
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
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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
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Aanlevertermijn
voor redactioneel 
en advertenties 

is maandag 27 mei
voor 12.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parking Sale 1 & 2 juni! 
Iedereen is welkom van 11-17 uur 

Kortingen tot wel 70% 
Interieur & verlichting 

Spegelt 52, Nuenen 
Gratis Parkeren 

www.murrayinteriorandlighting.com 

Nuenen Kapperdoesweg 8

www.coppelmans.nl

Portulaca in schaal
Heeft felgekleurde bloemetjes die zich overdag 
openen. In grote 27cm-pot. 12.99
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Elke zondag open

7.99

HEMELVAARTSDAG

GEOPEND!
12:00 tot 17:00 uur*

Meer dan 

25 XL 
woonwinkels 

onder 
één dak!

* Enkele winkels hanteren afwijkende openingstijden,
  kijk op meubelpleinekkersrijt.nl voordat je op pad gaat!

Nuenens 50ste Avondvierdaagse 
Voor alweer de 50ste keer wordt in Nuenen de Avondvierdaagse gelopen en 
wel van 4 t/m 7 juni. Een jaarlijks spektakel dat ieder jaar meer dan duizend 
deelnemers trekt en in al die jaren nog niets van zijn aantrekkelijkheid heeft 
verloren. Kortom met recht een jubileum om trots op te zijn.

Een rolstoelroute o.a. voor de bewo-
ners van de Akkers is enigszins aange-
past en gaat over verharde wegen.
Kijk ook op www.wsvnuenen.nl, daar 
vindt u de routekaartjes en meer infor-
matie. Bij het inschrijven ontvangt u 
een programmaboekje met een be-
schrijving van alle te lopen routes.

Dat het organiseren van een avond-
vierdaagse veel werk vergt is bij de or-
ganisatie bekend. Denk hierbij aan fly-
eren, het boekje met advertenties 
voorbereiden, verkeersregelaars aan-
stellen en instrueren, EHBO’ers regelen 
en muziekkorps uitnodigen. Maar als 
de potjes met vet weer op de tafel zijn 
gezet en iedereen lekker meeloopt 
met natuurlijk een gezonde hap voor 
onderweg wordt het zowel voor de or-
ganisatie als de lopers een vet coole 
avondvierdaagse.
Trek je stoute schoenen aan en durf te 
gaan!

Ballonnen, bloemen, slingers, medail-
les, vrolijke en juichende kinderen. Dit 
alles op de laatste avond van de avond-
vierdaagse in het park te Nuenen. 
Maar dan moet er eerst wel vier dagen 
zijn gewandeld door de bossen en vel-
den van Nuenen, ofwel de mooie na-
tuur rondom Nuenen. Kinderen plezier 
voor wandelen en liefde voor de na-
tuur bijbrengen is ons doel.
Start alle avonden, vanuit het clubge-
bouw van de H.S.C.N. aan de Lisse-
voort te Nuenen om ca 18.30 uur.
Voorinschrijving van 27 mei t/m 1 juni 
bij de JUMBO in de Smidse of de JUM-
BO in het Kernkwartier voor € 3,- inclu-
sief een medaille. Er kan ook op 23 en 
28 mei tussen 19.00 en 20.30 uur inge-
schreven worden in sportcomplex de 
Drietip, Sportlaan 4-6 in Nuenen.
Ook op de eerste avond kunt u vanaf 
18.00 uur inschrijven op het startbu-
reau maar dan bedraagt het inschrijf-
geld € 4,-.

Comedy Night en LIJN7    
in Nederwetten 
DOEN K.P.J. Nederwetten bestaat in 2019 maar liefst 90 jaar! Dat wordt 
groots gevierd voor én met het hele dorp! Het jubileumfeestje vindt plaats 
in het weekend van 14, 15 en 16 juni op het feestterrein bij de ‘Oude Toren’ 

DJ Alex Jansen. Hij mengt gezellig-
heid, energie en beleving naadloos 
aan elkaar. Kortom, zaterdagavond 15 
juni wordt een gezellige feestavond 
die je niet wilt missen!

Iedereen is van harte welkom om deze 
avonden bij te wonen. Kosten voor de 
vrijdagavond zijn 8 euro, kosten voor 
zaterdagavond zijn 10 euro. Kaarten 
voor deze avonden zijn te koop bij: 

in Nederwetten.

Op vrijdagavond 14 juni vanaf 20.00 
uur staan er bekende comedians op 
het podium. De gastheer van deze 
avond is Marlon Kicken. Met zijn typi-
sche humor, zijn relaxte en originele 
stijl, zijn unieke verschijning en met 
zijn zachte ‘g’ gaat hij het publiek ver-
rassen.
Tijdens deze Comedy Night staan nog 
meer comedians op het podium. Roel 
C. Verburg combineert stand-up co-
medy met muziek. Regelmatig is hij 
ook op de Nederlandse radio te horen. 
Ook Arie Koomen staat op het podium. 
Hij is bekend geworden als lid van het 
legendarische duo Arie & Sylvester. Te-
vens is hij bekend van de Lama’s. 
Verder gaat ook Gerrie Smits onze zaal 
boeien. Met zijn sympathieke voorko-
men brengt hij je meteen in de stem-
ming.
 
Op zaterdagavond 15 juni  vanaf 20.00 
uur, staat feestband LIJN 7 op het po-
dium van onze feesttent. Zij gaan zor-
gen voor een erg gezellig feestje, waar 
het draait om lol en plezier. LIJN 7 
wordt afgewisseld met optredens van 

 Uitslag 
fotowedstrijd 
ModeEvent Nuenen
Tijdens de tweede editie van het Mo-
deEvent afgelopen zondag kon ie-
dereen gratis meedoen aan de foto-
wedstrijd. Wie maakte de leukste, 
grappigste, modieuze foto in het foto-
hokje? Veel bezoekers hebben hier met 
veel plezier aan meegedaan en dat le-
verde erg leuke en vrolijke foto’s op.
Uit de vele inzendingen heeft de jury 
vier winnaars gekozen en zij winnen 
ieder een cadeaucheque:
• Charelle Brouns, winnares van een che-

que twv € 25,- van Richella’s.
• Maarten van der Loo, winnaar van een 

cheque twv € 25,- van Crooijmans man-
nenmode

• Brenda Alfrink, winnares van een che-
que twv € 25,- van Wendys JeansShop

• Anne van de Poel, winnares van een 
cheque twv € 25,- van Schijvens Mode.

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Jumbo Ton Grimberg, Cafetaria Heu-
velplein Gerwen en bij de voetbalkan-
tine in Nederwetten. Maar je kan ook 
een mailtje sturen naar: jubileum@
doennederwetten.nl.
Combi-tickets voor vrijdag- en zater-
dagavond zijn 15 euro en alleen te be-
stellen door een mailtje te sturen naar: 
jubileum@doennederwetten.nl. Meer 
informatie is te vinden op de Facebook 
pagina of www.doennederwetten.nl
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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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DUURZAAMHEID
Energieloket Nuenen
Geeft u ook een maandsalaris uit aan energie? Dat kan echt anders! 
Met isolatie bespaart u geld, is uw huis 's winters warm en 's zomers 
koeler. Zonnepanelen? Ook dat is een goede investering! Lastig? 
Nee hoor: het Energieloket staat voor u klaar. 
De gemeente Nuenen helpt haar inwoners graag bij het verduurza-
men van uw woning. Dat is goed voor het milieu en levert u comfort 
en besparing op. U kunt via SlimWonen+ een energie advies aan-
vragen, dat met steun van de gemeente Nuenen extra aantrekkelijk 
is geprijsd, namelijk 25 euro. De werkelijke waarde van het energie 
advies is zeker 175 euro. Laat u bovendien maatregelen uitvoeren, 
dan ontvangt u via SlimWonen+ bovendien een defi nitief energiela-
bel t.w.v. 40 euro. Meer informatie via:
https://energieloket-zuidoostbrabant.nl/gemeente/nuenen/#
https://duurzamehuizenroute.nl/

TAXUSTAXI INZAMELING START 10 JUNI
Taxussnoeisel voor chemotherapieën
De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door stichting Taxus Taxi 
gaat maandag 10 juni weer van start. 
Het snoeisel van deze haagplant wordt 
gebruikt voor de productie van Taxol, 
het basisbestandsdeel van de chemo-
therapie. Ieder jaar doen veel mensen 
mee met het inzamelen.

Elk jaar opnieuw worden duizenden chemotherapieën gemaakt van 
het verzamelde taxussnoeisel. “De opbrengst varieert per jaar, maar 
het allerbelangrijkste is dat met deze inzameling een fl inke bijdrage 
kan worden geleverd in de strijd tegen kanker”, benadrukt Werner, 
die met Taxus Taxi het snoeisel gratis komt ophalen bij mensen. “Wij 
zamelen al sinds 2009 in en elk jaar komt onze inzamelingsactie 
weer terug. Wij zien het als een service, want we zijn blij dat elk jaar 
mensen samen met ons de strijd tegen kanker willen aangaan. Sim-
pelweg door het taxussnoeisel voor ons te bewaren.”

Goede voorbereiding
Om bezitters van de Taxusplant goed voor te be-
reiden, wil Werner twee zaken graag benadrukken. 
“Broei is de grootste boosdoener als het gaat om 
de bruikbaarheid van het snoeisel. Om dit te voor-
komen, adviseren wij mensen altijd om in het mid-
den van het snoeisel een kuil te maken ter grootte van een voetbal.” 
Wat ook van belang is, is de hoeveelheid snoeisel. “Er is een mini-
male hoeveelheid nodig om het fi nancieel haalbaar te maken, want 
het is een gratis service die we aanbieden. De minimale hoeveelheid 
is een volle kruiwagen of een halfgevulde Taxus Taxi Tas, die gratis 
kan worden opgehaald bij verschillende uitgiftepunten (o.a. Boeren-
bond, Welkoop en Intratuin). “Zonder onze partners, zijn wij nergens.” 

U ziet een misstand, direct melden!
Het buitengebied kent velerlei problemen zoals hierboven genoemd 
die de natuur aantasten, de rust verstoren en de leefbaarheid be-
dreigen. ‘Mensen moeten weten dat dit speelt en ons helpen met 
melden door het speciale nummer te bellen: 099-9965432’, aldus 
Arnoud Jakobs, een van de BOA’s die bij de actie betrokken was. 
Om dit soort misstanden in de toekomst te blijven aanpakken is 
goed toezicht nodig. ‘Samen Sterk in Brabant’ streeft er naar om 
het toezicht te verbeteren. 

