
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

Jan Koolen 
langer dirigent 
Brass Band 
Nuenen

Aftreden 
penningmeester 
na maar liefst 
27 jaar

BSO team van 
Kids Society Erica 
wint  PSKE 
wisseltrofee 
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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! 
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Nuenen Kapperdoesweg 8

www.coppelmans.nl

Bougainvillea 
op rek
Rijkbloeiende kuipplant. 
Diverse kleuren, in 
19cm-pot. 22.95
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Zondag 12 mei 
Moederdag open

 Kapperdoesweg 8

Bougainvillea 

Rijkbloeiende kuipplant. 

Moederdag open

15.99

 

Samen Verder collecteerde 
voor de laatste keer
Ongeveer 100 collectanten gingen ‘Rond Pasen’ op pad om voor de laatste 
keer voor Samen Verder, voor 2 kleinschalige Nuenense Projecten, te collec-
teren bij ruim 4000 huizen. Bij die collectanten waren er die dit al meer dan 
40 jaar deden en zij vonden het zelfs een beetje een afscheid van iets wat 
door de jaren heen bij hen was gaan horen.

plaatsvervanger voor ‘Connected to 
Namibia’ kon een cheque met een 
voorlopig bedrag van € 4500,- worden 
uitgereikt.
De dag daarna werd het tellen op de 
bank nog eens dunnetjes overgedaan 
en werd het duidelijk dat Nuenen heel 
veel trouwe gevers heeft, die de klein-
schalige Nuenense projecten een 
warm hart toedragen, want er werd 
voor een bedrag van ruim € 10.000,- 
bijeengebracht.
Daar wordt je dan wel even stil van, ze-
ker als je dan beseft dat Samen Verder 
er na bijna 50 jaar mee stopt. Maar ja, 
de stichting in Eindhoven had al aan-

Het weer was goed en het was vakantie 
en dus waren veel mensen niet thuis.
Het was daarom toch wel spannend 
wat de collecte op zou brengen, het 
zou toch wel jammer zijn als deze laat-
ste collecte tegen zou vallen.
In het parochiecentrum werd donder-
dag toch met goede moed begonnen 
met het openen van alle zakjes en met 
het tellen van de opbrengst.
Het werd toch wel spannend toen de 
eerste voorlopige totaaltelling bekend 
werd, maar het viel reuze mee. 
Aan de twee vertegenwoordigers van 
de projecten: Helma van der Brink van 
‘Awinbono Nd. Ghana’ en Ans de Rooij 

BEDANKT

gekondigd er mee te stoppen en veel 
collectanten hadden toegezegd het 
nog wel 2 jaar te willen doen maar dan 
was het ook wel mooi geweest en 
nieuwe collectanten zijn niet of nau-
welijks meer te vinden.

Door deze opbrengst kan nu in elk ge-
val € 5000,- besteed gaan worden aan 
de Kraam-en Polikliniek in Ghana zodat 
de hoge kindersterfte eindelijk naar 
beneden gaat en voor schoon drink-
water voor schoolkinderen in Namibië .
Alle gevers die dit mooie bedrag heb-
ben gedoneerd heel hartelijk dank en
alle collectanten bedankt voor al die ja-
ren dat jullie je ingezet hebben voor dit 
goede doel. En mocht iemand de collec-
tant gemist hebben: u kunt nog altijd 
doneren op:  NL74 RABO 0150 0706 24

Namens  
Stichting Samen Verder Nuenen

Jan Cunnen
  

  

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

• Een heerlijk glaasje cava met amuse bij binnenkomst;
• Een 4-gangen diner;
• Bijpassende wijnen bij ieder gerecht;
• Koffie/thee met lekkernij.

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

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

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

De opbouw gaat beginnen
Vanaf komend weekend ziet u ze verschijnen, de witte tenten van Asperges 
aan het Veld, want vanaf zaterdag wordt gestart met de opbouw van dit fan-
tastische culinaire evenement dat van 15 tot en met 31 mei plaatsvindt bij 
De Raaijmakershoeve aan het Boord 25. 

Tijdens dit evenement, dat alweer voor 
de vijfde keer op deze locatie gehou-
den wordt, zullen gerenommeerde 
topkoks van diverse restaurants uit 
Nuenen en Gerwen u verrassen met 
aspergegerechten van het hoogste  ni-
veau. Wilt u ook graag komen proeven 
van het witte goud van Nuenense bo-
dem? Er zijn voor zowel lunches als di-
ners nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Wat dacht u van een aspergearrange-
ment als uniek cadeau voor Moeder-
dag? Maak hiervoor gebruik van de 
speciale lezersaanbieding van Rond de 

Linde die u elders op deze pagina 
vindt en verwen moeder eens op een 
originele manier met overheerlijke as-
perges. Ga naar www.aspergesaanhet-
veld.nl en reserveer snel!



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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Spelen en bewegen voor senioren
Er is nog plaats voor andere voorzieningen. Denk aan Jeu de boules, 
een beweegtuin of hele andere voorzieningen. Kom meepraten en 
geef uw inbreng.

Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Kom lo-
pend of met de fi ets, dat houdt het veilig op straat.

RESTSTROOK KOPEN OF HUREN   
VAN DE GEMEENTE?
Ligt er een gemeentelijke groenstrook grenzend aan uw woonperceel 
die u graag wilt gebruiken? Gebruikt u al een strook grond van de 
gemeente en wilt u dit kopen of huren? Misschien kan dat heel ge-
makkelijk. De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid om, als het 
kan, gemeentegrond (reststroken) te kopen of te huren. 

Stroken gelegen achter de voorgevel kunnen worden aangekocht 
voor € 150,- per m². Voor stroken voor de voorgevel geldt een grond-
prijs van maximaal € 75,- per m². Huren kan tegen een jaarlijkse 
huurprijs van 3,5% van de verkoopwaarde waarbij een minimum 
huurbedrag wordt gehanteerd.

Wat is een reststrook?
Reststroken zijn stroken grond die direct grenzen aan de voor-, zij- 
of achterkant van een woonperceel en deel uitmaken van het open-
baar gebied. Soms liggen daar bijvoorbeeld leidingen in de grond, 
waar de gemeente of nutsbedrijven in geval van werkzaamheden bij 
moet kunnen. Maar soms hebben we het over echte reststroken 
grond. Sommige reststroken zijn niet meer nodig voor de openbare 
ruimte. Mogelijk kunnen die worden verkocht.

Wilt u een stukje gemeentegrond kopen of huren, dan kijken we 
eerst of er sprake is van een reststrook en of de strook voor verkoop 
of verhuur in aanmerking komt. Bij die toets wordt bijvoorbeeld 
gekeken of er nog ontwikkelingen zijn te verwachten waarvoor de 
grond nodig is en of er kabels of leidingen liggen.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via (040) 
2631 631. Als u grond wilt kopen of huren, kunt u ook mailen naar: 
reststroken@nuenen.nl

LINTJESREGEN 2020
Afgelopen lintjesregen kregen 4 mensen uit onze ge-
meente een lintje. Kent u iemand die een lintje ver-
dient? Veel mensen zullen deze vraag met “ja” beant-
woorden. Want overal in de gemeente Nuenen zetten 
mensen zich in voor verenigingen of verrichten zij 
bijzondere activiteiten. Vaak zonder eigen belang, in 
alle bescheidenheid. Misschien komt de man of vrouw 
die u voor ogen hebt, vanwege zijn of haar bijzondere 
verdiensten in aanmerking voor een Koninklijke on-
derscheiding! Maar, dan moet voor hem of haar wel 
eerst een aanvraag ingediend worden. U kunt daar-
voor zorgen.
Mensen met bijzondere verdiensten vormen samen 
het cement van onze samenleving. Vaak kunt u deze mensen zo 
aanwijzen, want door hun grootse inzet geven zij uw buurt of wijk, 
uw vereniging of stichting al jarenlang glans. Wist u dat iedereen 
iemand kan voorstellen voor een lintje?
Op www.lintjes.nl vindt u alle informatie over Koninklijke onder-
scheidingen, waaronder een voorbeeld van het aanvraagformulier. 

Algemene - of Bijzondere Gelegenheid?
Voor het indienen van een aanvraag bestaan twee mogelijkheden. 
De eerste is de Algemene Gelegenheid (Lintjesregen) ter gelegenheid 

van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. De 
tweede is een Bijzondere Gelegenheid. De datum van uitreiking moet 
dan betrekking hebben op een bijzondere gebeurtenis, die een 
nauwe relatie dient te hebben met de verdiensten van betrokkene. 
Dit kan bijvoorbeeld een jubileum zijn van de vereniging waarvoor 
het vrijwilligerswerk gedaan wordt.

Indientermijnen
Let op: de behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. 
Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. U als aanvra-
ger heeft tijd nodig voor het verzamelen van alle benodigde gegevens 
en het verzamelen van de benodigde ondersteuningsbrieven.
Aanvragen voor onderscheidingen ter gelegenheid van de Lintjesre-
gen 2020 dienen uiterlijk 21 juni 2019 in het bezit te zijn van de 
burgemeester. Voor Bijzondere Gelegenheden geldt een indiening-
termijn van vier maanden voor de beoogde datum van uitreiking.
Het indienen van een verzoek betekent overigens niet automatisch 
dat de Koninklijke Onderscheiding ook daadwerkelijk wordt toege-
kend. Het is daarom van groot belang dat aanvragers de voordracht 
met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandelen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met onze mede-
werkster van Kabinet: Benedikte Schulkes via mail b.schulkes@
nuenen.nl of via telefoonnummer 040-2631631.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 29-04-2019 TOT 06-05-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Wettenseind 16 Realiseren kinderdagverblijf 
Wettenseind 16 Brandveilig gebruik 
 kinderdagverblijf 
Zandstraat 29 Oprichten veldschuur 
Esdoornstraat 10 Plaatsen dakkapel serre 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Vroente 58 Wijzigen gebruik verhuren 
 4 studentenkamers 
Smits van Oyenlaan 1002 Plaatsen reclamebord, gevelreclame, 
 beach-vlaggen 
Steenakker 22 Plaatsen overkapping 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Wettenseind 16 Realiseren kinderdagverblijf 

Binnengekomen meldingen, aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Sleedoornlaan Buurtactiviteit 10 juni 
 badmintontoernooi 
Het Oog van Nuenen Buurtactiviteit 23 juni BBQ 
De Panakkers Buurtactiviteit 12 juni 
 straatspeeldag 
Spotvogel- IJsvogelstraat Buurtactiviteit 31 augustus 
 straatbarbecue 
De Huikert 35 Jazz Guitar Camp 28 juni 
Kerkstraat 10 Camping de Kievit 29-30 juni 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Gerwen Sacramentsprocessie 23 juni 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
03-05-2019 Nabij Rullen 13A Anterieure overeenkomst ontwik-
  keling Ruimte-voor-Ruimte-
  woning aan Rullen ongenummerd 
  nabij Rullen 13A 
02-05-2019 Alvershool  Inspraak voorontwerpbestem-
 ongenummerd,  mingsplan ‘Buitengebied, her-
 nabij 3A ziening Alvershool ongenummerd 
  (nabij 3A), Ruimte voor Ruimte 
  2019 
01-05-2019 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend, 
  betreffende: 
  • de heer M.A. Pierscinski, 
  geboren 19 maart 1990
  • de heer H. Makki, 
  geboren 25 september 1985 

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

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

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

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

Samen doen we meer. Natuurlijk Nuenen

AFVALWEETJE

Uw groenafval mag gratis naar de milieustraat 
(neem uw milieupas wel mee). Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

COMMISSIEVERGADERINGEN
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda 
en bijbehorende stukken staan op nuenen.raadsinformatie.nl en 
liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

14 mei 2019 Commissie Ruimte
• Instellen starterslening
• Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES)

15 mei 2019 Commissie Samenleving - 
Deze commissievergadering is geannuleerd

16 mei 2019 Commissie Algemene Zaken - Zienswijzen
• WSD - begroting
• GGD - begroting 
• Afval BLINK - begroting 
• VeiligheidsRegio Brabant Zuidoost (VRBZO) - begroting
• MRE - begroting 
• Dienst Dommelvallei - begroting 
 
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het 
meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffi e: tel: 040-2631679 of email 
griffi e@nuenen.nl

UITNODIGING     
CALISTHENICSPARK PASTOORSMAST
In beweging op Pastoorsmast Nuenen! Op 11 mei om 13.30 uur 
gaan we naar buiten, bent u erbij? Wethouder van Brakel laat het 
calisthenicspark offi cieel in gebruik nemen. Calisthenics, wat zou 
dat zijn? Het is een mooie benaming voor beweeg en sportvoorzie-
ning voor jongeren en volwassenen. Er is een demonstatie calisthe-
nics te zien. 

Meepraten over Skaten en BMX-voorzieningen
Ook willen we jullie ideeën over skaten en BXM-voorzieningen peilen. 
Anders dan vroeger is een skatebaan tegenwoordig een baan van 
beton met voorzieningen tot maximaal 1,50 m hoog. Het voorstel 
is om de baan in het bosje nabij het Calisthenicspartk aan te leggen. 

alle bescheidenheid. Misschien komt de man of vrouw 



  

 

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

Zondag Moederdag!!!
Alles voor een heerlijk ontbijt

Rundergehakt
............................. 2e 500 gram HALVE PRIJS!
Beef Stroganoff
“Heerlijk om te roerbakken” ............100 gram 1,59
Filet Americain
........................................................150 gram 1,98
Bleu Ribbon
“Schnitzel met cheddar cheese” ........100 gram 1,95
Caprese al forno
“Heerlijk ovenschaaltje” ...................100 gram 2,45
KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
Bakje kruidenboter “uit eigen keuken” .....GRATIS

KOOPJE

jose cuypers

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

VRIJDAG 10 MEI VAN 12:00 TOT 16:00 UUR

STUDIO ANNELOES 
STYLING EVENT

MUSIC I FOOD I DRINKS I MANNEQUINS I STUDIO ANNELOES STYLIST I GIFT I PERSONAL STYLING

SPECIAL

SPECIAL

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond | Tel. 0492 - 33 00 39
Openingstijden: Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur

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.

SPORTZOLEN • STEUNZOLEN • CONFECTIESCHOENEN •(SEMI) ORTHOPEDISCHE SCHOENEN • ADVIES

Tel: +31 (0)6 15 49 18 72 • www.demaatschoenmaker.com

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

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

 

 

Rond de Linde

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

Informatie: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl
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Vredesposterwedstrijd 
Afgelopen weekend hebben we herdacht en gevierd. Gevierd dat we in vrij-
heid mogen leven en kunnen zijn wie we willen zijn. Een zeer belangrijk 
recht dat helaas niet van toepassing is op alle mensen die op deze wereld le-
ven. Dat wij in Nederland in vrijheid kunnen leven is belangrijk voor ons, on-
ze kinderen, onze kleinkinderen en de generaties daarna. Met z’n allen ge-
ven we de vrijheid door. 

