De heer (Onno) O.J. (Onno Johan) Boxma, 
Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven, geboren 14-06-1952

schriften van de enorme waardering 
voor zijn wetenschappelijke bijdra-
gen. De brede erkenning voor zijn 
verdiensten wordt onderstreept door 
het feit dat hij twee eredoctoraten 
heeft ontvangen: 2009 eredoctoraat 
van de University of Haifa (lsraël), 
2017 eredoctoraat van de University 
of Edinburgh (Schotland). De sterke 
aansprekingskracht van zijn werk en 
zijn uitzonderlijke staat van dienst op 
wetenschappelijk vlak blijken verder 
uit verschillende prestigieuze interna-
tionale onderscheidingen, waaronder 
de ‘ACM Sigmetrics 2011 Achieve-
ment Award’ en de ‘Arne Jensen 2014 
Lifetime Award’. Naast zijn inhoudelij-
ke bijdragen op onderzoeksvlak, 
heeft de heer Boxma zich vooral ook 
onderscheiden in talloze belangrijke 
bestuurlijke initiatieven en organisa-
torische activiteiten voor de weten-
schappelijke gemeenschap, zowel in 
internationaal verband als op natio-
naal niveau. De heer Boxma is verder 
op vrijwillige basis actief voor de Wijk-
vereniging Panakkers, de NWO en de 
NWO PWN Wiskunderaad. De heer 
Boxma is in zijn hoofdfunctie en daar-
buiten zeer initiërend, opbouwend en 
stimulerend bezig geweest. Hij ver-
richt uiteenlopend wetenschappelijk 
onderzoek en (bestuurs)werkzaam-
heden die voor de samenleving een 
bijzondere waarde hebben De aard, 
mate van uitstraling en de omvangrij-
ke betekenis van zijn activiteiten voor 
de samenleving, geven de aanleiding 
de heer Boxma te benoemen als Rid-
der in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw.

In zijn dankwoord vertelde de Hoog-
leraar dat hij tijdens het fietsen of bij 
de hond uitlaten, nog altijd bezig was 
met de wiskunde. Dit om aan te ge-
ven hoe hij met zijn wetenschap be-
gaan is.

Onno Boxma

Toine Valentijn

Mevrouw Pascale SmuldersDe heer de Graaff met partner

De heer Paul de Witte met zijn partner

Hij zet zich al jaren in voor de Zwem en 
Polo vereniging Aegir. Binnen deze ve-
reniging is hij al 45 jaar actief, en be-
hartigt diverse taken, hij is hierin nog 
steeds actief. Daarnaast is hij nog pen-
ningmeester, voorzitter en sponsorfin-
der geweest bij de Triathlon Nuenen. 
Dit is een groot evenement wat elk jaar 
terugkomt. De heer Valentijn is binnen 
zijn werk ook vrijwilliger. Hij is de me-
deorganisator van de Tom Kusters 
loop, genoemd naar een van de over-
ledenen. Tevens is hij bestuurslid, me-
deorganisator en initiatiefnemer van 
regionale en landelijke politie zwem-
wedstrijden. 

Hij heeft sinds 1972 (bestuurlijke) vrij-
willige activiteiten ontplooid voor de 
overwegend lokale samenleving en 
heeft anderen gestimuleerd. Vooral 
voor de zwemsport heeft hij zich in di-
verse functies bijzonder verdienstelijk 

gemaakt. Er is sprake van “iemand die 
zich geruime tijd ten bate van de sa-
menleving heeft ingespannen”, geeft 
de aanleiding de heer Valentijn te be-
noemen tot: Lid in de Orde van Oranje-
Nassau 

De burgemeester memoreerde tijdens 
zijn toespraak dat hij bij het eerste be-
zoek in een hondenmand moest staan 
wegens plaatsgebrek. Nu stond hij bij-
na in een kinderbox,

Toine Valentijn vertelde vol emotie dat 
de indrukwekkende lijst van verdien-
sten wel over 40 of 50 jaar is opge-
bouwd. Hij had thuis met zijn ouders 
een goed voorbeeld gehad want beide 
ouders hadden ook een Koninklijke on-
derscheiding gekregen. Ondanks zijn 
druk gezin had hij altijd tijd gemaakt 
voor zijn vrijwilligerswerk. Hij had nooit 
rekening gehouden met een lintje.

Hij wordt voorgedragen voor de ver-
diensten die hij sinds 1995 in meerde-
re (bestuurlijke) functies op lokaal en 

deels op regionaal niveau heeft uitge-
oefend. Er is veel tijd en energie gesto-
ken in die functies, wat bijzonder ge-
waardeerd is. De heer de Graaff heeft 
zich ingezet voor diverse verenigingen 
en instanties. Hij is al vanaf 1994 vrij-

williger bij het Brabants Historisch In-
formatiecentrum. Hij houdt zich al 25 
jaar plichtsgetrouw en uiterst secuur 
bezig met de ontsluiting van vonnis-
sen en arrondissementsrechtbanken. 
Daarnaast is hij bij de ISNA (Interkerke-
lijke Stichting tot Bevordering van Na-
zorg aan gedetineerden) vanaf de op-
richting intensief bezig geweest als 
bestuurslid en de verdere ontwikke-
ling van deze stichting. De heer de 
Graaff is 5 jaar lang secretaris geweest 
van VVG (Vereniging Vrienden van het 
Gevangeniscentrum) hij schreef vele 
recensies over publicaties rondom het 
gevangeniswezen. Daarnaast was hij 
lid van de ledenraad van Coöperatie 
OnsNet Nuenen c.a. vanaf 2014 tot op 
heden is hij ook lid van de Klankbord-
groep Katholieke Parochie Nuenen. 
Deze verdiensten geven aanleiding de 
heer de Graaff te benoemen tot: Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau

In zijn dankwoord liet Klaas de Graaff 
zijn toehoorders weten dat hij het niet 
alleen gedaan had. Vrijwilligerswerk 
gaat ons allemaal aan. Mensen kijk 
eens om je heen af er iets is waarmee 
je kunt bijdragen. Ondanks soms een 
klein roestplekje in mijn geheugen, 
ben ik verder gezond en gelukkig kan 
ik me nog inzetten op velerlei terrei-
nen, aldus Klaas de Graaff.