Afspraak inplannen
De inzameling gaat vanaf maandag 10 juni van start. Wie wil deel-
nemen aan deze actie, kan 24 uur per dag een afspraak voor het 
ophalen inplannen, bij voorkeur via www.taxustaxi.nl/afspraak of 
u kunt bellen onder werktijd met telefoonnummer 085-4896350.
“Onze voorkeur heeft dat u een afspraak laat inplannen zo kort moge-
lijk nadat u uw taxushaag heeft gesnoeid. De taxustwijgjes bevatten 
dan nog de meeste werkzame stof”, zegt Werner, die tot slot aangeeft 
dat stichting Taxus Taxi nog op zoek is naar vrijwilligers die zich in het 
seizoen enkele uren per week willen inzetten voor de ‘Strijd tegen kanker’.
Meer informatie over het inzamelen van snoeisel en de stichting 
Taxus Taxi via www.taxustaxi.nl of via Facebook.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 13-05-2019 EN 20-05-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Cockeveld 6 Wijzigen voorgevel bedrijfsgebouw 
Pastoorsmast Aanleggen skatebaan en overkapping
Park en omgeving Koningsdag maandag 27 april 2020
Olen 24C Oprichten recreatiewoning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Larikslaan 3 Oprichten bungalow 
Tomakker 143 Dakopbouw dakkapel op garage 
Soeterbeek 1B Brandveilig gebruik nachtverblijf 
 seizoensarbeiders 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Alvershool 1 Units tijdelijk kinderdagverblijf 
Hoge Brake 3 Huisvesting gezondheidscentrum 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Buitengebied Nuenen c.a. RCL Wandeltocht 30 juni 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Van Goghloop 1 juni 
Park, centrum Nuenen Picknick in het Park 26 mei 
Parkstraat 1 Terras bij Van Goghmert 16 juni 
Nuenen c.a. Kringgildedag Gerwen 1 en 2 juni 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
20-05-2019 Hool 1 Het wijzigen van een bestaand 
  agrarisch bedrijf met rundvee 
  gelegen aan Hool 1 
16-05-2019 Kerkakkers Anterieure overeenkomst 
  woningbouwlocatie Kerkakkers
13-05-2019 Collse Hoefdijk 24 Brandveilig gebruik Collse Hoeve

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. 
Hang de PMD zakken dan pas buiten. 

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

KRINGGILDEDAG IN GERWEN
Op 2 juni viert het Heilig Kruisgilde hun 775-jarige bestaan. Dit 
vieren ze groots met diverse activiteiten en de welbekende Kring-
gildedag van Kring Kempenland. Het zal een enorme happening 
worden. Om 12.00 uur trekt de optocht door Gerwen en Nuenen 
en aansluitend vindt op het feestterrein tegenover molen De Roos-
donck de massale opmars plaats 
door ruim 1500 geüniformeerde 
gildebroeders en -zusters. Een 
prachtig evenement dat ook 
vele bezoekers en toeschouwers 
zal trekken. Voor meer informa-
tie kunt u terecht op de website: 
www.kringgildedag2019.nl

GESLAAGDE HANDHAVINGSACTIE 
BUITENGEBIED
Op zaterdag 11 mei is door BOA’s een handhavingsactie uitgevoerd 
in het buitengebied van onder andere onze gemeente. De actie was 
gericht op stroperij, wildcrossen en afval- en drugsdumpingen. Goed 
samenwerken stond deze dag centraal om zo het toezicht te verbe-
teren en de pakkans van overtreders te vergroten. En met resultaat, 
zo is er op heterdaad een procesverbaal uitgeschreven voor een 
afval dumper, zijn er sporen van stroperij aangetroffen en zijn er 
verschillende proces verbalen uitgeschreven voor motorcrossers en 
het niet aanlijnen van een hond. Ook zijn er een fl ink aantal motor-
crossers die men niet staande kon houden maar waarvan het ken-
teken wel is genoteerd. Deze worden indien mogelijk nog bestuurs-
rechtelijk vervolgd. Een behoor-
lijke opbrengst dus en het onder-
streept nog eens de noodzaak van 
het werk van de handhavers in het 
buitengebied. En tot slot kregen 
de BOA’s complimenten van voor-
bijgangers over deze actie, een 
mooie blijk van waardering!

Oude kerk van 
Gerwen te kijk
Op zondag 26 mei staat de oude St. Cle-
menskerk van Gerwen centraal bij de 
Peellandse Torendag. Om 13.00 uur 
staan kerk, toren en priorij open voor 
bezoek tot 16.00 uur. Er zijn activiteiten 
rondom deze opening en bezoek. Er is 
een rondleiding voor belangstellenden. 
In de priorij is een tentoonstelling over 
de laatste restauratie van het kerkge-
bouw. Als enige middeleeuwse kerk 
heeft de toren nog een gerestaureerde 
kerk na de verwoestende orkaan van 9 
november 1800. Deze Torendag is een 
initiatief van de gemeenten van Peel-
land en hun heemkundekringen. Ook 
het koor in het oxaal kan worden be-
klommen, vroeger een wapenopslag. 
Wie verder wil, kan de klokkentoren be-
klimmen langs smalle en steile ladders. 
Buitenom zijn aan de kerk de bouwken-
merken van de jaren 1540, 1620 en 1890 
goed te zien. Ook het muurgat voor de 
paarden van het Franse Noorder-Armee 
van het jaar 1794 is goed te zien. Boven-
dien is er een markt, opgezet door enke-
le parochianen, bij deze Torendag.

Zondag 26 mei Torendag: 

De kerk van Mariahout
De kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de omgeving zijn te bezichtigen 
van 13.00 tot 16.00 uur. De kerk en de pastorie dateren uit 1933 en zijn ge-
bouwd onder leiding van bouwpastoor J. van Eijndhoven. De gebouwen zijn 
in de typische jaren 30 stijl. Bij binnenkomst zie je meteen een mix van aller-
lei soorten fraai metselwerk.

De kerk staat sinds 2001 op de Rijksmo-
numentenlijst. Bij de kerk ligt een aan-
gelegd processiepark, waar gewan-
deld kan worden en waarin enkele mo-
numentale beelden zijn te bezichtigen.
Voorheen was het Openluchttheater 
Mariahout een onderdeel van het 
park, dit werd in die tijd gebruikt voor 
religieuze doeleinden.

In de kerk treffen we enkele te benoe-
men kunstwerken aan. 
•  Het orgel is gebouwd in 1866 door 

orgelbouwer / burgemeester Fran-
ciscus Cornelis Smits sr. Voordat het 
orgel in Mariahout werd geplaatst, 
stond het in twee verschillende ker-
ken in Eindhoven. 

In 1985 werd het monumentale orgel 
grondig gerestaureerd en voor in de 
balustrade geplaatst. 
De kunstenaar Martin Roestenburg 
heeft de kerk diverse kunstwerken na-
gelaten: 
• de muurschildering op de achter-

wand in het priesterkoor (1948),
• de 14 kruiswegstaties (1942 -1946), 
• het glas-in-loodraampje in de Maria-

kapel met de voorstelling van Berna-
dette Soubirous (1949). 

Naast het kerkhof bevindt zich een 
oorlogskerkhof, waar twee jonge En-
gelse soldaten liggen begraven. Zij 
sneuvelden toen Mariahout reeds be-
vrijd was!
Naast de kerk is de natuurgetrouwe 
kopie van de grot in Lourdes te bezich-
tigen. 
In deze bedevaartplaats brengen jaar-
lijks ongeveer 35.000 mensen een be-
zoek aan Maria. In deze Lourdesgrot is 
om 15.00 uur een Mariaviering. 
Tijdens de Torendag zijn er vrijwilligers 
aanwezig, die over de bezienswaardig-
heden kunnen vertellen. Voor kinde-
ren is er een fotospeurtocht in de kerk.

 

Kom naar: 
Onderwijsneus!
Met trots 
presenteren 
we onze eerste 
eindproductie 
van dit jaar: 
Onderwijs-
neus! 
Het onderwijs. 
We vinden er 
allemaal wat 
van. Kinderen, 
ouders, 
docenten... 

Wat heb je tegenwoordig aan een di-
ploma? Is het vanzelfsprekend dat we 
hier in Nederland elke dag naar school 
kunnen? En hoe educatief is Netflix? 
 
Een voorstelling met een boodschap, 
veel humor en Nederlandse smartlap-
pen in een nieuw jasje. 

Zondag 26 mei, 15.00 uur in Heuvelrijk 
te Gerwen. Reserveer nu via: https://
www.shine.productions/reserveer-nu/



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

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

  

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Voor (h)eerlijke producten!!!

Gepaneerde Schnitzels
Diverse soorten ................................. 4 stuks  6,95
Achterham
“Uit eigen keuken” ...........................150 gram 2,95
Burger Bottle Courgette
“Overheerlijke hamburger” ..............100 gram 1,95
Asperge Vinken
............................................................4 stuks 6,95
Gegrilde Spareribs
“Nog nooit zo lekker gehad” ............500 gram 5,95
KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
2 Gebraden kippenbouten “nieuw recept” GRATIS

KOOPJE

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Rechtstreeks 

specialistisch 

advies over

uw kunstgebit

Kom vrijblijvend langs en maak 
kennis met de mogelijkheden

0492 - 468444  |  www.ttplaarbeek.nl

     Heuvelplein 91 Beek en Donk (Heuvel Passage)

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

 Beekstraat 2 Nuenen T 040 - 2912725 Beekstraat 2 Nuenen T 040 - 2912725
Openingstijden dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uurOpeningstijden dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

ACTIVITEITEN BIJ PEZZAZ!ACTIVITEITEN BIJ PEZZAZ!
KLEINE GERECHTEN KAART
Dinsdag t/m donderdag, 

proeven en genieten!