Honderdduizenden kinderen geven 
wereldwijd in de vorm van een Poster 
uiting aan hun gevoelens over Vrede. 
Achter elke tekening zit een bijzonder 
kind met haar of zijn ervaringen. 
Het thema van dit jaar (‘19-’20) is ‘Illumi-
nate the World - Verlicht de Wereld’.

De bevrijding zou mede een inspiratie-
bron kunnen zijn voor onze deelne-
mende jongeren om creatief, in kleur ui-
ting te geven aan het thema van dit jaar. 

Er is een prijsuitreiking aan verbon-
den! In Nuenen worden 3 winnaars ge-
kozen waarvan de tekeningen doorge-
stuurd worden naar het district en 
waarna de besten van het district naar 
de Nederlandse en vervolgens naar de 
wereld Lionsorganisatie gestuurd wor-
den. Diegene die daar in de prijzen valt 
mag naar de VN in Washington!
Het zou fantastisch zijn als alle groep 8 
leerlingen uit Nuenen c.a. meedoen 
zodat dit event een groot succes zal 
gaan worden. Momenteel gaan de Li-
onsclub-leden langs de basisscholen, 
het enthousiasme is groot. Zijn we nog 
niet geweest? Binnenkort komen we 
bij u langs! 

Lions Clubs International organiseert 
dit jaar voor de 32e keer de Peace Pos-
ter Contest (PPC), de Vredesposter-
wedstrijd, voor kinderen in de gehele 
wereld. Wij als Lions Club Nuenen wil-
len hier graag aan meedoen, wij willen 
de 75-jarige bevrijding niet onopge-
merkt voorbij laten gaan. 

Afgelopen weekend hebben we herdacht en gevierd. Gevierd dat we in vrij-

Spraakmaker  Leendert Vriens 
over straling en WiFi
Op woensdagavond 22 mei praat spraakmaker Leendert Vriens van 19.30-21.30 
uur in de Bibliotheek in het Vestzak in Son en Breugel over straling en WiFi.

www.stopumts.nl, een sinds 2000 be-
staande website met veel informatie 
over dit onderwerp.
Kaartjes zijn online te bestellen via 
www.BibliotheekDommeldal.nl Bij de 
entreeprijs is een kopje koffie of thee 
inbegrepen. Toegang 5 euro. Bieble-
den krijgen op vertoon van de biebpas 
2 euro korting.

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.

Stralingsbelasting:
We kennen allemaal de voordelen van 
het gebruik van onder andere smart-
phones, WiFi en zendmasten: je hebt 
overal snel bereik. Minder bekend is het 
nadeel dat de straling van smartpho-
nes, WiFi en zendmasten, nodig voor 
het zenden en ontvangen van berich-
ten, tot gezondheidsproblemen kan 
leiden. Vooral sinds de introductie van 
4G en door het toenemend gebruik van 
smartphones en WiFi krijgen steeds 
meer mensen lichamelijke klachten die 
zij geheel of gedeeltelijk toeschrijven 
aan de stralingsbelasting. Leendert 
Vriens uit Son, gaat hier dieper op in. 
Ook zal hij vertellen over de gevolgen 
van deze straling voor kinderen en op 
basisscholen.

Leendert Vriens:
Leendert Vriens is natuurkundige en 
heeft 30 jaar op het Nat. Lab. van Phi-
lips gewerkt. Na zijn pensionering 
kreeg hij steeds meer en ernstigere 
klachten zonder dat de oorzaak ge-
vonden werd, ondanks vele onderzoe-
ken. Uiteindelijk kwam hij erachter dat 
de 24 uur per dag stralende snoerloze 
(DECT) huistelefoon, de boosdoener 
was. Hij is sinds 2013 webmaster van 

De zondag van NIX: 

Gratis met je zoon of dochter 
naar de � lm
Gratis met je puber naar de Avengers: Endgame? Dat kan tijdens de zondag 
van NIX op 19 mei om 14.30 uur bij VUE Eindhoven, Emmasingel 20! Het kan 
moeilijk zijn om een geschikt moment te vinden om met je zoon of dochter 
te praten over een serieus onderwerp. De zondag van NIX organiseert zo’n 
moment voor jou als ouder, in combinatie met een spannende � lm. 

Hoe?
Deze voorstelling is enkel voor ou-
ders met pubers, aan de kassa wordt 
dit gecontroleerd op basis van legiti-
matie. Op de website kun je voor ie-
der regulier ticket één gratis NIX-tic-
ket kiezen, maximaal vier tickets. Het 
tonen van je ID is een mooie aanlei-
ding om te bespreken hoe en waar-
om gecontroleerd wordt bij het ko-
pen van alcohol. In de praktijk blijken 
jongeren gebruik te maken van valse 
ID’s of ID’s van oudere vrienden. Je 
kunt je mening geven en bespreken 
dat dit strafbaar is. Daarna is het na-
tuurlijk tijd voor popcorn en de Aven-
gers! 

Meer info?
Kijk voor meer informatie op www.
NIX18.nl en www.alcoholinfo.nl 

Waarom?
In Zuidoost-Brabant zegt 26% van de 
12 tot 18-jarigen dat hun ouders het 
goed vinden dat ze alcohol drinken. 
36% van deze jongeren heeft dit de af-
gelopen vier weken dan ook gedaan. 
Alcohol drinken is dus normaal, ook 
voor jongeren. Hoewel veel ouders dit 
betwijfelen, heb je als ouder een be-
langrijke voorbeeldfunctie voor je pu-
ber. Je kunt hun gedrag (bij)sturen, 
zelfs tegen de norm van de vrienden-
groep in. Misschien voorkom je zo niet 
dat ze drinken voor hun achttiende, je 
kunt er wel voor zorgen dat de start-
leeftijd opschuift bij jouw kind. Een 
middag quality time met je zoon of 
dochter, samen kijken naar een span-
nende film, kan een perfect moment 
zijn om het over NIX18 (niet drinken 
onder de 18 jaar) te hebben. 

Start vaccinaties 
BMR/DTP en baar-
moederhalskanker  
in de regio
Vanaf maandag 13 mei start de vacci-
natieronde voor BMR-DTP en baar-
moederhalskanker (HPV) in onze re-
gio. Alle 9-jarigen en alle meisjes van 
13 jaar krijgen een brief met oproep-
kaart van het RIVM. De GGD Brabant-
Zuidoost voert deze vaccinaties uit op 
verschillende locaties in de hele regio. 
 
BMR- DTP prik
Alle kinderen die dit jaar 9 jaar worden 
krijgen een uitnodiging voor de vacci-
natie tegen difterie, tetanus, polio en 
bof, mazelen, rode hond, de DTP en 
BMR. Deze vaccinaties zijn een herha-
ling van de babyprikken. Waarom dan 
op 9 jarige leeftijd een herhaling? De 
WHO(Wereldgezondheidsorganisatie) 
heeft zich als doel gesteld om mazelen 
wereldwijd uit te roeien. Mazelen is 
één van de meest besmettelijke ziek-
ten die er bestaan.  De tweede BMR-in-
enting is nodig omdat bij ongeveer 5% 
van de kinderen de eerste prik niet vol-
doende aanslaat. De herhaling van DTP 
is nodig omdat bij dit vaccin de be-
scherming tegen Difterie, Tetanus en 
Polio vermindert na verloop van jaren.

Groepsimmuniteit
en vaccinatiegraad
Vaccineren in het kader van het Rijks-
vaccinatieprogramma beschermt niet 
alleen het kind, het draagt ook bij aan 
de zogenaamde groepsimmuniteit. 
Dit betekent dat wanneer er genoeg 
kinderen zijn ingeënt, de ziekte geen 
kans krijgt om zich te verspreiden en 
de onbeschermde kinderen te berei-
ken. Als de vaccinatiegraad niet hoog 
genoeg is, kunnen onbeschermde kin-
deren de ziekte wél krijgen. Er is dan 
geen groepsimmuniteit. Zijn er in een 
groep voldoende kinderen ingeënt 
dan is de groep beter beschermd en 
stopt de verspreiding van de ziekte.

HPV
De vaccinatie tegen baarmoederhals-
kanker (HPV-vaccinatie) is een regulier 
onderdeel van het Rijksvaccinatiepro-
gramma. Meisjes krijgen in het jaar dat 
ze 13 worden een uitnodiging voor de 
prik tegen baarmoederhalskanker. 
 Ook oudere meisjes die de uitnodiging 
eerder ontvingen en deze nog niet 
hebben gehaald, kunnen de prik als-
nog halen. Dit kan gratis tot de leeftijd 
van 18 jaar. Deze meisjes kunnen zich 
melden bij de infobalie op een van de 
10 priklocaties in de regio. 
Alle informatie over de BMR/DTP en 
HPV vaccinatie en over de locaties en 
data van deze vaccinatieronde staat 
op de website www.bmr-dtpprik.nl en 
www.hpvprik.nl. Voor telefonische vra-
gen kunt u terecht op het nummer 088 
0031 400. 

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

Eeuweling! Het zal menigeen opgevallen zijn dat er bij Van 
Deurzen aan de Opwettenseweg 50/52 een enorme beukenhaag staat. Deze 
is in 1919 geplant door de toenmalige bewoner Toontje ‘Sinten’, ofwel Corne-
lus Coolen, die de boerderij in 1926 verkocht aan Nol van Deurzen en zijn 
vrouw Mina Scheers uit Maasbree. De beukenhaag heeft dus de respectabele 
leeftijd van 100 jaar bereikt. Op de oude foto is de boerderij omstreeks 1950 
versierd ter ere van de thuiskomst van zoon Bär uit Indië.
Meer lezen? Kijk ook eens in het boek Nuenen op het randje op blz. 161-162

Vader beëdigt 
zoon als nieuw 
lid van de   
St. Antoniusschut 
Eeneind-Opwetten
Afgelopen vrijdag is Wim van de Laar 
met 23 witte bonen ingeboond als 
schutsbroeder van de St. Antonius-
schut Eeneind-Opwetten. Een nieuw 
lid moet altijd de eed worden afgeno-
men nadat hij heeft aangegeven dat 
hij lid wil worden van de schut. Norma-
liter doet dat de hoofdman, maar die 
was op vakantie en dus moest de 
plaatsvervangend hoofdman dat 
doen. En dat is Piet van de Laar, de va-
der van Wim. Dat is uniek in de ge-
schiedenis van de schut: een vader die 
zijn zoon de eed afneemt!

 

Brainport Eindhoven lanceert 
‘Samen klaar voor de toekomst’ 
 
Brainport Eindhoven startte onlangs een bewustwordingscampagne over het 
belang van een Leven Lang Ontwikkelen. De campagne is gericht op alle inwo-
ners van de regio en is een gezamenlijk initiatief van meer dan 230 werkgevers. 
Centraal in de campagne staat de website www.samenklaarvoordetoekomst.nl 
waarop bezoekers zichzelf kunnen testen en waar aanbod op het gebied van di-
gitale en persoonlijke ontwikkeling is samengebracht. In het kader van de cam-
pagne worden tijdens de Dutch Technology Week (20 t/m 25 mei) diverse gratis 
activiteiten georganiseerd die voor iedereen toegankelijk zijn. 
 

Deeqa, Simone, Samer, Tomas en Ter-
rence. Deze ambassadeurs, allen af-
komstig uit de regio, hebben allemaal 
een verschillende achtergrond en de-
len hun persoonlijk verhaal. Ze vertel-
len hoe zij hun eigen draai hebben ge-
geven aan hun ontwikkeling. Zo wordt 
de bezoeker van de  website samen-
klaarvoordetoekomst.nl geïnspireerd 
en gestimuleerd. 

Van Hest: “We zijn ontzettend trots op 
onze ambassadeurs. Naast hun per-
soonlijke verhaal, staan ze ook op pos-
ters in onze 21 gemeenten en in de 
huis-aan-huis bladen.” 
 
Brainport Talent & Skills 
De campagne ‘Samen klaar voor de toe-
komst’ vloeit voort uit het Brainport Ta-
lent & Skills Akkoord, dat in 2018 is ge-
schreven. Hierin hebben meer dan 230 
bedrijven, overheids- en onderwijsor-
ganisaties en sociale partners zich ge-
committeerd aan zeven gezamenlijke 
afspraken op het gebied van onderwijs 
en arbeidsmarkt in Brainport. Nadruk-
kelijk uitgangspunt is dat de aandacht 
niet alleen uitgaat naar hightech pro-
fessionals, maar naar alle inwoners van 
alle opleidings- en kennisniveaus, van 
werkenden tot werkzoekenden, van 
vrijwilligers tot mantelzorgers. 

Regio-brede aanpak 
Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) 
staat voor het blijven ontplooien van je 
eigen kwaliteiten, zodat je je hele leven 
actief kunt meedoen - privé, op je werk 
en in de maatschappij. Brainport Eind-
hoven wil met een gezamenlijke en 
vooral concrete aanpak een breed pu-
bliek bereiken en enthousiasmeren. 
Programma manager Yvonne van Hest 
van Brainport Development: “Deze 
campagne is vooral bedoeld om men-
sen te verleiden om na te denken over 
hun toekomst. En het zou natuurlijk 
heel mooi zijn als ze dan een - volgende 
- stap zetten, hoe klein of groot ook.” 
De campagne loopt tot en met de 
Dutch Technology Week (20 t/m 25 
mei). Hier zijn diverse live activiteiten 
en workshops waarvoor iedereen zich 
gratis kan inschrijven via samenklaar-
voordetoekomst.nl. De website wordt 
na de campagneperiode verder door-
ontwikkeld. Al bij de lancering is het 
een online platform voor zowel werk-
gevers als werknemers, zzp’ers en 
werkzoekenden. Iedereen vindt er een 
zo breed mogelijk en toegankelijk 
overzicht van het aanbod op het ge-
bied van digitale en persoonlijke ont-
wikkeling. De website is er ook in het 
Engels: togetherfutureproof.nl. 
De bewustwordingscampagne wordt 
gedragen door de vijf ambassadeurs 

Bonbons voor   
de Voedselbank
Loek Berben is 18 jaar en woont in Nuenen. 
Hij volgt de opleiding Patisserie op het 
Summa College. Thuis maakt hij vaak bon-
bons en dit jaar wil hij deze op de zaterdag 
voor Moederdag gaan verkopen. 
Hij wil zeker 100 doosjes maken en een per-
centage van de opbrengst schenkt hij aan 
de Nuenense Voedselbank. Dus als u van 
deze lekkere bonbons wilt genieten, kom 
dan op  zaterdag 11 mei vanaf 9.00 uur naar 
Jumbo Ton Grimberg. 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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FOTO- & VLOGACTIE: BRENG JIJ NUENEN IN BEELD? 
Hoe zien Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind er in de toekomst uit? 
De gemeente gaat dit vastleggen in de Omgevingsvisie. Hierin staat de 
toekomstvisie voor de fysieke leefomgeving in ons dorp. Dat is de omgeving 
waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De Omgevings-
visie is voor iedereen belangrijk. Daarom maakt de gemeente de visie samen 
met u. Wilt u meedenken en meepraten? Dat kan op verschillende manieren.

