
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

Molenaar 
Mario Collombon 
ontvangt bronzen 
erepenning van de 
Gemeente Nuenen

Asperges Aan het Veld 
Nuenen
 Het gaat beginnen

Gratis 
welverdiende 
avond uit 
voor alle 
mantelzorgers
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

I.v.m. HEMELVAART 
verschijnt 

ROND DE LINDE 
 WOENSDAG 29 mei. 

Aanlevertermijn
voor redactioneel en 

advertenties is 
maandag 27 mei
voor 12.00 uur.
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Per bos 5.99

Nuenen Kapperdoesweg 8 | www.coppelmans.nl

PioeNrozEn

LENTEACTIE
WIN EEN BBQ of BBQ WORKSHOP
GRATIS OPSTARTKOSTEN T.W.V. € 695,- 

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

 

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Na het grote succes van vorig jaar krijgt het ModeEvent in het centrum van 
Nuenen op zondag 19 mei een vervolg, waarmee de eerste stap naar een 
heuse traditie is ingezet. Wilt u de laatste voorjaarsmode bewonderen, kom 
dan tussen 12 en 17 uur naar het centrum waar van af het begin van de Park-
straat tot diep in de Vincent van Goghstraat allerlei modegerelateerde acti-
viteiten plaatsvinden. 

Uiteraard zijn ook diverse andere win-
kels in het centrum geopend, zoals Ten 
Cate, Biokracht, Edelsmid Karin van 
Deursen en Haar & Wonderwaar. De 
Wereldwinkel, die dit jaar veertig jaar 
bestaat, laat met een stand in de Van 
Goghstraat zien waar het voor staat en 
naast deze stand treft u hier ook nog 
verschillende andere stands. Uiteraard 
is ook alle horeca geopend.
Hebt u altijd al eens een modepasfoto 
van uzelf willen laten maken? Schroom 

Wat dacht u bijvoorbeeld van mode-
shows op drie verschillende locaties? In 
de Parkstraat vindt u er direct twee. Op 
de eerste tonen Verhoeven Optiek, 
Etos, Schoeby en Schijvens hun laatste 
collecties. Ieder half uur geniet u hier, 
misschien wel onder het genot van een 
lekker drankje en/of hapje op het terras 
van Parkstreet, van de laatste voor-
jaarsmode. En loopt u een stukje ver-
der dan bent u getuige van manne-
quins van José Cuypers, Crooijmans 
Mannenmode en Smolders schoenen 
die, onder begeleidende muziek van 
een DJ, de allerlaatste voorjaarstrends 
showen. In de Vincent van Goghstraat 
ligt de derde catwalk. Hier hebben 
Wendy, Richelle, Linc en Max&Livia hun 
krachten gebundeld om u getuige te 
laten zijn van wat op dit moment hip 
en trendy is op het gebied van mode. 

ZONDAG 19 MEIZONDAG 19 MEI

ModeEvent Nuenen
dan niet om het fotohokje in de Vin-
cent van Goghstraat te gebruiken. U 
kunt hier, alleen of met meerderen een 
kleine serie foto’s laten maken. Grappi-
ge, kolderieke modeattributen zijn 
aanwezig om uzelf op te doffen maar u 
mag uiteraard ook uw eigen spullen 
meenemen. Lever een van de foto’s in 
en ding mee naar een leuke prijs. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij het 
fotohokje zelf.
Mocht het weer nu tijdens het Mode-
Event anders zijn dan gewenst, dan 
gaan alle activiteiten gewoon door 
maar dan in de winkels van de deelne-
mende ondernemers.

Zie de hartpagina voor de adverten-
ties van deelnemende winkels.

Foto: LAVFotografie

Picknick in het Park IV
Zondag 26 mei vindt de vierde editie van Picknick in het Park plaats, het 
eendaagse festival voor jong en oud met muziek, eten en drinken waar ge-
moedelijkheid en gezelligheid voorop staat. Eendaags festival?

gangspunt, we verdienen er zelf niks 
mee.’
Perjan: ‘Picknick in het Park is een festi-
val voor en door Nuenen. Daarom heb-
ben we graag optredens en foodtrucks 
van hier. En dat worden er steeds meer. 
Zo is er dit jaar eten van de Heyde Hoe-
ve, de Keuken van Elise, Parkstreet 
Grill, Corrie’s Kibbeling en TosTies, alle-
maal uit Nuenen. 

‘We willen graag de zaterdagavond 
aan het programma toevoegen. Dit 
jaar was dat nog niet haalbaar, hope-
lijk volgend jaar wel bij onze eerste ju-
bileumeditie’, aldus Perjan Kuijten en 
Wiro Viergever, twee leden van de vijf-
koppige organisatie.

‘Door het slechte weer van vorig jaar 
moesten we flink interen op onze fi-
nanciële buffer. Voor de lange termijn 
hebben we daarom de zaterdag no-
dig. Dan kunnen we het programma 
beter afstemmen op twee doelgroe-
pen en meer inkomsten genereren. 
Maar kwaliteit blijft voor ons het uit-

 Niet uit Nuenen maar wel uit de regio 
komen onder andere Stoer (ijs) en Pan-
cakes (zoetigheden). Op het podium ko-
men uit Nuenen of met Nuenens ‘bloed’ 
in de gelederen: DéDé Dance, Bart de 
Rooij, Novi en de bands Skalala en PD 
the Next. Het festival op de laatste zon-
dag van mei gaat steeds meer leven.’

Picknick in het Park. Zondag 26 mei 
van 13.00-20.00 uur in het Park Nuenen.

Perjan (links) en Wiro

maal uit Nuenen. 

ve, de Keuken van Elise, Parkstreet 
Grill, Corrie’s Kibbeling en TosTies, alle-
maal uit Nuenen. 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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de Mijlpaal en herbouw van De Hongerman). Ook het vervolgproces 
komt aan bod. Het programma van de bijeenkomst is als volgt:
• 19.00 - 19.15 uur: ontvangst en inloop
• 19.15 - 20.00 uur: centrale presentatie door wethouder en pro-

jectmanager (Raadzaal)
• 20.00 - 21.00 uur: mogelijkheid om meer informatie te verkrijgen 

en vragen te stellen per locatie/deelproject (Plein)

Aanmelden
Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wij vinden het wel prettig om 
te weten hoeveel mensen er komen. Wilt u daarom voor woensdag 
22 mei aan de heer Goossens (e.goossens@nuenen.nl) doorgeven 
of u 27 mei aanwezig bent? Bij voorbaat dank!

DUURZAAMHEID
Last van de buxusmot? 
Mensen met een buxusstruik of -haag rond hun huis moeten vrezen 
voor de buxusmot. Op heel veel plekken - ook in Nuenen - zie je 
kaalgevreten buxusstruiken. Zodra je de rupsen ziet ben je meestal 
al te laat. Kijk uit met bestrijdingsmiddelen; ze bieden geen garantie 
op succes en zijn gevaarlijk voor bijen. Wil je weten hoe je de buxus-
mot op een milieuvriendelijke kunt bestrijden of wat een goed al-
ternatief is voor de buxus? Kijk dan op: https://www.milieucentraal.
nl/nieuws/2019/mot-met-de-buxusmot/

START VACCINATIES BMR/DTP - HPV
Uitnodiging voor alle 9-jarigen en meisjes van 12/13 jaar.
Vanaf maandag 13 mei start de vaccinatieronde voor BMR-DTP 
voor 9 jarigen en baarmoederhalskanker (HPV) voor meisjes van 
12/13 jaar in deze regio. De GGD Brabant-Zuidoost voert deze vac-
cinaties uit op verschillende locaties in de hele regio. Meer informa-
tie via: www.ggdbzo.nl/nieuws

VERGUNNINGEN     
PERIODE 06-05-2019 TOT 13-05-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Oude Torendreef Tijdelijk wijzigen gebruik 
 tbv viering KPJ 
Collse Hoefdijk 24 Brandveilig gebruik Collse Hoeve 
Voirt 2A Aanbrengen reclame uitingen 
 gevelreclame 
Eeneind 41 Uitbreiden woning 
Boordseweg 1 Oprichten woonhuis 
Sleedoornlaan 49 Verbreden dakkapel 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Stad van Gerwen Aanbrengen Fauna Uittreed Plaatsen 
De Hal 1 Plaatsen liftschacht zijkant woning 
Boord 25 Tijdelijk wijzigen gebruik bij evenement
Boord 79 Plaatsen tijdelijke woonunit 
Pastoorsmast 12 Brandveilig gebruik scouting Panta Rhei
De Vroente 58 Verhuren 4 studentenkamers 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Haffmanslaan 21 Plaatsen serre 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen, Rondom Park Kermis Nuenen 12 t/m 16 juli 
Pastoorsmast 12 Vlooienmarkt Scouting 14 / 15 sep 
Soeterbeekseweg Doorkomst ZLM Tour 23 juni 
Hoekstr-Soeterbeekseweg De Wettense Zomermarkt 7 juli 
Lieshoutseweg 45 Impuls marathon 7 juli 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nederwetten Touwtrekwedstrijd 18 aug 
Heuvelplein Gerwen Taptoe Gerwen 7 juni 
Gerwenseweg bij molen Springconcours 25-26 mei 
Gerwen Sacramentsprocessie 23 juni 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
10-05-2019 Gulberg 2 Gewijzigde vaststelling/reparatiebesluit 
  bestemmingsplan Landgoed Gulbergen 
  2018 voor bijgebouw Gulberg 2 
10-05-2019 Moorven 2 Ontwerp omgevingsvergunning brand-
  veilig gebruik huisvesting migranten 
  Moorven 2 Nuenen c.a. 

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

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

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

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

AFVALWEETJE

De PMD inzameling is in verband met 
Hemelvaart verzet naar zaterdag 1 juni.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

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. 

21 mei 2019 Gecombineerde commissievergadering
• Tussentijdse rapportage voorjaar 2019
• Kadernota 2020

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

INFORMATIEBIJEENKOMST 
NUENEN-ZUID OP MAANDAG 27 MEI
Op maandagavond 27 mei (19.00 - 21.00 uur) vindt in Het Klooster 
een informatiebijeenkomst plaats over Nuenen-Zuid. Tijdens de 
bijeenkomst lichten wij toe wat de gemeenteraad op 25 april jl. heeft 
besloten t.a.v. de structuurvisie Nuenen-Zuid. En wat dit betekent 
voor de verschillende locaties in het gebied (o.a. herontwikkeling van 

Peter Linders en Ad van de Molengraft over hun expeditie  
van Nuenen naar Gambia 

Een onvergetelijke tocht
De laatste Schuif-lezing van het voorjaar 2019, op donderdag 23 mei om 
09.30 uur in de Trefpuntzaal van Het Klooster, wordt verzorgd door de be-
kende Nuenenaren Peter Linders en Ad van de Molengraft. 

Het werd een onvergetelijke tocht. In-
drukwekkend in meer dan een op-
zicht. “Niet alleen maar mooi”, zegt de 
Nuenense huisarts Dr. Boek, die ook 
deelnam aan de expeditie, “we hebben 
ook onbeschrijflijke ellende en armoe-
de gezien, die enorm indruk maakten.”
Peter beloofde bij een eerdere Schuif-
presentatie die ging over zijn fiets-
tocht naar Andalusië, voor dit relaas 
over hun Gambia avontuur terug te 
komen. Op 23 mei voegt hij samen 
met Van de Molengraft de daad bij het 
woord. Daarmee heeft Senergiek een 
pakkend onderwerp gevonden om de 

Samen maakten zij vanaf begin okto-
ber een 5 weken durend avontuur 
mee: de expeditie van Nuenen naar 
Gambia om een ambulance weg te 
brengen. Een tocht met ontberingen 
dwars door Europa en Afrika, naar een 
ziekenhuis in Gambia. Hun team maak-
te deel uit van een veel bredere actie 
van de Stichting Helping Hands, die 
zich inzet voor de gezondheid van de 
allerarmsten. Peter en Ad hebben in 
Nuenen, samen met andere ijveraars, 
geld en middelen ingezameld, waar ze 
in Afrika de eerste nood mee kunnen 
ledigen.

reeks Schuif-lezingen in het seizoen 
2018-2019 af te ronden.

De lezingen zijn voor iedereen toegan-
kelijk die geïnteresseerd is in het the-
ma, ongeacht of u lid bent van Sener-
giek of niet. We vragen € 1,- entree als 
bijdrage in de organisatiekosten (in-
clusief een pauze koffie/thee). Mis het 
niet, het is de moeite waard.

BC Nuenen Ouder/
kind toernooi  
een week eerder
Omdat op 7 juni de Nuenense avond-
vierdaagse is heeft de Badmintonclub 
Nuenen besloten het ouder/kind toer-
nooi een week eerder te houden dus 
op vrijdag 31 mei.
Meer info/aanmelden via bestuur@bc-
nuenen.nl of via de site: bcnuenen.nl

Golfers van De Gulbergen 
steunen Stichting Old Grand Dad
Vorige week woensdag, 8 mei, werd op de golfbaan De Gulbergen een goe-
de doelen wedstrijd gehouden. Het goede doel was de Stichting Old Grand 
Dad, een stichting met als doel om jeugdige gehandicapten te ondersteu-
nen bij hun sport of spel. 

Mede door de bijdragen van de opa’s 
van De Gulbergen werd dit jaar een 
project in de regio ondersteund. Dank 
zij (de ‘aanbrengers’ van) opa en oma 
Piet en Lucia Verheijden kon een che-
que van € 3.000,- aan de Stichting Zon-
hove in Son worden overhandigd. 
Nadat eind vorig jaar de stichting af-
scheid moest nemen van één van de 
pony’s, kon de Stichting Zonhove met 
dit bedrag overgaan tot de aanschaf 
van een andere pony. Deze pony’s 
worden ingezet voor therapie van de 
kinderen. De cheque werd dan ook 
dankbaar in ontvangst genomen. 

De weersvoorspellingen waren alles 
behalve gunstig. Toch verschenen om 
10.00 uur 42 opa’s aan de start die de 
regen trotseerden en het goede doel 
wilden steunen. Ondanks het wat min-
dere weer kon er teruggekeken wor-
den op een geslaagde dag. De beste 7 
spelers mogen naar de regiofinale op 
Golfbaan Stippelberg op woensdag 17 
juli. Indien daar goed gepresteerd 
wordt dan wacht de landelijke finale 
op de Lochemse Golfclub op woens-
dag 7 augustus. En de winnaar van die 
wedstrijd mag zich ‘Opa van het jaar’ 
noemen!

Op de foto overhandigt clubconsul van de Old Grand Dad, Linze Boonstra, de cheque van 
€ 3.000,- aan de dames Monique Martens en Lieke van Esch van de Stichting Zonhove. Dit 
onder toeziend oog van Lucia en Piet Verheijden



040 - 843 853 0
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De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-
list van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-

Nuenen en omgeving. 
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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

Onverwachts gekeurd:
Een 10! Voor ons Rundergehakt!!!

Varkensfi letlapjes
.................................................. iedere 4e GRATIS

Duitse Biefstukjes
.................................................. iedere 4e GRATIS

Bourgondische Rib
........................................................100 gram 1,78
Pancettina
........................................................100 gram 1,85
Pep Wrap
“Tortilla gevuld met kalfsgehakt, ui en spinazie”
  .........................................................per stuk 2,25
KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
500 gram Rundergehakt ...........................GRATIS

KOOPJE

KOOPJE

EEN 10!!!

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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.

PUZZELHOEKWeek 20

Horizontaal: 1 elektromonteur 10 in orde 11 verdovend middel 13 per maand 
14 christelijk feest 17 Eerwaarde Heer 19 plechtige gelofte 20 gevierd sporter 21 niet tegen 
22 centigram 24 kauwtje 25 bijwoord 27 compagnon 28 provinciehoofdstad 31 verliesgevend 
34 aanwijzend vnw. 35 Engels telwoord 36 muskietennet 40 blijspel 44 rondhout 
45 extra large 46 niet parkeren 47 landbouwwerktuig 48 grote bijl 49 fijntjes 51 pluspunt 
52 per expresse 54 sporenplant 56 senior 57 kostbare stof 60 man van adel 63 Europeaan.