Mevrouw P. (Pascale) Smulders, 
geboren 25-04-1969

Zij zet zich al sinds 1984 hoofdzakelijk 
in voor de hulpbehoevende mede-
mens, als vrijwilliger voor Club Sam. Zij 
heeft zich al op zeer jonge leeftijd in-
gezet voor zwaar gehandicapte kinde-
ren en jongvolwassenen. Dit is op zich 
al een hele prestatie. Wat het zo bijzon-
der maakt is dat zij al op jonge leeftijd 
zo betrokken was. Zij heeft dit al die ja-
ren belangeloos gedaan, dit om de ou-
ders van deze kinderen elke week even 
te ontzien en te ontzorgen. Ze neemt 
de volledige verantwoording. Dit heeft 
een enorme maatschappelijke beteke-
nis. Gelet op de continuïteit, aard, uit-
straling en maatschappelijke relevan-
tie van de verdiensten geven de aan-
leiding mevrouw Pascale Smulders te 
benoemen tot: Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau

Mevrouw Smulders, die vergezeld was 
van verschillende collega’s, straalde 
een houding uit dat het heel normaal 
was wat zij allemaal voor de samenle-
ving en Club Sam in het bijzonder 
deed. Zij maakte gebruik van haar 
dankwoord door iedereen uit te nodi-
gen voor een lekker bakje koffie.De heer (Klaas) K. de Graaff, 

geboren: 5-3-1939

Gedecoreerden bij 
lintjesregen in Nuenen 2019



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.

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

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

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

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

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

SPAANSE LES IN NUENEN 
Neem voor meer informatie 
contact op via Whatsapp 
06-28579837 of via de mail 
mmolinag@unal.edu.co

(Hoek)banken met relaxfunctie

Kasten en wandkasten op maat

Hoekbank v.a. € 1.806,-- in stof

Hoekbank v.a. € 2.174,--

5 jaar garantie

COLLECTIE

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

Maandag t/m zaterdag geopend

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

uw WONINGINRICHTER

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

houten vloeren leggen, 
renoveren, onderhoud, 
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor spe-
ciaal zijn opgeleid.

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

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

040 283 1675

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

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

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

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

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

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

TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

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

IEDERE ZONDAG 
OPEN

10.00- 17.00 UUR

DAGELIJKS VERSE AARDBEIEN
 

& (GESCHILDE) ASPERGES

Een groot assortiment: 
Groente-/kruidenplanten, 

perkplanten en hangpotten 
tuinplanten

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

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-
list van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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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 11 mei 
11.00-13.30 uur Feestelijke ingebruikname 

van speelveld  
(bij slecht weer zaterdag 18 mei)

Speelveld JOP aan Pastoorsmast Nuenen

Zaterdag 11 mei
12.00-16.00 uur Open huis 
Bijna Thuis Huis Latesteyn

 Pastoorsmast 18, 5673 TD Nuenen

Zondag 12 mei
14.00 uur Ierse Muziek

Dorpsboerderij Weverkeshof
Jhr. v. Berckellaan 5, Nuenen

Van 13 t/m 18 mei 
Het Longfonds collecte

Donderdag 9 mei
10.30 uur Cultuur Overdag
fi lm ‘Perfetti Sconosciuti’ 

Het Klooster

Vrijdag 10 mei t/m zondag 30 juni
Foto expositie Anton Schellens

Kasteel Geldrop

Vrijdag 10 mei
13.30 -15.30 uur Senergiek geschiede-

nis lezing: Van boeken en drukken en zoveel 
meer. Trefpuntzaal Klooster

20.00 uur Kienen.  Dorpshuis te Lieshout

Vrijdag 10 & zaterdag 11 mei 
20.15 uur ‘Het Atelier’, De Lindespelers

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 6 mei
19.00 uur IVN Wandeling Vogelwerkgroep:

Bokste Beemden
Vertrek per fi ets vanaf Het Klooster

Dinsdag 7 mei
20.00 uur Kienen 

Vrouwenvereniging Nuenen Gerwen
Scarabee Nuenen

Woensdag 8 mei
14.00-16.00 uur Open training voor basis-
schooljeugd. RKSV Nuenen, Pastoorsmast
20.00 uur Zingen met Geert Broeksteeg,
 de Regenboog, Sportlaan 5 te Nuenen

Donderdag 2 mei
20.00 uur Drijehornicklezing 

Johannes Proost 
Basisschool Dassenburcht, 

Jacob Catsstraat 1-3 Nuenen

Vrijdag 3 mei en Zaterdag 4 mei 
20.15 uur op vrijdag ‘Het Atelier’, De Lin-

despelers. De Koppelaar, Nederwetten
20.15 uur  op zaterdag ‘Het Atelier’, De Lin-

despelers. 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 
19.30 uur Taizé-vesper

 Van Gogh Kerkje aan de Papenvoort

t/m 5 mei
Tentoonstelling Lijkwade van Turijn

In de oude St.-Clemenskerk 
aan de Heuvel te Gerwen

t/m 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

t/m zaterdag 4 mei
Collecte Showkorps Oefening & Volharding

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

  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: 

Zo ben je er, zo ben je er niet meer.

Onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen van
onze zoon, broer en oom

Jeroen Brunsting
28 februari 1966                                                                                    14 april 2019

Adri en Jaap † Brunsting

Alex en Petra

Hans en Saskia 

Neefjes en nichtjes

Correspondentieadres:
Bart de Ligtstraat 38
5671 DH  Nuenen

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden in crematorium
Rijtackers te Eindhoven.

  

 
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 4 mei 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Zondag 5 mei 09.30 uur: viering, volks-
zang met klein koor, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 4 mei 18.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege geboortedag).
Zondag 5 mei 09.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege geboortedag); Riet 
van Wijk - Verhallen; Jos de Bar; Johan-
nes Donkers (vanwege sterfdag); Harrij 
van der Velden.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Leen 
Meeuwis - van de Vorstenbosch, Ga-
gelboschplein 200, in Eindhoven. Wij 
wensen de familie veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 5 mei 11.00 uur: viering, Mo-
tettenkoor, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties 
Hann de Brouwer - Coolen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 5 mei 09.30 uur: viering, Mo-
tettenkoor, 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 2 mei. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, H. Athanasius, bisschop en 
kerkleraar.
Vrijdag 3 mei. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur votief-
mis van het H. Hart van Jezus; gedach-
tenis van H. Alexander, Eventius en 
Theodulus, martelaren, en H. Juvena-
lis, bisschop en belijder. 
Zaterdag 4 mei. Eerste zaterdag van de 
maand. 08.30 uur votiefmis van het H. 
Onbevlekte Hart van Maria; gedachte-
nis van H. Monica, weduwe. Uitstelling 
tot 12.30 uur.
Zondag 5 mei. Tweede zondag na Pa-
sen, zondag van de Goede Herder. 
10.30 uur gezongen Hoogmis. Na de 
Hoogmis de kinderzegen. 
Maandag 6 mei 18.30 uur H. Mis.
Dinsdag 7 mei. 18.30 uur H. Mis, H. 
Stanislaus, bisschop en martelaar.
Woensdag 8 mei. 07.15 uur H. Mis.

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. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

 ‘t Is goed zo ...

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben 
wij afscheid moeten nemen van mijn Jan, ons pap en onze liefste opa

Jan Vrijaldenhoven
echtgenoot van

Nel Vrijaldenhoven-Verberne

Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar.

 Nel
 Thom en Mariska
  Jules en Renske
  Birgit
 Inge en Marc
  Maud
  Jelle

Nuenen, 29 april 2019

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 4 mei om 17.00 uur 
in de aula van het crematorium te Heeze, Somerenseweg 120.

Maand mei
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. Ingang van het EMK terrein aan het Wettenseind

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. Ingang van het EMK terrein aan het Wettenseind
Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Weverkeshof, Jhr. Hugo van 
Berckellaan 5 Nuenen.
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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 op eigentijdse wijze wat meer kleur 
aan de uitvaartbranche. 
“Ik krijg ontzettend veel leuke, boeiende en interessante vragen over mijn vak. In 
deze column komt er wekelijks eentje uitvoerig aan bod”. 
 
Hoe ben je in dit vak terechtgekomen?

Acht jaar geleden maakte ik voor Omroep 
Brabant de docu-serie Kankerzooi! waarin 
we zeven maanden lang het leven van 
Francis volgde met een camera. Francis was 
een jonge, alleenstaande moeder en leefde 
haar leven sinds drie jaar met kanker. Helaas 
verloor ze die strijd en ook daar waren we 
bij. Voor het eerst kwam ik in aanraking 
met het leven en de dood van zo dichtbij. 
En dus ook met Uitvaartland ‘achter de 
schermen’. 

Gepakt, geraakt, verrast
Bij gebrek aan een uitvaartverzekering 
regelde wij als programmamakers en samen 
met vele medemeugelijkmakers niet alleen 
haar uitvaart, maar organiseerde we ook 
een ‘Goodbye borrel’. Een afscheidsfeest, 
waar Francis bij leven en met volle teugen 
afscheid nam van al haar vrienden zodat ze 
de laatste weken in alle rust en samen met 
haar twee dochters de laatste momenten 
samen konden doorbrengen. Daar ben ik 
voor het eerst gepakt, geraakt en verrast.
 
Naast mijn freelance werk als producer, 
werkte ik ook jaren als Huiskamerassistente 
op een PG-afdeling van een zorginstelling. 
Ik kookte, bakte, zong, kletste, lachte, 
grapte en raakte bevriend met de zeven 
dementerende bewoners van mijn afdeling. 

Ik gaf hun steeds kleiner wordende leventje 
wat brouwerij en zag dat dat ‘hielp’. 
Daardoor genoot ik extra met ze mee als we 
na het eten met z’n allen ‘De klokken van 
Arnemuiden’ zongen. 

De dood omarmd
Door hen ook, leerde ik de dood 
omarmen. Of het einde van een leven toch 
iniedergeval wat beter te doorgronden. 
Tijdens het koken vroeg ik ze vaak naar hun 
jeugdjaren en liefdesleven. Bij dementie 
kun je nog zo in de war zijn, vaak zijn het 
de herinneringen uit die (verkerings)tijd 
die nog weleens, hoe diep geworteld ook, 
op te halen zijn. Dat leverde een prachtige 
bundeling van uiteenlopende levens- en 
liefdesverhalen op. 
En die herinneringen weer eens ophalend 
met ze gaf de goeie ouwe tijd van weleer 
weer even kleur in hun grauwe, verwarde 
bestaan van vandaag, waar dierbare 
herinneringen langzaam vervaagde.
Iets wat ik met het uitoefenen van dit werk 
eigenlijk ook wil bereiken. Door met meer 
persoonlijke aandacht en betrokkenheid 
de mensen bij de hand te pakken, zodat 
de vele voorbijtrekkende herinneringen 
wat meer samen beleefd kunnen worden 
in plaats van dat iedereen, geleefd wordt, 
door de waan van de dagen. 