In 2019 zoeken we u op en vragen we u om met ons mee te praten en mee 
te denken. We gaan de straat op en interviewen willekeurige inwoners en 
ondernemers. We stellen hen vijf vragen over de kwaliteiten, ambities en 
aandachtspunten van en voor ons dorp. U kunt de vragen ook online be-
antwoorden. Graag zelfs! U vindt de vragen via www.nuenen.nl/onderzoek
 
Ook organiseren we een fotoactie en een vlogactie om Nuenen in beeld te 
brengen. Je hebt nog een week de tijd om je foto’s en fi lmpjes in te leveren. 
Doe mee en maak kans op leuke prijzen!

FOTOACTIE
Wat is de fi jnste plek in Nuenen? Welke plek verdient extra aandacht?

De opdracht:
• Maak twee foto’s die antwoord geven op deze twee vragen.
• Geef per foto aan wat de foto verbeeldt: foto 1 met ‘dit is de fi jnste plek 
 omdat…' en foto 2 met ‘wat zou je veranderen aan deze plek…’

We gebruiken de foto’s en de toelichting om de omgevingsvisie te schrijven.
De makers van de 10 mooiste foto’s winnen een workshop fotograferen met 
de mobiele telefoon. Een jury - bestaande uit wethouder Caroline van Bra-
kel, Bart Verkuijlen (fotograaf en prins Carnaval 2019) en Coen Blankwaard 
(marketing & communicatieprofessional) - beoordeelt alle foto’s en kiest de 
mooiste foto als winnaar. Er zijn twee categorieën: tot 15 jaar en 15+.

Spelregels
• Stuur de foto’s op vóór 15 mei 2019 naar omgevingsvisie@nuenen.nl
• Vermeld je naam, leeftijd en contactgegevens.
• Als je mensen herkenbaar in beeld hebt gebracht, moeten zij schriftelijk 
 toestemming hebben gegeven. Deze toestemming ontvangen wij graag.
• Wij gebruiken de foto’s voor op de gemeentelijke website, social media, 
 brochures en een eventuele tentoonstelling.

VLOGACTIE
Maak een fi lmpje (bijvoorbeeld een vlog) over wat jij van Nuenen vindt.

Opdracht: beschrijf Nuenen in 3 woorden en breng dat in beeld in maximaal 
2 minuten (langere fi lmpjes dingen niet mee naar de prijs).

Alle fi lmpjes/vlogs gebruiken wij om de omgevingsvisie te schrijven. De 
beste fi lmpjes worden via de social media kanalen van de gemeente verspreid 
en laten we zien bij bijeenkomsten.

Een jury - bestaande uit wethouder Caroline van Brakel, Bart Verkuijlen 
(fotograaf en prins Carnaval 2019), en Coen Blankwaard (marketing & com-
municatieprofessional) - beoordeelt alle fi lmpjes/vlogs die maximaal 2 
minuten duren. Zij kijken naar hoe het fi lmpje gemaakt is. De maker van het 
beste fi lmpje maakt kans op een mooie prijs. Er zijn twee categorieën: tot 
15 jaar en 15+.

Spelregels
Stuur de video op vóór 15 mei 2019 naar omgevingsvisie@nuenen.nl
Vermeld je naam, leeftijd en contactgegevens.
Als je mensen herkenbaar in beeld hebt gebracht, moeten zij schriftelijk 
toestemming hebben gegeven. Deze toestemming ontvangen wij graag.
Wij gebruiken de fi lmpjes/vlogs voor op de gemeentelijke website, social 
media en eventuele andere kanalen.

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

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

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

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

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

© 2019 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

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

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

Volg ons ook op:

Het rommelt in Zuid en Centrum
Het rommelt in Zuid en Centrum. Het lijkt er op dat de ge-
meente de regie volledig kwijt is en zomaar wat doet. Neem 
nou als voorbeeld de structuurvisie Nuenen-Zuid. De bevol-
king van Zuid was in grote getale opgekomen om de raads-
vergadering van 28 maart bij te wonen in de discussie hoe hun 
wijk er uiteindelijk zou uit gaan zien. Logisch want het gaat 
per slot van rekening om hun wijk en woon- en leefomgeving. 

Denk bijv. aan zaken als renovatie of herbouw 
van sporthal De Hongerman op de huidige plaats, 
bouwen onder eigen beheer van senioren bij De 
Mijlpaal, bouwen in vijf of zes bouwlagen van de 
Vinkenho� es, een gezondheidscentrum, toene-
mend sluipverkeer van vooral vrachtwagens over 
de Geldropsedijk, de enorme concentratie van � jn-
stof op de kruising van de Geldropsedijk met de 
Helmondweg met gevolgen voor de volksgezond-
heid van Zuid en Eeneind om maar niet te spreken 
over het kappen van grote waardevolle stukken 
bos bij de eventuele uitbreiding van sportpark 
Oude Landen,terwijl de regering juist oproept zui-
nig te zijn met bossen.
Groot was dan ook de verassing van de inwoners 
van Zuid toen in de raadsvergadering van 28 
maart op voorstel van W70 werd besloten het orde 
voorstel behandeling structuur Nuenen-Zuid, van 

de agenda af te halen. Met als oplossing!: een be-
sloten raadsvergadering op 10 april. De grote aan-
tallen op gekomen bewoners uit Zuid in verbijste-
ring achterlatend. Let wel: besloten achtergesloten 
deuren zonder publiek! Iets te verbergen? In de 
raadsvergadering van 25 april zou het allemaal 
goed komen. Helaas de verwarring en chaos is al-
leen maar groter geworden en weet Zuid nu hele-
maal niet meer waar ze aan toe is met bovendien 
een verdeelde coalitie.
En dan het Centrum. Voor € 50.000 werd een zo-
genaamde centrummanager ingehuurd. Van de 
beloofde opwaardering en zichtbare verbetering 
van het centrum kwam tot heden niets terecht, 
ondanks de zeer forse reclamebelasting die de 
winkeliers moeten betalen.

Jacques Leemans, voorzitter Nuenens Belang 

Advertorial

Geboren en getogen in Gerwen

Vaatchirurg Michel Reijnen 
hoogleraar aan Universiteit Twente
Michel Reijnen, geboren en getogen in Gerwen, houdt donderdag 9 mei, 
zijn intreerede als hoogleraar Endovasculair Imaging and Innovation aan de 
Universiteit Twente (UT). De titel van de rede luidt: Verbeeldingskracht. De 
47-jarige Michel Reijnen doet wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe 
technieken om vaatafwijkingen in beeld te brengen en te behandelen. Prof.
dr. Reijnen geeft ook onderwijs over dit onderwerp aan UT-studenten.

Vaatchirurg in Arnhem
Rijnstate runt het Vasculair Centrum, 
een kennis- en behandelcentrum voor 
patiënten met een verhoogd risico op 
hart- en vaatziekten. In dit centrum 
werken vaatchirurgen, internisten, 
neurologen, cardiologen, dermatolo-
gen en interventieradiologen intensief 
samen. Michel Reijnen is als vaatchi-
rurg ook verbonden aan dit centrum. 
Rijnstate ontwikkelt zich verder als ex-
pertisecentrum voor vaatzorg, waar-
naar andere ziekenhuizen hun patiën-
ten met ingewikkelde aandoeningen 
doorverwijzen.

Vaatzorg naar hoger niveau
Michel Reijnen is vanaf begin dit jaar 
ook verbonden aan de UT, als deeltijd-
hoogleraar bij de faculteit Technische 
Natuurwetenschappen. “Als hoogle-
raar krijg ik structureel tijd om onder-
zoek te doen, promovendi te begelei-
den en onderzoeksresultaten te publi-
ceren. Er is nog veel te ontdekken en te 
verbeteren op het gebied  van vaat-
ziekten”, aldus prof.dr. Michel Reijnen. 

Michel Reijnen bezocht de basisschool 
in zijn geboortedorp Gerwen en voet-
balde bij de plaatselijke RKGSV. Na het 
Eckart College in Eindhoven studeerde 
Michel geneeskunde aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen, gevolgd door 
een opleiding in algemene chirurgie 
met als specialisatie vaatchirurgie. Mi-
chel Reijnen is als stafchirurg in dienst 
bij het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. 
Hij woont in Arnhem en zijn ouders, 
Berti en Jan Reijnen, wonen in Gerwen.

Prof.dr. Michel Reijnen: geboren en geto-
gen in Gerwen…
(foto van fotograaf Elroy van Sloten)

KBO Kienavonden
Op vrijdag 10 mei organiseert de Seni-
orenvereniging KBO Lieshout weer de 
bekende en gezellige KBO kienavond 
in het Dorpshuis. De kienavond is altijd 
vol verrassingen. Kom kienen en win 
een van de prachtige prijzen.
 De zaal is open vanaf 19.00 uur. Om 
20.00 uur beginnen we met kienen. Na 
het kienen houden wij traditiegetrouw 
de loterij met mooie prijzen. Wij nodi-
gen iedereen van harte uit om eens ’n 
avond gezellig te komen kienen bij ons 
in het Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout.

 Spreukebuukske     
vur moederdag
Een aardig idee om het spreukebuukske ‘Zoo zégge wèij ’t 
in Nuejne tigge mekaâr’ als moederdaggeschenk te geven! 
Het ‘buukske’ is geen wetenschappelijke uitgave maar het 
is bedoeld om een beeld te geven van hoe wij, Nuenena-
ren, met elkaar omgaan. 

Hoe we elkaar raad geven, laten weten 
hoe we over iets of over iemand den-
ken en hoe we in het leven staan. Her-
kenning en verwondering zijn daarbij 
sleutelwoorden. ‘Zoo zégge wèij ’t in 
Nuejne tigge mekaâr’ is een Nuenens 
‘spreukebuukske’ samengesteld door 
Gerard de Laat en uitgegeven door 
heemkundekring De Drijehornick. Het 
buukske is voor € 12,50 te koop bij 
Jumbo Ton Grimberg, Bruna Park-
straat, Risjamo Kernkwartier, Vincentre 
en in het Heemhuis van heemkunde-
kring De Drijehornick, Papenvoort 
15A. Leden van heemkundekring De 
Drijehornick betalen 10 euro (verkoop 
aan leden alleen in het Heemhuis). 

Gerard de Laat, Nuenenaar, leraar, politicus, 
tonprôter en samensteller van het Nuenen-
se spreukebuukske 

Een aardig idee om het spreukebuukske ‘Zoo zégge wèij ’t 

 Nieuwe datum voorlichtingsavond 
‘Bevallen in het Catharina Ziekenhuis’
Bent u zwanger en wilt u meer weten over bevallen in het Catharina Ziekenhuis? 
Kom dan op woensdag 15 mei naar de voorlichtingsavond ‘Bevallen in het Catha-
rina Ziekenhuis’. De avond begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de Con-
greszaal (route 149) van het ziekenhuis.
Deze voorlichtingsavonden worden zes keer per jaar georganiseerd en zijn be-
doeld voor aanstaande moeders en hun partners die in het ziekenhuis willen be-
vallen. Aan de hand van onder meer twee films krijgt u informatie over vrijwel alle 
aspecten die betrekking hebben op de zwangerschap en de bevalling. Denk bij-
voorbeeld aan de zwangerschapscontrole, de geboorte of het verblijf in de 
kraamsuites van het ziekenhuis.
Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.catharinaziekenhuis.nl/agenda

Zo zijn met nieuwe technieken vaataf-
wijkingen steeds beter in beeld te 
brengen. En vervolgens kunnen die af-
wijkingen met minder ingrijpende 
technieken behandeld worden. De 
zorg wordt hiermee beter en patiënt-
vriendelijker. Prof. Michel Reijnen: “Ik 
kijk ernaar uit om hierin echt de diepte 
in te kunnen gaan, veel verschillende 
onderzoeken op te zetten en de vaat-
zorg in ons land naar een hoger niveau 
te brengen.”



Rond de Linde  Nr. 19 Donderdag 9 mei 2019

PUZZELHOEKWeek 19

Horizontaal: 1 hofmeester 6 boerderijdier 11 zeepwater 12 vrouwtjesschaap 14 boven 
16 gemalin 18 speelgoed 20 ter inzage 21 tropisch visje 23 opvouwbaar zonnescherm 
24 in werking 25 Spaans landvoogd 27 overdreven 28 telegraaf restant 29 witkalk 
30 Limburgs gebak 32 hengselvat 34 buislamp 35 Algemeen Nederlands 37 hoofddeksel 
40 diepe kustinham 44 grote plaats 46 lichamelijke opvoeding 47 geluid v.e. ezel 
48 echtgenote 50 gaaf 51 kleinood 53 abonnee 54 dun 55 er goed uitziend 56 centrale figuur 
58 Chinese munt 59 dierenpark 60 nieuw (in samenst.) 62 na dit moment 63 opdracht.58 Chinese munt 59 dierenpark 60 nieuw (in samenst.) 62 na dit moment 63 opdracht.

Verticaal: Verticaal: 2 United States 3 platvis 4 ongewenste mail 5 eiergerecht 6 bezoek 7 narcose 2 United States 3 platvis 4 ongewenste mail 5 eiergerecht 6 bezoek 7 narcose 
8 dierenhoofd 9 kippenproduct 10 tamelijk 13 Europese vrouw 15 bierglas 17 gegevens 8 dierenhoofd 9 kippenproduct 10 tamelijk 13 Europese vrouw 15 bierglas 17 gegevens 
19 uitdrukking 20 bierpomp 22 politieke partij 24 hooghartige houding 26 altoos 19 uitdrukking 20 bierpomp 22 politieke partij 24 hooghartige houding 26 altoos 
29 soort 31 knop op het toetsenbord 33 Chinese heerser 36 geologische periode 29 soort 31 knop op het toetsenbord 33 Chinese heerser 36 geologische periode 
37 vreemd grappig 38 profeet 39 Indonesische munt 40 mislukking 41 diepe snijwond 37 vreemd grappig 38 profeet 39 Indonesische munt 40 mislukking 41 diepe snijwond 
42 ordinaire vrouw 43 communicatiemiddel 45 doortochtgeld 49 kreet 51 knevel 52 object 42 ordinaire vrouw 43 communicatiemiddel 45 doortochtgeld 49 kreet 51 knevel 52 object 
55 rund 57 bijbelse vrouw 59 zijns inziens 61 Oude Verbond.55 rund 57 bijbelse vrouw 59 zijns inziens 61 Oude Verbond.

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

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

S P R A A K D I E S E L

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

Oplossingen wk 18
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

T H U I S C L U BT H U I S C L U B

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.

AORTA
BRIES
CARRE
CHITINE
COALITIE
COMATEUS
COWBOY
DIRIGENT
DROGER
EIWIT
GASOLIE
GEDWEE
GEHOOR
GEMBER
GULHEIDGULHEID
HUIDMONDJEHUIDMONDJE
INSLAGINSLAG
JENEVERJENEVER
KNECHTENKNECHTEN
KREETKREET
KUILGRASKUILGRAS
LUSTOORDLUSTOORD
MENSENHAAIMENSENHAAI
NAWEE
OBSCUUR
PERSRUIMTEPERSRUIMTE
RECENT
REGENVLAAGREGENVLAAG
SALAMANDERSALAMANDER
SEINCODE
SIRENE
SPORT
STEMMEN
TEDER
TEMER
TERRA
TESTAMENT
THEEDOEK
TUINSCHUUR
TUKJE
VAART
WELEER

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

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

5 4
5 3 1 8

7 1 2
4 5 1

9 5 3 1 8 7
1 9 5

6 9 3
8 3 6 5

2 6

Sudoku

week 17, Mw. S. Hanique, Nuenen.