Verticaal: Verticaal: 1 Eerste Kamer 2 beweging met de tong 3 en dergelijke 4 Russisch muntje 
5 lichtrode wijn 6 tegen 7 Internet Protocol 8 boom 9 vandaag 10 Griekse letter 5 lichtrode wijn 6 tegen 7 Internet Protocol 8 boom 9 vandaag 10 Griekse letter 
12 bedankt (Frans) 13 tegenslag 15 eerste man 16 zich voeden 18 verheven 12 bedankt (Frans) 13 tegenslag 15 eerste man 16 zich voeden 18 verheven 
23 Duitse sprookjesschrijver 26 hoofdstad van Oostenrijk 29 gravin van Holland 23 Duitse sprookjesschrijver 26 hoofdstad van Oostenrijk 29 gravin van Holland 
30 gestremde melk 32 niet snugger 33 energiezuinige verlichting 36 met weinig ruimte 30 gestremde melk 32 niet snugger 33 energiezuinige verlichting 36 met weinig ruimte 
37 huisbediende 38 verzameld werk 39 Italiaans eiland 40 deel v.h. been 41 ontsluiten 37 huisbediende 38 verzameld werk 39 Italiaans eiland 40 deel v.h. been 41 ontsluiten 
42 Europese vrouw 43 zijrivier v.d. Elbe 50 soort kabouter 53 dierengeluid 55 honingdrank 42 Europese vrouw 43 zijrivier v.d. Elbe 50 soort kabouter 53 dierengeluid 55 honingdrank 
58 Verenigde Naties 59 of dergelijke 61 de dato 62 lage rivierstand.58 Verenigde Naties 59 of dergelijke 61 de dato 62 lage rivierstand.

P U R S E R V A R K E N
N S O P O I O O I F
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1 6 9 2 5 7 3 4 8
5 3 2 4 1 8 7 9 6
8 7 4 6 9 3 5 1 2
7 4 3 5 8 6 1 2 9
9 5 6 3 2 1 4 8 7
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6 9 8 1 7 5 2 3 4
4 1 7 8 3 2 9 6 5
3 2 5 9 6 4 8 7 1

Oplossingen wk 19
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
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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.

ALLEEN
ALVER
APART
ASPIRANT
BEDEESD
BEHARTIGEN
BEZIT
CAIRO
CAKEBLIK
CENTRUM
COMPUTER
CONTRABAS
CORPS
DATUM
DIALECTDIALECT
ERVENERVEN
ETHANOLETHANOL
EXOTISCHEXOTISCH
HOSPITIUMHOSPITIUM
JUBELKREETJUBELKREET
KAMFEROLIEKAMFEROLIE
KERRIE
LOGERENLOGEREN
MIXER
OVERLEG
PENNY
PITRIET
PRUIM
RECHTDOOR
RENSPORT
REUZEN
RUGBY
SLOTGRACHT
STOOFPOTJE
THEELEPEL
TOPJE
TRAWLER
TRUST
TYPEN
VELDKERS
VELSEN
WOEST

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

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

9 2 3
1 8 6 9 2

6 3 8
6 1 5
8 6

7 2 1
9 4 8
7 8 4 1 9

8 1 7

Sudoku

week 18, Dhr. / Mw. G. Neijts, Nuenen.

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Rond de Linde

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

Informatie: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl
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COLUMN Jolande de Kruyf  

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

“Andere koek 
dan cake”
Jolande de Kruyf is 49 jaar en woont 
samen met zoon Teun (15), dochter Sam 
(18) en viervoeter 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 een groot misverstand 
in uitvaartland?

Omdat ik Monuta Jolande de Kruyf als 
bedrijfsnaam heb, denken mensen nog 
weleens dat je dan niet bij mij terecht kunt 
als je elders of niet verzekerd bent. 
Dat is echt een groot misverstand! 

Ik ben een zelfstandig ondernemer en 
daardoor juist niet gebonden aan of beperkt 
in keuzes met betrekking tot wel, niet of 
elders verzekerd, afscheid, locaties, afstanden 
en toeleveranciers. Ik ben ook niet duurder of 
goedkoper dan anderen.
Wel bied ik de(zelfde) professionaliteit, 
transparantie, kennis en vakbekwaamheid die 
men van een prestigieuze uitvaartorganisatie 
die Monuta is, mag verwachten. 

Tijd en aandacht voor iedereen
Daarnaast doe ik het vooral op z’n Jolande’s; 
met tijd en aandacht voor herinneringen, 
symboliek, families, emoties maar vooral 
voor iedereen. Ben je elders of niet verzekerd, 
maar spreekt mijn meer informele aanpak 
je aan? Laat dat dan vooral de overweging 

zijn mocht je ooit moeten kiezen voor een 
uitvaartverZorger. 

Steeds meer samenwerking
Door de veranderende markt vervagen de 
strakke concurrerende voorwaarden van 
weleer en wordt er steeds meer samen 
gewerkt met collega’s onder elkaar. Wat 
mij betreft een positieve ontwikkeling, die 
vooral ten goede komt aan de veranderende 
wensen van de consument.

Ook voor alleen een afscheidsdienst
En wist je dat je ook bij mij terecht kunt als 
je bijvoorbeeld alleen de afscheidsdienst 
door mij wilt laten verzorgen en de overige 
zaken door je eigen verzekeraar? Je eigen 
uitvaartverzekering dekt deze kosten zelfs in 
veel gevallen. 

Heb je een verzekering elders en wil je weten 
wat de mogelijkheden zijn, mocht je zelf 
een uitvaartverzorger willen kiezen? Ik kom 
graag eens op de koffie om dit vrijblijvend 
toe te lichten. Toegespitst op jouw situatie 
en wensen. 

Iedereen is bij mij van harte welkom.

Aangenaam, 
Jolande

Heb jij een vraag voor mij?
Of elders of geen verzekering, maar wil je 
toch weten wat dan de mogelijkheden zijn? 
Stuur een mail naar Jdekruyf@monuta.nl, ik 
verhelder dit graag voor je toegespitst op 
jouw eigen situatie. Dit is uiteraard kosteloos.

Jolande de Kruyf 

115x200 Column Jolande de Kruyf week 20.indd   1 13-05-19   09:15

John Parmentier erelid 
heemkundekring De Drijehornick 
John Parmentier van heemkundekring De Drijehornick is benoemd tot ere-
lid van de vereniging. Parmentier nam onlangs na 18 jaar afscheid als be-
stuurslid, de afgelopen zes jaar was hij secretaris. John Parmentier vervult 
en vervulde binnen de heemkundekring vele functies. Zo was hij redacteur 
van het cultuurhistorisch tijdschrift Drijehornickels en beheerder van de 
voormalige heemkamer in de kelder van Het Klooster. 

tot erelid benoemd. In diezelfde ver-
gadering nam ook Herman Bulle af-
scheid als bestuurslid. Herman Bulle 
was de initiatiefnemer voor het opzet-
ten van de website en daarna de web-
master. Ook Bulle blijft actief voor de 
heemkundekring ondermeer als 
coördinator van de werkgroep Foto-
archief en lid van de werkgroep Histo-
rische Geografie.

John Parmentier mag dan zijn secre-
tarisfunctie hebben beëindigd, hij 
blijft actief binnen De Drijehornick als 
coördinator van de werkgroep Ge-
nealogie-Bidprentjes en als lid van de 
werkgroep Historische Geografie en 
de werkgroep Parochie-archieven 
Nuenen c.a. Voor al zijn verdiensten 
voor De Drijehornick werd hij onlangs 
door de ledenvergadering unaniem 

De inmiddels oud-bestuurders John Parmentier (links) en Herman Bulle (rechts) voor het 
Heemhuis van heemkundekring De Drijehornick [foto: Roland van Pareren] 

Wethouder Ralf Stultiëns opent de Ton de Win Villa

Ton de Win Villa: een unieke 
Nuenense Kinderopvanglocatie
In de stralende zon opende Wethouder Ralf Stultiëns op 11 mei de unieke kin-
deropvangvilla van Kids Society Erica aan de Heikampen 5 te Nuenen. Tussen 
de spelende kinderen bewonderden de meer dan 200 aanwezigen vervolgens 
de kinderopvangvilla met haar unieke buitenspeelruimte en tuinen.

behoorlijk verduurzaamd met bijvoor-
beeld boeiboorden op basis van lava-
bestanddelen. Zelfs de onzichtbare 
vloerisolatie onder het gebouw, in de 
vorm van schelpen uit onze Noordzee, 
is van milieuvriendelijk materiaal.

De beplanting om het gebouw, groen 
op zichzelf, is niet alleen kindveilig en 
ruim in variëteit maar geeft door een 
doordachte keuze maximaal ruimte 
aan bijen en andere dieren uit het in-
sectenhotel op het voorterrein. De 
moestuin buiten op het speelterrein 
zorgt straks ook voor ingrediënten 
voor het BSO Kinderkookcafé in het 
gebouw. Spelen, ontwikkelen, leren en 
natuureducatie gaan zo ongemerkt 
hand in hand in en rond de nieuwe 
kinderopvangvilla.

Daarmee is dit gebouw en haar omge-
ving zoveel meer dan reguliere kinder-
opvang biedt.
Zowel de binnen en buitenruimte zijn 
ontworpen op basis vanuit de kern-
waarden van de organisatie en haar 
pedagogisch concept. Door en voor 
mensen die zelf in de kinderopvang 
hebben gewerkt.
Dat geldt in dit geval zelfs voor de ar-
chitect, de interieurdesigner maar ook 
voor de ontwerper van de tuin en de 

Deze nieuwe kinderopvanglocatie is 
niet zomaar een gebouw. Het is een 
heuse Villa in het groen geworden 
voor de werksoorten kinderdagop-
vang, Buitenschoolse Opvang en Peu-
terwerk.
Niet alleen het ontwerp van het ge-
bouw en haar buitenruimte, maar ook 
het hergebruik van materialen en 
groene milieuvriendelijke keuzes in en 
om dit gebouw heeft een bijzonder re-
sultaat opgeleverd. De aanwezige 
speeltoestellen op het voorterrein zijn 
grotendeels gemaakt van hergebruikt 
hout van een aantal ongezonde bo-
men die op het terrein stonden en die 
zijn gerooid.
Ieder toestel is het enige in zijn soort. 
Het zijn unieke creaties die vanuit het 
aanwezige natuurlijk materiaal zijn 
ontworpen en die aanzetten tot spel 
en ontwikkeling bij kinderen.

Het hergebruik geldt ook voor de 
houtsnippers in de tuinen die voor een 
flink deel van gerooide bomen en tak-
ken van dit terrein komen. Het hout is 
als snipper een uitstekende bodembe-
dekker en valdemper. Een ander voor-
beeld van verantwoord hergebruik: de 
voormalige trottoirtegels van het 
oude speelterrein die nu als muurtjes 
dienst doen. Het nieuwe gebouw is 

v.l.n.r. Wethouder Ralf Stultiëns, Ton de Win en Marcel Strolenberg voor de ingang van de 
Kinderopvangvilla

Nuenen vraagt geld bij de provincie voor 
een nieuwe randweg?
 
"Een nieuwe oostelijke randweg is een belangrijk onderdeel van een pakket aan maatre-
gelen dat Nuenen in voorbereiding heeft vanwege de grote drukte in de dorpskern" onder 
het thema ‘Niks doen is geen optie’.
Dat was de strekking van een artikel van het Eindhovens dagblad op 10 mei j.l
De aanleg van een verbindingsweg tussen de N615 en N270 is volgens het Nuenense colle-
ge van B en W van belang ongeacht de oplossing die Eindhoven bedenkt voor het toene-
mend aantal files. Ons college heeft daarom in een brief aan de provincie gevraagd om 
een bijdrage in de kosten.
Over het totale maatregelenpakket (kosten totaal 60 miljoen) kan ik niets zeggen, maar 
het naar voren schuiven van een nieuwe oostelijke randweg als oplossing voor verkeers-
drukte in de dorpskern getuigt echter van weinig kennis van verkeersstromen en van een 
slecht geheugen.
Het is nog niet zo lang geleden (2010) dat met name het CDA zich uitsprak naar aanlei-
ding van de BOSE studie voor de noodzaak van het zogenaamde oosttangent dat ‘de Ruit’ 
rond Eindhoven moest dichten. De noodzaak voor die weg is in het licht van de natuur-
schade, overlast en de kosten nooit goed onderbouwd, het politieke draagvlak ontbrak en 
het oosttangent is niet aangelegd. We hebben er economisch geen traan om gelaten. Ba-
varia boekte afgelopen jaren ook in de file recordomzetten.
Nu dus weer een voorstel voor een lokale variant die weliswaar geen dommeldal door-
kruist maar die de bewoners van Oost Nuenen gaat tracteren op geluidsoverlast en fijn-
stof en af gaat sluiten van een bosrijk recreatiegebied. Zonde! Bovendien komt de nieuwe 
geplande aansluiting op de A270 slechts een paar honderd meter afstand van de huidige 
aansluiting? In tegenstelling zoals bij andere dorpen het geval was (Stiphout, Son en Breu-
gel) gaat de gewraakte verkeersstroom niet door onze dorpskern, maar er langs af (Smits 
van Ooyenlaan, Europalaan).
Het idee van het college dat deze nieuwe afrit invloed heeft op de drukte ‘ïn de dorpskern’ 
is bovendien erg vreemd. De drukte in de dorpskern is toegenomen door het groot aantal 
woningen wat de laatste jaren binnen de kern gebouwd is en de eigenschap dat we alle-
maal een of twee auto's hebben!
Het verkeer is als water en het maken van een nieuw afvoerputje is alleen zinvol als het wa-
ter af kan lopen en bij een verstopping van het hoofdroute ( A270) loopt eerst de bypass ( 
Europalaan) vol en daarna komt het water ook omhoog in alle putjes.
Bij het kiezen van de nieuwe afslag moeten de automobilisten alleen nog verder achteraan 
in de file naar Eindhoven aansluiten! Besteedt het geld voor die weg maar aan iets verstan-
digers zou ik zeggen.Er bestaan vast slimmere manieren om ons dorp ‘autoluw’ te maken.

Frits Niemans, Tweerijten 46 te Nuenen.
 

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

Ingezonden brieven

buitenspeelruimte. Allen werken (of 
werkten) zelf in de kinderopvang en 
kennen de werksoorten waarvoor er is 
ontworpen van binnenuit.

Het concept is daarmee uniek in Ne-
derland. Nuenen en Kids Society Erica 
hebben daarmee een primeur te pak-
ken die een oprechte felicitatie waard 
was namens de Wethouder.

De kinderopvangvilla is bij de ope-
ningshandeling door Wethouder Stul-
tiëns gedoopt met de naam Ton de 
Win Villa. Uit erkentelijkheid voor de 
bijdrage die Ton in zijn 23 jaar als on-
bezoldigd bestuurslid en voorzitter 
van de Raad van Toezicht aan Kids So-
ciety Erica heeft geleverd. Wethouder 
Stultiëns noemde de villa en haar bui-
tenruimte “een feest voor kinderen, 
ouders die het gebouw gebruiken en 
buurtbewoners die erop uitkijken”.

De kinderopvangvilla zal dit najaar een 
nieuw kindcentrum vormen met Basis-
school de Crijnsschool, de directe bu-
ren. Daarmee stellen de Villa in het 
groen en de basisschool het kind en de 
ouder centraaal in hun smenwerking.

 

Alzheimer Café Eindhoven 
 Een goede nachtrust is erg belangrijk, de ervaringen van de dag worden verwerkt 
en er wordt nieuwe energie opgedaan. Mensen met dementie kunnen slaappro-
blemen ontwikkelen. Als mantelzorger kan je (hierdoor) slaaptekort krijgen en 
daardoor minder energie. Wat kan je doen wanneer de nachtrust is verstoord? 
Hoe werk je toe naar een passend ritme? We gaan hierover met onze gastspreker(s) 
in dialoog. 
Vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee voor u klaar en we beginnen met het the-
ma vanaf 19.30 uur. Met een ingelaste pauze zal dit ongeveer duren tot 21.00 uur. 
Daarna is er ook nog een mogelijkheid voor eventuele vragen.
We zien u weer graag op 20 mei vanaf 19.00 uur in DAFmuseum - Tongelresestraat 
27 - Eindhoven. Contact: Mevrouw Thea van den Hurk-Sturme - theavanden-
hurk@xs4all.nl - 040-215 8000.

 

Training ‘Stap uit 
de vicieuze cirkel 
van eetbuien’
Op zondagmiddag 2 juni start in Nue-
nen de 2-delige training ‘Stap uit de vi-
cieuze cirkel van eetbuien’ plaats. Het 
tweede gedeelte van de training vindt 
plaats op zondagmiddag 30 juni. 
Ben je het zat om voor de zoveelste 
keer op dieet te gaan? Of voel je je weer 
gefrustreerd als je iets lekkers hebt ge-
geten? Snoep jij vaak uit verveling? 
Vind je het juist moeilijk om al die lek-
kere snoep-verleidingen te weerstaan? 