Na het regelen van de uitvaart van een 
kinderloze tante en jaren later die van mijn 
eigen vader, heb ik besloten het roer om 
te gooien. De dingen die ik het allerleukste 
vond om te doen; organiseren als producer 
en me bekommeren om het welzijn van 
mensen in de zorgsector, vloeide feilloos 
samen in deze nieuwe rol. 

Uitvaartondernemer met een missie
En zo besloot ik uitvaartondernemer 
‘met een missie’ te worden; ontzorgen 
en ontfermen op een meer informele, 
kleurrijke en betrokken wijze.
Ik ben via Monuta een intensieve (praktijk)
opleiding gaan volgen, heb mijn keurmerk 
gehaald en voel me alweer bijna 3 jaar thuis 
als een vis in het water, in deze bijzondere 
wereld. Want dat is Uitvaartland.

Aangenaam,
Jolande

Heb jij een vraag voor mij? 
Mail deze dan naar Jdekruyf@monuta.nl en 
ik ga op zoek voor je naar het antwoord. En 
misschien komt jouw vraag volgende week 
(desgewenst anoniem) aan bod in ‘Andere 
koek, dan cake’.

Jolande de Kruyf 
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Binnen 24 uur diagnose   
bij verdenking borstkanker
In het Borstcentrum van Máxima MC (MMC) wordt voortaan binnen 24 uur 
een diagnose gesteld bij verdenking op borstkanker. Het versnelde traject 
zorgt ervoor dat patiënten minder lang in onzekerheid verkeren. Met een 
verwijzing van de huisarts kunnen patiënten meteen terecht voor radiolo-
gisch onderzoek.

Hierin worden ook zoveel mogelijk de 
wensen van de patiënt meegenomen, 
zonder hierbij de medische normen 
uit het oog te verliezen.

Mammapolikliniek
Het Borstcentrum is sinds 2009 een be-
grip in de regio. Hier wordt al vele jaren 
hoogstaande zorg geleverd voor pa-
tiënten met borstkanker of het ver-
moeden daarop. Een belangrijk onder-
deel van het Borstcentrum is de mam-
mapolikliniek. Hier wordt dagelijks di-
agnostiek uitgevoerd bij vrouwen en 
mannen met een afwijking in de borst. 
Een gespecialiseerd team werkt zeer 
nauw samen op één plek waardoor de 
patiënt niet het hele ziekenhuis door 
hoeft. Het feit dat behandelaren dicht 
bij elkaar zorg verlenen en afspraken 
op elkaar afgestemd worden, levert 
aantoonbaar meerwaarde op voor de 
patiënten.  
www.mmc.nl

Het versnelde traject gaat in per 1 mei. 
De meeste onderzoeken worden vanaf 
dan binnen één dag gedaan. Direct na 
deze onderzoeken worden de uitsla-
gen besproken met de verpleegkun-
dig specialist. Indien er een bioptie is 
verricht, vindt er spoedonderzoek van 
het weefsel plaats. Hierdoor is binnen 
24 uur bekend of het goedaardig of 
kwaadaardig is, waar dat voorheen 
nog twee werkdagen duurde.

Samen beslissen over de behandeling
Wanneer blijkt dat het om borstkanker 
of een voorstadium hiervan gaat, krijgt 
de patiënt de tijd om verschillende be-
handelingen tegen elkaar af te wegen. 
Samen met de professionals wordt ge-
kozen welke behandeling het beste 
past. Dit wordt shared decision ma-
king genoemd. Indien er een operatie 
moet volgen, krijgt de patiënt binnen 
een week na het vaststellen van het 
behandeltraject een operatiedatum. 

Meimaandviering bij Lourdesgrot 
Het is voor het Mariadorp een jarenlange traditie, om in het eerste weekend 
van mei, de Mariamaand te openen met een plechtige eucharistieviering bij 
de Lourdesgrot.

kapel zorgt mede voor een muzikale 
omlijsting. Bij slecht weer is de viering 
in de kerk.
Aansluitend aan de viering wordt er 
i.v.m. dodenherdenking gezamenlijk 
een bezoek aan het oorlogskerkhof 
gebracht. Het is dit jaar 75 jaar geleden 
(23 september 1944) dat de twee jon-
ge Engelse soldaten, David Stride 20 
jaar en Jack Crompton 22 jaar, hier in 
de omgeving gesneuveld zijn.
Op zondag 5 mei is er om15.00 uur een 
gebedsviering bij de grot voorgegaan 
door diaken Hans Beks.

De maand mei wordt van oudsher de 
Mariamaand genoemd. Vele mensen 
brengen in deze maand een bezoek 
aan een bedevaartsplaats. Ook in Ma-
riahout zien wij in deze maand extra 
devotie rondom Maria. 
Bezoekers komen naar Maria met aller-
lei vragen. Voor een oplossing voor 
hun problemen, verlichting voor hun 
zorgen en ziekten en troost bij het 
overlijden van een dierbare. Er komen 
ook bezoekers om Maria’s warmte te 
voelen en om hun dankbaarheid met 
haar te delen. 
Maria de moeder van Jezus, was een 
bijzondere vrouw die 2000 jaar gele-
den leefde. Zij heeft door de eeuwen 
heen altijd mensen geïnspireerd en 
doet dat nog steeds.