Concert slagwerkgroep   
Brass Band Nuenen
Op 11 mei zal Slagwerkgroep Nuenen, onderdeel van 
Brass Band Nuenen, zelfstandig een concert neerzet-
ten. Het is voor het eerst in de geschiedenis van onze 
vereniging dat de Slagwerkgroep als losstaande 
band zal optreden. Zij zullen daarom alles uit de kast 
halen om dit concert onvergetelijk te maken.

Diverse gastoptredens en afwisselende muziekstukken 
zullen zorgen voor een gevarieerd en vermakelijk pro-
gramma waarbij zowel jong als oud zich zullen herken-
nen in de muziek. Bekende nummers komen voorbij, 
van Doe Maar tot Johannes Brahms en van Braziliaans 
tot Iers, alles komt aan bod. Het thema van dit concert is 
daarom ook Criss-Cross the World. De Slagwerkgroep 
neemt het publiek mee in een wirwar van verschillende 
muziekstukken uit diverse landen. Het belooft een ui-
terst indrukwekkend en vermakelijk concert te worden, 
dus komt dat allen zien op zaterdag 11 mei om 19.30 uur 
in het  Dorpshuis in Lieshout.
Kaarten voor dit concert zijn te bestellen via info@brass-
bandnuenen.nl. De kosten zijn 5 euro, inclusief 1 con-
sumptie.

Jan Koolen langer dirigent 
Brass Band Nuenen
Afgelopen week sloten Brass Band Nuenen en dirigent Jan Koolen een nieu-
we overeenkomst met elkaar. Dat betekent dat de brassband ook de komen-
de jaren onder de bezielende leiding van Jan Koolen staat.

bezig geweest met het neerzetten van 
een nieuwe koers. Daarbij richt de ve-
reniging ging zich vooral op de onder-
scheidende orkestvorm: de brassband 
met alleen koperblaasinstrumenten. 
Daarnaast treedt de muziekvereniging 
op in de vorm waarin de brassband het 
beste tot zijn recht komt: zittend tij-
dens aansprekende concerten met bij-

Vijf jaar geleden kruisten de paden van 
Brass Band Nuenen en Jan Koolen el-
kaar toen Jan als invaldirigent met de 
brassband het bevrijdingsconcert in 
het kader van 70 jaar bevrijding Nue-
nen opvoerde. Deze samenwerking 
beviel zo goed dat Jan daarna de vaste 
dirigent van Brass Band Nuenen werd.
In de afgelopen jaren is de brassband 

voorbeeld een thema of met een solist. 
Tot slot richten we ons als brassband 
voor zowel publiek als leden op Nue-
nen maar vooral ook op de regio.
De ambities van de brassband en die 
van Jan Koolen sluiten goed op elkaar 
aan. Zo willen we graag de brassband-
muziek promoten en meer mensen la-
ten kennismaken met deze unieke 
sound. Maar Jan Koolen nam bijvoor-
beeld ook een groot deel van de pro-
ductie van Passion Nuenen 2018 voor 
zijn rekening. Voor de komende perio-
de zijn meerdere evenementen ge-
pland waarbij de brassband samen 
met Jan Koolen zowel productie als 
uitvoering zal verzorgen.
Brass Band Nuenen is dan ook zeer 
content dat de samenwerking met di-
rigent Jan Koolen wordt voort gezet en 
dat hiermee verdere invulling gege-
ven kan worden aan de nieuwe koers. 
Benieuwd naar onze optredens of inte-
resse om muziek te komen maken bij 
de brassband? Kijk dan op de website: 
www.brassbandnuenen.nl
 

Tentoonstelling van Quilts
Quilts maken voor tehuizen in Oost-Europa gebeurt al negentien jaar door 
een groep dames in Nuenen. Het is de bedoeling om de gemaakte quilts weg 
te geven aan goede doelen.

Er is veel te zien en ook te koop. Te 
koop? Ja, want de groep moet zelf ook 
materiaal voor de quilts kunnen ko-
pen. De getoonde quilts zijn te koop 
maar er zijn ook kussens, pannenlap-
pen, tassen, speelgoed, wandquilts en 
andere kleine artikelen die u op 11 mei 
kunt aanschaffen.
Interesse om mee te doen met het pro-
ject? Kom dan naar de tentoonstelling 
of neem contact op met Geke Weer-
man, geke.weerman@gmail.com, 040-
283 7169.

Om samen quilts te maken komt de 
groep ca. 8 keer per jaar op een zater-
dag bij elkaar in de Regenboog in Nue-
nen. Deze Regenbooggroep wordt ge-
coördineerd door Geke Weerman. Per 
zaterdag naait ze met een groep van 
ca. 25 naaisters en quiltsters. De groep 
vindt het leuk om quilts te maken en 
ook om elkaar te ontmoeten. De sa-
menstelling van de groep dames wis-
selt maar iedereen is welkom om voor 
kortere of langere tijd mee te doen. Als 
er maandelijks wordt gequilt in de Re-
genboog mogen belangstellenden de 
quiltsters op de vingers komen kijken! 

Het resultaat van afgelopen seizoen 
mag er zijn: ca. 60 quilts voor éénper-
soons bedden gaan binnenkort op 
transport. Voordat de quilts vervoerd 
worden naar hun bestemming kunnen 
belangstellenden de quilts op de ten-
toonstelling komen bezichtigen. Er is 
een tentoonstelling van de quilts op 
zaterdag 11 mei in de Regenboog, 
Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen van 
12.00 tot 17.00 uur, entree €1 per per-
soon. 

Henk van Straten schrijft het eerste Brabants Boek Present
Start nieuwe Brabantse traditie 
Met ‘Van Gogh sneed hier nooit een oor af’ schrijft Henk van Straten het eerste 
Brabants Boek Present. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant (PBC) en 
de literaire stichting Tilt presenteerden op 6 mei de eerste schrijver van dit nieu-
we jaarlijkse literaire geschenk aan Brabantse boekhandelaren op het Provincie-
huis in ’s-Hertogenbosch. Lezers in Brabant die voor €12,50 boeken aanschaffen 
in de boekwinkel krijgen het geschenk in september gratis aangeboden.
Van Straten werkt op dit moment aan deze subtiel maatschappelijk beladen no-
velle. Een huiveringwekkende thriller die zich afspeelt in Nuenen. Het spannende 
gijzelingsdrama vormt de start van een nieuwe literaire traditie. Van zaterdag 7 
t/m zondag 15 september 2019 wordt dit boek meegegeven aan lezers in de Bra-
bantse boekwinkels. Doel is om Brabants literair toptalent een kans te geven 
nieuw werk te schrijven, bedoeld voor een groot publiek in de provincie. Wim van 
de Donk, voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant: “We wil-
len Brabantse schrijvers bekendheid geven en in positie brengen. Deze provincie 
verdient een rijk literair klimaat.” www. tilt.nu/podium/brabants-boek-present
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“Jullie zijn eigenlijk best heel aardig...”
En dan staat die auto met zwarte vlaggetjes er. Een auto, die eigenlijk 
niemand voor zijn voordeur wil. Met mensen die iets komen doen met 
uw overleden dierbare. Wie zijn dat en wat doen ze?

Ons zorgteam
We hebben het hier over onze col-
lega’s die vaak als eerste persoonlijk 
contact hebben met de nabestaan-
den na een melding van overlijden. 
Zij komen om de overleden dierbare 
te verzorgen bij een thuisopbaring of 
op te halen om over te brengen naar 
ons uitvaartcentrum of een andere 
door nabestaanden gewenste loca-
tie. Het overlijden is vaak niet lang 
voor hun komst gebeurd. Dat vraagt 
naast respect voor de overlede-
ne ook zeker om aandacht voor de 
nabestaanden, die vaak nog moeten 
bijkomen van de schok of veel ver-
driet hebben. 

Helpen bij de verzorging
Nabestaanden mogen altijd kiezen of 
ze al dan niet bij de laatste verzorging 
willen zijn. Soms denken ze dat ze het 
wat eng zullen vinden maar dat blijkt 
dan meestal heel erg mee te vallen. 
Ze mogen helpen waarbij ze willen. 
Natuurlijk kunnen ze er ook voor kie-
zen om alleen maar aanwezig te zijn. 

Een aanblik die helpt bij het afscheid 
nemen
Onze verzorgers willen niets liever 
dan iemand weer zo natuurlijk moge-
lijk er uit te laten zien. Op basis van 

een foto of suggesties van nabe-
staanden veranderen ze waar nodig 
wat details, net zolang tot de nabe-
staanden tevreden zijn. Kapsel, 
make-up, hoe liggen de handen, 
al dan niet de bril op, sjaaltje juist 
geknoopt; alles moet kloppen. Bij 
een thuisopbaring helpen ze mee om 
ook de entourage tot een persoon-
lijk geheel te maken. Met respect, 
een helpende hand, een troostend 
woord voor de nabestaanden. Sfeer-
vol, menselijk, met aandacht voor 
details en veel geduld. 

Het grootste compliment?
Het mooiste compliment wat het 
zorgteam kan krijgen, is dat de nabe-
staanden aangeven dat hun overle-
den dierbare weer een vertrouwde 
aanblik geeft. Maar ook de regelmatig 
gehoorde opmerking van nabestaan-
den: “Wat zijn jullie toch respectvol  
en zorgzaam voor onze overleden 
dierbare, maar ook voor ons”, is fijn om 
te horen, zeker als mensen je liever 
niet beroepshalve ontmoeten.

 
 

Anne-Marie Pors uit Nuenen 
gesetteld bij LA | Architecten 
Ingenieurs in Veghel
Na de fusie in juli vorig jaar en de introductie van de nieuwe bedrijfsnaam in de-
cember, is Anne-Marie Pors inmiddels gesetteld bij LA | Architecten Ingenieurs 
in Veghel. De voormalig eigenaar van Anne-Marie Pors Architect in Nuenen 
vormt samen met Hans van den Tillaart nu het kloppend hart van het bedrijf. 

De fusie
Door de fusie is er voor alle betrokkenen 
een wens in vervulling gegaan. Anne-
Marie: “Ik wilde heel graag een stap zet-
ten naar een grotere organisatie, zodat 
ik andere, grotere projecten kon aan-
pakken. Tegelijkertijd zocht Hans een 
zakenpartner. Ik kende Hans nog vanuit 
mijn studietijd en al snel bleek dat we 
nog steeds dezelfde visie hebben op 
ons vak. Het voelde meteen goed.”

DNA
“Het belangrijkste kenmerk van LA | Ar-
chitecten Ingenieurs is dat we altijd mét 
mensen vóór mensen werken om een 

bepaalde identiteit en karakter aan een 
bepaalde plek te geven. We kunnen ons 
als geen ander inleven in onze op-
drachtgevers. We kruipen als het ware 
in hun DNA en brengen dat vervolgens 
terug in de woning of het gebouw.”

Ontwerpen
Het bureau kan, met zeven architec-
ten, vier projectleiders, bouwtech-
nisch ontwerpers, modelleurs en on-
dersteunende medewerkers, ieder 
project tot in detail uitwerken. Een van 
de bekendste ontwerpen is dat van 
het hoofdkantoor van Vanderlande 
aan de A50. “Maar we zijn ook actief in 
het MKB, het onderwijs, de zorg, de 
particuliere markt en werken bijvoor-
beeld aan de geplande uitbreiding en 
nieuwbouw van Museum Vincentre.” 
Daarnaast is Anne-Marie als architect 
betrokken bij de nieuwbouw van het 
Bijna Thuis Huis Latesteyn, dat op 10 
mei geopend wordt.

“Ik ga iedere dag met veel plezier naar 
mijn werk. Niets leukers dan met op-
drachtgevers te zoeken naar oplossin-
gen voor hun huisvestingsvraagstuk-
ken, hen wonen en werken te laten be-
leven en een uniek ontwerp toe te voe-
gen aan de omgeving. Daar krijg ik 
energie van!”

Bent u benieuwd naar wat LA | Archi-
tecten Ingenieurs voor u kan beteke-
nen? Neem dan vrijblijvend contact op 
via tel. 0413 - 36 67 11 of via e-mail 
info@la-architecten.nl. Voor meer in-
formatie kijk op www.la-architecten.nl

Advertorial 

Anne-Marie Pors  (Foto: Peter van Hout)

Gouden Ei gevonden

Een minuut gratis winkelen  
bij de Jumbo
Door Caroline van Nes

In de week voor Pasen lagen er vijf-
tig paaseieren verstopt in de wijk 
Nuenen-zuid. Er was één ‘gouden ei’ 
bij. Degene die dat ei vond, won een 
minuut lang gratis winkelen.

Afgelopen vrijdagmiddag was het zo 
ver: de winnares, Anne Bloos, kwam 
met haar man en dochter naar de Jum-
bo. Winkelmanager Ton Bax gaf het 
startsein en de race door de winkel be-
gon. Een minuut gaat erg snel, zo 
bleek, maar er stond bijna tweehon-
derd euro op de kassabon. Een mooie 
prijs! En volgens Ton zeker voor herha-
ling vatbaar, volgend jaar alleen met 
 iets grotere eieren, zodat ze wat mak-
kelijker te vinden zijn.

Vrolijk, gezond 
en � t blijven 
doortrappen?
Als u uw leven lang heeft ge� etst, is 
het niet gek dat er een moment 
komt waarop u zich minder zeker 
voelt op uw vertrouwde � ets. Mis-
schien heeft u last van uw balans of 
bent u bang om te vallen. Bepaalde 
maatregelen of een ander soort � ets 
kunnen dan een uitkomst bieden. 
Daarom organiseert Fysiotherapie 
Kwiek een gratis ‘Doortrappen info-
middag’ op dinsdag 21 mei.

Het programma Doortrappen heeft de 
ambitie ouderen zo lang mogelijk vei-
lig te laten blijven fietsen. Doortrap-
pen en de geriatriefysiotherapeuten 
van Fysiotherapie Kwiek motiveren 
mensen om zelf maatregelen te ne-
men om veilig te blijven fietsen. Oude-
ren fietsen graag en willen graag blij-
ven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar 
in het verkeer. Mede door verant-
woord fietsen blijven ouderen langer 
gezond, sociaal en zelfredzaam. 

Op dinsdag 21 mei van 14.00 tot 16.30 
uur kunt u vrijblijvend kennismaken 
met diverse soorten fietsen. Scoot2Be 
neemt aangepaste fietsen mee om uit 
te proberen en VVN-Nuenen is aanwe-
zig voor tips over het veilig en juist ge-
bruik van uw fiets en deelname aan 
het verkeer.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Ellen Raessens/ Lieke 
Braam, tel. 06 331 831 14.