PEZZAZ KEUZEMENU
3 GANGEN €26,50 / 4 GANGEN €30,503 GANGEN €26,50 / 4 GANGEN €30,503 GANGEN €26,50 / 4 GANGEN €30,50

Dinsdag t/m donderdag 
ook mogelijk als all-in arrangementook mogelijk als all-in arrangement

KREEFTENWEKEN BIJ PEZZAZKREEFTENWEKEN BIJ PEZZAZ
Van 28 mei t/m 8 juniVan 28 mei t/m 8 juni

 4 GANGEN KREEFTENMENU €45,00 4 GANGEN KREEFTENMENU €45,00

RESERVEREN? T 040-2912725RESERVEREN? T 040-2912725
ONLINE: WWW.RESTAURANTPEZZAZ.NLONLINE: WWW.RESTAURANTPEZZAZ.NL

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN
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Slagwerkgroep 
Nuenen    
kijkt terug op 
geslaagd concert 
Op 11 mei jongstleden gaf Slagwerk-
groep Nuenen (onderdeel van Brass-
band Nuenen) hun eerste concert in 
het dorpshuis in Lieshout. Met een 
bijna volle zaal was de opkomst goed. 
Met ondersteuning van Marc Ma-
chiels (basgitaar) en Gijs van der Heij-
den (Besbas) speelde Slagwerkgroep 
Nuenen een scala aan nummers van 
over de hele wereld. Zij werden te-
vens afgewisseld door dansgroep 
Mentari die zorgden voor een leuke 
variatie tijdens het concert. Ook de 
nodige acts van de Slagwerkgroep 
zelf zorgden voor een snel verlopen-
de en vlekkeloze avond. Slagwerk-
groep Nuenen kijkt met veel trots en 
plezier terug op hun eerste concert en 
bedankt alle bezoekers, vrijwilligers 
en deelnemers. Tevens werd het nieu-
we logo gepresenteerd (zie afbeel-
ding). De eerstvolgende uitvoering is 
op 7 juli in Café Ons Dorp in Nuenen 
in samenwerking met o.a. Vierkant-
rond Nuenen. 

Zeer geslaagde tweede editie 
ModeEventNuenen!
Afgelopen zondagmiddag stond het centrum van Nuenen weer helemaal in 
het teken van de Mode. Onder het genot van een heerlijk zonnetje en onder 
grote publieke belangstelling werd de tweede editie van ModeEvent Nue-
nen gehouden, een gezamenlijke activiteit van de Nuenense ondernemers 
en centrummanagement Nuenen.

werkt met de zonnebrillen van Optiek 
Verhoeven. Vanaf het terras bij 
Parkstreet BBQ en Grill was alles gezel-
lig te volgen. Verderop in de Parkstraat 
lieten de modellen de nieuwste zo-
mercollecties zien van Jose Cuijpers 
Mode, Smolders schoenen en Crooij-
mans mannenmode. Ook hier zorgde 
de DJ voor de juiste muzikale toon en 
het heerlijke weer en een hapje en 
drankje zorgden voor de optimale 
sfeer.
Al met al een prima tweede editie van 
een centrumactiviteit die zijn vaste 
plek op de jaarkalender ruim verdiend 
heeft!
De uitslag van de ModeEvent fotowed-
strijd vindt u elders in deze krant.

Op drie verschillende locaties in het 
centrum werden modeshows gelopen 
en konden de bezoekers de nieuwste 
zomercollecties van dichtbij bewon-
deren. In de Vincent van Goghstraat 
werden de shows verzorgd door Linc, 
Wendy’s JeansShop, Richella en Max & 
Livia. Op de muziek van de DJ genoten 
de modellen zichtbaar van alle aan-
dacht en applaus. Dit gold zeker voor 
de kleinste modellen van kindermode 
Max & Livia!
In de Parkstraat was op twee plaatsen 
de catwalk uitgerold en konden de be-
zoekers beurtelings genieten van de 
diverse modeshows. Op de ene locatie 
werden de modellen aangekleed door 
Shoeby en Schijvens Mode, fraai afge-

Van Gogh Brabant koopt 
museum Vincentre in Nuenen
Van Gogh Brabant heeft donderdag 16 mei museum Vincentre en de ernaast 
gelegen grond gekocht van Woningstichting Helpt Elkander. Hiermee is een 
belangrijke stap gezet om de geplande uitbreiding en vernieuwing van de-
ze Van Gogh erfgoedlocatie te realiseren. De aankoop is mogelijk gemaakt 
dankzij een lening van de gemeente Nuenen en schenkingen van de Provin-
cie Noord-Brabant en het regionale bedrijfsleven.

kan dit plan nu ten uitvoer worden ge-
bracht. Simone van der Heiden (direc-
teur Vincentre): “Een groot team van 
vrijwilligers neemt dagelijks op gast-
vrije wijze bezoekers van over de hele 
wereld mee in de voetsporen van Vin-
cent. Hun bevlogenheid en professio-
naliteit maken niet alleen indruk op de 
gasten, maar krijgen nu ook het ver-
trouwen van investeerders”. De ver-
wachting is dat de bouw in 2020 start 
en het museum, op een korte periode 
na, geopend blijft voor publiek. 
 
Van Gogh Brabant blijft de komende 
jaren private financiers en fondsen 
werven om de kwaliteit en de interna-
tionale uitstraling van het Van Gogh 
erfgoed in Nuenen en in de rest van 
Brabant te kunnen versterken. Volgens 
Frank van den Eijnden, directeur Van 
Gogh Brabant, zijn investeringen in 
een beter cultureel en internationaal 
aansprekend aanbod essentieel voor 
de regio. “Een sterk groeiende econo-
mie heeft een aantrekkelijk cultuur-
aanbod en een fijne groene omgeving 
nodig. Het erfgoed van Vincent van 
Gogh verenigt al die kwaliteiten ”. 
visitbrabant.com

 
Museum Vincentre is gevestigd in het 
voormalige raadshuis van Nuenen, 
een erkend Van Gogh Monument. De 
verwerving van het pand geeft invul-
ling aan de ambitie om Brabantse Van 
Gogh Monumenten via aankoop te be-
schermen en zo te behouden voor toe-
komstige generaties. Door middel van 
een duurzame exploitatie wil Van 
Gogh Brabant de regionale economi-
sche en maatschappelijke bijdrage van 
het Van Gogherfgoed vergroten. De 
organisatie wil op korte termijn ook 
het Vincent van GoghHuis in Zundert 
en de Van Gogh Kerk in Etten-Leur aan-
kopen.
 
Vincentre is in 2010 geopend en ont-
vangt jaarlijks zo’n 20.000 bezoekers 
uit binnen- en buitenland. De afgelo-
pen jaren bleek de capaciteit van het 
huidige museum te klein om het toe-
nemend aantal bezoekers goed te 
kunnen ontvangen. Daarom is vorig 
jaar gestart met een uitbreidingsplan 
voor het museum op het ernaast gele-
gen perceel. Dankzij de gemeentelijke 
en provinciale bijdragen en schenkin-
gen van bedrijven als Eindhoven Air-
port, Dela, Kuipers, Simac en Airbnb 

Museum Vincentre in Nuenen. Foto: Van Gogh Brabant

Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

Jubileum
Buiten Braderie

MAGAZIJN UITVERKOOP
Woensdag 22 mei
Donderdag 23 mei

Vrijdag 24 mei
Zaterdag 25 mei

DE MOOISTE MERKEN
NU VOOR 

DE KLEINSTE PRIJS!

Hasu Bloom ontsproten
Dit voorjaar is er iets nieuws te bewonderen op Nuenens grondgebied. Op 
de Collse Hoefdijk zijn vanaf eind mei Cortenstalen objecten te bewonde-
ren. Het zijn organische sculpturen die uit de grond lijken te ontspruiten. 
Het kunstwerk ‘Hasu Bloom’ is ontworpen door kunstenaar Juul Rameau 
voor Smeulders Interieurgroep. Smeulders wil met deze objecten een land-
mark aanbieden aan de inwoners van Nuenen. Juul Rameau woont en werkt 
in Nuenen en heeft haar studio op Sectie C in Eindhoven.

Studio Juul Rameau
Studio Juul Rameau creëert unieke ob-
jecten voor de binnen- én buitenruim-
te. Stoer materiaal en natuurlijke vor-
men kenmerken het werk van ontwer-
per Juul Rameau. Rameau is gefasci-
neerd door patronen en structuren die 
zij vindt in de natuur. Deze vondsten 
slaat zij op in haar ‘Wunderkammer’ 
wat fungeert als archief van waaruit zij 
haar ontwerpen maakt; ‘Het is voor mij 
vanzelfsprekend dat ik mensen ver-
bind met de natuurlijke wereld en zo 
een ‘natuurlijke plek of rustpunt’ cre-
eer. Het neveneffect is dat we met die 
verbinding ook de bewustwording 
van de natuur stimuleren en haar 
schoonheid vergroten. Wat leidt tot 
een duurzame betrokkenheid bij die 
natuurlijke wereld’ Haar werk is te zien 
in binnen- én buitenland.
Zij doet dit jaar bijvoorbeeld weer mee 
aan de Dutch Design Week.

Komende vanaf Geldrop vormt het be-
drijfspand van Smeulders Interieur-
groep een opvallende entree naar 
Nuenen. De smalle groenstrook die 
het bedrijfspand scheidt van de open-
bare weg is niet geschikt voor beplan-
ting en daarom is naar een andere op-
lossing gezocht. Gekozen is voor een 
‘landmark’ dat dag en nacht zichtbaar 
is om het omgevingsgebied op kwali-
tatief hoog en esthetisch niveau aan te 
kleden. Hierdoor toont Smeulders In-
terieurgroep tevens haar betrokken-
heid met de gemeente Nuenen.
Het gebouw aan de Collse Hoefdijk is 
ruimtelijk intrigerend en heeft een 
sterke architectonische vormgeving 
waarin het beeld overdag een sterk 
grafisch karakter heeft. ‘s Avonds 
opent het zich en wordt het ruimtelijk 
interessanter.

Juul Rameau over het kunstwerk 
Hasu Bloom:
“De uit de grond ontluikende zaden 
zijn een teken van kracht en groei en 
zijn het begin.” Hasu is de Japanse 
koosnaam voor een bijennest. Het bij-
ennest staat symbool voor de activitei-
ten binnen de Smeulders Interieur-
groep. Overdag zijn de zaden statig 
aanwezig in een grafisch decor van de 
glazen gevelstructuur en de lamellen 
van de zonwering. ‘s Avonds bloeit het 
licht van binnenuit op en vormt dit een 
intrigerend spel van open en dicht. 
Hasu Bloom boeit met het ritme van 
dag en nacht en is een landmark voor 
passanten.

Meer Muziek   
in de Klas   
met Lenny Kuhr
Op 28 mei van 13.00 tot 14.45 uur 
organiseert De Dassenburcht (Nue-
nen, Jacob Catsstraat 1-3) een lied-
jesfestival. Alle groepen presente-
ren hun eigen lied (met eigen 
muziek of op een bestaande melo-
die). Dit alles in het kader van Meer 
Muziek in de Klas. We werken nu een 
jaar met de methode 123ZING. Een 
groot succes!