Op zaterdag 4 mei om 17.30 uur is er 
een Eucharistieviering voorgegaan 
door pastor Hasselman, met mede-
werking van het oMase-koor en leden 
van Marcanto. De Grottendorfer Blaas-

Lambertus Concerten Helmond:

Groot WOII-Herdenkingsconcert 
Op 4 mei herdenkt Lambertus Concerten traditioneel de gevallenen van de 
Tweede Wereldoorlog met een groot opgezet concert, met projectkoor 
Nuove Musiche, Lambertus Consort en internationale solisten in de Elker-
liek Kapel, Wesselmanlaan 25 te Helmond. Het geheel staat onder leiding 
van Jan van de Laar. Aanvang: 20.45 uur (Het concert sluit aan op de plaat-
selijke herdenkingsceremonie). Entree: €10.

tus Concerten, musici die ook per pro-
ject worden gekozen, afhankelijk van 
de vereisten. Beide ensembles staan 
onder artistieke leiding van Jan van de 
Laar, die ook als dirigent en organist 
verbonden is aan de St. Lambertuskerk 
in Helmond.
Solisten zijn de Australische sopraan 
Bethany Shepherd, de Koreaanse 
countertenor Minho Jeong, de Hel-
mondse tenor René Coolen en de Ne-
derlandse bas Eric Ruis.
Meer info op: 
www.lambertusconcerten.nl 

Het is inmiddels al jaren een traditie 
van Lambertus Concerten: aanslui-
tend op de plaatselijke herdenkings-
ceremonie van 4 mei vindt er een con-
cert plaats van projectkoor Nuove Mu-
siche in samenwerking met het Lam-
bertus Consort en internationale 
solisten. Vaak werd er een requiem uit-
gevoerd, zoals die van J. Rheinberger 
en W.A. Mozart. Deze keer heeft de 
Stichting besloten drie prachtige can-
tates van J.S. Bach (BWV 38 en 131) en 
Chr. Graupner (GWV 1113) te program-
meren. Het zijn cantates die het lijden 
en de troost invoelbaar maken in stem-
mige koorstukken en virtuoze aria’s, af-
gewisseld door sfeervolle instrumen-
tale delen.  
Nuove Musiche is het projectkoor van 
Stichting Lambertus Concerten; zan-
gers die per project worden geworven, 
afhankelijk van de programmering. 
Lambertus Consort is het instrumen-
taal ensemble van Stichting Lamber-

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt drie keer per 
week ververst met nieuwe onder-
werpen. De volgende onderwer-
pen zijn in de loop van week 18 en 
19 (onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien:
• Start bouw basisschool ‘Het 

mooiste blauw’ in Nuenen-West
• Impressies Koningsdag in Nuenen
• Lintjesregen in Nuenen
• Structuurvisie Nuenen-Zuid op 

agenda raadsvergadering
• Lente-expositie Ruimte in Beeld
• Pijnbestrijder dokter Halim
• Uit de serie ‘in Het Klooster ge-

boren’: Chris Kuijten
De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De 63 afleveringen van de serie 
‘Biografie van een Dorp’ zijn te zien 
in de Herhaling.

Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl. 
www.omroepnuenen.nl

Kortmann Adviesgroep   
thuis in hartje Nuenen
“Het voelt als thuiskomen”. Zo omschrijven Marcel en Corinne Kortmann de 
verhuizing afgelopen maart van Kortmann Adviesgroep naar het centrum 
van Nuenen. “Het is alweer een � ink aantal jaar geleden dat we met ons be-
drijf ook op de Vincent van Goghstraat zaten en nu zijn we er dus terug. Ons 
kantoor groeide uit zijn jasje, waardoor we buiten het centrum kantoorruim-
te hebben moeten betrekken, maar niets is � jner dan terug te zijn onder de 
mensen in het hart van Nuenen, om te zijn daar waar het allemaal gebeurt. 

Het pand in de bocht van de Van 
Goghstraat - dat veel Nuenenaren nog 
wel kennen als het oude Videoland - 
stond al eventjes leeg. We hebben het 
grondig verbouwd en het die persoon-
lijke uitstraling gegeven die we voor 
ogen hadden. Een vriendelijk en laag-
drempelig kantoor waar iedereen zo 
binnen kan lopen. Waar de koffie met 
wat lekkers altijd klaarstaat en waar de 
medewerkers de klanten precies bij 
naam kennen. En we denken dat het 
ons gelukt is dat te realiseren”. Als ik 
rondkijk in de rustige olijfkleurig getin-
te ruimtes, zeg ik dat ze hier helemaal 
gelijk in hebben. De persoonlijke be-
handeling, samen met de vers gezette 
cappuccino en een stuk vlaai, maken 
dat ik me erg welkom voel. “Dat is nu 
precies het gevoel dat we willen dat je 
hier krijgt, dat je je welkom en goed 
behandeld voelt door wie van onze 
medewerkers dan ook”. 
Kortmann Adviesgroep is alweer bijna 
26 jaar een begrip in het Nuenense. 
Van oudsher gespecialiseerd in zake-
lijke dienstverlening, heeft het zich de 
laatste jaren ook steeds meer toege-

legd op de particuliere markt en op 
hypotheken. Professioneel geschool-
de medewerkers, gecertificeerd en elk 
met een eigen deskundigheid, zijn ie-
dere klant zo optimaal mogelijk van 
dienst en een persoonlijke benade-
ring van iedereen staat hoog in het 
vaandel.
“We vinden het erg belangrijk om onze 
klant goed te kennen, bij ons is dan ook 
niemand een dossiernummer en we 
weten altijd wie er voor ons staat. Is er 
iets aan de hand, dan staan we direct 
voor je klaar en moeten we een tandje 
harder lopen om iets voor je voor el-
kaar te krijgen, dan lopen we dat tand-
je harder, wanneer dan ook. Veel van 
onze klanten zijn van oudsher als on-
dernemer klant en hebben daarnaast 
vaak ook hun privéverzekering en/of 
hypotheek bij ons in beheer gegeven. 
Dat we hun vertrouwen genieten, blijkt 
wel uit het feit dat zeer regelmatig hun 
kinderen klant bij ons worden. We zijn 
dan ook een echt Nuenens ‘familie’ be-
drijf, waarbij de gunfactor met betrek-
king tot elkaars diensten ook een be-
langrijke rol speelt”.