Nuenense auteur 
Don Croonenberg 
presenteert ‘Kat met 
stroop en laurier’ 
Midden-Limburg heeft de ellendige 
gevolgen van de Tweede Wereldoor-
log met name vanaf de laatste 
maanden van 1944 aan den lijve on-
dervonden. Er waren rampen die 
honderden burgers het leven heb-
ben gekost en door de vele evacua-
ties raakten hele dorpen op drift. 
‘Kat met stroop en laurier’ biedt een 
indringend beeld van deze periode 
van ontreddering - opgetekend uit 
de monden van de kinderen van 
destijds, de laatste getuigen, aange-
vuld met andere bronnen.

Auteur Don Croonenberg heeft tiental-
len mensen uit de ‘Limburgse taille’ ge-
sproken en de herinneringen aan hun 
kinderjaren in oorlogstijd opgeschre-
ven. De Limburgers en de Oosterburen 
onderhielden vaak goede banden met 
elkaar, jaren lang, en dan breekt de oor-
log uit. Van de ene op de andere dag 
markeert de landsgrens het verschil 
tussen vriend en vijand. Het was in 
meerdere opzichten een krankzinnige 
tijd en velen geven aan na driekwart 
eeuw nog altijd met vragen en onver-
werkte gevoelens te zitten.  
Het boek bevat ook diverse voorbeel-
den van de ongelooflijke veerkracht 
en de doodsverachting waarmee vele 
Limburgers enorme risico’s namen om 
hun medemensen - boven en onder 
de grond - te beschermen tegen de 
horror van de oorlog. 

De auteur zal een uitgebreide intro-
ductie verzorgen. De boekpresentatie 
wordt opgeluisterd met muzikale bij-
drages van Zanggroep Alegría en de 
bezoekers worden getrakteerd op ge-
rechtjes die destijds in sommige dor-
pen tijdens feestdagen werden gege-
ten. 
Presentatie ‘Kat met stroop en laurier’ 4 
juni, 19.30 uur. Kasteel Aerwinkel, De 
Gasterij Aerwinkelsallee 1 (voorheen 
Burg. Geradtstraat 97) 6061 GT Poster-
holt. www.thebitterend.nl

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”. 
 

Wat is je meest bijzondere 
ervaring?

Dat zijn er velen; grote en kleine. En elke keer 
weer als ik bij een familie kom, ervaar ik dat 
zo. Wat mij betreft ‘de romantiek’ van dit vak. 
Onlangs had ik een klein gezin onder m’n 
hoede, waarvan man en vader (76) plotseling 
overleed. Hij liet een zorgzame moeder 
en zijn tweelingzonen achter. Vriendelijke, 
ietwat onzekere mannen. Allebei pech in 
de liefde, kinderloos en hardwerkend. En 
daardoor ook nog een beetje onder moeders 
vleugels. 

Bijzondere middag
Tijdens die week zei de moeder me dat ze 
niets moois had om aan te trekken en dat ze 
eigenlijk iets nieuws moest hebben. “In zo’n 
geval mis ik weleens een schoondochter”, 
zei ze blozend. Bij gebrek aan een schoon-
dochter bood ik aan om met haar mee 
te gaan. We vonden bij C&A een mooie 
donkerblauwe jurk, ze trakteerde me daarna 
op koffie met gebak en onderwijl vertelde ze 
me heel ontspannen verschillende memoires 
over haar man en gezin en háár leven met ze.
Twee dagen later was de uitvaart. 

Door deze bijzondere middag kreeg ik de 
beste inspiratie aangereikt voor de passende 
woorden voor zijn afscheidsceremonie, maar 
ook een groot compliment. De lieve vrouw 
zei me nadien: “Zoals een kraamverzorgster 
bij een geboorte een week voor een gezin 
komt zorgen, zo kwam jij je een week over 
mijn gezin ontfermen aan het einde van 
een leven”. En deze woorden benadrukten 
eigenlijk heel mooi mijn missie en de 
essentie waarom ik voor dit vak koos. 

Ontfermen over families
Ik wilde niet 3 of 4 uitvaarten parallel 
aan elkaar gaan ‘meedraaien’ in de 
uitvaartbranche. Ik wilde zorgen voor 
families. Niet alleen voor de overledene 
en diens uitvaart, maar juist ook voor de 
gezinsleden die vaak verslagen achterblijven. 
Ik pas daarbij extra goed op (klein)kinderen, 
die vaak voor het eerst met de dood in 
aanraking komen. 

Buiten de zorg voor de overledenen en het 
samen organiseren van het afscheid, houd 
ik dus nog wat extra oogjes in het zeil. En 
juist dan ervaar je de meest bijzondere 
ervaringen.

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’.

Aangenaam, 
Jolande

Jolande de Kruyf 
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Verkeerde naam en partij     
in artikel Structuur visie Nuenen-Zuid
In ons artikel van vorige week over de Structuur visie Nuenen-Zuid is per abuis 
een verkeerde naam en partij genoemd. De correcte naam moet zijn Theo Albers 
en hij is lid van de PvdA fractie. Onze verontschuldigingen hiervoor. 
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BEKIJK DE GEBRUIKTE 

BOUWMATERIALEN 
BOUWMATERIALEN 

BEKIJK DE VOORTGANG VAN DE BOUW 

EN DE WONINGEN ZELF!

IN DE PRIJSKLASSE VAN C= 406.000 TOT C= 526.500

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

BEKIJK DE VOORTGANG VAN DE BOUW 

EN DE WONINGEN ZELF!

IN DE PRIJSKLASSE VAN C
IN DE PRIJSKLASSE VAN C= 

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

OPEN HUIS:

ZATERDAG 11 MEI

10.00 - 12.00 UUR

BEKIJK DE GEBRUIKTE 

ONTDEK WAAROM GERWENZO! 

UITERST DUURZAAM IS

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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

Berg 19 - 5671 CA Nuenen  T (040) 283 30 57  www.metselaarsmakelaardij.nl  Volg ons nieuwste aanbod op facebook

Pater Vogelsstraat 6 Beek en Donk 
Compleet instapklaar vrijstaand geschakeld woonhuis met inpandige 
garage, 4 slaapkamers en een luxe badkamer op de verdiepingen. 
Tevens is de woning voorzien van een ruime leefkeuken met zicht op 
de onderhoudsvriendelijke achtertuin. De woning is gelegen aan een 
rustige laan nabij het centrum van Beek en Donk.

•	 Inhoud:	461	m3
•	 Woonopp:130	m2
•	 Bouwjaar:	1986
•	 Vraagprijs:	€	387.500,-		k.k

Opwettenseweg 75B Nuenen
Karakteristiek sfeervol vooroorlogs woonhuis op korte afstand van 
het dorpscentrum van Nuenen alsmede Eindhoven en Helmond. 
De verrassend ruime woning is voorzien van een gezellige en moderne 
leefkeuken, 2 badkamers, 4 slaapkamers en 2 werkkamers alsmede 
een zeer royale achtertuin met overkapping en vrij uitzicht.

•	 Inhoud:	650	m3
•	 Woonopp:	202	m2
•	 Bouwjaar:	1928
•	 Vraagprijs:	€	595.000,-		k.k

Het Kempke 9 Nuenen
Op een hoekperceel gelegen royaal vrijstaand landhuis met inpandige 
garage, woonkamer met sfeervolle gasgestookte open haard, open 
keuken, 3 slaapkamers en een onderhoudsvriendelijke tuin rondom. 
Deze goed onderhouden woning is gesitueerd in een lommerrijke en 
gewilde woonomgeving en op steenworp afstand van Eindhoven.

•	 Inhoud:	622	m3
•	 Woonopp:	140	m2
•	 Bouwjaar:	1984
•	 Vraagprijs:	€	599.000,-		k.k

De Geer 5 Nuenen
2-onder-1 kap woonboerderij gelegen aan de rand van de dorpskern van 
Nuenen aan een rustige autoluwe straat. De woning is gelegen op een 
zeer ruim perceel van 2420 m2 en is voorzien van een ruime inpandige 
garage, leefkeuken, royale bijkeuken met toegang tot de achtertuin en 
een ruime schuur met zolderverdieping. 

•	 Inhoud:	609	m3
•	 Woonopp:	140	m2
•	 Bouwjaar:	-1906
•	 Vraagprijs:	€	525.000,-		k.k

Parallelweg 13 Nuenen
In Nuenen zuid, op een groot perceel (715 m2) gelegen ruime hoekwoning 
voorzien van 2 badkamers waarvan 1 op de begane grond, dichte keuken 
met toegang tot de achtertuin, woonkamer met houtkachel, 3 slaapkamers, 
royale bergzolder en een privacybiedende achtertuin met ruime garage. 
Het gezellige centrum van Nuenen is per fiets bereikbaar. 

•	 Inhoud:	380	m3
•	 Woonopp:	120	m2
•	 Bouwjaar:	1937
•	 Vraagprijs:	€	299.000,-		k.k
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vrijdag 10 mei 16.00-17.30 uur

Tongerhof	9	Nuenen
Moderne, verrassend ruim, vrijstaand geschakelde woning met een breed 
opgezette woonkamer, ruime keuken met toegang tot de bijkeuken, 
inpandige garage met een loopdeur naar de zijtuin, manshoge kelder, 2 
badkamers waarvan 1 en-suite, 5(6) slaapkamers en een onder architectuur 
in 2010 aangelegde achtertuin. De woning is gelegen in Nuenen oost. 

•	 Inhoud:	840	m3
•	 Woonopp:	234	m2
•	 Bouwjaar:	1994
•	 Vraagprijs:	€	569.000,-		k.k

De Spijkert 17 Nuenen
Vrijstaande woning met inpandige garage. Deze woning is in 1999 in eigen 
beheer gebouwd met gedegen materialen en een goed isolatiepakket. 
Verder is hij voorzien van een slaapkamer + badkamer op de begane grond 
waardoor deze woning levensbestendig is. De woning is rustig gelegen 
op een ruim perceel in de wijk “Eeneind” en op een steenworp afstand zijn 
diverse uitvalswegen en een natuurgebied aanwezig.
•	 Inhoud:	606	m3
•	 Woonopp:	218	m2
•	 Bouwjaar:	1999
•	 Vraagprijs:	€	550.000,-		k.k

Stormvogelhof	2	Nuenen
Deze ruime hoekwoning is gelegen op steenworpafstand van het centrum 
van Nuenen in de woonwijk Nuenen Zuid. De woning is voorzien van een
 4 tal slaapkamers en een royale zonnige achtertuin met eigen achterom. 
Het betreft hier een goed onderhouden voormalige huurwoning.

•	 Inhoud:	381	m3
•	 Woonopp:	124	m2
•	 Bouwjaar:	1968
•	 Vraagprijs:	€	250.000,-		k.k

Lijsterbesstraat 11 Nuenen
Twee-onder-een-kapwoning met losse garage en zonnige achtertuin 
gelegen op het zuid westen. In het verleden is de woning op de begane 
grond aan de achterzijde uitgebouwd en ook de garage is een stuk 
verlengd ten opzichte van het originele ontwerp. De woning is gelegen 
op een toplocatie in oud Nuenen nabij natuurgebied “Nuenens Broek”.

•	 Inhoud:	359	m3
•	 Woonopp:	100	m2
•	 Bouwjaar:	1962
•	 Vraagprijs:	€	325.000,-		k.k

De Hofstad 13 Nuenen 
Moderne tussenwoning met eigen parkeerplaats voor de woning. Deze 
woning ligt aan een rustige kindvriendelijke straat en beschikt over veel 
ramen waardoor de woning een prettige lichtinval geniet, woonkamer met 
bergkast, open keuken en een ruime zolderetage. Deze woning uit de jaren ’90 
is voorzien van goede dak-, muur- en vloerisolatie en isolerende beglazing. 

•	 Inhoud:	325	m3
•	 Woonopp:	76	m2
•	 Bouwjaar:	1993
•	 Vraagprijs:	€	239.000,-		k.k
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vrijdag 10 mei 16.00-17.30 uur

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
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EHBO-vereniging Nuenen:

Aftreden penningmeester   
na maar liefst 27 jaar
Op 27 maart vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van EHBO-ver-
eniging Nuenen c.a. plaats. Dit keer was het een bijzondere avond. Niet al-
leen wisselde de samenstelling van het bestuur en feliciteerden we meerde-
re jubilarissen, voorafgaand aan de vergadering reikten we diploma’s uit 
aan zes nieuwe EHBO’ers en verwelkomden hen als lid. 

De grootste gebeurtenis van de avond 
was zonder twijfel de bestuursverkie-
zing. Het aantreden van een nieuwe 
voorzitter én een nieuwe penningmees-
ter maakte de avond al gedenkwaardig, 
maar het meest bijzondere was het af-
treden van dhr. Jan Donkers als pen-
ningmeester van de vereniging. Sinds 
1992 kende de vereniging hem als heer 
en meester van de financiën en daar-
naast als nauwkeurig, hardwerkend be-
stuurslid. De functie van penningmees-
ter leek onlosmakelijk met Jan verbon-
den. Na maar liefst 27 jaar was het mo-
ment daar om het stokje door te geven 
aan mw. Marly Verberne. Jan blijft als 
erelid betrokken bij de vereniging.

De Lindespelers

Wegens succes geprolongeerd
Zes uitverkochte voorstellingen, een enthousiast publiek, een meer dan ver-
diende staande ovatie bij de première! Mensen moeten teleurstellen dat ze 
geen kaartjes meer konden kopen. Genoeg redenen voor de Lindespelers 
om een extra voorstelling in te plannen. 

De Lindespelers spelen deze weken 
het prijswinnende stuk ‘Het Atelier’ van 
Jean-Claude Grumberg onder regie 
van Martin Be rgmeijer. Na de Tweede 
Wereldoorlog pakken gewone men-
sen hun leven in Parijs weer op. In ‘Het 
Atelier’ komen de verhalen samen. Wie 
keerde er terug en wie niet? En hoe 
gaan mensen om met de rol die zij en 

anderen hebben gespeeld in de afge-
lopen jaren? We zien een groep man-
nen en vrouwen worstelen met dit the-
ma, dat eigentijdser is dan ooit. 
U heeft nu nog een laatste kans om 
naar de langstlopende toneelvoorstel-
ling in Nuenen te komen, op zondag 
12 mei om 14.30 uur in Het Klooster. 
Kaartverkoop via www.lindespelers.nl 

‘Paulus Schäfer invites’ 

Swingend concert in Gerwen 
door gipsyjazztrio 
Een gipsyjazztrio onder leiding van sologitarist Paulus Schäfer heeft maan-
dagavond 29 april een swingende avond verzorgd in concertcafé De Stam in 
Gerwen. Paulus speelde op het podium met zijn leermeester Fapy Lafertin 
en met contrabassist Noah Schäfer. De drie virtuoze gitaristen lieten de con-
certgangers genieten van de typisch Nederlandse stijl van de gipsyjazz. 

Fapy Lafertin speelde deze avond een 
paar nummers op een guitarra, een 
12-snarige gitaar afkomstig uit Portu-
gal (zie foto). Dit snaarinstrument 
wordt meestal bij fadomuziek gebruikt 
en wordt plaatselijk ook wel viola de 
fado genoemd. Fapy Lafertin toverde 
prachtige klanken uit deze guitarra. 