Deze 2-delige training helpt je om te 
stoppen met eetbuien, snoepen, snac-
ken en snaaien. Je ontdekt wat voor 
type 'eter' je bent, zodat je precies 
weet wat je kunt doen om een einde te 
maken aan die eet- en snaaibuien. Aan 
de hand van de ‘gewoonte-cirkel’ leer 
jij jouw slechte eetgewoontes te door-
breken. Je gaat uiteindelijk naar huis 
met een concreet en persoonlijk plan 
van aanpak waarmee je direct aan de 
slag kunt.
Aanmelden kan via www.spicypepper.
nl/training. Hier vind je meer informatie 
over de training. De 2-delige training 
vindt plaats bij Stralend040, Voirt 2A in 
Nuenen. Aanmelden is verplicht en er 
kunnen maximaal 8 mensen meedoen.
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De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

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

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Molenaar Mario Collombon 
ontvangt bronzen erepenning 
van de Gemeente Nuenen
Door Gerrit van Ginkel

Op zaterdag 11 mei, de nationale Molendag, ontving molenaar Mario 
Collombon uit handen van locoburgemeester Ralf Stultiëns de bronzen 
erepenning van de gemeente Nuenen wegens het feit dat hij 25 jaar vrij-
willig molenaar is bij windmolen de Roosdonck.

geÏnteresseerd in molens. Met zijn va-
der bezocht hij als kleine jongen heel 
veel molens in Nederland.

Mario was destijds in 1997, de jongste 
gediplomeerde molenaar van Neder-
land en was sinds zijn prilste jeugd erg 

Mario Collombon (midden) ontvangt  uit handen van locoburgemeester Ralf Stultiëns 
(links) de Gemeentelijke Onderscheiding

EU-lijsttrekker voor 50PLUS Toine Manders: 

‘De menselijke maat   
moet terug in Europa’ 
Volgens de enige Brabantse lijsttrekker! Brabanders zijn trots op de presta-
ties van Brabant, het land waar het leven goed is. Als economisch sterke pro-
vincie zijn wij gericht op de export en is het van belang dat Brabant een di-
recte vertegenwoordiger kiest in Brussel om de belangen van Brabant te 
vertegenwoordigen. Toine Manders is lijsttrekker van 50PLUS bij de Europe-
se verkiezingen op 23 mei. 

buitenlands beleid en over econo-
misch en monetair beleid. Want de 
economie moet blijven draaien; daar 
eten we van en hebben we inkomen 
van. En voor de rest: laat het aan de 
landen zelf over alsjeblieft!” Draagvlak 
voor Europa 50PLUS duidelijk over een 
eventuele Nexit. “Daar zijn we fel te-
gen. We zien de problemen met de 
Brexit”, wijst Toine Manders naar onze 
buren aan de andere kant van de 
Noordzee. “Daar heerst echt chaos, ze 
zijn al veertig procent groei kwijtge-
raakt. Wij zijn vóór de Europese Unie, 
maar we moeten wel terug naar de ba-
sisbeginselen. Zorgen dat het een 
tandje minder ‘markt en munt’ is en dat 
de mens meer centraal wordt gesteld. 
Dan wordt het draagvlak voor Europa 
weer veel groter, simpelweg omdat 
het werkt!” Manders wil in Europa de 
stem laten horen van de helft van de 
bevolking. “In Nederland wordt de po-
litiek nu gedomineerd door dertigers. 
Daardoor is er te weinig oog voor de 
belangen en noden van 50-plussers. Er 
moet iemand zijn die voor hen de kas-
tanjes uit het vuur haalt, en ik denk dat 
ik daar de juiste persoon voor ben met 
mijn opleiding, ervaring en leeftijd.” 

Aandacht voor positie ouderen 
Met die ‘helft van de bevolking’ wordt 
in de ogen van Manders bij het maken 
en uitvoeren van beleid te weinig reke-
ning gehouden. “Daarom vinden wij 
ook dat er een Eurocommissaris voor 
ouderen moet komen die toetst of be-
leid nadelen heeft voor 50- plussers. 
Het is o zo belangrijk dat die 50-plus-
sers betrokken blijven bij de samenle-
ving. Om die reden geven 50-plussers 
liefst hun stem aan mensen die opko-
men voor hún belangen. En 50PLUS 
doet dat! Daarom: ga stemmen, want 
Europa is erg belangrijk in ons leven, 
elke dag weer!” 

Hij omhelst Europa. “Europa heeft ons 
vrede en welvaart gebracht”, is zijn 
overtuiging. “Maar in de loop der jaren 
is in Europa de menselijke maat uit het 
oog verloren. Die moet weer terug!” 
1999. Dat is het jaar dat Toine Manders 
voor het eerst zitting nam in het Euro-
pees Parlement. Hij bleef er maar liefst 
vijftien jaar actief; over ervaring ge-
sproken. Nu is deze in de politiek ge-
pokte en gemazelde Brabander lijst-
trekker voor 50PLUS bij de Europese 
verkiezingen op 23 mei. “Anderen zeg-
gen dat ik een verbinder ben die knokt 
tegen onrecht en dat dan omzet in iets 
positiefs”, antwoordt de 63-jarige Man-
ders op de vraag wat zijn sterkste punt 
is. “In de politiek zijn mijn pluspunten 
creativiteit en met goede argumenten 
collega-politici overtuigen om samen 
een zaak aan te pakken en iets gedaan 
te krijgen!” 

Argumenten gebruiken 
Toine Manders is - ondanks alle terech-
te kritiek - lyrisch over Europa. “Ja, want 
Europa heeft gezorgd voor de langste 
tijd van vrede sinds de Romeinse tijd”, 
doceert hij. “Dat is echt het mooiste 
aan Europa, dat lidstaten niet meer 
met elkaar in oorlog zijn. Bovendien 
heeft Europa grote welvaart gebracht 
voor de meeste lidstaten.” In het Euro-
pees Parlement gaat het om argumen-
ten, om sociaal zijn en om een hoge 
gunfactor hebben naar collega’s toe, 
stelt Manders. “Dan kun je als indivi-
dueel politicus heel veel bereiken en 
invloed hebben. Juist die invloed geeft 
mij een bepaalde kick, een spanning. 
Die ik graag gebruik om de belangen 
van 50-plussers in Europa goed op de 
kaart te zetten.” 

Terug naar de kerntaken 
Europa moet terug naar een aantal 
kerntaken, vindt Toine Manders. “In de 
loop der jaren is vooral de ‘markt en 
munt’ belangrijk geworden. Dan heb 
je het vooral over ondernemingen. Eu-
ropa is de menselijke maat uit het oog 
verloren. Europa moet zich niet be-
moeien met heel veel zaken die wij in 
Nederland veel beter zelf kunnen re-
gelen. Ze moeten afblijven van onze 
pensioenen, afblijven van onze sociale 
zekerheden, en wegblijven van futiele 
wetgeving over kromme komkom-
mers en dergelijke. Europa moet gaan 
over de drie grote kerntaken die je no-
dig hebt om de lidstaten in harmonie 
te kunnen laten samenwerken: over 
milieubeleid en duurzaamheid, want 
vuile lucht heeft lak aan grenzen, over 

Toine Manders lijsttrekker voor 50PLUS 

Zondag 19 mei

 Bomenwandeling IVN-Nuenen 
Zondag 19 mei kunnen alle geïnteresseerden meewandelen om te genieten van 
de bomen in het centrum van Nuenen. De bloeiende bomen met het jonge groen 
en de interessante verhalen maken het tot een heerlijke voorjaarswandeling. We 
bekijken de verschillende soorten lindebomen, kastanjes, beuken en een bijzon-
der oude populier. Ook maken we kennis met de zwepenboom, de hemelboom 
en een schitterende blauwe ceder. We verzamelen om 10.00 uur voor ’t Klooster 
voor de kleine twee uur durende wandeling. 

Latesteyn is er klaar voor
Vier jaar gingen eraan vooraf voordat afgelopen vrijdag 10 mei de o�  ciële 
opening van Bijna Thuis Huis Latesteyn kon plaatsvinden. Vier jaar van vele 
downs en gelukkig ook van een aantal ups die het toch uiteindelijk mogelijk 
hebben gemaakt dit prachtige huis te realiseren. Een huis waar stervenden 
in een bijna thuis omgeving hun laatste dagen omringd met liefde en zorg 
kunnen doorbrengen.

Nog maar negen maanden geleden 
was Latesteyn een vernielde ruïne en 
nu is het een prachtige woning met 
twee volledig ingerichte kamers, een 
logeerkamer en een prachtige tuin. 
Vanaf nu staan hier vele vrijwilligers 
24/7 klaar om mensen in de allerlaat-
ste fase van hun leven, als dit thuis niet 
mogelijk is, bij te staan.
Zonder tekort te doen aan al die spon-
soren die de realisatie van Latesteyn 
mogelijk hebben gemaakt, gaat er een 
bijzondere dank uit naar Annemarie 
Pors voor het mooie ontwerp, BAN 
Bouw voor de bouw en Fons Linders 
die in ruil voor een schilderij van hem-
zelf, de resterende tuin zal realiseren. 
Vanaf nu is Latensteyn open voor die-
genen die een bijna thuis zoeken in 
hun laatste levensfase en zal het voor 
altijd een begrip zijn in de Nuenense 
gemeenschap. 

Dat het met recht een ‘bijna thuis huis’ 
genoemd mag worden, zagen ruim 
honderd gasten, waaronder vele spon-
soren, met eigen ogen. Na diverse toe-
spraken, waaronder die van Niek Zon-
neveld, die de bijzondere familiege-
schiedenis van de naam Latesteyn op 
deze locatie vertelde en die van de 
voorzitter van de Stichting Latesteyn 
Fred Heering, die kort de weg, die lang 
was, van het realiseren van een droom 
vertelde, mocht eenieder met eigen 
ogen aanschouwen hoe mooi en se-
reen Latesteyn is geworden.

Volgens eigenaar Hennie Merks maak-
te Vincent van Gogh vele tekeningen 
van de molen en is daardoor een we-
reldberoemd Nuenens object maar 
Mario zorgt ervoor dat de Roosdonck 
nog steeds een van Nuenens mooiste 
monumenten is.
Met een glaasje feestelijke champagne 
in zijn hand liet Mario naar de lucht kij-
kend zien dat een Molenaar en het 
weer onafscheidelijk zijn.
“Het is prachtig maalweer vandaag. 
Een flink windje en een afwisselende 
bewolking waartegen de molen mooi 
afsteekt”, was zijn vakkundige kijk op 
de weersgesteldheid.
Om de woorden van Hennie Merks in 
praktijk te brengen- De molen draait 
op jou- gaat Mario de molen weer in 
en hervat zijn werkzaamheden.

 

Live meekijken 
met robotoperatie 
in het Catharina 
Ziekenhuis via 
krantenwebsites
Tijdens de Dutch Technology Week 
(DTW) kunnen geïnteresseerden op 
woensdag 22 mei live meekijken tijdens 
een robotoperatie in het Catharina Zie-
kenhuis. De specialisten van het zieken-
huis opereren een vrouw bij wie baar-
moederhalskanker is geconstateerd. 
Belangstellenden kunnen de operatie 
live volgen via de websites van de kran-
ten van onder meer het AD, Eindhoven 
Dagblad (ED), Brabants Dagblad (BD) en 
BN/DeStem. De uitzending begint 
woensdag 22 mei om 11.00 uur.
Het gaat om een gynaecologische 
operatie - verwijdering baarmoeder - 
die wordt uitgevoerd door gynaeco-
loog dr. Ruud Bekkers. Onder de naam 
‘App de Expert’ kunnen kijkers tijdens 
deze operatie via Whatsapp en Face-
book ook vragen stellen. Gynaecoloog 
dr. Dorry Boll beantwoordt de vragen 
live vanuit de operatiekamer. Vragen 
kunnen op de dag van de operatie 
worden gestuurd naar het mobiele 
nummer: 06-17 50 81 00.

Operatierobot
De operatie wordt uitgevoerd met de 
nieuwste Da Vinci Xi-operatierobot 
van het Catharina Ziekenhuis. In maart 
heeft het ziekenhuis deze operatiero-
bot in gebruik genomen. Met de robot 
worden voornamelijk complexe kan-
keroperaties uitgevoerd, zoals pros-
taatkanker, gynaecologische kanker, 
blaaskanker, nierkanker, alvleesklier-
kanker en endeldarmkanker. Het zie-
kenhuis is een belangrijk verwijscen-
trum voor deze vormen van kanker en 
ziet de afgelopen jaren het aantal com-
plexe operaties stijgen. Met behulp 
van een robot kunnen specialisten 
nauwkeuriger werken met minder 
bloedverlies voor de patiënt.
www.catharinaziekenhuis.nl

I.v.m. Hemelvaart 
verschijnt 

ROND DE LINDE 
 WOENSDAG 29 mei. 

Aanlevertermijn
voor redactioneel en 

advertenties is 
maandag voor 12.00 uur.

Ontmoetingsbijeen-
komst voor mensen  
met een stoma
Op dinsdag 21 mei is er van 14.00 uur 
tot 16.00 uur een bijeenkomst voor sto-
madragers, partners en belangstellen-
den. De bijeenkomst vindt plaats in in-
loophuis de Eik, Aalsterweg 285 B Eind-
hoven. De eerstvolgende bijeenkomst 
in inloophuis De Cirkel, Evertsenstraat 
19 in Helmond is op dinsdag 4 juni 
eveneens van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor vragen over deze bijeenkomsten 
kunnen belangstellenden contact op-
nemen met Ingrid Oostindiën, vrijwil-
ligster, tel: 06 53 58 13 49 of Kees van 
Liempd, regiobestuurslid van de Ne-
derlandse Stomavereniging, tel: 040 
283 79 04.

Meer weten over het werk van de Ne-
derlandse Stomavereniging? Kijk eens 
op www.stomavereniging.nl. Onder 
nieuws en agenda zijn alle bijeenkom-
sten in alle regio’s te vinden.
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De Lindespelers brengen  
‘Het Atelier’ tot leven 
Door Mariët Jonkhout en Caroline van Nes

De kleine zaal in Het Klooster doet intiem aan. Door de opstelling van het 
decor, dat mooi en zeer gedetailleerd is uitgevoerd, is het publiek niet alleen 
toeschouwer maar min of meer onderdeel van ‘Het Atelier’, het stuk dat door 
De Lindepelers ten tonele wordt gebracht. Er klinkt Franse muziek, die het 
tijdsbeeld van vlak na de oorlog goed weergeeft. En na ieder bedrijf speelt 
een ander chanson, dat bijdraagt aan de sfeer in het atelier. 

maar was ondertussen iemand met 
haar onzekerheden en met een klein 
hartje. Samen met de baas Leon, een 

‘Het Atelier’ draait om vijf naaisters, 
een perser en een broer en zus die ei-
genaars zijn van het naaiatelier en 
speelt zich af in Parijs vlak na de Twee-
de Wereldoorlog. In het atelier heeft 
iedereen  zijn of haar eigen verhaal. 
Hoewel het duidelijk was dat de spe-
lers goed op elkaar ingespeeld waren, 
leek het of sommigen er een beetje in 
moesten komen. Hierdoor was de ver-
haallijn in het begin niet altijd even 
helder. Dit veranderde na de pauze 
toen iedereen meer ontspannen en 
daardoor meer overtuigend speelde. 
Er viel, ondanks de soms wrange ver-
halen, regelmatig iets te lachen. 
Meestal werd de voorzet daarvoor ge-
geven door Mimi, gespeeld door Suus 
de Werk. Zij was de brutale naaister, 
maakte af en toe pikante grappen, 

Gipsyjazz in Gerwen

Finse gitaarvirtuoos Olli Soikkeli 
treedt op met Paulus en Noah Schäfer
Gipsyjazzgitarist Paulus Schäfer heeft gitaarvirtuoos Olli Soikkeli uit Fin-
land uitgenodigd om samen met hem en met contrabassist Noah Schäfer in 
concertcafé De Stam in Gerwen op te treden op maandagavond 3 juni. Een 
optreden van deze drie muzikanten brengt alles wat je kunt verwachten van 
swingende gipsyjazz: fascinerend van begin tot einde.

Gerwenaar Paulus Schäfer is bekend 
om zijn fenomenale speeltechniek en 
ongelooflijk snelle solo’s. Bassist Noah 
staat garant voor een sterke muzikale 
basis. Het trio vertolkt het gipsyjazzre-
pertoire op eigen wijze en daagt elkaar 
uit tot gewaagde solo’s. 

Kaarten reserveren
Voor het laatste concert van dit sei-
zoen in de serie  ‘Paulus Schäfer invites’ 
kunnen voor tien euro per stuk kaarten 
gereserveerd worden op info@sinti-
music.nl of via SintiMusic 06 8193 
5569. Het gipsyjazzoptreden met gast-
muzikant Olli Soikkeli is maandag 3 
juni in café De Stam in Gerwen, aan-
vang 20.00 uur. 