 

Fotografie defotomeneer.nl

Kortmann Adviesgroep bestaat ook al 
jaren uit dezelfde medewerkers. Me-
dewerkers die het verzekeren in hun 
bloed hebben zitten en daar dan ook 
altijd voor gaan. Ieder met zijn of haar 
eigen specialisatie.  Onlangs is het 
team uitgebreid met nog een Hypo-
theekadviseur. “We kennen hier weinig 
tot geen verloop”. Het hele team is zo 
goed op elkaar ingespeeld dat we met 
elkaar kunnen lezen en schrijven en 
dat maakt ons ook als bedrijf een fami-
lie. De tevredenheid van onze mede-
werkers om bij ons te werken, resul-
teert daarnaast ook weer in een sterke 
klanttevredenheid en zo snijdt het 
mes aan twee kanten”. 
Bij Kortmann Adviesgroep bent u dus 
altijd van harte welkom, of u nu al ja-
renlang klant bent of als u klant zou 
willen worden. Loop gerust binnen, 
voor een praatje of voor een advies en 
bekijk onder het genot van koffie met 
iets lekkers of die persoonlijke aan-
dacht voor uw verzekering en/of hy-
potheek past bij u. U past ongetwijfeld 
bij Kortmann Adviesgroep!
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
EMK NUENEN
Donderdag 2 mei 
EMK 1 - Nieuw Woensel 1  . . . . . 19.30
RKSV Heeze 6 - EMK 7  . . . . . . . . . 20.00
Zaterdag 4 mei 
Braakhuizen VE2 - EMK VE1 . . . . 16.00
EMK G1G - Haarsteeg G1G  . . . . 10.00
Zondag 5 mei 
SDO’39 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - BMC 3  . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 3 - Nuenen 4 . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - UNA 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 12.45
EMK 5 - Nuenen 7  . . . . . . . . . . . . 11.00
Maarheeze 5 - EMK 7  . . . . . . . . . 10.00
RKDSV VR1 - EMK VR1  . . . . . . . . . 12.00

RKVV NEDERWETTEN 
Zaterdag 4 mei
Beerse Boys 12 - Nederw. 4   . . . 17.00
Zondag 5 mei
Nederwetten 1 - Rood Wit ‘62 1 14.30
Nederwetten 2 - Brabantia 9  . . 10.00
Nederwetten 3 - Gestel 4  . . . . . 11.00
RKGSV Vr 1 - Nederwetten Vr 1  11.00
Rood Wit VR1 - Nederw. VR2  . . 12.00

Knappe prestatie van Nederwetten in leuke wedstrijd

Nederwetten - WHV 4-1
Door Louis Staals

Gezien de uitwedstrijd bij WHV 4-3, beloofde de thuiswedstrijd een leuke 
partij te worden. De eerste 10 minuten was WHV echt de bovenliggende par-
tij en creëerde vele kansen maar zonder resultaat. 

geschoten bal van Tim Bunthof door 
een WHV speler met de hand werd be-
roerd en de “dader” Gino Bosch moest 
met rood het veld verlaten. Dit keer 
nam Toon van Rooij de strafschop en 
die schoot hem onberispelijk rechts 
van de keeper terwijl die onderweg 
was naar de linkerhoek 3-1. Inmiddels 
had ook Wim Kronenburg nog rood 
gekregen voor een ongelukkige tackle 
maar met 10 tegen 10 had WHV weer 
enkele open scoringskansen. In de 71e 
minuut nam opnieuw Toon van Rooij 
de bal op snelheid aan en passeerde 
op 30 meter de WHV goalie en bracht 
hiermee de ongekende stand van 4-1 
op het scorebord. In de 84e minuut 
kreeg Christiaan Baaten na een open 
kans ook nog rust van de trainer en die 
werd onder luid applaus en gejoel van 
het publiek vervangen door Piet van 
Oers. Die deed net als de ingevallen 
Dirk Renders er nog alles aan om de 
score op te voeren maar hierin kwam 
geen verandering meer. Leuke wed-
strijd met veel gemiste kansen waarin 
de 2 rode kaarten echt niet nodig ge-
weest waren.

Amper een minuut later echter viel het 
doelpunt wel voor WHV. 0-1 door een 
doelpunt van Thijs Lunerburg. Neder-
wetten leek aangeslagen maar weer 
een minuut later kreeg Nederwetten 
een penalty. Giel van Korven schoot 
deze grote kans op de gelijkmaker 
echter keihard op de lat. In de 12e mi-
nuut een splijtende pass op Toon van 
Rooij die met het puntje van zijn teen 
de bal binnen gleed 1-1. Nederwetten 
ging goed door en in de 15e minuut 
volgde een pass van Wim van Kronen-
burg op Toon van Rooij, enkele kapbe-
wegingen, een mooie assist op Giel 
van korven, doelpunt 2-1. Daarna volg-
de nog verschillende kansen voor 
WHV maar het scorings vizier stond bij 
hen vandaag out of order. De scheids-
rechter had zijn stopwatch niet hele-
maal goed ingesteld en floot 2 minu-
ten voor de rust al af voor de pauze. 
Daarom werd ook de rust met deze 
stand bereikt.
Na de pauze duurde het tot de 64e mi-
nuut vooraleer de bevrijdende 3-1 op 
het scorebord kwam. Nederwetten 
kreeg weer een penalty omdat de in-