 Volgende ‘Paulus Schäfer invites’ 
De volgende ‘Paulus Schäfer invites’ is 
maandagavond 3 juni met als gastspe-
ler Olli Soikkeli uit Finland. Kaarten 
kunnen voor tien euro per stuk gere-
serveerd worden op info@sintimusic.
nl of via SintiMusic 06 8193 5569. Dit 
gipsyjazzoptreden is maandag 3 juni 
in café De Stam, Gerwenseweg 38 in 
Gerwen, aanvang 20.00 uur. 

Fapy Lafertin (links) met Paulus (midden) en Noah Schäfer op het concertpodium in 
Gerwen…(foto Cees van Keulen)

Nationale Molendag
Op zaterdag 11 mei is het weer Nationale Molendag, hèt molenevenement 
van Nederland. Vele honderden molens in Nederland zijn dan open voor pu-
bliek, zo ook De Roosdonck in Nuenen. Het thema is ‘Ontmoet de molenaar’. 
Molenaar Mario Collombon wil het ambacht graag demonstreren in het 
meest dynamische monument van ons land: de molen. Een ambacht dat vo-
rig jaar op de Werelderfgoedlijst van de Unesco is geplaatst. 

De Kindertelefoon zoekt 
nieuwe leden jongerenraad
De Kindertelefoon is dé plek in Nederland waar kinderen en jongeren over 
alles kunnen praten. Wij vinden het belangrijk dat De Kindertelefoon nog 
meer van kinderen en jongeren zelf wordt. Daarom werken we met een ac-
tieve jongerenraad. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Ben je tussen de 12 
tot 18 jaar en vind je het leuk om kritisch en enthousiast met ons mee te den-
ken? Meld je dan bij ons aan!

beeld duidelijk gemaakt dat het be-
langrijk is om zichtbaar te maken wie 
er achter de lijnen zitten. Daarom stel-
len we nu op onze website en social 
media een aantal van onze vrijwilligers 
voor. De jongeren vinden sowieso dat 
wij veel meer van onze organisatie 
moeten laten zien, dat wekt vertrou-
wen. Vroeger was De Kindertelefoon 
echt afgeschermd, nu treden we veel 
meer naar buiten.’’

Pro� el nieuw jongerenraadlid:
• Je bent minimaal 12 en maximaal 18 

jaar oud
• Je bent niet bang om je mening te 

geven
• Je bent enthousiast, een doorzetter 

en wilt graag iets betekenen voor 
anderen

• Je kunt in het schooljaar 2019-2020 
vijf keer naar De Kindertelefoon ko-
men (in Utrecht en Groningen. Reis-
kosten worden vergoed.)

• Je kunt aanwezig zijn bij de selectie-
dag op woensdagmiddag 12 juni in 
Utrecht.

Aanmelden voor de jongerenraad kan 
tot en met zondag 26 mei 2019 via 
www.kindertelefoon.nl/jongeren-
raad

De jongererenraad is in 2018 in het le-
ven geroepen om De Kindertelefoon 
te adviseren over wat er speelt bij jon-
geren. De jongerenraad helpt ons 
scherp te blijven op veranderende be-
hoeftes en nieuwe trends, en zorgt er-
voor dat we blijven aansluiten bij de 
leefwereld van jongeren. Want wie 
weet er nu beter wat kinderen en jon-
geren belangrijk vinden dan de jonge-
ren zelf? 

De nieuwe deelnemers staat een geva-
rieerd takenpakket te wachten: van 
vloggen, brainstormen met vrijwilli-
gers, medewerkers en de directeur-be-
stuurder, tot het volgen van workshops 
en het vertegenwoordigen van De Kin-
dertelefoon tijdens evenementen.
 
Resultaten eerste jongerenraad
De eerste jongerenraad heeft een jaar 
lang meegedacht over het beleid van 
De Kindertelefoon. Dat heeft flink wat 
opgeleverd, legt beleidsmedewerker 
jongerenparticipatie Suzanne Elferink 
uit. “De jongeren hebben ons bijvoor-

Dhr. Hans Doffegnies werd verkozen 
tot voorzitter. Na bijna een jaar ad inte-
rim de functie te hebben vervuld, werd 
hij nu officieel benoemd.  

Tot haar grote verrassing ontving mw. 
Tonnie Verhoeven een attentie ter ere 
van maar liefst 60 jaar lidmaatschap.

Nieuwsgierig naar EHBO en/of reani-
matie? Dit najaar starten we weer met 
cursussen. Voor meer informatie, kom 
gerust langs bij onze kraam op de Van 
Goghmèrt op zondag 16 juni 2019! We 
vertellen u met plezier over de moge-
lijkheden. 
www.ehbonuenen.nl
 

 

De maalvaardige Roosdonck, die wel 
kampt met wat technische problemen, 
zal bij voldoende wind fier in het 
mooie landschap draaien en malen. U 
bent van harte uitgenodigd om de in 
werking zijnde molen te komen bekij-
ken. In het molenwinkeltje wordt het 
gemalen meel verkocht  voor het bak-
ken van een lekker brood, pannenkoe-
ken, Limburgse vlaai en nog veel meer. 

Zoals elke zaterdag, heten Mario en de 
vrijwilligers u op Nationale Molendag 
11 mei van harte welkom op molen De 
Roosdonck vanaf 10.00 uur. 

Bedankt    
voor uw steun 
Showkorps O&V | Nuenen bedankt de 
inwoners van Nuenen voor hun bij-
dragen aan de jaarlijkse steunkaar-
tenactie. Het korps heeft een mooi 
bedrag opgehaald, wat besteed gaat 
worden aan materiaal, optredens, en 
projecten zoals Music Kids waarbij 
kinderen van groep 4, 5, en 6 een jaar 
lang gratis kennismaken met muziek. 
Heeft u de steunkaartenactie gemist 
of had u geen contant geld in huis? U 
mag uw donatie ook aan het korps 
overmaken: NL61 RABO 0137 4845 26 
 Wilt u Showkorps O&V in actie zien? 
Op 7 juni zijn zij te vinden bij de afslui-
ting van de Avondvierdaagse en op 
de jubileumtaptoe van Drumfanfare 
Jong Leven. 

 

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!!

 

Fapy Lafertin speelde op de 12-snarige 
guitarra in De Stam….

 



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
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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

        Dromen
komen uit

Jouw Essential bed is nu echt dichtbij
Nu van € 2.895,- voor € 2.495,-*

*180 x 200, inclusief houten hoofdbord, 2 vlakke 
spiraalbodems en 2 Inizio matrassen.

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

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

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

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 26, Nuenen

Tel. 040 - 295 27 34

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

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

AANGEBODEN: hulp in 
de huishouding. Tel: 06-
85868401.

AD VAN DEN WILDEN-
BERG 60 jaar glazenwas-
ser. Tel: 06-98839719.

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

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

www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstraat 25a     Nuenen     040 7440270

Traditional American Charcoal BBQ style

House of the perfect

Steaks
Runderhaas - Bavette - Ribeye - Burgers

Onze biefstuk gerechten zijn vanaf 
150 gram (Ladysize) te bestellen tot 500 gram voor 

de echte biefstukliefhebbers.

Natuurlijk hebben wij ook heerlijke vis,  
vegetarische en kindergerechten op onze kaart.

Kunt u nooit kiezen? Dan hebben we ook de Park-
street Experience: een onbeperkte proeverij van 

onze kleine gerechtjes.

Al onze gerechten zijn Homemade!

www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstraat 25a     Nuenen     040 7440270

Traditional American Charcoal BBQ style

House of the perfect

Steaks
Runderhaas - Bavette - Ribeye - Burgers

Onze biefstuk gerechten zijn vanaf 
150 gram (Ladysize) te bestellen tot 500 gram voor 

de echte biefstukliefhebbers.

Natuurlijk hebben wij ook heerlijke vis,  
vegetarische en kindergerechten op onze kaart.

Kunt u nooit kiezen? Dan hebben we ook de Park-
street Experience: een onbeperkte proeverij van 

onze kleine gerechtjes.

Al onze gerechten zijn Homemade!

Wil jij jouw moeder, 
vrouw, vriendin of 

oma verrassen deze 
Moederdag?! 

Neem haar dan komende zondag mee 
uiteten bij Parkstreet. Wij verrassen 
haar dan als kers op de taart met een 
lekkere verrassing uit onze keuken!
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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

Dinsdag 14 mei
19.30-21.30 uur Themabijeenkomst 

LEVgroep: Vrijwillige Inzet Goed Geregeld 
Aardappeleterssteegje 3 in Nuenen

Dinsdag 14 mei
20.00 uur KBO leesgroep 
Franciscushof Lieshout

Van 15 t/m 31 mei 
‘Asperges aan het Veld’

Raaijmakers Hoeve, Boord 25 in Nuenen 
www.aspergesaanhetveld.nl

Donderdag 16 mei
19.30-22.00 uur Mantelzorg-avond-café 

‘De-zo-maar-èfkes-genieten-show’
Café Ons Dorp 

Van 13 t/m 18 mei 
Het Longfonds collecte

Maandag 13 mei
14.00 uur Voorlichting door Notaris 

Raymond van der Wouw over schenkingen, 
vrijstellingen en levenstestament.

D’n Heuvel Gerwen

Maandag 13 mei
19.00 uur IVN Wandeling Vogelwerkgroep

De Collse Zegge
Vertrek per fi ets vanaf Het Klooster

Dinsdag 14 mei
10.00 uur Lezing Goudsmid Addy van de 

Ven in de bieb. Bibliotheek Nuenen
19.30 uur Lezing Beginnen met winnen

Bibliotheek Son en Breugel

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 
12.00-17.00 uur Tentoonstelling van quilts 

Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
12.00-16.00 uur Open huis Bijna Thuis Huis 

Latesteyn.  Pastoorsmast 18 Nuenen

Zaterdag 11 mei
19.30 uur Concert slagwerk groep 

Brass Band Nuenen
Dorpshuis in Lieshout

Zondag 12 mei
14.00 uur Ierse Muziek. Dorpsboerderij 

Weverkeshof, Jhr. v. Berckellaan 5, Nuenen
14.30 uur Extra voorstelling De Lindespelers 

‘Het Atelier’. Het Klooster, Nuenen

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

Kasteel Geldrop

Vrijdag 10 mei
13.30 -15.30 uur Senergiek geschiedenis 
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

Zaterdag 11 mei
10.00 uur Nationale Molendag

De Roosdonck, Nuenen

t/m half juni
Expositie van etsen van Johannes Proost

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

t/m 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 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

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

Het Klooster

  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: 

Achter tranen van ons verdriet, 
schuilt uiteindelijk een glimlach van herinnering. 

Ons moeder, in liefde losgelaten

Tilly van den Nieuwenhuijzen - Reker
 
 ✩ Eindhoven, 20 december 1935 † Helmond, 4 mei 2019

echtgenote van

Albert van den Nieuwenhuijzen †

Roland

Frank en Linda
Tim en Josje

Bas
Jop

Tilly is in de Hoge Boght, Eindhovensebaan 29 in Veldhoven. 
Er is gelegenheid om persoonlijk bij Tilly te zijn op donderdag 9 mei van 
19.15 - 20.00 uur. 

Wij nodigen u uit om, samen met ons, afscheid van Tilly te nemen tijdens een 
bijeenkomst in de aula van de Hoge Boght op vrijdag 10 mei om 12.00 uur. 

Wij vinden het fi jn om u aansluitend te ontmoeten in de koffi ekamer 
herinneringen met elkaar te delen. 

De wens van Tilly is dat u een losse roos meeneemt ter afscheid in plaats van 
bloemen. Er staat een mand in de ontvangstruimte van het crematorium. 

Correspondentieadres: Pieter Dekkersstraat 98, 5671 DA Nuenen

 
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 11 mei 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers. 
Zondag 12 mei 09.30 uur: viering, ei-
gen muziek (Tucuru), voorganger pas-
toraal werker R. van Eck.

Misintenties
Zaterdag 11 mei 18.30 uur: Drieka van 
de Tillaart en familie.
Zondag 12 mei 09.30 uur: Riet Vroomen 
- Beutener; Frits en Miet Meulendijk de 
Haas; Loek en Herman Kappelhof - 
Lemmens; Harrie en Tonia Reijnders - 
Smulders; Wouda Swinkels - Meeuws; 
Hendricus en Petronella Klomp - Relou 
en Peter; Lotte van Rooij en Leo van He-
velingen; Jeanne Straathof - Scholtens; 
Gerard Gies; Marco Janssen (vanwege 
verjaardag); Dora Bressers - Megens en 
Wendy; Nellie Thijssen (vanwege ver-
jaardag); Frans Thijssen; Oleg Ivanovs-
kii; Alexander Gorbulev (vanwege ver-
jaardag); Grada van de Laar.

Mededelingen
Zondag is er een extra collecte voor 
Tucúru (Nuenen-Guatemala). Onze pa-
rochie Heilig Kruis heeft een jumelage 
met Tucúru. We kunnen deze collecte 
daarom van harte bij u aanbevelen. Na 
afloop zullen er weer diverse lokale ar-
tikelen te koop worden aangeboden. 

In onze parochie is overleden de heer 
J. Dillen, Vincent van Goghstraat 245. 
Wij wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 12 mei 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor P. Cle-
ment.

Vrijdag 17 mei 18.30 uur: Vormselvie-
ring in Gerwen, vocale omlijsting, voor-
gangers pastor R. Wilmink, pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker R. van Eck.

Misintenties 
Thea Sanders - Daniëls; Mien van Hoof 
- Brugmans; Dora van den Boomen - 
Scheepers, vanwege Moederdag; Toos 
van Lierop - Wouters, vanwege Moe-
derdag; Miet Hendriks, vanwege ver-
jaardag; Wilhelmus Hendriks en Anto-
nia van Maasakkers; Sjef en Lena Saris - 
Swinkels; Ben Lijten; Marie Jansen - 
Raaijmakers, vanwege Moederdag, en 
Toon Jansen, vanwege sterfdag; Dinie 
van Rooij - Roijakkers; Overleden fam. 
De Groot - Vrijaldenhoven.

Mededelingen
Zondag is er een extra collecte voor 
Tucúru (Nuenen-Guatemala). Onze pa-
rochie Heilig Kruis heeft een jumelage 
met Tucúru. We kunnen deze collecte 
daarom van harte bij u aanbevelen. Na 
afloop zullen er weer diverse lokale ar-
tikelen te koop worden aangeboden. 

Vorige week is in onze parochie Thea 
Sanders - Daniëls, van de Keizershof 
94, op 65-jarige leeftijd overleden. We 
wensen familie en vrienden veel troost 
en sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 12 mei 09.30 uur: viering, de 
Vrolijke Samenzang, voorganger pas-
tor P. Clement.

Misintenties 
Fons en Gerarda Renders - Foolen; Fa-
milie Migchels - Vlietstra; Laura Mig-
chels - De Greef.