Gitaarvirtuoos Olli Soikkeli treedt maan-
dagavond 3 juni op tijdens ‘Paulus Schäfer 
invites’ in Gerwen.... Foto Sintimusic

De 28-jarige Olli Soikkeli speelt gitaar 
vanaf zijn twaalfde en is een veelge-
vraagd musicus in de gipsyjazzwereld. 
Hij behoort tot de beste hedendaagse 
opvolgers van de erfenis van Django 
Reinhardt.

Voor het laatste concert van dit sei-

juni in café De Stam in Gerwen, aan-

Gipsygitarist Paulus Schäfer (links) en contrabassist Noah Schäfer.... Foto Cees van Keulen

Heren van het Atelier  
in de Weverkeshof 
Een primeur voor de Weverkeshof! Niet 
zozeer de heren persoonlijk, maar wel 
de samenstelling. Kees van Wijnen, 
Martin Bergmeijer en Kees van Cappel-
len vormden vele jaren de muzikaal be-
geleidende mannen van de voorname-
lijk zoute-zeeliederen van Alle Hens.

Alle Hens is na 20 jaar opgeheven, 
maar deze heren speelden al langer 
gedrieën samen. Elke woensdagmid-
dag oefenen zij nu in het atelier van 
Kees, vandaar de naam. Weinig zee 
meer in ’t atelier, maar toch nog wel 
veel liederen en melodieën uit Ierland 
en de Britse eilanden, maar ook uit Ne-
derland, Frankrijk en Scandinavië heb-
ben zij juweeltjes opgeduikeld, én en-
kelen zelf geschreven.

Zij laten die op zondag 19 mei graag 
aan u horen met gebruik van gitaar, 
trekzakken en fluit. Komt u ook luiste-
ren?  Zij starten rond 14.00 uur en gaan 
door tot ongeveer 16.30 uur met twee 
pauzes ertussen om de kelen te smeren. 

 

 De Crijnsschool Nuenen 
schittert met drama
Door Yvonne Becx

De Crijnsschool is in de ban van drama. Onder begeleiding van een profes-
sionele dramadocent van Dramakwien wordt er hard gewerkt om drama 
meer te verweven in het onderwijs van nu. Drama is een mooi middel om je 
gevoelens te uiten en je te kunnen presenteren. Dat zijn belangrijke kern-
waarden in de huidige maatschappij. Dit dramaproject wordt eind mei op 
de Crijnsschool afgerond met een aantal fantastische voorstellingen.

kneepjes van het vak te leren. Ook zij 
moesten zelf gaan ervaren, d.m.v. dra-
maoefeningen, uit te voeren aan de 
hand van zgn. Dramakwien Drama-
boxen, hoe het is om jezelf op deze 
manier bloot te stellen. 
De directeur gaat samen met Drama-
kwien de presentatie van de voorstel-
lingen verzorgen. Zo staat echt ie-
dereen van de school op het podium. 
‘Daardoor wordt het iets van ons alle-
maal’, zegt Thijs van Moorsel uit Mierlo, 
meerscholendirecteur van de Crijns-
school. ‘Als wij van de kinderen vragen 
om zich kwetsbaar op te stellen, dan 
doen wij dat ook. Daarnaast is het fan-
tastisch om te zien hoeveel nieuwe ta-
lenten we ontdekken bij de kinderen. 
Wij, van de Crijnsschool, zijn er heel 
erg trots op, dat we dit naast het on-
derwijs waarin al zoveel moet, ook dit 
te bieden hebben voor onze kinderen.’
De voorstellingen voor ouders zijn op 
woensdag 22 mei 2019. 
Ook voor de leerlingen van andere 
scholen zal dit bijzondere dramapro-
ject van hoge waarde zijn.
Info: www.dramakwien.nl

Op de Crijnsschool is het vak drama niet 
langer alleen maar toneelstukjes op-
voeren. Deze school is dit jaar een nieu-
we weg ingeslagen op dat gebied. Het 
team van leerkrachten heeft in dit tra-
ject geleerd dat drama een krachtig 
middel kan zijn om de sociaal-emotio-
nele ontwikkeling bij kinderen te bevor-
deren. Persoonsvorming is een belang-
rijk leerelement in het onderwijs. Om 
dat alleen maar te ontwikkelen d.m.v. 
praten, dat is soms lastig. Door de inzet 
van drama kan men kinderen leren wel-
ke verschillende emoties er zijn en deze 
emoties bij zichzelf en anderen te her-
kennen en waarderen. Daarnaast gunt 
de school de kinderen om zichzelf open 
te leren stellen door bijvoorbeeld eens 
lekker gek te doen of zich helemaal in te 
kunnen leven in een specifieke rol of ka-
rakter. Het mooie is dat ieder kind dat 
op zijn eigen, unieke manier doet.

Al het hele jaar worden de leerkrach-
ten en de kinderen begeleid door dra-
madocent Joyce van den Ham, van 
Dramakwien. Het team is eerst zelf aan 
de slag gegaan met drama om de 

Battle Thijs van Moorsel Crijnsschool en Joyce van den Ham Dramakwien

Joyce van den Ham

Spelen, beleven, zien. Ontdek het samen met Dramakwien.

mooie rol van Dick Boonman, kroop zij 
het meest overtuigend in de huid van 
haar karakter. 
Leon liet niet alleen de schreeuwerige, 
boze baas zien, maar ook zijn emotio-
nele kant: een Jood die de oorlog heeft 
overleefd. Deels door zijn Davidster 
niet te dragen en dus zijn afkomst te 
verloochenen, daar voelt hij zich zicht-
baar schuldig over. 
Het stuk laat een deel van de geschie-
denis zien, waar eigenlijk maar weinig 
bij stilgestaan wordt. Het leed van het 
overleven en het dealen met bijna on-
overkomelijke littekens na verlies. 
De Lindespelers
Regie: Martin Bergmeijer

KWF Nuenen   
zoekt vrijwilligers
Voor KWF Nuenen zijn wij op zoek 
naar nieuwe: 

WIJKHOOFDEN
Als wijkhoofd stuur je de collectant in 
jouw buurt aan. Onder jouw leiding 
gaan 10-15 collectanten in de eerste 
week in september zoveel mogelijk 
geld ophalen voor kankeronderzoek. 
Je deelt materialen uit, maakt looprou-
tes en zorgt dat bussen geteld worden. 
 Meld je aan als wijkhoofd via:
kwf.nl/wijkhoofd

COLLECTANTEN
Als collectant ga je in de eerste week 
van september met de KWF-collecte-
bus langs de deuren. Je kunt de bus 
ook meenemen naar je werk, sportver-
eniging of een feestje. Hoe voller je 
bus, hoe meer geld KWF kan besteden 
aan wetenschappelijk onderzoek.
Meld je aan als collectant via:
kwf.nl/collecteermee

De mooiste hond 
van Noord Brabant
De hond Harry van Suzanne de Wit uit 
Nuenen, heeft meege daan aan de 
mooiste Hond van Nederland verkie-
zingen. Hij werd in eerste instantie 
nummer 1 van Noord Brabant en afge-
lopen zondag, in de grote finale num-
mer 3 van Nederland.

 

Ontmoetingsavond   
ruilkring LETS-Nuenen 
Nuenen kent een actieve, � orerende LETS-kring; het is een ruilnetwerk met 
leden, die onderling diensten en/of goederen uitwisselen. Geld komt er niet 
aan te pas. Het idee is heel simpel: je doet iets voor een ander of je laat iets 
door een ander voor jou doen bijvoorbeeld je ramen wassen. Heb je interes-
se, lees dan even verder….

daarbij gelijkwaardig. LETS is geen 
stichting of vereniging maar een groep 
van geregistreerde leden.
Wil je zo’n avond een keertje bijwonen 
om te kijken of LETS-Nuenen iets voor 
je is? Kom dan donderdag 16 mei rond 
19.30 uur naar De Weverkeshof, Jhr. 
Hugo van Berckellaan 5, 5671 CH Nue-
nen. Als je eerst wat meer informatie 
wilt stuur een mailtje naar info@lets-
nuenen.nl of kijk op de website
www.letsnuenen.nl

LETS staat voor de afkorting ‘Local Ex-
change Trading Systeem’. Lets is we-
reldwijd verspreid en in Nederland zijn 
er ongeveer 100 van zulk soort ruil-
kringen. Het is een systeem waarbij 
diensten en soms ook producten wor-
den geruild binnen een groep van in-
geschreven leden. Er wordt gebruik 
gemaakt van een fictief betaalmiddel. 
In Nuenen is dit betaalmiddel @ (apen-
staartje). Eén uur dienstverlening komt 
overeen met 4 @. Alle diensten zijn 
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Bier & Spijs in Café Ons Dorp
Op Hemelvaartsdag is het volop “Proeven, Beleven en Genieten” in Café Ons 
Dorp. Biersommelier Hans Walraven en Chef-kok Johan Steenbakkers slaan 
de handen ineen en verzorgen deze avond een 5 gangen menu met bijpas-
sende bieren.

Dit alles vindt plaats op donderdag 30 
mei in Café Ons Dorp aan Parkstraat 1.
U dient voor deze avond vooraf kaar-
ten te kopen, deze zijn verkrijgbaar 
aan de bar bij Café Ons Dorp en kosten 
€ 47,50 per persoon.

Biersommelier Hans is in Café Ons 
Dorp al langer bekend. Naast het ge-
ven van bierproeverijen is hij ook leve-
rancier van diverse Nederlandse bie-
ren uit het ruime assortiment van Café 
Ons Dorp. Sinds een aantal jaar mag hij 
zich ook een erkend en gediplomeerd 
biersommelier noemen.
Chef-kok Johan heeft naast zijn vaste 
baan in de keuken ook een eigen cate-
ringbedrijf waarmee hij met regelmaat 
diverse hapjes en buffetten verzorgd 
bij Café Ons Dorp. Een mooie combina-
tie om samen eens een avond te orga-
niseren dachten ze bij Café Ons Dorp. 

High Beer XXL
Daar waar het arrangement High Beer 
bij velen al bekend is, gezellig borrelen 
en lekker sneukelen, staat er deze avond 
meer een ‘menu’ op tafel. In dit 5 gan-
gen menu zullen de bieren en gerech-
ten op elkaar afgestemd zijn en elkaar 
zelfs in smaak versterken. De avond be-
gint om 18.30 uur onder het genot van 
een aperitief en vervolgens zullen de 
bier- en spijscombinatie geserveerd en 
toegelicht worden. Voor alle bierlief-
hebbers dus een hemelse avond!

Drumfanfare Jong Leven viert 
feest met Taptoe en reünie!
Op 7 juni 1959 is Drumfanfare Jong Leven opgericht, dat betekent dat zij dit 
jaar maar liefst 60 jaar bestaat. Ter ere van dit jubileum organiseren zij een 
drietal jubileumactiviteiten. Eén daarvan is een jubileumtaptoe met aan-
sluitend een reünie.

toe, wie weet herken je jezelf wel op 
foto’s van toen. DJ Daan Gevers zal tij-
dens deze avond zorgen voor de muzi-
kale gezelligheid. Hopelijk tot dan!

Meer informatie vind je op:
www.drumfanfarejongleven.nl 

Vrijdagavond 7 juni zal het Heuvel-
plein in Gerwen geheel worden omge-
toverd tot een heus taptoeterrein. 
Showkorps O&V Nuenen, Drum- en 
Showband Dice Musica ’83 Ter Aar, 
Drumfanfare TTH uit Hazerswoude-
Dorp en Drumfanfare Jong Leven zul-
len allen een mooi showoptreden 
neerzetten van uiteenlopende mu-
ziekstijlen. De taptoe begint om 20.30 
uur en de entree is geheel gratis. 

Aansluitend vindt er een reünie feest-
avond plaats in gemeenschapshuis d’n 
Heuvel Gerwen. In de afgelopen 60 
jaar heeft Drumfanfare Jong Leven 
vele leden gekend. Leden van Drum-
fanfare Jong Leven zouden het leuk 
vinden om met zoveel mogelijk oud-
leden terug te kijken en te proosten op 
de afgelopen 60 jaar. Heb jij ooit iets 
betekend voor Drumfanfare Jong le-
ven? Ben je zelf lid geweest, musice-
rend, instructeur, majorette? Dan bent 
u van harte uitgenodigd! Zeg het voort 
en kom gezellig naar deze feestavond 

De Wettense 
zomermarkt
Na een succesvolle editie vorig jaar or-
ganiseert Carnavalsvereniging De 
Wetters weer een zomermarkt. De 
markt vindt plaats op zondag 7 juli aan 
de Hoekstraat in Nederwetten van 
10.00 uur tot 17.00 uur en de toegang 
is gratis.
Het streven is een gezellige zomer-
markt te organiseren voor jong en oud 
waarbij iedereen de kans krijgt om 
haar of zijn spullen te verkopen. Dit 
mogen zowel oude als nieuwe spullen 
zijn. Ook verenigingen die zichzelf in 
de picture willen zetten zijn van harte 
welkom.
Voor meer informatie en aanmelding 
stuur een e-mail naar dewettensebra-
derie@gmail.com of kijk op onze web-
site www.cvdewetters.nl

een andere locatie onder te brengen, 
hebben wij besloten dat dit prachtige 
evenement voor Nuenen niet verloren 
mocht gaan en hebben we zelf de orga-
nisatie ervan in handen genomen. We 
hadden natuurlijk al een aantal jaar er-
varing, Martin met het beschikbaar 
stellen van zijn locatie en de lekkerste 

Aan het concept is deze vijfde editie 
weinig veranderd, toch zijn er wel enke-
le wijzigingen. Zo is de organisatie 
overgegaan naar Gewald Baremans en 
Martin en Bernie Raaijmakers en is de 
naam veranderd in Asperges Aan Het 
Veld Nuenen. “Toen de vorige organisa-
tor besloot het evenement dit jaar op 

Asperges Aan het Veld Nuenen

 Het gaat beginnen
Dit jaar is 16 mei de dag dat wordt afgetrapt voor het grootse asperge eve-
nement dat Nuenen alweer vijf jaar rijk is. Bij de Raaijmakershoeve aan het 
Boord staan de tenten inmiddels opgesteld en staan de komende veertien 
dagen diverse topkoks en restaurants klaar om u heerlijke gerechten bereid 
met het witte goud voor te schotelen.

Dineren in het spoor van 
Vincent van Gogh
Voor de derde maal op rij organiseert Chefstable het Vincent van Gogh di-
ner. Uniek, dineren in het Van Goghkerkje in Nuenen! Op 7 en 8 juni 2019 or-
ganiseert Chefstable een pop-up restaurant in ons bijzondere kerkje. 

unieke avond uit, deze zullen ze niet 
snel vergeten. 

Het Vincent van Gogh-arrangement 
bestaat uit: Aperitief bij binnenkomst. 
Parade van amuses tijdens het aperi-
tief. Tafelwater en brood tijdens het di-
ner. Zeven gangendiner en bijbeho-
rend wijnarrangement. Koffie/thee en 
friandises. De kosten voor dit evene-
ment zijn € 1 63,50. 
Reserveer telefonisch door te bellen 
naar 040-2405007 of stuur een e-mail 
naar info@chefstable.eu en vermeld 
uw naam, telefoonnummer, eventuele 
dieetwensen en uw voorkeursdatum. 

Geïnspireerd door het kleurenpalet 
van Vincents meesterwerken, zullen 
daar zowel kleurrijke als smaakvolle 
gerechten worden geserveerd. Stap in 
de voetsporen van Vincent van Gogh 
en beleef de jonge jaren van de schil-
der in Nuenen, waar de eerste mees-
terwerken zijn gemaakt.

Culinaire avond 
Het wordt een prachtige avond vol 
kunst, muziek en een heerlijk zeven 
gangendiner. De gerechten die wor-
den gereserveerd, zijn geïnspireerd op 
het schilderwerk van Vincent van 
Gogh. Ze vertellen allemaal een deel 
uit het leven van de schilder. Het zijn 
gerechten met een verhaal. Ervaar het 
Van Goghkerkje bij kaarslicht, luister 
naar de muziek en geniet van het heer-
lijke diner. Onze keukenbrigade be-
reidt een zeven gangendiner ter ere 
van Vincent van Gogh. Spannende en 
smaakvolle smaakcombinaties staan 
deze avond centraal. 
De avonden zijn druk bezocht, wees 
dus tijdig met uw plek reserveren. De 
voorgaande jaren zijn uitermate goed 
bevallen en wegens succes is het een 
terugkerend fenomeen. Verwen jezelf, 
je geliefde of zakenrelatie met een 

asperges die al veertig jaar op de Raaij-
makershoeve gestoken worden en ik 
als de vaste wijnleverancier”, vertelt Ge-
wald als er tijdens het opbouwen enke-
le minuten tijd is voor een kopje koffie. 
Marin vult aan “we hebben hier zulke 
lekkere asperges en zo’n prachtige lo-
catie het zou echt zo zonde zijn ge-
weest als we dat in Nuenen kwijt zou-
den zijn geraakt en dat geldt natuurlijk 
ook voor de toprestaurants als Olio en 
de Drie Gebroeders die hun asperge-
kookkunsten uitgebreid tonen hier”. 