Lenny Kuhr zal het festival openen met 
het nummer De Troubadour! Het lied 
waar ze 50 jaar geleden in Madrid het 
songfestival mee won. Zij zal het lied 
live ten gehore brengen. Wij zijn bij-
zonder trots op deze zangeres. Nog 
steeds weet zij mensen te raken; luister 
alleen maar naar haar laatste plaat. 
Wanneer is het? Dinsdag 28 mei van 
13.00 tot 14.45 uur.
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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:

Beste bewoners van Nuenen Zuid
In de raadsvergadering van de gemeente Nuenen op 25 april zijn de eerste 
beslissingen genomen inzake de renovatie in Nuenen Zuid. Het Actie Plat-
form Nuenen Zuid heeft zich in de afgelopen maanden hard gemaakt voor 
zeven uitgangspunten. Door gesprekken met de verschillende fracties, met 
individuele gemeenteraadsleden, met wethouder en gemeente ambtena-
ren en door de bewoners van Nuenen Zuid te informeren en te betrekken, 
hebben we onze eerste successen geboekt:

Wij betreuren dat er nog geen con-
creet plan is om de huidige Honger-
man te herbouwen of te renoveren. 
Ook betreuren wij dat de boven- en 
ondergrondse infrastructuur, de ver-
keersveiligheid, het openbaar vervoer 
en parkeerdruk nog niet benoemd zijn 
als aandachtspunten in de vastgestel-
de Structuurvisie Nuenen Zuid. 
Het Actie Platform Nuenen Zuid heeft 
A gezegd en wil nu ook B zeggen. Zo-
als we dat tot op heden gedaan heb-
ben, vragen wij ook nu uw steun om 
de participatie van de bewoners van 
Nuenen Zuid bij de implementatie van 
de Structuurvisie Nuenen Zuid en ver-
schillende deelproject te organiseren, 
te coördineren en te begeleiden. Op 
deze manier kunnen wij de bewoners 
van heel Nuenen Zuid betrokken en 
geïnformeerd houden en tevens de di-
rect omwonende leden van het Actie 
Platform bij de deelprojecten inzetten 
als participant vanuit de totale bevol-
king van Nuenen Zuid.

• Er wordt niet gebouwd op het Kern-
kwartier

• De woongroep De Mijlpaal mag haar 
plannen om een CPO project op de 
locatie van de basisschool De Mijl-
paal te bouwen gaan realiseren

• Er komt zo spoedig mogelijk een tij-
delijk gezondheidscentrum en er 
wordt gezocht naar een permanente 
locatie voor zo’n centrum

• De bouwhoogte voor heel Nuenen 
Zuid wordt beperkt tot 3 bouwlagen 
(of 2 bouwlagen met een kap), met 
de uitzondering van de Vinkenhof-
jes, waar geldt dat als de (financiële) 
noodzaak het aantoont er accenten 
in of een complete vierde bouwlaag 
gebouwd kan worden.

De raad heeft de gemeente opgedra-
gen de bewoners van Nuenen Zuid uit-
gebreid te laten participeren in de 
(deel-)projecten die nu gerealiseerd 
kunnen worden.

Verborgen armoede,    
wie wil geholpen worden 
Voor alle Nuenense ouderen die het � nancieel niet breed hebben, is onder-
steuning en hulp aanwezig. Jaarlijks blijft er heel veel geld liggen bij de over-
heden en andere instanties omdat er geen, of niet volledig, gebruik wordt 
gemaakt van de diverse mogelijkheden die er zijn om mensen te ondersteu-
nen die het � nancieel zwaar hebben. Ontbreken van kennis, ontkenning, 
schaamte en ook een wirwar van regels bevorderen een optimale ondersteu-
ning zeker niet. Maar wij kunnen en willen u helpen. Senergiek (KBO) en PV-
GE hebben mensen die de weg kennen, die weten wat er mogelijk is, hoe dat 
geregeld moet worden en die u willen begeleiden waar dat nodig is. 

zodoende meer financiële armslag te 
krijgen. Maar er is ook nog een andere 
kant waar misschien nog wat winst te 
behalen is: de uitgavenkant. Hoge 
energiekosten, veel verzekeringspre-
mies, het eigen risico van de zorgver-
zekering niet over 12 maanden uitge-
smeerd, een duur dieet, enzovoorts. 
Samen met u zouden we kunnen kij-
ken of dat misschien wat effectiever, 
wat slimmer, wat creatiever zou kun-
nen, om op die manier meer financiële 
ruimte te maken. Een ouderwets huis-
houdboekje bijhouden geeft een goed 
inzicht waar het geld blijft. Het gaat 
dus niet alleen om wat er binnenkomt, 
maar ook hoe en waaraan het wordt 
uitgegeven.
Wij weten niet wie onze hulp kan ge-
bruiken. Geen enkele instantie kan en 
mag ons een lijst met namen geven. 
En ook de goedbedoelende persoon 
die vindt dat zijn buren echt onder-
steund moeten worden, mag dat niet 
aan ons doorgeven. Privacy staat voor-
op! U zult dus echt zelf over die drem-
pel moeten stappen om ons te bena-
deren. Om die drempel zo laag moge-
lijk te maken hebben we alleen maar 
een e-mailtje van u nodig met naam, 
telefoonnummer en de mededeling 
dat u ondersteuning wil. Stuur die mail 
naar ts@senergiek-nuenen.nl, dan ko-
men wij in actie en vanzelfsprekend 
respecteren wij ook uw privacy.

Wij doen dat gratis met als enige doel 
om voor u het maximale eruit te halen 
wat aan financiële ondersteuning bij 
de overheid, de zorg en de belasting 
mogelijk is. Wij kunnen berekenen of u 
in aanmerking komt, om welke bedra-
gen het dan gaat en ook de aanvraag 
verzorgen wij gratis.
 Maar dat is nog niet alles. Wij bekijken 
tevens of u misschien in aanmerking 
komt voor vrijstelling van Gemeente-
lijke lasten en Waterschapslasten. Of er 
bijzondere bijstand kan worden ver-
kregen via Sociale Zaken van de Ge-
meente voor noodzakelijke uitgaven 
die vanwege een te laag inkomen niet 
gedaan kunnen worden, denk aan een 
bril, een gehoorapparaat, thuiszorg, 
enzovoorts. Er is dus ook nog aanvul-
lende ondersteuning mogelijk door de 
Gemeente. Een onvolledige AOW kan 
wellicht via de ‘Aanvullende Inkomens-
voorziening Ouderen’ aangevuld wor-
den. Op de AOW en het pensioen 
wordt belasting ingehouden. Door af-
trekposten kunt u daar weer wat van 
terugkrijgen. Waarschijnlijk toch de 
moeite waard om er eens naar te kij-
ken. Hoe weet u of u ergens voor in 
aanmerking komt? Lees de eerste ali-
nea nog eens!

Wij willen u dus helpen om alle moge-
lijkheden maximaal te benutten, met 
als doel uw inkomsten te verhogen en 

Benefietwedstrijden leveren  
€ 4.500,- op
Na een intensieve behandeling van operaties, bestralingen en de chemo-
kuur werd (de nu) ex-kankerpatiënt Els Korsten ‘genezen’ verklaard. Toen zij 
langzaam begon op te knappen, besefte ze, dat haar leven nooit meer het-
zelfde zou zijn. Eigenlijk wilde ze vooral nog dingen doen die ze echt leuk 
vindt. Eén van die dingen is golfen.

Deze club draait volledig op vrijwilli-
gers en is afhankelijk van giften en 
sponsoring.

Els werd door de stichting gevraagd 
om op 6 juni as. mee te gaan naar 
Frankrijk: de Alpe d’Huez op fietsen. 
Een droom wordt wekelijkheid.

Golfen als therapie
Om aan zoveel mogelijk mensen te la-
ten zien dat ze blij en trots is dat ze 
mee mag, heeft zij twee benefietwed-
strijden op de golfbaan van De Gulber-
gen georganiseerd. De eerste was op 
zondag 5 mei. De opbrengst op deze 
dag was € 3.699,15.
Dinsdag 14 mei speelden de Ladies van 
de golfclub De Gulbergen, waar Els lid 
van is, hun wedstrijd voor dit goede 
doel. Hier was de opbrengst € 790.

Het totale resultaat van deze twee wed-
strijden is een bedrag van € 4.489,15. 
Een mooi bedrag dat geheel ten goede 
komt aan de Stichting 2climb2raise.

Langzaam maar zeker probeerde zij de 
draad weer op te pakken, maar dat luk-
te gedeeltelijk. Er was nog steeds iets 
waar zij niet gelukkig over was; ze wist 
niet in hoeverre ze ‘hersteld’ was. Ze 
wilde meer, ze wilde weten waartoe ze 
lichamelijk toe in staat was. Maar wat?

Ze had wel vaker gehoord om De Alpe 
d’HuZes op te fietsen, maar of ze dat 
zelf zou kunnen? Heeft ze de energie 
om alleen de berg op te fietsen? Ze 
twijfelde, totdat zij eind vorig jaar 
hoorde over de Stichting 2climb2raise. 
Met een tandem de Alpe op! 

De stichting 2climb2raise heeft als 
motto: Kun je het niet alleen? Doe 
het samen!
Een enthousiaste club fietsers die al 
vaker de Alpe d’HuZes hebben ge-
fietst, kwam op het idee om (ex)kan-
kerpatiënten, die zelf niet de kracht 
hebben, toch deze tocht te laten fiet-
sen door middel van een tandem met 
voorop een ervaren fietser.

Op de foto overhandigt Els Korsten de cheque van € 4.489,15 aan Arjan Thomassen, 
landelijk voorzitter van de Stichting 2climb2raise.

Bijzondere 
bijeenkomst 
Zondag 26 mei verzorgen Niels Jan-
nink, Mieke Dengerink en Hans Beu-
mers een bijzondere bijeenkomst bij 
Bio-Kracht, de Biologische winkel in 
Nuenen. 
 Niels uit Gerwen, Mieke uit Cuijk en 
Hans uit Grubbenvorst werken nor-
maal gesproken in hun eigen praktijk 
met hulp van Engelen, Lichtmeesters 
en Gidsen. Sinds kort werken ze soms 
ook samen. 
Het doel van de bijeenkomst is de 
deelnemers geestelijk en lichamelijk 
meer in balans brengen.
Ook is er voor iedere deelnemer de ge-
legenheid om een persoonlijke vraag 
te stellen.
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Niels Jannink, hij 
schreef de boeken: 'het kind dat niet 
voor niets leefde' en 'de verdieping'. 
Tel: 040-2987027.