Giel van Korven speelt vanuit het middenveld de voorhoede in. Rechts op de voorgrond met 
nummer 11 uitblinker Toon van Rooij.   Foto door Han Huijbers

EMK - ZSC 4-1
Door John de Jong

De spanning was voorafgaand aan de wedstrijd voelbaar op sportpark Wet-
tenseind. De trouwe supporters en sterkhouders voelden dat EMK de steun 
nodig had, wat direct na het beginsignaal werd opgepikt door de thuis-
ploeg: de allereerste bal had zomaar in het doel van ZSC (Westerhoven) kun-
nen verdwijnen maar werd ternauwernood gered door de keeper. 

door Kevin Aarts prachtig werd afge-
rond, 2-1. Er waren diverse kansen om 
de wedstrijd voortijdig in het slot te 
gooien, maar EMK was te gretig en 
daardoor ontbrak de zorgvuldigheid. 
Toch werd ruim kwartier voor tijd aan 
alle onzekerheid een einde gemaakt, 
na opnieuw een prima combinatie 
tussen Rick Slaats en Rick van den Bo-
gaard (opnieuw afgerond door de 
laatste); 3-1. Kort voor het einde was 
er opnieuw een prima dieptepass ver-
zorgd door Simon Gurmu die Rick van 
den Bogaard in staat stelde om zijn 3e 
treffer van de middag te maken, 4-1. 
EMK mocht met trots terugkijken op 
de teamprestatie en wedstrijdmenta-
liteit van vanmiddag, waarbij ook de 
steun van de 12e man van groot be-
lang was!

ZSC dat in de openingsfase moeite 
had met het voetbal van EMK, kon er 
alleen met enkele gevaarlijke counters 
nog uitkomen. Toch waren de gevaar-
lijkste momenten voor EMK dat met 
name via de linkerkant voor gevaar 
zorgde. Terwijl ZSC nauwelijks een se-
rieuze kans had gehad, was de eerste 
kans direct raak waardoor ZSC tegen 
de veldverhoudingen op een 0-1 voor-
sprong kwam. Direct erna had ZSC 
zelfs op een 0-2 voorsprong kunnen 
staan, maar Dillon van de Poel greep 
met een tackle op de bal prima in. Net 
voor rust was er een mooie combinatie 
tussen Rick Slaats en Rick van den Bo-
gaard, waaruit de laatste de gelijkma-
ker kon aantekenen (1-1).
Direct na rust nam EMK een voorschot 
op de overwinning toen een aanval 

Rick van den Boogaard is iets sneller dan de keeper om de gelijkmaker te scoren

Mathieu van der Poel magistraal winnaar Amstel Gold Race 

Nuenense Wielervrienden  
met Denen in Valkenburg 
De Nuenense Wielervrienden waren zondag 21 april bij de vele duizenden 
supporters tijdens de Amstel Gold Race. Bij de beklimming van de Adsteeg 
in het Limburgse Beek moedigden de wielerfans zowel het peloton van de 
dames als van de heren aan. Daarna werd het wielerfeest voortgezet op de 
Cauberg in Valkenburg. De magistrale overwinning van Mathieu van der 
Poel ontlokte een ovationeel applaus aan de enthousiaste volgers. De Nue-
nense Wielervrienden beleefden een onvergetelijke Amstel Gold Race, de 
enige Nederlandse eendagswedstrijd op World Tour-niveau. 

formatie terecht via nuenensewieler-
vrienden@gmail.com of telefonisch bij 
Jan van Maasakkers: 06 14509970. 

In de gezellige VIP-bus van de Nuenen-
se Wielervrienden waren een viertal 
Deense wielerliefhebbers te gast. Dit 
viertal verbleef tijdens Pasen bij de fa-
milie Schuts-Ulriksen in Gerwen. Een 
buitenkansje dus om op eerste paas-
dag vanuit clubhuis De Stam met de 
Nuenense Wielervrienden mee te rei-
zen naar Valkenburg. En de Denen za-
gen hun favoriete landgenoot Jakob 
Fuglzang de derde plaats veroveren. 
De sportieve felicitaties van de Deense 
gasten waren uiteraard voor de Nue-
nense Wielervrienden die hun ogen 
nauwelijks konden geloven: klasbak 
Mathieu van der Poel is winnaar van de 
Amstel Gold Race 2019. 
Belangstellenden voor de Nuenense 
Wielervrienden kunnen voor meer in-

De Deense en Nederlandse wielervrienden bij de VIP-bus..... foto’s Cees van Keulen

Mathieu van der Poel in de rood-wit-blauwe 
trui tijdens de beklimming van de Cauberg 
in Valkenburg.....

Badminton Club Lieshout 
maakt ruimte voor jeugd
Met de gestage groei van de jeugdafdeling heeft Badminton Club Lieshout 
(BCL) besloten meer ruimte te geven voor de jongste jeugd. De sportvereniging 
heeft daarvoor de trainingstijden aangepast, zodat de jongste jeugd de aan-
dacht kan krijgen die ze nodig hebben. Ook voor de senioren heeft de vereni-
ging overigens oog: binnenkort start de beginnerscursus voor deze groep.

Belangrijk bij deze wijziging is dat de 
groep aspiranten gesplitst kan worden 
en de aandacht kan krijgen die deze 
groep behoeft. 

De nieuwe trainingstijden zijn als 
volgt:
Aspiranten 1: Aanvang 18.30 uur. Aspi-
ranten 1 en 2: Samen van 19.00 tot 19.30 
uur. Aspiranten 2: Training van 19.30 tot 
20.00 uur. Junioren: Training van 20.00 
tot 20.50 uur. Senioren: Training van 
20.00 tot 20.50 uur.