Asperges Aan Het Veld Nuenen is iede-
re dag weer een culinaire belevenis. Of 
u nu komt voor een lunch of een diner, 
ga er maar vanuit dat u heerlijk in de 
watten gelegd zult worden. Er zijn op 
een aantal dagen nog enkele plaatsen 
beschikbaar, dus had u nog in de plan-
ning om verse asperges te eten aan een 
aspergeveld, reserveer dan snel en kom 
genieten van het heerlijke witte goud.

 

 

Help de Weverkeshof    
na inbrakenreeks
De afgelopen vijf maanden is er vier keer ingebroken bij Dorpsboerderij De 
Weverkeshof in Nuenen. “Inbreken, op een kinderboerderij, waar zóveel 
vrijwilligers met zóveel liefde ontzettend veel tijd en energie steken in de 
dieren, de moestuin en de talloze activiteiten. Daar word je toch boos van?” 
Daarom startte Daniëlle een crowdfundingactie. Meteen vanaf de start stro-
men de donaties binnen. 

Gelukkig was het antwoord: Ja! Be-
stuursvoorzitter Paul Koppelman: “We 
zijn aangenaam verrast en ondersteu-
nen de actie van harte!”
 
Wat gebeurt er met het ingezamel-
de geld?
Niet alle inbraakschade wordt door de 
verzekering gedekt. Per inbraak is de 
Weverkeshof sowieso € 1000,- aan ei-
gen risico kwijt. Het ingezamelde geld 
is daarom hard nodig om de materiële 
schade in het pand te repareren.

Donaties stromen binnen
Opgeteld is er € 5000,- nodig om de ge-
leden inbraakschade te herstellen. Am-
bitieus? Als het aan Danielle ligt niet. 
Daar lijkt ze gelijk in te krijgen. Al in de 
eerste 24 uur komen er 131 donaties bin-
nen voor een totaalbedrag van € 1740,-.

Doneer ook.
Wil je ook bijdragen? Dat kan via www.
geef.nl/nl/actie/weverkeshof, of kijk 
op de website van Dorpsboerderij De 
Weverkeshof www.weverkeshof.nl

Crowdfunding voor schadeherstel
Daniëlle van Dosselaar woont zelf in 
Nuenen en komt vaak met haar twee 
zoontjes (2 en 4 jaar) bij de kinderboer-
derij. Haar oproep is duidelijk: “Draag 
bij, veel of weinig, het maakt niet uit. 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat 
de Weverkeshof de geleden schade 
kan herstellen én samen kunnen we 
de Weverkeshof met al zijn vrijwilligers 
laten zien dat heel veel mensen hen 
een warm hart toedragen.”

Aan alle vaders, moeders, opa’s en 
oma’s
Daniëlle roept alle vaders, moeders, 
opa’s en oma’s op om nog eens terug te 
denken aan die fijne momenten bij de 
kinderboerderij. “Ik hoop dat die herin-
neringen er, net als bij mij, voor zorgen 
dat je bij wil dragen aan het in stand 
houden van deze bijzondere plek.”

De Weverkeshof doet mee
Daniëlle sprak vooraf met het bestuur 
van De Weverkeshof. Of ze wel zaten te 
wachten op een crowdfundingsactie. 

Nieuw:         
van april t/m september 2019

In de voetsporen  
van Vincent: 
wandelen met gids 
zonder te reserveren
 
Elke woensdag en zondag loopt een 
gids langs allerlei bijzondere en soms 
bijna verborgen Van Gogh locaties in 
Nuenen. Staan waar Vincent 135 jaar 
geleden stond. En dan zien wat hij 
toen zag….en schilderde. Dat is pas 
beleving!
Vertrek is om 15.00 uur. De wandeling 
duurt een uur. Reservering vooraf is 
niet nodig. Zorg dat u om 14.45 uur 
aanwezig bent en een ticket koopt bij 
de kassa. Kosten: € 6,- per persoon. Jon-
geren van 6 t/m 17 jaar betalen € 4,-  per 
persoon.
 
Dichter bij Van Gogh kun je niet ko-
men…
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Zondag 19 mei de complete 
nieuwe collectie 

PAULUS VAN LEEUWEN 
HORLOGE’S

(alleen op inschrijving te bestellen)

Een mooie aanvulling 
op onze horlogelijn.....

Boordseweg 2 |  5671 AS Nuenen |  040 284 5262

WERELDWINKEL NUENEN BESTAAT 40 JAAR!
Tijdens de Mode Event 20% korting 
op alle sieraden, tassen en sjaals!

De Wereldwinkel is met een kraam aanwezig bij het Mode Event.

Kom zondag 19 mei gezellig shoppen bij Schijvens mode en ontvang 

50% korting op een 2de broek!
(Deze korting is geldig op de goedkoopste broek. m.u.v. afgeprijsde artikelen). 

We hebben volop nieuwe zomercollectie binnen!

WENDY
15% KORTING
OP DE GEHELE COLLECTIE

Vincent van Goghstraat 13 Nuenen Tel. 040 - 284 01 93
info@wendysjeansshop.nl www.wendysjeansshop.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Bij aankoop van een paar 
Munich (nieuwe collectie)

ontvangt u een lederen bal gratis

Laat op 
zondag 19 mei 

tussen 
12.00 en 17.00 uur

GRATIS
uw nagels lakken!

Bij aankoop van een nagellak naar keuze
ontvangt u 30% korting

op het tweede nagellak product

30% 
KORTING

Vincent van Goghstraat 9 • Nuenen
040 - 283 68 79 • www.ijssalonitalia.nl

19 MEI SPECIAL
EEN HEERLIJKE

Mode
Coupe
€ 5,50

BADMODE ACTIE
zondag 19 mei 

Boordseweg 1B | Nuenen

15% EXTRA KORTING 
OP ALLE BADPAKKEN & BIKINI’S
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POLO/SHIRT + BERMUDA 
€ 119,90  

MODE 
EVENT

ZONDAG 19 MEI  

12.00 - 17.00

MODESHOW
13.00 - 16.00 

CROOIJMANS MANNENMODE | PARKSTRAAT 9B | NUENEN | WWW.CROOIJMANSMANNENMODE.NL

Vincent v. Goghstraat 12, Nuenen   Tel.: 06 - 22 11 80 46   www.morethanbags.nl

Vincent v. Goghstraat 12, Nuenen   Tel.: 06 - 22 11 80 46   www.morethanbags.nl

Zondag 19 mei zijn wij geopend van 12.00 tot 17.00 uur. 
Tijdens deze dag hebben wij diverse kortingsacties, verloten wij 
2 complete outfi ts van de merken Tramontana & Lofty Manner 
en maak je kans op een tas van Valentino!

.....OOK WIJ ZIJN OPEN OP 19 MEI!

FOOD I DRINKS I MUSIC I MANNEQUINS I FASHION I SHOW

M O D E 
EVENT

DOORLOPENDE MODESHOW 
VAN 13:00 TOT 16:00 UUR

Open van 12:00 tot 17:00 uur 

Parkstraat 7, Nuenen 

040 283 64 41   |   mode@josecuypers.nl 

Haar & Wonderwaar
nodigt u zondag 19 mei uit:

• Muziekje
• Hapje & drankje
• Access Bars™ :
 een energetisch lichaamsproces
• Yoga
• Gratis knippen bij aankoop van 
 2 producten: Antoine pour toi

Kom kennismaken met:
www.yogamobile.nl door Sonja Leeb

Access Bars™ door Jaklien Koole

20% KORTING 
op 1 product naar keuze
(niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen)

Deze Porsche 911 T Targa 2.4 uit het modeljaar 1972 is tijdens het Mode Event 
op zondag 19 mei te bewonderen bij Crooijmans Mannenmode. 

Deze oranje Porsche heeft een 6-cilinder boxermotor die 140 pk levert bij 6200 toeren per 
minuut en is daarmee verrassend snel uit de startblokken. In 7,9 seconden tikt hij vanuit 
stilstand de 100 km/uur aan, wat bewijst dat zeker niet alleen zijn uiterlijk flitsend is.

De Porsche is een geliefde auto van menig bekende Nederlander zoals Do en Jan Peter 
Balkenende die hiermee deelgenomen hebben aan rally evenementen.
Het Nederlandse mannenmodemerk State of Art stelde deze Porsche voor het Mode Event 

beschikbaar aan Crooijmans Mannenmode.

Tussen 13.00 en 16.00 uur zijn er diverse 
modeshows en zullen de mannequins en 

dressmen zeker een rondje om deze auto 
maken. Crooijmans Mannenmode 

is geopend van 12.00 tot 17.00 
uur tijdens het Mode Event.

 

 

José Cuypers is 
een multi-brand  
store in hartje 
Nuenen
Hier vind je altijd de nieuwste 
mode; vrouwelijk met een 
sportieve inslag. 

Met merken als 10 Days, Summum, 
YAYA, Penn & Ink en Someday 
heeft José Cuypers iedere week 
nieuwe  items. Je parkeert gratis, 
ze hebben ervaren mode stylisten 
en gedurende het jaar organiseren 
ze diverse events met vele extra’s 
voor onze vaste klanten!
Het uitgangspunt is om vrouwen 
te allen tijde te inspireren én te 
verrassen!
Hoe? Dat kun je het beste zelf 
ervaren. 
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Kienen in Lieshout
Op vrijdag 17 mei organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur.  Iedereen is welkom.
 

775ste Kring Gilde dag
Op zaterdag 1 en zondag 2 juni organiseert het Gerwense Heilig Kruisgilde 
de jaarlijkse Kring Gildedag van Kring Kempenland. Ongeveer 2.000 Bra-
bantse gildebroeders en -zusters en uit Duitsland ca. 200 Schützenbrüder 
und -Schwestern uit het Duitse Arnsberg en Essen-Fistlaken zullen aanwezig 
zijn. Een groots evenement waar natuurlijk de mensen uit Nuenen c.a. van 
harte welkom zijn. Omdat het centrum van Gerwen te klein is voor zo’n groot 
evenement is gekozen voor een centraal gelegen plek in de gemeente en 
wel op het landgoed van Fons Linders rondom de Roosdoncker (Gerwense) 
windmolen. De komende weken in de Rond de Linde meer informatie over 
deze bijzondere dag.

Voorgaan in Traditie, 775 Jaar Heilig Kruisgilde deel 1/3

ten een zogenaamd ‘maagdenkloos-
ter’ waar men een partikel van het oor-
spronkelijke Heilig Kruis bewaarde dat 
destijds door de kruisvaarders uit het 
Heilig Land was meegebracht. Onder-
zoek sluit de mogelijkheid dus niet uit 
dat het gilde ook toen ontstaan is.

Brabant telt nog vele gilden, allemaal 
in de middeleeuwen ontstaan als een 
soort sociale dienst en ordebewaar-
ders. Daar hebben we tegenwoordig 
geen gilde meer voor nodig. Wel zijn 
de vele tradities uit die tijd in stand ge-
houden en zijn deze op de Gildedag in 
wedstrijdverband te bewonderen. 

Zaterdag 1 en zondag 2 juni Kring 
Gildedag Gerwen
‘775 jaar Voorgaan in Traditie’ is geko-
zen als titel van dit gildefeest. In het 
jaar 1700 heeft de toenmalige koning 
van het Heilig Kruisgilde, ene Jan 
Adam van Deurse, een onderzoek ge-
daan naar de oorsprong van het Heilig 
Kruisgilde. Het gilde zou immers, net 
zoals de meeste Brabantse gilden, al 
lang voor die tijd ontstaan zijn. Zijn on-
derzoek heeft geleid tot de veronder-
stelling dat het Heilig Kruisgilde moet 
zijn opgericht in 1244.
In die tijd bestond er namelijk in het 
gehucht Hooijdonk onder Nederwet-

Traditiegetrouw zal de Gildedag (zon-
dag 2 juni) beginnen met een besloten 
Eucharistieviering in de tuin van Fons 
Linders, met als voorganger Mgr. de 
Korte, Bisschop van Den Bosch. Om 
12.00 uur trekt de optocht door Gerwen 
en Nuenen. Aansluitend vindt op het 
feestterrein de massale opmars plaats.
Een gildefeest is een uniek gebeuren 
dat maar eens in de zoveel jaar in een 
dorp plaatsvindt, er is veel te zien en in 
de grote tent is volop Brabants plezier 
en entertainment. De laatste grote Gil-
dedag van het Heilig Kruisgilde was op 
2 juni 1996.

Volgende week meer gegevens over 
de aanstaande Gildedag van het Heilig 
Kruisgilde.
Volg ons op facebook: Kring GildeDag 
Heilig Kruis Gilde of kijk op
www.kringgildedag2019.nl

Leidingweekend   
Scouting Rudyard Kipling
Het afgelopen weekend werden bij Scouting Rudyard Kipling niet de jeugd-
leden een topdag gegeven maar was de leiding aan de beurt om een top-
weekend te krijgen. Op vrijdag was het verzamelen bij de blokhut waar we 
door middel van het spel Lingo er achter moesten komen waar we naar toe 
moesten. De eerste groep was al snel weg en het duurde nog een klein uur-
tje voordat de laatste groep kon vertrekken. De eindlocatie was bij een scou-
ting in Hoek van Holland.

Na een korte nacht gingen we op 
weg naar het strand. Hier stonden de 
scheppen, emmers en spatels klaar 
om een mooi zandkasteel te maken. 
Na een wat huiverige start stonden 
er een paar uur later een paar prach-
tige zandsculpturen. In de middag 
werden we ontvangen om een klei-
ne expeditie Robinson race te doen. 
Hier ging het er natuurlijk hard aan 
toe want er was een prachtige prijs 
te winnen. Het avondeten bestond 
uit Chinees eten dat over was van de 
Neuzelmarkt. De rest van de avond 
stond in het teken van een pub-quiz 
en lekker kletsen rond het kamp-
vuur.

De dierenarts met aandacht

Kapperdoesweg 8, 
5674 AJ Nuenen

040-7200862

Is je hond of kat 
vakantieklaar?

Wij staan voor u klaar!

Bedankt voor uw steun 
Showkorps O&V | Nuenen bedankt de inwoners van Nuenen voor hun bij-
dragen aan de jaarlijkse steunkaartenactie. Het korps heeft een mooi be-
drag opgehaald, wat besteed gaat worden aan materiaal, optredens, en pro-
jecten 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. 
 

 
Afgelopen week is per abuis het ver-
keerde logo opgenomen. Vandaar nu 
wederom de tekst met het juiste logo.

I.v.m. Hemelvaart 
verschijnt 

ROND DE LINDE 
 WOENSDAG 29 mei. 

Aanlevertermijn
voor redactioneel en 

advertenties is 
maandag voor 12.00 uur.

Direct na inbraak besteedt men ruim 
€ 650,- aan beveiliging
Inbraken behoren nog steeds tot de zogenaamde ‘High Impact Crimes’. Na 
een inbraak of zelfs maar een poging daartoe, zit de schrik er meestal goed 
in. Bijna drie op de vier mensen nemen daarom binnen twee weken maatre-
gelen en besteden daaraan gemiddeld ruim € 650,- variërend van een paar 
tientjes tot vele honderden of zelfs enkele duizenden euro’s. Mensen met 
een huurwoning geven gemiddeld ruim €350 uit aan beveiligingsmaatrege-
len; koophuisbezitters doen daar gemiddeld nog bijna €500 bovenop. “Dat 
verschil zit hem vooral in het feit dat de verhuurder het vervangen van slo-
ten op voor- en achterdeur vaak niet toestaat. Huurders zoeken het daarom 
eerder in het beter letten op het goed afsluiten van deuren en ramen”, aldus 
Coen Staal, voorzitter van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken. 

Bijna driekwart geeft aan de emotio-
nele gevolgen van de inbraak(poging) 
flink te hebben onderschat en nog 
maanden nare gevolgen te hebben 
ondervonden. Bijna een op de vijf 
heeft daar zelfs na een jaar of langer 
nog last van. 