Zondag 26 mei, 11.00-13.00 of 1400-
16.00 uur. Kosten: € 22,-. Bio-Kracht, 
Parkstraat 3F, Nuenen.
Aanmelden: in de winkel of via info@
bio-kracht.nl of 040-3680084.

KBO Lieshout 

Op excursie naar Soldaat van Oranje 
en naar een aspergekwekerij
KBO Lieshout is een dynamische seniorenvereniging. De vereniging zorgt 
niet alleen voor gezellige en interessante activiteiten maar houdt zich ook 
intensief bezig met belangenbehartiging van senioren. Iedere dinsdagmor-
gen is er van tien uur tot half twaalf in het Dorpshuis een Inloop waar ook 
bestuursleden aanwezig zijn. Loop eens binnen en maak kennis met een ac-
tieve seniorenvereniging. U bent van harte welkom.

perfect geschikte Rooise zandgronden. 
Gedurende diezelfde periode telen ze 
ook blauwe bessen, frambozen en rode 
bessen. Zij leveren hun producten aan 
Veiling Zaltbommel. Ook leveren ze 
confituur, gelei, ijs en vruchtensappen. 
We worden op het bedrijf verwacht om 
13.30 uur en de excursie over het be-
drijf duurt ongeveer 2,5 uur. Er is plaats 
voor maximaal 35 deelnemers. De kos-
ten voor deze excursie vol verrassingen 
bedragen € 5,00 p.p.

Soldaat van Oranje
Op woensdag 5 juni gaat KBO Lieshout 
met 60 personen naar de succesvolle 
musical Soldaat van Oranje. De ver-
trektijd van de bus is 11.00 uur vanaf 
het Dorpshuis.

KBO Lieshout Vrijwilligersdag 
Op woensdag 12 juni vindt onze jaar-
lijkse Vrijwilligersdag plaats. We bie-
den onze vele vrijwilligers elk jaar een 
gezellige middag/avond aan vol ver-
tier, amusement en lekker eten en 
drinken. Dit is onze blijk van waarde-
ring en dank voor het vele werk dat zij 
voor de leden van de vereniging ver-
zetten.
We zijn dit jaar te gast bij In de Hei, 
Schaapsdijk 6 in Mariahout, een unie-
ke locatie met een sfeervolle B&B, een 
vergaderruimte en een Glamping. De 
fam. van Vijfeijken heeft de oude koei-
enstal verbouwd tot een heel fraaie 
B&B. Daar zijn we die dag vanaf 14.00 
uur te gast. Al onze vrijwilligers heb-
ben inmiddels een uitvoerige per-
soonlijke uitnodiging ontvangen met 
het uitgewerkte programma.
 
Excursie naar Zachtfruit- en Asper-
geboerderij in Olland 
Op dinsdag 18 juni heeft de Activitei-
tengroep Excursies een excursie geor-
ganiseerd naar de firma Van Hoof Zacht 
Fruit en Asperges in Olland. Al meer 
dan twintig jaar telen zij asperges die 
volgens hen groeien in de daarvoor 

Op zaterdag 18 mei mocht Willem Damen, 
voorzitter van KBO Lieshout, een prachtig 
bedrag in ontvangst nemen van de Rabo-
bank Clubkas Campagne. 
Foto Ton op den Buijs.

Voor de liefhebbers van Engelse historische sportwagens

Aspergerit
Op pinksterzaterdag 8 juni komen vanuit het hele land maar liefs 40 Austin 
Healey’s uit de jaren 1952 - 1967, naar het centrum van Nuenen. Zij gaan 
deelnemen aan de 10e Aspergerit. Na de start rijden zij langs de historische 
van Gogh monumenten. 

Samenkomst van de deelnemers vanaf 
09.30 uur bij Hotel Auberge Vincent 
aan  het Park. 
De Austin Healey’s staan opgesteld op 
de parkeerplaats van de Dorpswerk-
plaats.
Start van de 1e auto om 10.45 uur. 

deelnemen aan de 10e Aspergerit. Na de start rijden zij langs de historische 

Samenkomst van de deelnemers vanaf 
09.30 uur bij Hotel Auberge Vincent 

De Austin Healey’s staan opgesteld op 
de parkeerplaats van de Dorpswerk-

Bent u geïnteresseerd? Wilt u het Actie 
Platform Nuenen Zuid steunen? Meldt 
u aan via info@actieplatformnuenen-
zuid.nl en kom maandag 27 mei om 
19. 00 uur naar Het Klooster in Nuenen 
voor meer informatie.
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COLUMN Jolande de Kruyf  

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

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 zijn de nieuwste trends?

Vroeger werd er niet gepraat over de 
dood. De uitvaarten waren somber en 
traditioneel. Weinig ruimte voor emotie of 
het leven van de overledenen.
De laatste decennia  zien we die ruimte 
voor eigen levenssymboliek tijdens een 
afscheid steeds meer in opmars komen. Zo 
ook de mogelijkheden. 
 
Opgeluchte gezichten
Hierdoor buigen ook steeds meer mensen 
zich tegenwoordig bij leven al over een 
afscheid. Dit levert vlak na een overlijden 
vaak ook opgeluchte gezichten en 
helderheid op. Het voorkomt zoektochten 
naar adressen, wensen en gegevens en 
soms ook discussies. Dit maakt de afweging 
om je wel, niet of hoe(ven) te verzekeren 
voor een uitvaart ook inzichtelijk(er) en 
gerichter. 

Past jouw naturaverzekering bij je eigen 
wensen en dekt deze alle kosten zoals je 
dat wellicht verwacht? Iets waar ik in de 
praktijk helaas regelmatig tegenaan loop 
dat, dit niet altijd het geval is. 

Weloverwogen keuze
Zo (b)lijkt vaak onvoldoende bekend 
wat de diensten precies zijn, die je 
naturaverzekering dekt. Zo is een groot 

misverstand dat de kosten van de crematie 
of de begrafenis binnen een naturapakket 
vallen.  En dat zijn niet geringe bedragen 
die op een eindfactuur belanden en 
onaangenaam verrassen. Vooral dan. Met 
een kapitaalverzekering is dit overigens wel 
het geval. Daarin ben je vrij, omdat je dan 
een verzekerd, vrij te besteden geldbedrag 
ontvangt. 

Daar waar we dus vroeger nog een 
uitvaartverzekering ‘van thuis uit 
meekregen’ en deze trouw betaalde, 
is het kiezen of het hebben van een 
uitvaartverzekering anno nu allang niet 
meer zo vanzelfsprekend of wellicht zelfs 
nodig. Of toegespitst op jouw persoonlijke 
wensen.

Voorkom onaangename verrassingen
Een goeie trend. En daardoor juist de 
moeite waard, om een keer wel bij stil 
te staan. Desnoods met je lief en een 
wijntje op de bank. Levert vaak zelfs leuke 
gesprekken op. Het voorkomt simpelweg 
onaangename verrassingen. En dat geeft 
rust. Ooit.
Lukt dit niet vooraf, dan ben je uiteraard 
ook in goede handen, mocht het 
onverhoopt eens nodig zijn.

Aangenaam,
Jolande

Heb jij een vraag voor mij?
Of mocht ik je geïnspireerd hebben en 
wil je meer weten over het (kosteloos) 
inzichtelijk maken van je eigen 
uitvaartwensen, mail me dan eens via 
Jdekruyf@monuta.nl. 

Ik kom graag een keer bij je op de koffie.

Jolande de Kruyf 

“Andere koek 
dan cake”
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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 Gerwense molen De Roos-
donck. Vandaag deel 2 met meer informatie over deze bijzondere dag.

Voorgaan in Traditie, 775 Jaar Heilig Kruisgilde deel 2/3

per minuut (drumbands hebben 120 
slagen) zetten ook de tamboers hun 
beste beentje voor om een zilveren 
schild te winnen..
Een instrument uit vroeger tijden is de 
bazuin. Bazuinblazers weten uit hun 
trompet zonder ventielen mooie me-
lodieën te produceren. Als groep of in-
dividueel een zilveren schild winnen is 
het streven.

Verder kan men op de Gildedag kennis 
maken met de mooie schietsport. Met 
een traditionele kruisboog, een kaliber 
flobertgeweer of handboog. Er kan ge-
schoten worden in groepjes van 4 per-
sonen maar ook individueel kun je 
meedoen. Men schiet in diverse klas-
sen, met uitzondering van het koning-
schieten. De koningen van elk gilde 
schieten namelijk traditioneel op een 
houten vogel. Hij die het laatste stukje 
hout naar beneden haalt mag zich 
kringkoning noemen.

Zaterdag 1 en zondag 2 juni Kring 
Gildedag Gerwen
‘Voorgaan in Traditie, 775 Jaar Heilig 
Kruisgilde’ is de titel van de a.s. Kring 
Gildedag in Gerwen-Nuenen, een jaar-
lijks terugkerend gildespektakel dat 
zijn weerga niet kent. Eeuwenoude 
tradities, gegoten in een modern jasje. 
Ook voor de jeugd is deze Gildedag 
een mooie gelegenheid om een zilve-
ren schild te winnen.

Laten we beginnen met de kleurrijke 
optocht: in kleurige uniformen, bonte 
vendels en met een schat aan zilver 
gaat het gilde met slaande trom, ba-
zuingeschal en vliegend vaandel door 
de straat, om een gooi te doen naar de 
Ereprijs. Een standaardruiter, gezeten 
op een opgetuigd Belgisch trekpaard, 
gaat voor om de straten al zig -zag-
gend vrij te maken om zo het gilde vrije 
toegang te verlenen. Op het toernooi-
veld vindt men o.a. vendeliers van alle 
leeftijden, zowel gildebroeders en zus-
ters die op acrobatisch en kunstige wij-
ze het vaandelzwaaien presenteren.
Met het sonore geluid van de diepte-
trommen in een ritme van 90 slagen 

Word Burgerkoning(in) van het Hei-
lig Kruisgilde Gerwen
Wilt u meedoen, kom dan op zaterdag 
1 juni naar het feestterrein tegenover 
de molen waar het 775-jarig bestaan 
wordt gevierd. U kunt zich inschrijven 
via burgerkoningschietenhkg@gmail.
com. Voor meer informatie kunt u bel-
len met Roland v.d. Berk 06-21956659 
of René v.d. Westelaken 040-2834369

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

 

Patrick Maas legt aan vo or het schot waar-
mee hij zich in juni 2018 tot Burgerkoning 
kroonde

Indrukwekkend gedenkconcert 
voor Klaas van der Ende
Op zondag 19 mei waren voor het herdenkingsconcert voor Klaas van der 
Ende zo’n 125 bezoekers naar de H. Clemenskerk gekomen. Het werd een in-
drukwekkende postume hulde voor een verdienstelijke organist.

zat namelijk altijd in zijn boekentas. Dit 
uitbundige werk, dat paste perfect bij 
het grote orgel van deze neo-gothi-
sche kerk. Het vormde dan ook een 
waardige finale van dit bijzondere con-
cert voor Klaas! 
Het volgende  orgelconcert in de H. 
Clemenskerk zal worden gegeven op 
zondag 27 oktober 2019 door de Til-
burgse organist Rob Nederlof. 