Mededelingen
Zondag is er een extra collecte voor 
Tucúru (Nuenen-Guatemala). Onze pa-
rochie Heilig Kruis heeft een jumelage 
met Tucúru. We kunnen deze collecte 
daarom van harte bij u aanbevelen. Na 
afloop zullen er weer diverse lokale ar-
tikelen te koop worden aangeboden. 

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

Zondag 12 mei zal ds. Karin Seijdell om 
10.00 voorgaan.
De collecte is deze keer voor Jeugd-
werk (JOP).
Voor kinderen van de basisschool zal 
er kindernevendienst zijn.
U bent van harte welkom om deze 
kerkdiensten met ons mee te vieren!
 
Donderdag 9 mei is er, zoals elke don-
derdag, tussen 10.00 - 12.00 uur Open 
Huis.
Onder het genot van een kopje, koffie 
of thee is er de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten.
Voor meer informatie: zie onze website 
en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 9 mei. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, H. Gregorius van Nianze, 
bisschop en kerkleraar. 
Vrijdag 10 mei 07.15 uur H. Mis, H. An-
toninus, bisschop en belijder; gedach-
tenis van H. Gordianus en Epimacgus, 
martelaren.
Zaterdag 11 mei 08.30 uur H. Mis, H. Fi-
lippus en Jacobus de Mindere, aposte-
len. 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 12 mei. Derde zondag na Pa-
sen. 10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 13 mei. 18.30 uur H. Mis, H. 
Servatius, bisschop en belijder; ge-
dachtenis van H. Robertus Bellarmi-
nus, bisschop en kerkleraar.
Dinsdag 14 mei. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Bonifatius, martelaar.
Woensdag 15 mei. 07.15 uur H. Mis, H. 
Johannes de la Salle, belijder.
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 en op YouTube.

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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Nieuwe kantinebeheerder(s) 
gezocht 
De kantine van voetbalvereniging EMK is het centrale punt in de club. Daar 
worden kampioenschappen gevierd, verloren wedstrijden weggespoeld en 
vriendschappen bezegeld.

SPORT

Leo Verspaget kampioen   
bij BC Ons Genoegen
Op 5 mei werden de prijzen weer verdeeld van de competitie 2018/2019 van de bil-
jartclub Ons Genoegen, onderdeel van de St. Antoniusschut Eeneind Opwetten.
Als eerste eindigde Leo Verspaget met 67 punten uit 30 wedstrijden. Tweede 
werd Paul Kemper met 60 punten en derde Fried Strijbos met 54 punten. Als laat-
ste met 20 punten kreeg Gerrit van Ginkel de poedelprijs.

Van links naar rechts: Gerrit van Ginkel, Paul Kemper, Leo Verspaget en Fried Strijbos

Nuvo ’68 sluit volleybalseizoen 
succesvol af 
Volleybalvereniging Nuvo ’68 heeft het seizoen goed afgesloten. Vaandel-
teams Heren 1 en Dames 1 wisten hun klasse te behouden en daarnaast kon-
den 2 teams als kampioen gehuldigd worden. Heren 4 was al een wedstrijd 
voor het einde zeker van de eerste plek in de 3de klasse, maar wist het kam-
pioenschap extra glans te geven door de laatste wedstrijd in eigen huis met 
3-1 te winnen van nummer 3 VCE/PSV. 

ningen mee te draaien. Er wordt de 
hele maand mei nog op verschillende 
niveaus getraind en gespeeld:
• Volleybal voor de allerkleinsten, 

vanaf 6 jaar, met een training op 
woensdag en gemiddeld eens per 
maand een toernooi op de zondag

• Nevobo jeugdcompetitie - week-
endcompetitie voor de jeugd, trai-
ningen op doordeweekse avonden

• Nevobo seniorencompetitie - 
weekend competitie voor volwas-
senen, training op doordeweekse 
avonden

• Midweekcompetitie - doordeweekse 
competitie voor volwassenen, trai-
ningen op doordeweekse avonden.

Meer weten?
Wil je meer weten over trainingstijden 
en/of plekken? Stuur een e-mail naar 
tc@nuvo68.nl voor meer informatie of 
kijk op de website  www.nuvo68.nl

Meisjes A1 moest in een onderling 
duel tegen titelconcurrent VC Trivia 
een punt achterstand in de rangschik-
king goedmaken. Na 3 spannende sets 
was de stand 2-1 in het voordeel van 
Nuvo ’68. Door met 25-19 de vierde set 
te winnen gingen de Nuenense mei-
den in de stand over VC Trivia heen en 
kon het kampioensfeest losbarsten.
Naast de twee kampioenschappen 
was er ook een mooie tweede plek 
voor Dames 3, die zich daarmee plaats-
ten voor een promotie/degradatie-
wedstrijd voor een plek in de 2de Klas-
se. De promotie/degradatie-wedstrijd 
tegen Dunamis uit Tilburg begon 
stroef voor Nuvo ’68, en de eerste set 
ging met 25-20 verloren. Daarna wist 
Dames 3 de wedstrijd om te buigen en 
won afgetekend de tweede set met 
13-25. Ook de derde en vierde set wer-
den door Nuvo ’68 gewonnen, waar-
door Dames 3 promoveert en volgend 
seizoen in de 2de klasse uitkomt.

Meetrainen?
Kom gerust een keer langs op één van 
onze trainingsavonden om naar mooie 
sport te kijken en een paar proeftrai-

Rondje Nuenen West 

De mooiste looproute van Eindhoven e.o.!
Zondagochtend 19 mei staat de derde editie van het gezellige hardloopeve-
nement ‘Rondje Nuenen West’ op het programma. Een ronde van 7 km voert 
je door de nieuwe wijk Nuenen West zó het Dommeldal en het Eckartse Bos 
in, en langs de Watermolen van Opwetten terug naar de start-/� nishplek in 
Nuenen West. Hier kun je onder het genot van een hapje en/of een drankje 
nagenieten van deze mooie ronde en je prestatie.
 

rondjenuenenwest.nl. Hier kan je ook 
de algemene voorwaarden lezen, 
waarmee je bij inschrijving akkoord 
gaat.
 
Aanwezige voorzieningen:
Parkeergelegenheid, ook voor fietsen, 
bewaakte garderobe, omkleedtent, 
toiletten, catering, springkussen voor 
de kinderen, EHBO, algemene tijdwaar-
neming, waterpunt langs de route.
 
Bij de finish staat een klok, zodat je - als 
je dat belangrijk vindt - zelf je gelopen 
tijd in de gaten kan houden. Rondje 
Nuenen West is namelijk geen wed-
strijd maar een gemoedelijke trimloop!
 

Ben jij een fanatieke renner, dan kun je 
de ronde twee of zelfs drie keer rennen 
en 14 of 21 km lopen.
Dit fraaie parcours gaat voor een deel 
over onverharde paden door het groe-
ne gebied tussen Eindhoven en Nue-
nen. Hou er bij je keuze van schoeisel 
en kleding rekening mee. Voor kinde-
ren wordt een speciale Kidsrun in Nue-
nen West georganiseerd. Publiek is na-
tuurlijk van harte welkom om te ko-
men kijken en de renners aan te moe-
digen!
  
Inschrijven doe je eenvoudig via www.
inschrijven.nl, tot uiterlijk 13 mei. Alle 
praktische informatie vind je op www.

Roodwit ’62 maatje te groot voor Nederwetten

Nederwetten - Roodwit ’62 0-5
Door Louis Staals

Een sterk spelend Roodwit uit Helmond was afgelopen zondag een maatje 
te groot voor Nederwetten. Ze hadden geen antwoord op het snel rondspe-
len en goed positie kiezen van Roodwit. 

In de tweede helft nam Roodwit wat gas 
terug en kon Nederwetten nog aardig 
meekomen, maar behalve enkele kleine 
kansjes hoefde de keeper van Roodwit 
praktisch niet in actie te komen. Roel 
Merks maakte in de 83e minuut nog wel 
de 0-4 en Mohammed Ameziani kon na 
een overtreding in het strafschopgebied 
ook nog raak schieten van 11 meter, 0-5. 
Het mag gezegd dat Nederwetten on-
danks de uitslag toch hard heeft gewerkt 
maar dit keer zonder punten bleef. Vol-
gende week op naar Boerdonk en dan 
maar proberen, met wat meer geluk, een 
of misschien zelfs 3 punten te halen.

Al in de 10e minuut een mooie aanval 
over vele schijven werd door Rens San-
ders perfect in geschoten 0-1. Amper 1 
minuut later lag de 0-2 al in het Wetten 
doel omdat er wat lang werd getreu-
zeld na een vrije trap voor Roodwit. 
Ahmed Junior maakte hiervan gebruik 
door de bal hard en laag in het doel te 
jagen. In de 28e minuut werd Harrie 
Vincent gelanceerd en hij kon de 0-3 
aantekenen. Vlak voor rust kreeg Ne-
derwetten nog wel enkele kansjes 
maar de Roodwit doelman kon de in-
gekopte bal net over de lat tikken. Dus 
naar de thee met een 0-3 ruststand.

Tom Raaijmakers controleert de bal (foto Han Huijbers) 

BSO team van Kids Society 
Erica wint  PSKE wisseltrofee 
Op 30 april werd het eerste Cruijfcourt Voetbaltoernooi van het Platform 
Samenwerkende Kindercentra Eindhoven (PSKE) gehouden. Op het Cruijf-
court aan de Lohengrinlaan 1 in Eindhoven streden tien Buitenschoolse 
Kinderopvangteams om de eerste PSKE wisseltrofee. 

snacks voor iedereen. Ook de door 
PSKE aan de kinderen geschonken bi-
dons werden veelvuldig met vers wa-
ter gevuld uit de watertap aan het 
Cruijfcourt. Met mooi teamspel, sporti-
viteit, respect en hulp aan de tegen-
standers lieten alle deelnemende kin-
deren zich van hun beste kant zien. 

Na een zinderende strijd ging het BSO 
team van Kids Society Erica uiteindelijk 
met de PSKE wisseltrofee naar huis.

Meer dan 100 enthousiaste BSO kinde-
ren van Korein Kinderplein, Billies, Par-
tou, Humanitas, Little Jungle, Dikkie en 
Dik, Het Avontuur en Kids Society Erica 
werden door studenten van de Fontys 
Sporthogeschool verrast met een 
spannende toernooiopzet en leuke 
balbehendigheidsspellen. 

Tijdens het toernooi werd gretig ge-
bruik gemaakt van de aanwezige 
smoothietruck met fruit en gezonde 

Het winnende team van Kids Society Erica

Maandagavond-
wandeling  
Vogelwerkgroep 
door  De Collse Zegge 
De Vogelwerkgroep van IVN-Nue-
nen wandelt op maandagavond 13 
mei met iedereen die mee wil door 
De Collse Zegge. Om 19.00 uur ver-
trekken we met de � ets bij Het 
Klooster. De start van de wandeling 
is bij de Collse Watermolen. 

Het gebied heeft een afwisselend ka-
rakter met bos, water en weiden. Inte-
ressante vogels die je hier kunt treffen 
zijn onder andere Kleine Karekiet, Tuin-
fluiter, Grote Gele Kwikstaart en Bui-
zerd. Zelfs de Blauwborst wordt af en 
toe in het gebied gehoord en gezien. 
De Collse Zegge kan in het voorjaar 
erg nat zijn. Zorg dat je waterdichte 
schoenen of laarzen draagt. Contro-
leer bij thuiskomst altijd goed of je 
geen tekenbeet hebt opgelopen. 
Wil je meewandelen met de Vogel-
werkgroep? Dat kan! Je bent van harte 
welkom. Meer informatie bij Roy van 
der Velden, coördinator van de VWG, 
telefoon 06-15 902 603 of mail roype-
ter40@hotmail.com of kijk op de web-
site van IVN-Nuenen. 

 Ivo en Laura 
Ploegsma op weg 
naar Alpe D’Huzes
Op 6 juni vindt de Alpe D’Huzes weer 
plaats, de onvergetelijke koersweek 
waarbij circa 5000 deelnemers lopend, 
hardlopend of fietsend de Alpe D’Huez 
gaan beklimmen. Zo ook Ivo Ploegsma 
en zijn dochter Laura, die al meerdere 
familieleden hebben verloren aan kan-
ker. “Het is een onvergetelijke ervaring 
deze prachtige betekenisvolle week in 
Frankrijk, waarin je heel veel mensen 
ontmoet met hetzelfde doel: bijdra-
gen aan een wereld waar niemand 
meer doodgaat aan kanker. Het is een 
hele dankbare tocht om aan deel te 
nemen en wij kijken er ontzettend 
naar uit om de berg te beklimmen.” 
Deelname betekent het bijeenbren-
gen van minimaal € 2.500,- sponsor-
geld per deelnemer, wat voor 100% 
naar het Alpe D’Huzes/KWF-fonds 
gaat. Het wordt besteed aan weten-
schappelijk onderzoek naar kanker en 
aan de verbetering van kwaliteit van 
leven van mensen met kanker. 

Wilt u Ivo en Laura ook steunen? Dat 
kan via de website www.opgevenis-
geenoptie.nl/fundraisers/ploegsma

Volleybal

Voetbal

Els Smits en alle vrijwilligers hebben 
de afgelopen jaren met veel enthou-
siasme en deskundigheid de kantine 
draaiende gehouden - waarvoor 
dank! - en nu is het tijd om het stokje 
door te geven. Daarom is de club op 
zoek naar nieuwe mensen (vanaf 30 
jaar) die deze uitdaging aan willen ne-
men. Denk hierbij aan taken zoals 
voorraadbeheer, cafetaria maar ook 
personeel coördinatie en aansturen. 

Misschien wil je alleen een deel hier-
van doen? Ook dan wil EMK je er 
graag bij hebben.

Wil je dit aanpakken of ken je mensen 
die dit kunnen doen, neem dan graag 
contact op met Natasja Hempenius-
Schipper (natasja.hempenius@gmail.
com, 06-29314268) of Richard du 
Croo de Jongh (emkvoorzitter@gmail.
com, 06-13991842). 