Achteraf spijt
Twee op de vijf deelnemers, die zelf in 
de afgelopen vijf jaar een inbraak of 
poging daartoe hebben ervaren, zou-
den veel eerder maatregelen getroffen 
hebben als zij de impact van de in-
braak op henzelf en hun gezinsleden 
hadden kunnen voorzien. Zo blijkt uit 
recent onderzoek (onderzoek onder 
613 huishoudens in maart 2019) van 
de stichting.
Een kwart geeft zelfs aan dat er mo-
menten zijn geweest dat zij niet meer in 
hun huis wilden blijven wonen omdat 
ze zich er niet veilig meer voelden. Drie 
procent verhuisde zelfs daadwerkelijk 
om die reden na de inbraak(poging). 

Flow Hartrevalidatie-app bereidt patiënten voor    
op hun hartrevalidatietraject

Beter voorbereid   
starten met hartrevalidatie
Flow, het centrum voor preventie, telemedicine en revalidatie van Máxima MC 
(MMC), heeft een speciaal revalidatieprogramma voor patiënten die een hart-
infarct hebben gehad en/of een dotterprocedure of hartoperatie hebben on-
dergaan. De nieuwste innovatie binnen het hartrevalidatieprogramma is een 
uitgebreide app die patiënten voorbereidt op hun eigen hartrevalidatietra-
ject. Rutger Brouwers, arts-onderzoeker: “De Flow Hartrevalidatie-app be-
antwoordt veel vragen die patiënten hebben in de periode tussen een behan-
deling of ziekenhuisopname en de start van het hartrevalidatieprogramma .
 

bruiken, weten patiënten beter wat 
hartrevalidatie voor hen kan beteke-
nen. Ook kunnen ze hierdoor tijdens 
hun bezoek aan MMC gerichtere vra-
gen stellen aan hun casemanager.
 
Voor wie?
Het hartrevalidatieprogramma is voor 
patiënten die, als gevolg van verkal-
king van één of meerdere kransslag-
aderen van het hart, een (dreigend) 
hartinfarct hebben gehad en/of een 
dotterprocedure of een open hartope-
ratie hebben ondergaan. Ook mensen 
die bekend zijn met andere hartaan-
doeningen komen in aanmerking voor 
hartrevalidatie. Patiënten met een ver-
wijzing van de huisarts of de cardio-
loog kunnen deelnemen aan het pro-
gramma.
www.mmc.nl

Afhankelijk van de doelen die een pati-
ent wil bereiken, maakt het revalidatie-
team samen met de patiënt een pro-
gramma op maat. Zo is voor de ene 
persoon verbetering van de conditie 
het belangrijkste doel, terwijl voor ie-
mand anders het overwinnen van 
angst of verminderen van stress een 
belangrijk doel kan zijn. In totaal duurt 
het programma ongeveer 12 weken.

Om patiënten optimaal voor te berei-
den op het programma, is de Flow 
Hartrevalidatie-app ontwikkeld, waar-
in informatie, video’s en quizvragen 
over de hartrevalidatie zijn gebundeld. 
Ook zijn antwoorden op veel gestelde 
vragen over hartrevalidatie te vinden, 
zoals: ‘Hoe vaak moet ik voor hartreva-
lidatie naar het ziekenhuis?’ en ‘Mag ik 
alweer autorijden?’. Door de app te ge-

De stichting heeft op haar website de 
https://stichtingnipw.nl/check geplaatst, 
waarmee aan de hand van het klikken op 
foto’s de eigen situatie makkelijk in kaart 
te brengen is. Ook kan een folder met 
veel informatie worden gedownload. 
De stichting Nationale Inbraakpreven-
tie Weken is een publiek-private samen-
werking met als doel woningbezitters 
meer bewust te maken van goede in-
braakpreventie en hen aan te moedi-
gen om zelf maatregelen te nemen. En 
zo bij te dragen aan de doelstelling van 
het ministerie van Justitie en Veiligheid 
om het aantal inbraken en inbraakpo-
gingen substantieel te blijven verlagen. 
www.inbraakmislukt.nl 

 

 

Op zondag mochten we uitslapen dus 
het ontbijt was pas om 09.30 uur. Het 
programma had te maken met moe-
derdag. We moesten met wat pallets 
en oude binnenbanden ervoor zorgen 
dat  moeder een lekker ontbijtje op 
bed kreeg zonder ermee te lopen. Dus 
hieruit ontstonden de mooiste kata-
pulten en blijdes.
 
Kortom een top weekend voor de lei-
ding, georganiseerd door de leiding 
(verkennersteam van dit jaar)! 
Iedereen bedankt.
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 Calisthenicspark Pastoorsmast 
in gebruik genomen
Door Gerrit van Ginkel

Op zaterdag 11 mei werd door wethouder Carolien van Brakel een ruimte 
voor spelen en bewegen voor alle leeftijden in gebruik genomen met de 
naam Calisthenicspark.

het park was er de mogelijkheid voor 
de jeugd om hun gedachten en ideeën 
kenbaar te maken. De bosjes links en 
rechts van het Hemelsepad (fietspad) 
zijn daarvoor bestemd.
Voor het bijhouden en onderhouden 
van deze nieuwe voorzieningen wil de 
gemeente in contact komen met groe-
pen van gebruikers om samen te zorgen 
voor een schone en veilige voorziening. 

Omdat de oudere jeugd meer ruimte 
gebruikt voor groter sport en spel is 
deze plek aan de Pastoorsmast gevon-
den als centrale voorziening te dienen 
voor spelen en bewegen voor alle leef-
tijden.
Tevens ligt er een uitnodiging voor de 
doelgroep om mee te denken over de 
aanleg van een skatebaan en BMX-
voorziening. Tijdens de opening van 

Oudere en jonge jeugd maakten direct gebruik van de nieuwe voorzieningen

Het is zo ver
Eindelijk gaan we, dat was het woord wat vele malen klonk afgelopen zater-
dag in de vroege ochtend op Schiphol.

vooral de lokale bevolking is nog veel 
dankbaarder voor deze giften waar-
mee wij zeker 8 huizen kunnen gaan 
bouwen. De reis periode is van 11 tot 
en met 20 mei. Dit is voor de bouw-
groep zeker geen luxe vakantie. We 
vliegen ongeveer 11 uur en daarna 
gaan we met wagens nog eens zo’n 
600 km de binnenlanden in om daar te 
gaan bouwen.

De bouwgroep gaat in groepjes van 2 
of 3 personen meebouwen en over-
nacht en eet bij de plaatselijke bevol-
king in huis.
De huisjes zijn merendeel bestemd 
voor zogenaamde caregivers dat zijn 
dames die soms wel 3 of 4 weeskinde-
ren in huis hebben en ze op die manier 
een thuis geven.

Als u dit leest heeft de groep al 3 da-
gen werken erop zitten. Donderdag 16 
mei is de feestelijke overdracht van 
een paar huisjes aan de bewoners van 
hun nieuwe huis.
Dit gaat gepaard met een heilige swin-
gende mis en een gezamenlijke maal-
tijd, daarna zal de groep nog wat ande-
re projecten bezoeken en natuurlijk 
ook de stad Johannesburg.

Komende weken zullen we jullie nog 
een verslag doen van deze geweldige 
ervaring door BouwTeam Nuenen. 

Samen met HomePlan is zaterdag de 
bouwgroep Nuenen vertrokken naar 
Zuid Afrika, Pomeroy om precies te zijn.
Een initiatief uit 2017 toen het idee 
ontstond om met een groep enthou-
siaste Nuenenaren in mei 2018 samen 
naar Nicaragua te gaan.
Nicaragua is een van de landen waar 
HomePlan de plaatselijke bevolking 
helpt een eerste stap te zetten naar 
een waardig bestaan.
Echter door de onrust in dat land was 
het onverantwoord om daar een 
bouwreis naar toe te organiseren.
De reis werd uitgesteld naar najaar 
2018 maar ook toen kregen we een ne-
gatief reisadvies.

Na beraad met het bouw team en 
HomePlan is toen besloten naar Zuid 
Afrika af te reizen.
En afgelopen zaterdag was het dan zo-
ver, onder begeleiding van HomePlan, 
op naar Pomeroy.
In samenwerking met een lokale mis-
siepost, die daar de bewoners bijstaat, 
wordt deze bouw mee georganiseerd.

Zoals u weet hebben we een sponsor 
actie opgezet om zo het benodigde 
geld bij elkaar te halen. We hebben 
dankzij vele mooie giften dit kunnen 
financieren, bedrijven scholen en par-
ticulieren hebben zich hiervoor inge-
zet. Onze dank is zeer groot, maar 

Op de foto de namen van de deelnemers.
V.l.n.r.: Tonnie van der Heijden, Marian van der Heijden, Ton Schellens, Alisa Strange, Karel 
van der Grinten, Femke Arts, Jan Arts, Anja Schoenmakers, Chantal Schoenmakers, Rini Jans-
sen, Lissy Meinders, Paul van den Broek, Gerard van Keulen, Anneke de Bock (homeplan)

Meer aandacht voor mantelzorg blijft nodig

Gratis welverdiende avond uit 
voor alle mantelzorgers
Door Caroline van Nes

Op donderdag 16 mei organiseert de LEV groep Nuenen ‘De-zo-maar-éfkes 
Genieten Show’ in Café Ons Dorp voor alle mantelzorgers uit Nuenen en om-
geving. Een gratis avond ontspanning en entertainment, om andere mantel-
zorgers te ontmoeten, ervaringen te delen en te vertellen waar men behoef-
te aan heeft, onder het genot van wat lekkers. Aanmelden kan nog steeds. 

Wat de werkende mantelzorger be-
treft is er een relatief nieuw aandachts-
punt: de bedrijven. 

Mantelzorg is vaak onzichtbaar en 
uniek. Je neemt de zorg voor een an-
der erbij, bovenop alle andere dingen 
in je dagelijks leven. Het is voor veel 
mensen belangrijk en prettig te weten 
dat ze daarin niet alleen staan. In Nue-
nen kan men terecht bij Aline Perdaen 
en voor de jonge mantelzorgers bij 
Saira Engels. 

Werkende mantelzorgers en bedrijven
Elke derde donderdag van de maand is 
er een inloopmiddag voor mantelzor-
gers die zijn aangemeld bij de LEV 
groep. Aline vertelt: “We hebben als 
uitgangspunt de werkende mantelzor-
ger genomen, vandaar dat we een 
keer een activiteit in de avond hebben 
georganiseerd, maar iedereen vanaf 
18 jaar is welkom bij Ons Dorp. 

Aline Perdaen (links) en Saira Engels

Een roos voor alle medewerkers 
Archipel Akkers
Blij verrast was het personeel van Archipel Akkers toen zij op zondag 12 mei, 
de dag van de verpleging, getrakteerd werden op een roos en een waarde-
bon voor een kopje ko�  e of een ijsje bij ijssalon Italia.

Corinne Kortmann, Ramona van den Heuvel, contactverzorgende Archipel Akkers, afde-
ling Veldwachter, Marcel Kortmann 

 Heeft het bedrijf de mantelzorger in 
beeld? Welke ondersteuning heeft de 
mantelzorger nodig, maar ook: wat 
heeft het bedrijf nodig om te zorgen 
dat de mantelzorger het prettigst 
werkt en optimaal kan functioneren, 
zodat het personeelslid zich wel kan 
blijven inzetten voor het bedrijf? Dat 
zijn dingen waar we aandacht aan wil-
len besteden en daarvoor zouden we 
graag in contact komen met bedrijven 
die één of meerdere mantelzorgers in 
dienst hebben. Ze kunnen mij een mail 
sturen en dan gaan we graag een ge-
sprek aan om te kijken wat we kunnen 
betekenen. Dit zal ten goede komen 
aan zowel de werknemer als de werk-
gever.”

Jonge mantelzorgers
“Tot de groep jonge mantelzorgers be-
horen kinderen en jongvolwassenen 
van 8 tot 24 jaar”, vertelt Saira. “Er is nu 
een groepje kinderen tussen 8 en 12, 
dat eens in de maand bij elkaar komt. 
Om te praten, maar soms ook juist om 
het er een keer niet over te hebben. 
Gewoon leuke dingen met elkaar 
doen. Dit is belangrijk, dat ze gehoord 
en gezien worden. Voor nu, maar ook 
voor later, zodat ze niet in de proble-
men komen. Ze groeien op in een bij-
zondere en soms moeilijke situatie.
Ik ga binnenkort starten met een 
groep voor kinderen van 13 tot 16 jaar. 
In beide groepen mogen de kinderen 
zelf aangeven wat ze het liefste willen 
doen. Als het te realiseren is, dan ga ik 
dat regelen. Hierdoor zorg je ook dat 
ze blijven komen, omdat ze dingen 
doen die ze echt leuk vinden.” 
Van 3 tot 9 juni is het De Week van de 
Jonge Mantelzorger. Dit is een cam-
pagne die in heel Nederland wordt uit-
gezet en die tot doel heeft mensen be-
wust te maken welke zorgen er al spe-
len bij kinderen en jongeren, wanneer 
sprake is van een mantelzorgsituatie. 
In deze week kunnen jonge mantelzor-
gers leuke en ontspannende activitei-
ten verwachten. Meer informatie hier-
over volgt later in deze krant. 

Zorgt u ook voor iemand in uw directe 
omgeving? U kunt zich aanmelden bij 
Steunpunt Mantelzorg Nuenen. Tele-
foon: 040 2831675 of email: steun-
puntmantelzorg.nuenen@levgroep.nl
Aanmelden voor de avond in Ons 
Dorp: aline.perdaen@levgroep.nl of 
saira.engels@levgroep.nl

Als grote blijk van waardering voor 
alle zorg die dagelijks met veel liefde 
gegeven wordt aan de bewoners van 
‘De Akkers’ zette Kortmann Advies-
groep alle medewerkers eens in het 
zonnetje. Het team van Kortmann Ad-
viesgroep dat zelf naar Archipel Ak-
kers was gekomen, had voor iedere 
medewerker een uitgebreid persoon-
lijk woord en op de begeleidende 
kaart die samen met de roos gegeven 
werd, stond nog eens precies geschre-
ven waarvoor deze blijk van waarde-
ring bedoeld was. Voor inzet, lieve zor-

gen, toewijding, inlevingsvermogen, 
geduld, een luisterend oor en de liefde 
voor de medemens. “Het werk in de 
zorg staat nogal eens in een slecht 
daglicht, maar als je ziet wat hier voor 
alle bewoners met zoveel liefde en 
toewijding gedaan wordt, dan mag 
hier wel eens iets tegenover staan, een 
kleine blijk van waardering voor alle 
medewerkers is wel het minste wat we 
kunnen doen, we zijn iedereen heel 
dankbaar voor hun werk” aldus Corin-
ne Kortmann van Kortmann Advies-
groep.

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt drie keer per 
week ververst met nieuwe onder-
werpen. De volgende onderwer-
pen zijn in de loop van week 20 en 
21 (onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien :

• Officiële opening Veldsink aan 
het Park en de VC campus

• Tuin van het jaar 2019
• Opening Bijna Thuis Huis 
• Structuurvisie Nuenen-Zuid op 

agenda raadsvergadering
• Actie ‘Doortrappen’ van Kwik
• Gemeentelijke onderscheiding 

voor molenaar Mario Collom-
bon

• Uit de serie ‘in Het Klooster ge-
boren’: Peter de Louw

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De 63 afleveringen van de serie 
‘Biografie van een Dorp’ zijn te zien 
in de Herhaling.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt alle 
reportages ook apart bekijken op 
You Tube en Facebook en via www.
youtube.com/lokaleomroepnue-
nen
Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl. U kunt ook op 
werkdagen gewoon binnenlopen 
in onze studio in Het Klooster tus-
sen 10.00 u en 12.00 u.



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.

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

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

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

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

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

A A N B I E D I N G E N*

ONAFHANKELIJK SLAAPADVIES  
VOOR DE BESTE NACHTRUSTB E D D E N S P E C I A A L Z A A K

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

Maandag t/m zaterdag geopend

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

uw WONINGINRICHTER

INLOOP-, SCHUIFDEUR- & DRAAIDEURKASTEN IN VELE MATEN

EXCLUSIEF:  
GARDEROBEKASTEN EN INLOOPKASTEN 

Eastborn boxspring Energy:
vast vanaf  € 1.995,-- / elektr. verstelbaar vanaf  € 2.995,--

Pullman Premier 90x200    € 699,-- 
uit voorraad leverbaar

Pullman: Al 4 jaar de best geteste pocketveer

Dromen
komen uit

Jouw Essential bed nu
van € 2.895,- voor € 2.495,-

Seizoensbed 
Belleville Stitch

nu € 4.795,--

Tempur  voorjaarsactie:
15% korting op bijna alles

Tempur  Relaxbed:
Complete bedombouw voor € 750,-- 

Auping Essential:
Van € 2.895,-- voor € 2.495,--

Pullman express matras: 
van € 599,-- voor € 449,--

Pullman Express Compleet: 
Boxspringset incl. poten, matrassen, 
comforttopper en hoofdbord 
nu € 2.499,-- (vast)
nu € 3.499,-- (verstelbaar)

KASTEN   MATRASSEN   BEDBODEMS   LEDIKANTEN   BOXSPRINGS   SLAAPKAMERS

AANGEBODEN: hulp in 
de huishouding. Tel: 06-
23659931.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TE KOOP: RVS Whirl-
pool afzuigkap 90 cm, 
nieuw, prijs € 125,- Tel. 
06-51373272.