Orgelcommissielid Peter van Over-
bruggen heette de talrijke muzieklief-
hebbers, naaste familie en vele vrien-
den van Klaas van der Ende welkom bij 
het eerste orgelconcert na zijn overlij-
den, in november 2018. Het was ruim 
een half jaar geleden dat het afscheid 
van Klaas plaatsvond in twee kerken, 
de H. Clemenskerk én de Regenboog, 
waarbij op drie orgels werd gespeeld. 
Klaas was immers de initiator en stimu-
lator van de orgelconcerten op het 
grote Smits-Vermeulenorgel, waarop 
hij vrijwel wekelijks speelde. Hij was 
het ook die dit orgel van de H. Cle-
menskerk jarenlang met zorg omring-
de. Sinds 2013 vinden op dit orgel per 
jaar twee concerten plaats. Klaas was 
bij de organisatie daarvan een onmis-
bare schakel: hij regelde de stemming 
van het orgel, zorgde voor de PR en 
programma’s. 

Uitgekiend programma
Voor dit herdenkingsconcert had Ge-
rard Habraken samen met de Belgi-
sche fluitist Hans-Georg Reinertz een 
uitgekiend programma samengesteld. 
Zo beluisterde men in het concert o.a. 
een prachtige droevige ‘tranendans’ 
van de 16e -eeuwse componist Swee-
linck, gevolgd door een Zweedse 
klaagzang, beide stukken van adem-
benemende schoonheid. In alle wer-
ken was te horen dat we hier met twee 
absolute topmusici te maken hadden. 
Met grote precisie en vakmanschap 
brachten ze hun ruime ervaring klin-
kend tot leven in een prachtig pro-
gramma.
Het grandioze slotstuk, de Suite gothi-
que van de Franse componist Léon Bo-
ellmann, was gekozen omdat het een 
lievelingswerk van Klaas was. Het werk 

Gerard Habraken aan het grote orgel en 
Hans-Georg Reinertz op dwarsfluit
(Foto’s: Frank van Welie)

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

Toen de Vaarlese landbouwer Wim van de Ven in 2001 met 
zijn bedrijf uitweek naar het Friesche Gasselternijveen omdat hij op Vaar-
le geen toekomst meer had, kon niemand bevroeden dat zijn dochter Agnes 
door haar deelname aan de bekende TV-serie ‘Boer zoekt vrouw/Boerin zoekt 
man’ de status van bekende Nederlander zou verwerven. Agnes, die van jongs 
af aan wist dat ze ‘iets’ met dieren wilde gaan doen - veearts stond bovenaan 
het lijstje - nam uiteindelijk de boerderij van haar vader over. Toen deze ook 
geen toekomst meer leek te hebben, hield zij in samenwerking met Professor 
Peter Peters een theatertour om het mooie vak van boer onder de aandacht 
van velen te brengen om zo haar eigen boerentoekomst veilig te stellen. Op 
de foto’s vader Wim bij zijn inmiddels gesloopte boerderij Vaarle 5.
Meer lezen? Kijk ook eens in het boek Nuenen op het randje op blz. 332-333

Kunt u (weer) 2 of 3 
uurtjes helpen?
Inzamelactie voor de Voedselbank bij 
de supermarkten in Nuenen op vrijdag 
21 juni vanaf 10.00 uur en zaterdag 22 
juni vanaf 09.00 uur.
 
Met 150 vrijwilligers die twee of drie 
uurtjes helpen is deze jaarlijkse klus 
goed te klaren. De opbrengst is heel 
hard nodig en is de jaarbasis voor de 
wekelijkse pakketten. We hopen dat 
één keer per jaar wat uurtjes vragen 
van uw kostbare tijd niet te veel is en u 
zich beschikbaar wilt stellen. We heb-
ben u voor deze actie heel hard nodig! 

Wat er van u verwacht wordt?
In een van de supermarkten bij het in-
gangspoortje een boodschappenlijst-
je aanreiken, of de producten aanne-
men die na de kassa gegeven worden. 
Uw beloning is eeuwige dankbaarheid 
van alle Nuenenaren die noodge-
dwongen voor een pakket in aanmer-
king komen. 

Kunt u even helpen? 
Laat dit dan a.u.b. zo snel mogelijk we-
ten, zodat we u kunnen inplannen. Bel 
040 283 1730 of mail naar paul.krijne@
onsnet.nu Het team en bestuur van de 
Voedselbank Nuenen en vooral de 
mensen die de wekelijkse pakketten 
dringend nodig hebben, rekenen op u. 
Wanneer u een voorkeur hebt voor de 
ochtend of de middag (of voor een be-
paalde supermarkt) dan kunt u dat op-
geven. Indien mogelijk wordt er dan 
met uw wensen rekening gehouden).
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Laatste zondag v.d. maand: 

Liederentafel
Op zondag 26 mei is het weer liederen-
tafel bij Café Schafrath. Dit is een hele 
mooie afsluiting van de picknick in het 
Park. Als u toch in het Park bent voor 
een gezellige middag daar, kunt u zo 
aanschuiven bij onze liederentafel.
We beginnen om 20.30 uur en zoals al-
tijd komt er een heel gevarieerd pro-
gramma voorbij. De liederentafel is 
voor iedereen die van gezellig zingen 
houdt, dus zeker voor u. Kom het mee-
beleven op zondag 26 mei om 20.30 
uur bij Café Schafrath.

Bridgen tijdens de zomermaanden? 
Ja, dat kan in Nuenen!
Evenals vorig jaar organiseren wij, de gezamenlijke Nuenense bridgeclubs, 
weer zomeravondbridge. Je kunt terecht op 8 dinsdagavonden vanaf 25 ju-
ni tot en met 13 augustus 2019 in Gemeenschapshuis Enode, Eeuw Dries-
sestraat 1 Eeneind/Nuenen. De aanvangstijd is 19.45 uur, maar wij verwach-
ten je voor de inschrijving op de speelavond tussen 19.20 uur en 19.35 uur 
samen met je partner.

1e plaats en het resultaat zo dicht mo-
gelijk bij de 50%. Een paar kan eens in 
de 3 weken een prijs ontvangen.
Je hoeft niet alle 8 avonden aanwezig 
te zijn. Elke avond staat op zichzelf en 
het maakt niet uit hoe vaak je komt. Als 
je 4 keer hebt deelgenomen aan de zo-
meravondbridge kom je wel in aan-
merking voor een extra prijs.

Graag nodigen wij je uit om 1 of meer 
keer op de dinsdagavond te komen 
bridgen. De deelnemers van 2018 wa-
ren zeer te spreken over de organisa-
tie, de sfeer en het speelplezier!
Voor meer informatie, neem contact 
op met Francien van Mil, tel 06 - 53 54 
90 11 of via de e-mail francien.van.
mil@gmail.com.

Graag tot ziens.
De organisatie:

BC Common Sense Nuenen.
Bridge Ontspannings Club Nuenen.

BC De Oude Linde.
BC Overdwars.

BC De Overslag.

De zomeravondbridge staat open voor 
alle bridgeliefhebbers in en buiten 
Nuenen. Het maakt niet uit of je lid 
bent van een bridgevereniging of een 
thuisbridger bent. Aan leden van de 
bridgebond vragen we om het NBB-
nummer bij de inschrijving te laten 
zien.
Bij binnenkomst in de zaal delen wij je 
in op een passend speelniveau zodat 
je zoveel mogelijk op eigen sterkte een 
gezellig avondje kunt bridgen. Het in-
schrijfgeld bedraagt € 4,- per paar en 
de consumptieprijzen zijn laag. 
Op het einde van de avond reiken wij 
in alle bridgelijnen prijsjes uit voor de 

Van Ballegooijen wil opnieuw 
vlammen in thuiswedstrijd
Op 24 en 25 mei, zal de 55e editie van de ELE Rally worden verreden. Daar 
liggen 186 wedstrijdkilometers te wachten op de deelnemers. Onder hen 
ook Antoine van Ballegooijen, die daar samen met zijn navigator Johan 
Findhammer, de Mitsubishi Lancer Evo X van het Rookie Rally Team Brabant 
de sporen zal gaan geven.

De komende editie van de ELE Rally 
telt 17 klassementsproeven. De eerste 
deelnemer zal om 19.00 uur over het 
startpodium in het centrum van Son 
rijden en om 19.36 uur van start gaan 
op de eerste klassementsproef. Die 
avond zullen er daarna nog vijf volgen. 
De wedstrijd wordt op zaterdagmid-
dag om 13.04 uur vervolgd op de ze-
vende klassementsproef. De eerste 
deelnemer wordt dan om 22.07 uur op 
het finishpodium terugverwacht.

De twee voorgaande wedstrijden 
waarin de mannen acte de présence 
gaven, gaven niet het resultaat waarop 
men had gehoopt. In deze ELE Rally 
hoopt het team echter het tij te kun-
nen keren. “Deze wedstrijd is onze 
thuiswedstrijd,” vertelt Antoine. “Hier 
hopen we wel te kunnen laten zien 
waartoe we in staat zijn. Hoewel de 
klassementsproeven ieder jaar enigs-
zins worden gewijzigd kennen we een 
flink deel van de proeven al uit voor-
gaande jaren. Hopelijk werkt dat in ons 
voordeel, hoewel we niet de enige 
streekrijders zijn.”
Het team mag van de organisatie start-
nummer 12 op de auto plakken. “We 
starten daarmee direct achter de au-
to’s uit de R5 categorie, de konings-
klasse in de Nederlandse rallysport. 
Desondanks denken we dat een plaats 
in de top-10 van het algemeen klasse-
ment mogelijk is.” 