Beginnerstraining 
Eerder is gebleken dat er behoefte is aan 
een beginnerstraining voor senioren 
(>16 jaar). Senioren kunnen via deze be-
ginnerstraining eenvoudig kennis ma-
ken met de badmintonsport in het alge-
meen en BCL in het bijzonder. Zij kun-
nen gedurende een zestal weken de ba-
sisbeginselen van de badmintonsport 
leren. De beginnerstrainingen starten 
op woensdagavond 9 mei en gaan door 
tot en met 13 juni. Aanvang van de be-
ginnerstraining is steeds 20.00 uur. Deel-
name is mogelijk voor iedereen en zéér 
laagdrempelig. Voor slechts € 15,- kun je 
zes trainingen voorgeschoteld krijgen 
en in korte tijd alle grondbeginselen van 
de badmintonsport leren.

Jeugdafdeling
De jeugdafdeling van BCL is sterk 
groeiende. De sterkste groei zit in de 
jongste jeugd (7-12 jaar), waar de aan-
was behoorlijk is. Om voldoende aan-
dacht aan deze groep te kunnen ge-
ven is besloten de trainingstijden aan 
te passen en uiteindelijk de hele speel-
avond van de vereniging opnieuw in 
te delen. Belangrijkste verandering is 
dat de groep allerkleinsten (‘aspiran-
ten’) gesplitst wordt in twee groepen. 
De eerste groep gaat van 18.30 tot 
19.30 uur een-op-hen gerichte trai-
ning krijgen. De tweede groep start 
om 19.00 uur en trainen tot 20.00 uur. 
Op die wijze kunnen zowel de eerste 
groep als de tweede groep een op-
hen-gerichte training krijgen.

Junioren
De daaropvolgende groep (de ‘Junio-
ren’) schuiven hiervoor hun training 
op, die nu samen gaat vallen met de 
training van de senioren, die weer een 
half uur naar voren gehaald wordt. De 
training van de Junioren en de Senio-
ren wordt dus gecombineerd in een 
gelijk tijdvak. Soms zal de training ove-
rigens gezamenlijk plaats vinden, 
soms apart van elkaar: dat is afhanke-
lijk van de oefeningen en de opkomst. 

De jeugd krijgt volop ruimte bij Badminton Club Lieshout

Vogelwerkgroep

Maandagavond-
wandeling   
De Mosbulten
Op maandagavond 13 mei nemen 
vogelgidsen van het IVN-Nuenen je 
graag mee voor een avondwande-
ling door De Mosbulten. Om 19.00 
uur vertrekken we met de � ets bij 
Het Klooster. We � etsen naar het 
startpunt bij de parkeerplaats van 
De Mosbulten aan Olen.

De wandeling start bij de waterplas 
waar diverse watervogels te zien zijn, 
zoals wintertaling, grote zilverreiger, 
knobbelzwaan en rietgors. We wande-
len verder door de velden en bossen 
om de plas, waar we kans maken op 
boerenzwaluw, torenvalk, zanglijster 
en putter.
De Mosbulten kunnen in het voorjaar 
erg nat zijn. Zorg dat je waterdichte 
schoenen of laarzen draagt. 
Controleer bij thuiskomst altijd goed 
of je geen tekenbeet hebt opgelopen.

Wil je meewandelen met de Vogel-
werkgroep? Dat kan! Je bent van harte 
welkom. Meer informatie bij Roy van 
der Velden, coördinator van de VWG, 
telefoon 06-15 902 603 of mail roype-
ter40@hotmail.com.
 

Kienen Vrouwen 
Vereniging 
Nuenen-Gerwen
Dinsdag 7 mei kienen in wijkcentrum 
Scarabee Mantelmeeuwlaan 10.
De laatste kienavond van dit seizoen. 
Dit keer aan prijzen, waardebonnen 
van ondernemers uit Nuenen en Ger-
wen. Aanvang 20.00 uur .

Zondag 19 mei

ModeEvent Nuenen
 
In navolging op de eerste succes-
volle editie van ModeEvent Nue-
nen vorig jaar zal de tweede editie 
plaatsvinden op zondag 19 mei.
 
Het hele centrum zal dan weer vol-
ledig  in het teken staan van alles 
wat met de mode van dit jaar te ma-
ken heeft. Modeshows op de cat-
walk in de straten, leuke kraampjes 
en aanbiedingen, live muziek en 
hapjes en drankjes.

De organisatie ligt weer in handen 
van het Centrummanagement en 
de ondernemers in ons centrum.
 

Noteert u deze datum 
alvast in de agenda!!



Om bij weg te dromen..........

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Feestelijke opening op 17 mei. 
Je bent van harte welkom op Park 26-28 vanaf 15.00 - 19.00 uur!

Veldsink Advies
Nu open in hartje centrum!

017683_Veldsink_Adv_125x175_Rond de Linde.indd   1 23-04-19   14:56

“ Door mijn driewielfi ets voel ik me weer stabiel tijdens het fi etsen.”

Maak vrijblijvend een afspraak! 088 - 10 20 100 (optie 3) www.medipoint.nl/thuisadvies

* Vraag de adviseur naar de voorwaarden.

Advies bij mij thuis
Ervaar de zekerheid van een aangepaste fi ets

Voordelen van een aangepaste fi ets via Medipoint Thuisservice

  Persoonlijk advies aan huis

  Directe afstelling van de fi ets

  Uitleg over het gebruik van uw fi ets

  Proeffi etsen onder begeleiding

  Zeer scherpe prijzen

  Breed assortiment

Dit model al 
vanaf 1599.-

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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:Rond de Linde is op zoek naar bezorgers voor:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

VAKANTIEBEZORGERS
JULI & AUGUSTUS
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