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN
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Opgave via redactie@ronddelinde.nl onder 
vermelding van ‘activiteitenagenda’

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Maandag 20 mei
14.00-16.30 uur ‘Doortrappen infomiddag’ 

Door Fysiotherapie Kwiek

Woensdag 22 mei
16.00 uur De wisseling van de jeugdburge-

meester
19.00-21.00 uur Avond workshop Stippen 

op Keramiek. SHE Art Gallery Nuenen

Woensdag 22 mei
19.30 uur Avondje CONN. Het Klooster.

aanmelden via info@connuenen.nl 
19.30 uur Lezing over straling en wifi 

Bibliotheek Son en Breugel

Donderdag 23 mei
09.30 uur Schuif-lezing: 

Peter Linders en Ad van de Molengraft over 
hun expeditie naar Gambia 

Trefpuntzaal van Het Klooster

Zondag 19 mei
10.00-14.00 uur Rondje Nuenen-West 2019

Start en fi nish Laan aan de Panakkers
10.00 uur IVN Bomenwandeling 

Verzamelen voor ’t Klooster Nuenen

Zondag 19 mei
13.00-17.00 uur Kunst & Wijnproeverij
SHE Art Gallery, De Huufkes 34 Nuenen

14.00 uur Muziek
Dorpsboerderij Weverkeshof, Nuenen

Zondag 19 mei
14.00-17.00 uur Ladies Day & High Tea,

lezingen en workshops. Boordhuys Nuenen
14.00-16.30 uur Heren van het Atelier

Weverkeshof Nuenen.

Zondag 19 mei
16.00 uur Orgelconcert

H. Clemenskerk aan het Park te Nuenen
19.00 uur Plantenwandeling IVN Nuenen 

Vaartbroekse Beemden.

t/m september
Elke woensdag en zondag

15.00 uur In de voetsporen van Vincent: 
wandelen met gids zonder te reserveren

Vincentre Nuenen

Donderdag 16 mei
19.30-22.00 uur Mantelzorg-avond-café 
Alleen voor genodigden. Café Ons Dorp

19.30 uur LETS ontmoetingsavond
De Weverkeshof, Nuenen

Vrijdag 17 mei 
20.00 uur Kienen in Lieshout

Dorpshuis Lieshout
20.00-22.00 uur Mediumdemonstratie 

Myrthe Bruinzeel. Van Goghkerkje Nuenen

Zondag 19 mei
ModeEvent Nuenen 

Winkelgebied Parkstraat, Parkhof 
en Vincent van Goghstraat

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 16 juni ‘Naar de Zomer toe’ expositie 
en 26 mei-21 juni Gast expositie

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

SHE Art Gallery, De Huufkes 34 Nuenen

t/m 18 mei 
Het Longfonds collecte

t/m 31 mei 
‘Asperges aan het Veld’

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

  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: 

“Een mensen mens is niet meer.”

Het leven ten volle geleefd. Tot het einde toe positief en genietend van wat 
de dag nog bracht, is toch onverwacht overleden

Piet van der Heijden
echtgenoot van

Lyda van der Heijden-Bijman

weduwnaar van

Jaan  Hesius

 Beek en Donk, 18 december 1935                                       † Nuenen, 8 mei 2019

Lyda

Anja en Peer
   Joep
    Pim

Antonie en Liezet
    René
    Marieke, Jayden
    Eveliene en Jop

De afscheidsdienst heeft op 14 mei plaatsgevonden.

Onze dank gaat uit naar thuiszorg organisatie Peperwork Karin Stello en het 
palliatieve team Redbeez voor de hele goede zorgen.

 Huil niet omdat ik er niet meer ben, 
maar glimlach omdat ik er was.

Wij bedanken iedereen voor de steun en belangstelling na 
het overlijden van mijn man, ons pap en onze opa 

Henny van Keulen
Anny van Keulen - de Greef
Kinderen en kleinkinderen

 Emanuel Luppens

Gekomen tot de leeftijd der sterken is toch nog onverwacht  
van ons heengegaan onze broer, schoonbroer en oom

Eindelijk rust...

Renéa  

Arend a  en Lucia a    
   
Gerard en Lenie 

Jana en Netty 

De uitvaartdienst voor Emanuel wordt gehouden op maandag 
20 mei om 10.30 uur in de H. Clemenskerk, Park te Nuenen.  
Daarna vindt de crematie in stilte plaats.

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 
 
U kunt afscheid nemen van Emanuel in het uitvaartcentrum te 
Geldrop, Spaarpot Oost 2 te Geldrop, op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.45 uur.

Hij is bijna 83 jaar geworden.

Helmond, 13 mei 2019 
Correspondentieadres: 
Coöperatie DELA
t.a.v.  familie  (Emanuel) Luppens,
Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ  Eindhoven

Tiny en Maria 

Ronald en Leonie 
 
Antoine 

Neven en nichten

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 18 mei 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar. 
Zondag 19 mei 11.00 uur: Eerste Com-
munieviering, kinderkoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker P. Peters. 

Misintenties
Zaterdag 18 mei 18.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege priesterwijding).
Zondag 19 mei 11.00 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege priesterwijding); Pas-
toor Carel Swinkels (vanwege priester-
wijding); Riet Vroomen - Beutener; Jos 
van Gastel; Annie van Kemenade; over-
leden ouders Jan en Miet Dijstelbloem 
- Knoops; Noud van Rooij en Marie van 

Rooij - van de Kam; Joost van der Graaf 
en Ineke Hilberink; Marianne Schutte - 
Willems; Jos Collin.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Sjef 
Leunissen, Beekstraat 49 en Piet van 
der Heijden, Zilvermeeuwhof 2. Wij 
wensen de families en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.
Let op: deze zondag is er één dienst, 
niet om 09.30 uur maar om 11.00 uur!

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Vrijdag 17 mei 18.30 uur: vormselvie-
ring, vocale omlijsting, voorgangers pas-
tores R. Wilmink, J. Vossenaar, R. v. Eck.

Zondag 19 mei 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastoraal wer-
ker R. van Eck.

Misintenties 
Vrijdag 17 mei 18.30 uur: Marijn Zand-
boer en oma Zandboer.
Zondag 19 mei 11.00 uur: Marianne 
Schutte - Willems; Thea Sanders - Daniëls.
 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nlZon-
dag 19 mei 09.30 uur: viering, volks-
zang, voorgangers pastor S. Kuijpers 
en pastoraal werker R. van Eck.

Misintenties 
Piet Coolen; Jan van der Loo; Mia Teu-
nisse; Janus van Kuijk; Laura Migchels - 
de Greef.

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 16 mei. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Ubaldus, bisschop 
en belijder.
Vrijdag 17 mei. 07.15 uur H. Mis, H. Pa-
schalis Baylon, belijder. 
Zaterdag 18 mei. 08.30 uur H. Mis, H. 
Venantius, martelaar. 10.00 uur Gods-
dienstlessen.
Zondag 19 mei. Vierde zondag na Pa-
sen. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 20 mei. 18.30 uur H. Mis, H. 
Bernardinus van Siena, belijder. 
Dinsdag 21 mei. 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 22 mei. 07.15 uur H. Mis. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk 
Kerken in Peelland ook op Facebook 
('Kerken in Peelland') en op YouTube 
('Kerken in Peelland Gerwen WMV').

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 v Goghstr. 139 Nuenen.
09.30-12.30 Foto expositie historische boereninterieurs. Heemhuis De Drijehornick, Nuenen. 

Elke woensdag:
19.30-21.30 Foto expositie historische boereninterieurs. Heemhuis De Drijehornick, Nuenen. 
19.00 uur WSV-wandeling. Ingang van het EMK terrein aan het Wettenseind

Elke vrijdag:
Eerste vrijdag v.d. 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 Nuenen.

ACTIVITEITENAGENDA

Communieviering
Op 19 mei gaan 24 kinderen de eerste 
Heilige Communie ontvangen in een 
speciale viering voor hen en in het bij-
zijn van ouders, broertjes, zusjes en 
heel veel andere mensen, die allen 
welkom zijn om erbij te zijn. Na maan-
den van voorbereiding is dan eindelijk 
de grote dag aangebroken. We zijn 
veel aan de slag geweest met vrienden 
maken en wat vriendschappen bete-
kenen voor ons en hoe we tijd maken 
voor onze vrienden. De betekenis van 
Jezus als ons voorbeeld is volop aan de 
orde gekomen. In de aanloop hebben 
we mooie vieringen gehad, zoals een 
doop. Nu is het echte feest dichtbij. We 
zien u graag zondag 19 mei aanwezig 
in de St. Clemenskerk te Nuenen om 
11.00  uur. We wensen de communi-
canten en familie een heel mooie fees-
telijke dag toe.
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Nieuw dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, v.l.n.r.: Martijn Tholen, Erik de Ridder 
(watergraaf), Mado Ruijs (eerste vervanger watergraaf), Jan Verhoeven, Vincent Lokin en 
Antje Dekker (secretaris).

Een handdruk is niet genoeg
In een gespannen woningmarkt wordt soms op het scherpst van de snede gestre-
den om de aan- of verkoop van een huis. Om teleurstellingen te voorkomen, meld 
ik het hier nog maar eens: een mondelinge overeenkomst tussen een particuliere 
verkoper en een particuliere koper van een huis is niet rechtsgeldig. Dus als je een 
bod hebt gedaan en de verkoper heeft je de hand gedrukt, kun je daar toch geen 
rechten aan ontlenen. Ook met een bevestiging per e-mail schiet je niets op. De 
koop komt pas tot stand op het moment dat een koopovereenkomst door beide 
partijen is ondertekend. Dit zogenoemde ‘schriftelijkheidsvereiste’ vloeit voort uit 
de Wet Koop onroerende zaak. Daarna heeft de koper nog eens drie dagen be-
denktijd.

Dat is allemaal bedoeld als extra bescherming van de koper, maar in de huidige 
marktsituatie zien we regelmatig dat een potentiële koper zich ‘bekocht’ voelt als 
de verkoper zich na een mondelinge toezegging bedenkt, bijvoorbeeld omdat er 
toch nog iemand hoger heeft geboden. Voor de consument is dat lastig te begrij-
pen en dat is op zich ook weer begrijpelijk. Soms weet de consument die zich be-
nadeeld voelt nog een advocaat bereid te vinden een brief te schrijven aan de 
verkoper, maar er zijn inmiddels al heel wat gerechtelijke uitspraken (tot de Hoge 

Raad aan toe) die het ‘schriftelijkheidsvereiste’ tussen twee 
particuliere partijen bevestigen. 

Niet alleen de hoogte van de prijs kan aanleiding zijn 
om een eerder aanvaard bod uiteindelijk toch niet te 
honoreren. Vaak spelen er allerlei ontbindende voor-
waarden en aanvullende afspraken een rol in het on-
derhandelingsproces. Ook die kunnen van invloed zijn 
op de uiteindelijke beslissing om de woning aan de een 

dan wel aan een ander te gunnen. Daarom een welge-
meend advies aan kopers: denk niet te snel dat de buit bin-

nen is. En voor verkopers geldt: de wet staat weliswaar 
aan je kant, maar wek niet te snel verwachtingen die 
je later niet kunt waarmaken. Hou de hand nog maar 
even in de zak! 

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Hoogste punt Gerwen Zo 
bereikt en gevierd
Door Gerrit van Ginkel

Op donderdag 9 mei werd het hoogste punt bereikt van plan Gerwen Zo. 
Aannemers, medewerkers aan het bouwproject en gemeentemedewerkers 
van de afdeling bouw, toekomstige bewoners en wethouder Caroline van 
Brakel met oud-wethouder Jansen en diverse vertegenwoordigers van de 
media waren aanwezig om dit te vieren. 

eerste woningen rond Pinksteren op-
geleverd kunnen worden.
Harrie van Lieshout vroeg speciale 
aandacht voor het oude vakmanschap 
betreffende het metselwerk in de ge-
vels van de woningen. Dat straalt ook 
een hoog kwaliteitsniveau uit dat in dit 

Opdrachtgever Harrie van Lieshout ver-
telde niet zonder trots dat met dit pro-
ject van 73 gasloze woningen Gerwen 
vooroploopt en dat heel Nederland 
met veel belangstelling dit energie 
neutrale project volgt. 40 Medewerkers 
zijn dagelijks bezig om te zorgen dat de 

en hun unieke formules. Is het overi-
gens bekend dat A. Jansen BV meer 
dan 1,2 miljoen ton aan inerte afval-
stromen per jaar behandelt en dat 
daarvan thans 95% in het bedrijf wordt 
hergebruikt of gerecycled tot hoog-
waardige, gecertificeerde producten?

En is het bekend dat Brover Bedrijfswa-
geninrichting vanuit hun Experience 
Center, unieke, innovatieve stroom-
voorziening, genaamd Zeliox, ontwik-
kelt? En dat de mede door hen en de 

Doel: onderling netwerken en elkaars 
bedrijven beter leren kennen. Met ter 
beschikking gestelde limousines van zo-
wel van Roosmalen Volvo, Best, als van 
Jansen Kerres, Nuenen (Renault, Peu-
geot, Nissan) werd een 30-tal sponsors 
comfortabel vervoerd naar: A.Jansen BV, 
Helmond en vervolgens naar Brover Be-
drijfswageninrichting, Geldrop.

Beide succesvolle bedrijven lieten de 
sponsors en mede-ondernemers ken-
nis maken met hun bedrijfsactiviteiten 

TU ontwikkelde volledig elektrische 
motor in 80 dagen rond de wereld 
heeft gereden! (Jules Verne). Dit alles 
werd de groep middels professionele 
presentaties en rondleidingen duide-
lijk. We zijn er dan ook trots op dat deze 
inspirerende ondernemers ook RKSV 
Nuenen financieel ondersteunen.

De directies van beide bedrijven, Toon 
Jansen en Frank Verkuijlen werden ter 
plekke gehuldigd door de voorzitter 
van de Stichting Vrienden van RKSV 
Nuenen, Antonie Fransen, voor hun ja-
renlange trouwe sponsoring. Het was 
al met al een zeer leerzame en vooral 
ook gezellige middag, zeker voor her-
haling vatbaar!

Meer informatie over de Stichting 
Vrienden RKSV Nuenen:
Antonie Fransen 06 42 028505.

  Businessclub RKSV Nuenen 
timmert aan de weg
Afgelopen vrijdag heeft de businessclub van RKSV Nuenen een nieuwe acti-
viteit voor haar sponsors toegevoegd aan haar evenementen kalender 2019 
te weten ‘Een rondje Nuenen’. 

 

WWW.GERWENZO.NL
info@gerwenzo.nl

BEKIJK DE GEBRUIKTE 

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.

OPEN HUIS:

ZATERDAG 11 MEI

10.00 - 12.00 UUR

ONTDEK WAAROM GERWENZO! 

UITERST DUURZAAM IS

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

plan gerealiseerd wordt. Ook uitvoer-
der Bennie Maas werd uitgebreid in 
het huldebetoon betrokken en hij ont-
ving een envelop met € 1000,- inhoud 
van Bouwbedrijf van Santvoort en 
Sankomij. Dit bedrag wordt bij de eer-
der ontvangen € 1000,- gelegd die tij-
dens het slaan van de eerste paal ge-
schonken werd door Gerwen Zo om 
een kunstwerk in de wijk te plaatsen.
De vele aanwezige kopers maakten 
gretig gebruik van de mogelijkheid 
om hun in aanbouw zijnde woning of 
de in ruwbouw gereed zijnde wonin-
gen, te bezoeken.
Bijna alle woningen zijn verkocht. Nog 
een paar tweekappers en een senio-
renwoning aan de Ter Waarden zijn 
nog beschikbaar.
De openingshandeling bestond uit 
het hijsen van een prefab dakgedeelte 
op een tweekapper door een afstands-
bediening met een kraanmachinist, 
geassisteerd door wethouder Caroline 
van Brakel en Harrie van Lieshout.