Biljartclub De Treffers    
is regiokampioen
De Treffers, de biljartclub van Senergiek, Seniorenvereniging Nuenen, heeft 
van de twaalf teams, die mee doen aan de Regio-competitie, het seizoen 
september 2018-april 2019 als eerste en dus als kampioen afgesloten. Een 
prachtig resultaat.

pioensploeg toe te spreken en onder 
de goedkeurende blik van vele leden 
van De Treffers een toost uit te bren-
gen op het behaalde succes.

Op bijgaande foto ziet u het trotse re-
gioteam van de gezellige biljartclub 
De Treffers, met de beker in de biljart-
zaal van Senergiek in Het Klooster te 
Nuenen.
De Treffers, die nu bijna 40 leden telt, 
heeft overigens nog ruime mogelijk-
heden voor nieuwe leden. Voor inlich-
tingen tel 040-2906123 of kijk op de 
website van Senergiek Seniorenve-
reniging Nuenen.

Ze hebben er hard voor moeten wer-
ken. Maar het is hen deze keer weer 
gelukt. Dit jaar blijft de wisselbeker in 
Nuenen.
De 12 teams die hieraan meededen, 
bijna allen aangesloten bij de ouder-
verenigingen, komen uit Zijtaart, Lies-
hout, Mariahout, Nijnsel, Beek en Donk, 
Wijbosch, St Oedenrode en Nuenen.

Natuurlijk werd dit kampioenschap 
gevierd, niet alleen met het regioteam 
maar met al de ruim 40 leden van De 
Treffers.
Tevens een reden voor de voorzitter 
van Senergiek om op 15 mei de kam-

Workshop Ketting 
maken bij de WLG
Zelf een ketting maken die zo mooi 
wordt dat mensen zich niet kunnen 
voorstellen dat je het zelf gemaakt 
hebt. En ook jij kunt dat! Onder bege-
leiding van Marja van Koesveld en Ine-
ke Hoekstra ga je in deze workshop, 
voor volwassenen, aan de slag om een 
mooie ketting te maken, voor jezelf of 
als mooi cadeau. Meld je aan voor deze 
workshop op maandag 27 mei van 
13.30 tot 15.30 uur.
Je kunt kiezen uit twee soorten kettin-
gen, een driedraads ketting van nieuw 
of gerecycled materiaal. Of je maakt 
een ketting van fietsbandmateriaal en 
kralen. Met de fietsband kun je hele 
verschillende vormen maken, deze 
kun je afwisselen met kralen wat een 
heel leuk effect geeft. Gebruik je kralen 
die al eerder gebruikt zijn, dan zijn hier 
geen extra kosten aan verbonden. 
Maar je kunt ook nieuwe kralen kiezen, 
deze kun je dan achteraf afrekenen. De 
kosten van deze workshop zijn € 2,50 
plus evt. nieuwe materialen. Deze leu-
ke workshop wil je natuurlijk niet mis-
sen dus meld je van te voren even aan 
via de mail voor vrijdag 24 mei, want 
vol is vol. 

Alweer zo’n leuke workshop van de 
WLG; werkgroep leefbaarheid Gerwen. 
Mailadres: werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com, tel: 06-41102625. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Vakantiebevoorradings- 
boekenmarkt bij Weverkeshof 
Op zaterdag 25 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur organiseert de Weverkeshof 
de jaarlijkse voorjaarsboekenmarkt. Boeken uitzoeken voor de vakantie: 
romans, reisgidsen en kinderboeken voor een spotprijs. Ruim van omvang 
en slechts gedurende één dag. 

De boeken zijn puntgaaf en vaak zelfs 
in nieuwstaat. Gemakkelijk te overzien 
met de rugzijde naar boven. De prijs 
voor alle genoemde boeken: € 3,- per 
stuk en 4 voor € 10,- Alle boeken zijn 
voor het goede doel (Weverkeshof) 
geschonken door de inwoners van 
Nuenen. 

De data van onze jaarlijkse grote boe-
kenmarkt: 31 augustus en 1 september 
2019. Deze data kunt u alvast noteren. 
Mensen die onze jaarlijkse boeken-
markt wel eens bezocht hebben, we-
ten welke hoge kwaliteit geboden 
wordt. 
Weverkeshof hoopt u te mogen ver-
welkomen. Zoals altijd is de toegang 
gratis. Jhr. Hugo van Berckellaan 5 in 
Nuenen (achter het gemeentehuis).
Zie ook: www.weverkeshof.nl 

De vakantieperiode komt er aan. Deze 
boekenmarkt biedt dé mogelijkheid 
om met vooruitziende blik uw vakan-
tieboeken uit te zoeken. Alles voor een 
spotprijs. Op tafels apart gesorteerd 
treft u aan: 1. thrillers 2. literatuur uit 
binnen- en buitenland (Nederlandsta-
lig) 3. romans in diverse genres 4. kin-
der- en jeugdboeken 5. reisgidsen. Een 
aanbod van honderden (recente) reis-
gidsen, gesorteerd op werelddeel en 
land. Met zeer veel bekende en minder 
bekende reisdoelen. 

The Sound of Kunstkwartier
Op vrijdagavond 24 mei vindt er van 19.30 uur tot 21.00 uur een sfeervol 
Concert plaats met gevorderde leerlingen van de Muziekafdeling van Kunst-
kwartier! Dit Concert vindt plaats in de Theaterzaal van Het Klooster in Nue-
nen, kaartjes zijn vóór het Concert aan de zaal te verkrijgen á 5 euro (inclu-
sief 1 consumptie).

lingen. Geniet van prachtige bekende 
melodieën en laat je verrassen door 
minder bekende en nieuwe muziek! 
We hopen jou/u op vrijdagavond 24 
mei in Het Klooster te mogen begroe-
ten!

Kom luisteren naar een gevarieerd 
programma met optredens van leer-
lingen en docenten op accordeon, cel-
lo, gitaar, piano, saxofoon en viool. Met 
muziek van o.a. Chopin, Satie, Einaudi, 
Piazolla en eigen composities van leer-

Nieuwe  
muzikanten  
gezocht
Willie en zijn orkest the Old-timers 
zijn op zoek naar klarinetten eufoni-
um (bariton) en Trompet blazers.

We repeteren donderdagmiddag van 
14.00 uur tot 16.00 uur in gebouw 
LONU, Wettenseind 28 Nuenen. Kom 
gerust eens luisteren naar onze repeti-
tie waar u ons repertoire kunt bekij-
ken. We hebben regelmatig optredens 
overdag en af en toe ’s avonds, vooral 
in zorginstellingen, de Warande en 
soms ook in het buitenland. Zie ook 
onze website www.the-old-timers.nl 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Willie van Bakel, tel. 
0615414964 of 0402832408.

Winkeliers in de gemeente 
Nuenen c.a. die het verdienen 
in de spotlights te staan
De organisatie van de Winkelier van het Jaar-verkiezing is haar zoektocht 
gestart naar de beste lokale winkeliers van Nederland. Een winkelier die 
zich ondanks het onrustige retaillandschap staande weet te houden door al-
tijd de beste service, prijs en kwaliteit te leveren. De winkel waar lokale in-
woners bewust naartoe gaan omdat ze deze winkelier hun klandizie gun-
nen. Winkeliers in de gemeente Nuenen c.a. die kans willen maken op de 
titel van Winkelier van het Jaar kunnen zich vanaf nu gratis aanmelden via 
www.winkelierverkiezing.nl. 

stap van een beweging die we samen 
met winkeliers in gang willen zetten 
om zo gezamenlijk consumenten be-
wuster te maken van het winkelaan-
bod in hun eigen gemeente.”

Winkeliers in de gemeente Nuenen, Ger-
wen, Nederwetten hebben tot 23 juni 
de tijd om hun winkel gratis aan te mel-
den voor de verkiezing. Na die datum 
krijgen consumenten tot 2 juli de kans 
om te stemmen op hun favoriete winke-
lier in een van de dertien categorieën. 
Ken jij die winkelier of ben jij een winke-
lier die het verdient om in de spotlights 
te staan? Meld dan jouw winkel aan op 
www.winkelierverkiezing.nl

De Winkelier van het Jaar-verkiezing is 
enkel voor lokale winkeliers, grote re-
tailketens zijn uitgesloten van deelna-
me. Een bewuste keuze, aldus Niels 
Groot van VOTE company, die de ver-
kiezing organiseert: “In tegenstelling 
tot andere retailverkiezingen kiezen 
wij heel bewust voor de lokale onder-
nemer. Het zijn namelijk de lokale win-
keliers die sfeer en authenticiteit aan 
een gemeente geven. En juist deze on-
dernemers, die het hardst moeten 
werken om zich staande te houden, 
krijgen niet de aandacht die ze verdie-
nen. Dit bracht ons op het idee om 
deze verkiezing speciaal voor hen in 
het leven te roepen. Dit is de eerste 

Nuenenaar  
Piet van Berchum 
in Kunstzaal 
Dommeldal
Van 5 juni tot en met 26 augustus ex-
poseren de schilders van het Vaanak-
kercollectief in Kunstzaal Dommeldal, 
samen met beeldend kunstenaar Piet 
van Berchum uit Nuenen.

Beelden van Piet van Berchum 
Van Berchum is beeldend kunstenaar 
in Nuenen. Vanaf zijn jeugd heeft hij 
getekend en geschilderd. Hij kreeg les 
van landschapsschilder M.L. Middel-
hoek en volgde diverse cursussen mo-
deltekenen en -schilderen bij De Draai-
kolk in Valkenswaard.
Sinds 1992 heeft hij zich de kunst van 
het ‘ontdekkend boetseren’ eigen ge-
maakt na het volgen van cursussen en 
workshops bij Arie Kalisvaart. Tot op he-
den blijven zij elkaar inspireren. De laat-
ste jaren heeft Piet zijn huidige stijl en 
vorm ontwikkeld. Experimenteren blijft 
een uitdaging. Centraal staat de men-
selijke relatie met daarin het indivi-
duele gevoel. Bij het beeldhouwen en 
het gieten in brons en kunststof is het 
geboetseerde beeld het uitgangspunt.

Deze expositie is dus de hele zomer te 
bekijken, in de Kunstzaal bij de Biblio-
theek in Mierlo, Dorpsstraat 113, tij-
dens openingstijden van de Biblio-
theek in Mierlo. 