Biljarten
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
EMK NUENEN
Zaterdag 11 mei 
Wilhelmina Boys VE2 - EMK VE1 16.30
EMK G1G - SVG G3  . . . . . . . . . . . . 10.00
Zondag 12 mei 
EMK 1 - Acht 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
Best Vooruit 4 - EMK 3  . . . . . . . . . 12.00
Dommelen 4 - EMK 4  . . . . . . . . . 10.00
Maarheeze 6 - EMK 5  . . . . . . . . . 12.00
EMK 7 - SBC 12  . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK VR1 - Waspik VR1  . . . . . . . . . 13.00

RKGSV GERWEN
Zondag 12 mei
RKGSV 1 - Bruheze 1  . . . . . . . . . . 14.30 
RKGSV 2 - DVS 3  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
HSE 4 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . . . . . 13.00 
RKGSV 4 - Tivoli 5  . . . . . . . . . . . . . 11.00 
EFC VR1 - RKGSV VR1  . . . . . . . . . . 12.00 

RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 10 mei
D. Dungen VR30+ - Ned. VR30+ 19.30 
Zaterdag 11 mei
Oirschot VE - Nederwetten VE  . 16.00 
Zondag 12 mei
Boerdonk 1 - Nederwetten 1  . . 14.30 
Acht 8 - Nederwetten 2  . . . . . . . 10.00 
Braakhuizen 8 - Nederw. 3 . . . . . 11.00 
Nederwetten 4 - De Valk 6  . . . . 11.00 
Nederwetten VR1 - RPC VR1  . . . 12.15 
Nederw. VR2 - Pusphaira VR2  . . 10.00 
Woensdag 15 mei
Nederw. 2 - Wilhelmina Boys 6  19.00  

NKV KORFBAL
Zondag 12 mei
Rivalen 1 - NKV 1 . . . . . . . . . . . . . . 14.30

 Darten en bridgen    
bij Senergiek
Senergiek - Nuenen heeft sinds kort weer een nieuwe activiteit toe kunnen 
voegen. Het betreft de activiteit darts. We spelen elke vrijdagmorgen van 
10.00 uur tot 12.00 uur met tussendoor even tijd voor een gezellig onder-
onsje en een kopje ko�  e of thee. Lijkt het u iets om ons team van vijf perso-
nen, waarvan het merendeel beginner is, te komen versterken dan bent u 
van harte welkom. Om deel te nemen aan deze activiteit moet u wel lid zijn 
van Senergiek - Nuenen.

Badmintonclub Nuenen begint 
met badminton voor de jeugd
In augustus begint BC Nuenen opnieuw met een jeugdafdeling. Om de Nue-
nense jeugd de mogelijkheid te geven om badminton te spelen in eigen ge-
meente gaat BC Nuenen dit aanbieden.

kans om deze sport uit te proberen.
Op vrijdagavond 7 juni organiseert BC 
Nuenen een ouder-kind toernooi. Van 
8 tot 9 uur kunnen ouders hierbij sa-
men met hun kind wedstrijdjes spelen 
tegen andere ouders en kinderen en 
ervaren hoe leuk badminton is. Als je 
hieraan wilt deelnemen, graag even 
aanmelden via de website (bcnuenen.
nl) of via bestuur@bcnuenen.nl. Ben je 
verhinderd maar heb je interesse, 
neem dan ook even contact op.

 

Kinderen van 8 tot 14 jaar zijn op vrij-
dagavond van harte welkom om bad-
minton te komen spelen. Daarbij krij-
gen ze training van een ervaren jeugd-
trainer en zullen ze alles leren van 
deze leuke en snelle sport. Daarnaast 
is er ook de mogelijkheid om mee te 
spelen in de regiocompetitie. De trai-
ning zal wekelijks op vrijdagavond 
van 7 uur tot 8 uur zijn. Tot het einde 
van 2019 kunnen kinderen meetrainen 
voor enkel €10 inschrijfgeld. Een mooie 

EMK - Nieuw Woensel  7-2
Door John de Jong

Wedstrijd van donderdag 2 mei. Beide teams hadden voorafgaand aan de 
wedstrijd dezelfde doelstelling: 3 broodnodige punten behalen t.b.v. hand-
having in de 4e klasse. Deze doelstelling was duidelijk voelbaar in de ope-
ningsfase van de wedstrijd, waar Nieuw Woensel het initiatief nam en met 
veel druk naar voren de verdediging van EMK onder druk zette. De organi-
satie bij EMK stond echter goed waardoor juist in de omschakeling de eerste 
doelkansen voor EMK ontstonden. 

die door Rick van den Bogaard on-
houdbaar werd binnengeschoten (1-
0). Daar waar de voorsprong voor EMK 
de bevrijding had moeten zijn, was de 
stand direct erna alweer gelijk toen 
een vrije trap van Nieuw Woensel door 
de muur van richting werd veranderd 
en Steven Baggermans kansloos liet, 
1-1. Terwijl het leek dat dit de rust-

Doordat de ruimtes klein waren (en 
ook vaak werden dichtgelopen), leed 
EMK veel balverlies waardoor het 
moeite had om in haar spel te komen 
en werd Nieuw Woensel steeds ge-
vaarlijk via de buitenspelers en spit-
sen. Toch was het EMK dat de wedstrijd 
openbrak via een vrije trap op zo’n 25 
meter vanaf het Nieuw Woensel doel, 

 Wandeltochten toegevoegd  
aan het programma

Inschrijving 
36e Marathon 
Eindhoven 
geopend
Traditiegetrouw vindt de Marathon 
Eindhoven plaats in het tweede week-
end van oktober. Op zaterdag 12 okto-
ber wordt er gewandeld en staat ook 
de 5KM4ALL op het programma. Op 
zondag 13 oktober vinden de Mini Ma-
rathon, City Run 5 km, Halve Marathon 
en Marathon plaats. Nieuw is dat de 
Jumbo 10 km ook op zondagmiddag 
plaats vindt. De organisatie kijkt uit 
naar een prachtige editie, voor en door 
de stad Eindhoven. Inschrijven is vanaf 
vandaag mogelijk via 
www.marathoneindhoven.nl

EMK meidenvoetbal is booming
Sinds het begin van 2018 is voetbalvereniging EMK uit Nuenen serieus aan 
de slag gegaan met meidenvoetbal. Vier enthousiaste meiden begonnen in 
het voorjaar met een samenwerkingsverband aan de meiden competitie. 

het BFF toernooi op zondag 26 mei a.s. 
Er wordt in verschillende leeftijdscate-
gorieën een 4-tegen-4 meidentoer-
nooi gespeeld. Het gaat dan niet al-
leen om het winnen van het toernooi, 
maar zeker ook om de gezelligheid. Er 
zijn prijzen voor het team met de leuk-
ste naam, het best geklede team en 
het gezelligste team. Het toernooi 
duurt van 10.00 tot ca. 13.00 uur.
Aanmelden kan per team van 4 of 5 
speelsters, of individueel via EMKBFF-
toernooi@gmail.com. Ook kun je via 
dit mailadres meer informatie opvra-
gen.

Het team had al snel een grote aan-
trekkingskracht, waardoor er na de zo-
mer 2 teams ingeschreven konden 
worden: MO11 en MO13. Met enthou-
siaste trainsters langs de lijn blijft de 
belangstelling ook gedurende seizoen 
2018-19 groeien, ook voor de MO9 en 
MO15. Voor het komende seizoen kan 
EMK rekenen op een 40-tal meiden in 
de meidenteams.
Om nog meer meiden te laten kennis-
maken met de voetbalsport, nodigt 
EMK alle meiden in de leeftijd van 7 
t/m 14 jaar uit Nuenen en omgeving 
van harte uit om deel te nemen aan 

Groeiende belangstelling voor m eidenvoetbal

SDO’39 - EMK  3-2
Door John de Jong

Wedstrijd van zondag 5 mei. EMK speelde zeker in de openingsfase niet haar 
gelukkigste wedstrijd. Veelvuldig balbezit maar niet echt gevaarlijk, terwijl 
SDO’39 bij haar allereerste kansen direct kon scoren. 

aanval was. Afwisselend via zowel de 
linker- als de rechterkant werd de aan-
val voorbereid nadrukkelijk op zoek 
naar de spitsen voor de afronding. In de 
70e minuut werd een steekbal van Ilker 
Kiliç prima afgerond door Bas Verberne 
die met zijn treffer voor de verdiende 
2-2 stand zorgde. Helaas was er direct 
hierna een fout achterin bij EMK die niet 
meer kon worden hersteld, resulterend 
in opnieuw een achterstand (3-2). In de 
slotfase kon EMK niet meer echt gevaar-
lijk worden, terwijl SDO’39 de wedstrijd 
vakkundig dood maakte zich realise-
rend dat deze punten ook voor hen de-
finitief klasse behoud betekende.

 

Na een kleine 20 minuten spelen stond 
het al 2-0 voor de thuisploeg uit Lage 
Mierde, dat veel feller was in de duels 
en afvallende bal. Het gevaar kwam 
veelvuldig over de linkervleugel en het 
was aan (gelegenheid) doelman Mitch 
van Gils te danken dat de score nog 
voor rust niet verder opliep. Na een 
half uur kantelde de wedstrijd en 
kwam EMK beter in haar spel. Nog voor 
rust werd een prima doorgevoerde ac-
tie van Rick Slaats door hemzelf afge-
rond, waarmee hij voor de aanslui-
tingstreffer zorgde, 2-1.
Na rust was het met name EMK dat de 
wedstrijd dicteerde en veelvuldig in de 

Spectaculaire misser van de SDO39 keeper - EMK-er Bas Verberne kan hiervan niet profiteren

Honk & Softbal club Nuenen 
viert 50-jarig jubileum 
Het is het jaar 1969. Terwijl Neil Armstrong voorzichtig een voet op de maan 
zet, worden in Nuenen plannen gesmeed voor de oprichting van een honk-
en softbalclub middels een oproep in de Rond de Linde door oprichter Peter 
Wouters. Ondanks dat het hier een relatief onbekende sport betreft, worden 
er een kleine 30 enthousiastelingen gevonden, en op 1 december 1969 
wordt HSCN opgericht.

af 12.00 uur is iedereen die wil welkom 
voor een reünie. Herinneringen opha-
len met je oude teamgenoten onder 
het genot van een drankje, of een wed-
strijdje spelen, het kan allemaal. 
Wil je op de hoogte gehouden worden 
van de exacte info over deze dag, meld 
je dan aan op redactie@hscn.nl. Heb je 
nog oude foto’s t.b.v. de jubileum face-
book pagina, dan kunnen deze ook 
naar dit adres gemaild worden. Zegt 
het voort!

Met de clubkleuren oranje/wit, geu-
zennaam The Maddogs, en een contri-
butie van een rijksdaalder per maand 
worden de eerste officiële wedstrijden 
gespeeld waar nu het zwembad ge-
vestigd is aan de Sportlaan. In 1971 
wordt deze locatie via een tijdelijke 
plek op het huidige Vincent van Gogh-
plein verruilt voor de prachtige huidi-
ge plek op het toen splinternieuwe 
 sportpark De Lissevoort. Het gevolg 
was een forse ledenaanwas, vele kam-
pioenschappen en ontelbare fantasti-
sche verhalen. 
Een greep uit de mijlpalen in de ge-
schiedenis van HSCN: het Nederlands 
kampioenschap van de softbal junio-
ren in 1978, de organisatie van de Euro-
pacup softbal in 1984, de bouw van 
een eigen clubgebouw in 1992. Daar-
naast wordt met veel trots teruggeblikt 
op de vele Peanuthappenings met Ko-
ninginnedag, en op de jaarlijkse toer-
nooien welke nog altijd veel internatio-
nale gasten naar Nuenen trekken.
Omdat er nog véél meer terug te blik-
ken valt, wordt dit jubileum natuurlijk 
gevierd. Op zaterdag 24 augustus van-

Honk- & Softbal

stand zou zijn, was het Rick van den 
Bogaard die een mentale tik uitdeelde 
door net voor rust de 2-1 voorsprong 
voor EMK te maken.
In het begin van de tweede helft was 
het spelbeeld gelijk aan dat van de eer-
ste helft, maar was EMK beter uit de 
kleedkamer gekomen. Het vond de 
combinaties makkelijker en de veldbe-
zetting was vele mate beter (de ruimte 
op het veld werd volledig gebruikt), 
waardoor het in staat was om meer 
druk te zetten op Nieuw Woensel. Na 
een combinatie tussen Rick van den Bo-
gaard en Rick Slaats bracht laatstge-
noemde de stand op 3-1, waarmee de 
wedstrijd beslist leek. Toch zorgde 
Nieuw Woensel nog voor de aanslui-
tingstreffer (3-2) en kreeg het zelfs nog 
een uitstekende kans op de gelijkma-
ker. Hierna ging de wedstrijd definitief 
in het slot door twee individuele acties 
(en doelpunten) van Rick van den Bo-
gaard, 4-2 en 5-2. Dat de score uiteinde-
lijk nog opliep naar de 7-2 eindstand 
(doelpunten Tommie van Elst en Rick 
Slaats), was slechts voor de statistieken.
Door dit resultaat is EMK verzekerd van 
een langer verblijf in de 4e klasse, ter-
wijl Nieuw Woensel nog strijdt tegen 
degradatie of deelname aan de na-
competitie.

Nog geen lid van Senergiek meldt u 
dan aan bij: ledenadministratie@
senergiek-nuenen.nl.
De kosten van een Senergiek lidmaat-
schap zijn € 20,50 per jaar.

Verdere informatie bij Peter van Kep-
pelen op telefoonnummer 040-284 
0345 of 06-22 94 06 43 of via mailadres 
pvankeppelen@hotmail.com.

Zomerbridge
Het is inmiddels een traditie geworden 
dat de woensdagmiddag Senergiek 
bridgegroep, naar gelang de mogelijk-

heden (opening Klooster) en uiteraard 
aantal inschrijvingen, de gelegenheid 
biedt te bridgen gedurende zomer-
woensdagmiddagen van 19 juni tot en 
met 24 juli.

Wij willen de deelname ook uitbreiden 
naar alle Nuenense bridgers die gedu-
rende de hiervoor genoemde vakantie 
periode willen bridgen dan wel hun 
kennis op peil willen.
Er zijn aan de zomerdrive geen kosten 
verbonden. Aanvang van deze bridge-
middagen is om 13.00 uur in Het Kloos-
ter, einde uiterlijk 16.30 uur.

SENIORENVERENIGING NUENEN

Repair Café Laarbeek
Woensdag 15 mei organiseert RCL 
weer een middag waar men terecht 
kan met defecte huishoudelijke mate-
rialen, kleding, kleine meubels en fiet-
sen. Deze middag vindt plaats in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout van 
13.30 tot 16.00 uur. Info 06-58842046.
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   Dit fijne verwen-pakket nu voor

wat krijgt ze:

Verwen je lieve moeder, vrouw, of jezelf..

PERDIRECT

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers voor:

Zin in een bijbaantje!

NUENEN CENTRUM
OMGEVING DE AKKERS
& VAKANTIEBEZORGERS

JULI & AUGUSTUS

Mgr. Van den Tillaartstraat 1
5461 KX  Veghel
0413 - 36 67 11

info@la-architecten.nl
www.la-architecten.nl 

Ontwerp Bijna Thuis Huis Latesteyn, Nuenen

Tuinbouwbedrijf De Haas | Soeterbeek 3 | 5674 NH Nuenen | Tel. 040-2831601

Openingstijden:
Maandag:     09.00 – 18.00 uur
Dinsdag:       09.00 – 18.00 uur
Woensdag:   09.00 – 18.00 uur
Donderdag:  09.00 – 18.00 uur
Vrijdag:         09.00 – 18.00 uur
Zaterdag:      09.00 – 17.00 uur
Zondag:        10.00 – 13.00 uur

ASPERGES & AARDBEIEN!
nu volop: 

GEVRAAGD VAKANTIEWERKER
Wij zijn voor de maanden juli en augustus 

op zoek naar een enthousiaste 
en klantvriendelijke medewerker(-ster) 

voor onze blauwe bessen winkel.

Reacties naar: cvangrotel@gmail.com

Vorsterdijk 16a Nuenen | Tel. 040-2842703
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Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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