Nieuw bestuursprogramma, beëdiging watergraaf 
en benoeming dagelijks bestuur 

Nieuw dagelijks bestuur
Het nieuwe dagelijks bestuur bestaat, 
naast watergraaf Erik de Ridder, uit 
Mado Ruijs (Water Natuurlijk), Martijn 
Tholen (Ongebouwd), Vincent Lokin 
(Natuurterreinen) en Jan Verhoeven 
(VVD). Alle dagelijks bestuursleden 
maakten de afgelopen vier jaar deel uit 
van het algemeen bestuur. Jan Verhoe-
ven was ook lid van het dagelijks be-
stuur in de vorige bestuursperiode. De 
portefeuilleverdeling van het dagelijks 
bestuur is te lezen op www.dommel.nl.

Nieuwe watergraaf
Erik de Ridder is benoemd tot water-
graaf van Waterschap De Dommel bij 
Koninklijk Besluit. 
De benoeming geldt voor een periode 
van zes jaar, waarna de watergraaf her-
benoemd kan worden. Het algemeen 
bestuur ziet in Erik de Ridder een ver-
binder die samen met partners de grote 
wateropgaves wil oppakken. De inhoud 
van het nieuwe bestuursprogramma 
vraagt hier ook nadrukkelijk om.

Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel heeft het bestuurspro-
gramma ‘Bruggen bouwen met water voor nu en later’ vastgesteld. De com-
missaris van de Koning van Brabant Wim van de Donk beëdigde Erik de Rid-
der als nieuwe watergraaf en het algemeen bestuur benoemde de nieuwe 
dagelijks bestuursleden. 

Bestuursprogramma 2019-2023
De rode draad in het bestuursprogram-
ma ‘Bruggen bouwen met water voor 
nu en later’ is de integrale aanpak die 

noodzakelijk is in het mozaïekland-
schap van Midden-Brabant. De ingezet-
te koers uit het Waterbeheerplan en het 
Actieplan Leven-de-Dommel wordt 
versterkt: samen met inwoners, bedrij-
ven, boeren en natuurbeheerders 
werkt het waterschap aan een duur-
zaam en toekomstbestendig waterbe-
heer in stad, dorp en buitengebied.
www.dommel.nl

Een 10!!!
Bij een onverwachte 
keuring is ons 
rundergehakt met 
het cijfer 10  
beoordeeld. 
Er wordt gekeken 
naar: 
productieproces, 
versheid, herkomst, 
temperatuur en 
hygiëne.

Hoe � jn is het om 
met mensen te 
werken die er alles 
aan doen om een zo 
goed, mooi en 
smakelijk mogelijk 
product te maken. 
Iedere dag weer!

Aan ons gehele 
team: bedankt!

EVERT TEBAK 
keurslager

Het laatste prefab dakelement wordt aangebracht op een tweekapper

Een totaal overzicht van het plan Gerwen Zo
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
EMK NUENEN
Zaterdag 18 mei 
EMK VE1 - RPC VE1  . . . . . . . . . . . . 15.30
Bladella G1 - EMK G1G  . . . . . . . . 11.00
Zondag 19 mei 
HMVV 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - SV Unitas’59 3  . . . . . . . . 11.00
EMK 3 - Oirschot V. 3  . . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - SBC 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.45
EMK 5 - Acht 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Essche Boys VR1 - EMK VR1  . . . . 11.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 18 mei
Woenselse B. VE - Nederw. VE  . 16.30
Zondag 19 mei
Nederwetten 1 - VOW 1 . . . . . . . 14.30
Nederw. 3 - SV Unitas’59 9  . . . . 11.00
Nederw. 4 - Wilhelmina B. 7  . . . 11.45
Bladella VR1 - Nederw. VR1   . . . . 09.45

 NKV KORFBAL
Zaterdag 18 mei
NKV 1 - Animo 1 . . . . . . . . . . . . . . . 15.30

Ladys Day 2019

Ibiza style   
with friends 
Dinsdag 4 juni, vindt weer de jaar-
lijkse Ladies Day plaats bij TV de Lis-
sevoort. Aanvang 16.00 uur.

Wij ontvangen jullie graag op Spaanse 
wijze.

Inschrijven kan via toernooi.nl. Ook 
friends (introducees) zijn van harte 
welkom. De organisatie zal er wel op 
toezien dat minimaal de helft van de 
speelsters lid is van TV de Lissevoort.
Net als voorgaande jaren geef je jezelf 
op en gaat in wisselende samenstellin-
gen wedstrijden spelen (3 x 45 minu-
ten).

Zo vinden verrassende partijen en 
nieuwe ontmoetingen plaats. Ui-
teraard wordt er ook dit jaar voor ge-
zorgd dat je een heerlijk diner krijgt 
aangeboden. Dit allemaal voor de prijs 
van € 12,50. Er is een beperkt aantal 
plaatsen dus schrijf je snel in want dit 
wil je niet missen.

Je kunt je aanmelden tot dinsdag 28 
mei. Zijn er nog vragen dan kan dit via 
ladiesday2019@hotmail.com

TV Wettenseind start   
met Zomer Challenge
Tennisvereniging Wettenseind (TVW) biedt deze zomer tennis aan voor 
voetballers, hockeyers en andere teamspelers die een zomerstop hebben 
van hun eigen sport. Ook sporters die veel binnen sporten en in de zomer 
graag naar buiten willen zijn van harte welkom om mee te doen aan de Zo-
mer Challenge. Deelnemers kunnen zich individueel opgeven, maar het is 
natuurlijk het leukst om met een heel team of vrienden deel te nemen aan 
de Zomer Challenge. 

Wat krijgen deelnemers?
Een lidmaatschap van 24 juni t/m 31 
augustus om vrij te tennissen bij TVW.
Iedere maandag- en woensdagavond is 
er een toss-avond waar je alleen naar-
toe kunt komen en kunt tennissen met 
andere leden van TVW. Een tennisclinic 
op 28 juni van een gecertificeerde trai-
ner. Deelname aan het Zomer Challen-
ge eindtoernooi op 6 september.
Kosten: € 25,- voor senioren en € 20,- 
als je met twee personen deelneemt.
Voor meer informatie en aanmelden, 
neem contact op met Tennisvereni-
ging Wettenseind via info@tvwet-
tenseind.nl of  www.tvwettenseind.nl

De Zomer Challenge is een compact 
lidmaatschap in de zomermaanden 
waarbij spelers vrij kunnen tennissen 
wanneer het hen uitkomt. Daarnaast 
volgen de spelers op 28 juni een gra-
tis tennisclinic onder begeleiding van 
een gecertificeerde trainer en doen 
zij mee aan het Zomer Challenge 
eindtoernooi op 6 september. Deel-
nemers ontvangen een KNLTB-pas 
waardoor ze ook deel kunnen nemen 
aan toernooien in de regio. Voorwaar-
de is dat deelnemers tussen de 18-50 
jaar zijn en de afgelopen 8 maanden 
geen lid zijn geweest bij een tennis-
vereniging.

Leeuwinnen Voetbalfestival 
bij RKSV Nuenen
De jacht van onze OranjeLeeuwinnen gaat door, deze zomer op het WK in 
Frankrijk. En daar zijn wij trots op. Daarom organiseert de KNVB i.s.m. RKSV 
Nuenen op 10 juni een Leeuwinnen Voetbalfestival. Voor ieder meisje dé 
kans om samen met de andere meiden te voetballen en plezier te maken! 
Het Leeuwinnen Voetbalfestival is voor meiden van 10 tot en met 15 jaar, lid 
of geen lid van een voetbalvereniging. Deelname is gratis. Inschrijven en 
meer info via http://www.knvb.nl/leeuwinnenfestival

Deelnemers kunnen zich melden vanaf 
11.00 uur. Locatie: Sportpark Oude Lan-
den, Pastoorsmast 14 Nuenen.
Aanmelden, Inschrijven en meer info 
via www.knvb.nl/leeuwinnenfestival

Extra informatie
Er is plaats voor maximaal 100 meiden. 
Neem sportkleding en sport- of voet-
balschoenen mee. Deelname is gratis.

Naast al het voetbalplezier leer je ook 
nog eens samenwerken en vette Leeu-
winnen-trucs. Een leuke dag vol voet-
balplezier. Deelnemen kan met vrien-
dinnen, maar ook alleen. 
Op tweede Pinksterdag (maandag 10 
juni) vindt het Leeuwinnen Voetbalfes-
tival plaats bij voetbalvereniging RKSV 
Nuenen. De activiteit start om 11.30 uur 
en zal omstreeks 14.30 uur eindigen. 

EMK - Acht 1-1
Door Jacques Ribot

Voor EMK-trainer Ronnie Jansen is het iedere keer een puzzel om de opstel-
ling van zijn team voor mekaar te krijgen. Naast de al overvolle blessure-
boeg, ontbraken nog twee spelers uit de voorste linie. Ook Acht kende de 
nodige personele problemen. Al met al was geen sprake van vlot voetbal bij 
beide teams en waren in de eerste helft nauwelijks serieuze doelkansen. 

minuut. Beide teams probeerden hier-
na de winst naar zich toe te trekken, 
waarbij EMK in het laatste kwartier drie 
serieuze doelkansen had, maar de sco-
re veranderde niet. Goede prestatie van 
de EMK -defensie met Peter Beekmans 
als laatste sluitpost. 

 EMK kwam in de 44e minuut op 1-0 
voorsprong met een hoekschop, waar-
bij de bal doorgekopt werd en Christian 
Messerschmidt kon afronden. In de 
tweede helft had Acht niet veel doel-
kansen, maar kon op gelijke hoogte ko-
men dankzij een strafschop in de 58e 

Christian Messerschmidt (6) op het punt om de 1-0 te scoren

Doortrappen: 
Veiliger � etsen  
tot je 100ste 
Ouderen fietsen graag en willen graag 
blijven fietsen, maar ze zijn ook kwets-
baar in het verkeer. Mede door fietsen 
blijven ouderen langer gezond, sociaal 
en zelfredzaam. Het programma Door-
trappen heeft de ambitie dat ouderen 
zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. 
Fysiotherapie Kwiek organiseert in sa-
menwerking met Scoot2BE en VVN- 
Nuenen een gratis infomiddag om 
mensen te motiveren om veilig te blij-
ven fietsen. 

• Hoe kan ik meer zekerheid krijgen 
met fietsen?

• Mobiel blijven, wat moet ik daar 
dan voor doen?

• Wat zijn de voordelen van een drie-
wielfiets?

• Hoe kan ik veilig op- en afstappen?

Deze en andere vragen kunt u stellen tij-
dens het gratis ‘Doortrappen’ activiteit.

Datum: Dinsdag 21 mei. Tijd: 14.00 - 
16.30 uur. Locatie: Fysiotherapie Kwiek, 
Vincent van Goghstraat 139.

Meer informatie?
Hiervoor kunt u contact opnemen met 
Ellen Raessens/Lieke Braam, tel. 06 331 
831 14.

Mountainbiken voor Cody uit Gerwen

“Samen trappen we Duchenne 
de wereld uit!”
Door Caroline van Nes

Van 8 tot en met 14 september vindt weer de jaarlijkse � etstocht ‘Duchenne 
Heroes’ plaats, een evenement waar mountainbikers hun spieren inzetten om 
geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne. Dit is een on-
geneeslijke spierziekte die voornamelijk voorkomt bij jongens en waarbij de 
levensverwachting tussen dertig en vijfendertig jaar is. Er is veel geld nodig 
voor onderzoek en dit is een van de manieren waarop geld wordt ingezameld. 

nog nooit gemountainbiked en dat is 
toch echt wat anders dan gewoon fiet-
sen. Buiten dat we gaan fietsen voor 
een belangrijk doel, is het ook heel 
leuk om dit als vader en dochter sa-
men te doen. 
De week van Duchenne Heroes is heel 
bijzonder, met veel emotie maar ook 
veel gezelligheid. Het is ook een week 
van erkenning voor de ouders en om 
te praten met lotgenoten.”

Toertocht
Om het benodigde sponsorgeld in te 
zamelen was er afgelopen maandag 
een aspergediner en op 26 mei organi-
seert Go4Duchenne voor de 7e keer 
de Toertocht voor Duchenne in Oir-
schot. 
De volledige opbrengst van de toer-
tocht gaat naar het Duchenne Parent 
Project. Wijnand vertelt: “Deze organi-
satie bestaat grotendeels uit ouders 
van kinderen met Duchenne. Zij bepa-
len waar het geld naartoe gaat; voor 
welk onderdeel van het onderzoek of 
voor wie het geld het hardst nodig is. 
Ze zijn heel transparant, je kan echt 
zien waar het geld naartoe gaat. Marit 
vult aan: “Omdat ik Cody ken, weet ik 
hoe belangrijk meer onderzoek is, ze 
zijn bijvoorbeeld bezig met hulpmid-
delen, om de kwaliteit van leven te ver-
beteren en te behouden. Ondanks zijn 
ziekte is Cody op en top levensgenieter, 
hij lacht altijd. Hij houdt van lol trappen, 
spelletjes doen en je maakt hem erg blij 
met een avondje PSV. Het wordt een 
zware week, maar we doen het heel 
graag voor Cody en alle andere kinde-
ren met de ziekte van Duchenne.” 

Meer informatie over het team en de 
toertocht is te vinden op: www.go4du-
chenne.nl en meer informatie over Du-
chenne Heroes 2019 is te vinden op: 
www.duchenneheroes.nl

Sinds 2014 fietst een team uit Oirschot 
jaarlijks mee, het team heet Go4Du-
chenne. Dit jaar is dat team uitgebreid 
met twee fietsers uit Gerwen: Wijnand 
Dijkstra en zijn dochter Marit. Ook uit 
Gerwen komt Henk Stavorinus, de va-
der van Cody, een jongen van bijna 17 
die zelf de ziekte van Duchenne heeft. 
Henk en Cody zijn al vanaf het begin 
betrokken bij het team Go4Duchenne.
Wijnand en Marit vertellen over hoe ze 
met Duchenne in aanraking kwamen 
en over Duchenne Heroes, de bijzonde-
re fietstocht die door vijf landen voert.

Erkenning
“We kwamen voor het eerst met de 
ziekte van Duchenne in contact door 
mijn zusje”, begint Marit.  “Zij werkte bij 
Cody en ik ben een jaar geleden ook 
bij hem gaan werken, als bijbaan tij-
dens mijn studie. Afgelopen septem-
ber ben ik mee geweest met Duchen-
ne Heroes, om Cody te begeleiden en 
verzorgen tijdens die week. En eigen-
lijk dacht ik op dag 1 al: ‘Ik wil meefiet-
sen’. Ik heb mijn vader gevraagd om dit 
jaar ook mee te gaan. We zijn nu druk 
aan het trainen. We hadden beiden 

Team Go4Duchenne: voorste rij v.l.n.r: Henk Stavorinus, Cody Stavorinus, Hans van Esch. 
Achterste rij: Wijnand Dijkstra, Marit Sneijders, Roel van de Ven

“Samen trappen we Duchenne 

Plantenwandeling IVN Nuenen 
Vaartbroekse Beemden 
De komende weken organiseert IVN Nuenen op maandagavond een plan-
tenwandeling. De eerste wandeling is op maandagavond 20 mei. We gaan 
de Vaartbroekse Beemden in Eindhoven verkennen. 

Het is een afwisselend gebied aan de 
westkant langs de Dommel met uit-
zichten op een gevarieerd landschap. 
Natte en droge gebieden wisselen el-
kaar af waardoor er een grote diversi-
teit aan planten te vinden is. Langs de 
route staan prachtige oude bomen en 
we bekijken diverse soorten bloemen. 
We kijken ook of we insecten en vogels 
kunnen ontdekken. Het is leuk om tij-
dens de wandeling een aantal planten 
te kunnen benoemen, maar het gaat 
vooral om de beleving van de natuur 
en het landschap. Misschien zien we 
zelfs sporen van de bever.

Het is een wandeling van ca. 1,5 uur. 
We vertrekken op de fiets om 19.00 
uur bij Het Klooster in Nuenen. De 

wandeling start enige tijd later bij het 
bezinkstation aan de Kosmoslaan in 
Eindhoven. Stevig schoeisel wordt 
aanbevolen.
Voor info kunt u bellen met Tineke van 
der Meer tel. 040-2836846 of zie de site 
van IVN Nuenen: www.ivn.nl/afde-
ling/nuenen-ca
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overtuigd?

FIETSEN MET RIEM AANDRIJVING

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

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

Veldsink Advies
Nu open in hartje centrum!

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl
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