LINDEBLAADJES

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

PUZZELHOEKWeek 21

Horizontaal: 1 streep op de huid 6 Europees land 12 herkauwer 13 vulkaan op Sicilië 
15 steken 18 omvang 20 stuk goed 21 eerste vrouw 23 poos 24 begrip 26 muzieksoort 
28 promotieopname 29 slingerplant 31 vorstenzetel 33 bladgroente 34 indien 
36 boosaardige vrouw 38 sterk oplopend 41 liefdesgod 43 luchtsprong 45 Japanse rijstwijn 
47 harde duw 49 verheugd 51 insect 52 werelddeel 55 witheet 58 miljardste deel 
59 taai stuk in vlees 60 poolbewoner 61 laagte.

Verticaal: Verticaal: 2 soort trappist 3 korte snelle beweging 4 schrijfvloeistof 5 pl. in Gelderland 
7 via 8 cirkelvormig rif 9 noordnoordoost 10 stelen 11 insnijding in een rok 14 lastige drukte 7 via 8 cirkelvormig rif 9 noordnoordoost 10 stelen 11 insnijding in een rok 14 lastige drukte 
16 wiel 17 edelgas 18 genodigde 19 tuinkruid 22 Vrije Universiteit 25 partij in een geding 16 wiel 17 edelgas 18 genodigde 19 tuinkruid 22 Vrije Universiteit 25 partij in een geding 
26 rechthoekig 27 muze v.d. zangkunst 28 afgemeten portie 30 Engels bier 26 rechthoekig 27 muze v.d. zangkunst 28 afgemeten portie 30 Engels bier 
32 Spaanse uitroep 35 land in Azië 36 pendelaar 37 Antilliaans eiland 38 harkerig 32 Spaanse uitroep 35 land in Azië 36 pendelaar 37 Antilliaans eiland 38 harkerig 
39 verborgen 40 christelijk feest 42 masker 44 laatstleden 46 frisheid 48 heel gering 39 verborgen 40 christelijk feest 42 masker 44 laatstleden 46 frisheid 48 heel gering 
50 deel v.e. trap 53 recht vaarwater 54 vaatwerk 56 pistoolmitrailleur 57 loofboom.50 deel v.e. trap 53 recht vaarwater 54 vaatwerk 56 pistoolmitrailleur 57 loofboom.

E L E K T R I C I E N

O K I D O O O P I U M

P M K P A S E N K E H

E E D V E D E T T E P R O

C G G K A E R W C O

H A A R L E M N A D E L I G

D I E O N E

K L A M B O E K O M E D I E

R A M E L N P N E G

A K S S U B T I E L P R E

P E B V A R E N M S R

I V O O R O E D E L E

N E D E R L A N D E R

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

Oplossingen wk 20
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

T O P B E R A A DT O P B E R A A D

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.

AANBIDDER
AFZEGGEN
ALSOF
BADKUIP
BUGEL
CACHOT
DRIFT
DUBIO
ETALAGE
FACELIFT
FREULE
GEBOD
GERST
GRENADINE
GROOTGROOT
HEBREEUWSHEBREEUWS
HEDERIKHEDERIK
HELAASHELAAS
INLEGINLEG
INTIEMINTIEM
INTREDENINTREDEN
JOLIG
KARIG
LEERDAMLEERDAM
LOTUS
LUCIFER
NOVELLE
OEGSTGEESTOEGSTGEEST
ORANJE
ORGEL
RECIDIVE
SCHANS
SNOEPSTER
SPORE
TEGENBEVEL
TUNNEL
UITSTEKEND
VEERTIG
VERPLANTEN
ZELFBEWUST
ZINSPELING
ZUIGEN

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

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

4 2 5 8

5 6 8 4 2
1 2 4 8

2 9
5 3 1 7

6 9 7 5 8

1 2 3 9

Sudoku

week 19, Dhr. J. Dams, Nuenen.

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

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

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

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 26, Nuenen

Tel. 040 - 295 27 34

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

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

TE HUUR WOONRUIM-
TE (1 à 2 personen) be-
staande uit voorkamer, 
grote woonkamer met 
openkeuken en slaapka-
mer met douche. Eigen 
ingang. € 995,- pm incl. 
Telnr.: 040-2952480.

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

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

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

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

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

VAKANTIEBEZORGERS
JULI & AUGUSTUS

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

GEVRAAGD: een tuin-
man (evt. in opleiding) die 
ons wil helpen in de tuin. 
Tel. 06-51336121 .

Alertzorg, 2009 - 2019 • 10 jaar gewoon goede thuiszorg
Pearl S. Buckstraat 3 • 5491 DG Sint Oedenrode

Ook wij zijn op zoek naar collega 
verzorgenden / verpleegkundigen
“de afgelopen jaren hebben duizenden gediplomeerde 
zorgverleners in Noordoost Brabant de zorgbranche 
verlaten.” (Bron: Transvorm.org)

Bent u één van hen? 

Wellicht kunt u bij ons wel vinden wat u 
ooit aantrok in de zorg.

Interesse? 
Bel of mail ons voor meer informatie.
E-mail: info@alertzorg.nl  M: 06-53980218

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen | Tel. 040-298 89 13

www.restaurant-elpida.nl

Dé beste 'ECHTE' Griek in Nuenen
 staat voor u klaar op het buitenterras 
om te genieten van de Griekse sfeer!

U bent van harte welkom vanaf 11.00 uur op 
het terras met koffi e en Griekse gebakken

Elpida

Wij zijn 7 dagen per week open!

Verjaardag vieren, de jarige eet gratis, 
minimaal 2 personen (legitimatie verplicht)
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Crowdfunding-campagne  
IVN-gebouw De Bimd
Op vrijdag 24 mei om 19.30 uur gaat op het terrein van IVN Laarbeek bij ge-
bouw De Bimd aan de Beekseweg 3 te Aarle-Rixtel een bijzondere actie van 
start. Alle leden van IVN zijn ambassadeur voor hun vereniging in een 
crowdfunding-campagne. Het doel daarvan is geld in te zamelen voor de 
nodige verbetering en aanpassing van IVN-gebouw De Bimd. 

met al een hele klus. Met deze crowd-
funding probeert IVN in een tijdsbe-
stek van zes weken € 15.000,- bijeen te 
krijgen om deze klus te klaren. Tijdens 
het Kikkerconcert op zondag 2 juni 
zullen er ook activiteiten zijn met be-
trekking tot deze crowdfunding.

Helpt u mee om ons doel te kunnen 
bereiken? 
Hoe? Iedereen kan geld storten en 
eventueel een beloning uitkiezen. 
Voor uitgebreide informatie kunt u te-
recht op de website: 
http://crowdfunding.ivnlaarbeek.nl

IVN Laarbeek wil dat haar clubgebouw, 
dat intensief wordt gebruikt, ook voor 
mensen met een fysieke beperking 
toegankelijk is. Dat betekent nogal 
wat: er moet een apart invalidentoilet 
komen, de huidige toiletten moeten 
worden vergroot, de drempels moeten 
verdwijnen of aangepast worden. 
Maar omdat grote groepen vaak ge-
bruik maken van het gebouw, zal er 
een grotere keuken moeten komen en 
een aparte vergaderruimte. De achter-
zijde heeft een overkapping, maar de 
wand tussen overkapping en zaal-
ruimte moet geïsoleerd worden. Al 

IVN Landschaps-
wandeling:  
Papenvoortse 
Heide 
Wandelen met IVN-gidsen over de Pa-
penvoortse Heide kan op 28 mei. Start 
is de parkeerplaats van Scouting Nue-
nen, Papenvoortse Heide 5b, Nuenen. 
Deelname is gratis (geen honden). 
De maandelijkse landschapswande-
ling van IVN Geldrop voert op 28 mei 
over de Papenvoorste Heide, het zui-
delijk deel van de Stiphoutse Bossen 
en behorend bij Nuenen. De wande-
ling is van 13.30 tot 16.30 uur en de 
aandacht gaat vooral uit naar land-
schappelijke kenmerken en waarden. 
Halverwege is een pauze in de natuur. 
Onderweg vertellen IVN-gidsen enke-
le keren interessante wetenswaardig-
heden. Alleen bij erg slecht weer gaat 
de wandeling niet door. Raadpleeg 
hiervoor de website van IVN Geldrop: 
www.ivn.nl/geldrop. Voor verdere in-
lichtingen: Mariet Vissers, 040-285 
6622, en Tinus de Gouw, 06-12141901.

Spraakmaker Karlijn van Kasteren met een lezing over

De administratieve, financiële en 
emotionele aspecten van scheiden
Op woensdagmorgen 12 juni spreekt Karlijn van Kasteren uit Nuenen, van 
9.30-11.00 uur, in de Bibliotheek in Nuenen, over hoe je je het beste kunt 
voorbereiden op een echtscheiding. 

Soms blijkt scheiden de beste oplos-
sing, als een relatie niet goed loopt. 
Wanneer je eenmaal samen tot dat be-
sluit gekomen bent is het verstandig 
om goed na te denken hoe je dat ad-
ministratief, financieel en emotioneel 
gaat regelen.

Karlijn van Kasteren
Karlijn is naast budget- en loopbaan-
coach ook ervaringsdeskundige als het 
gaat om echtscheiding. Haar eigen 
scheiding zorgde voor flink wat stress, 
vanwege onverwachte situaties en 
ontstane schulden. Nog dagelijks her-
inneren deze schulden haar aan het feit 
dat ze zich beter had moeten voorbe-
reiden. Daarom deelt ze haar ervaring 
en kennis graag, zodat anderen zich 
wèl beter kunnen voorbereiden en 
eventuele schade beperkt kan blijven. 

Aanmelden
Deze spraakmakers bijeenkomst is in de 
Bibliotheek in Nuenen, aan de Jhr. Hugo 
van Berckellaan 18 in Nuenen. Aanmel-
den kan via de website van Bibliotheek 
Dommeldal, www.bibliotheekdommel-
dal.nl, klik op activiteiten.

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

Repetitie TOP2000 
koor in Nuenen 
 
Aanstaande vrijdag 24 mei gaan we 
weer zwingen uit ons TOP2000 reper-
toire. Heeft Nuenen ook last van een 
Duncan Ferver? Hoewel het nummer 
Arcade nog niet in de TOP2000 staat, 
lopen we alvast op deze zaak vooruit! 
Misschien doen we nog een aantal an-
dere krakers van vorige songfestivals, 
of starten we met wat zomerhits?
Na de pauze gaat ons ‘TOP2000 café’ 
open. We genieten dan van de zelf 
meegenomen lekkere hapjes en 
drankjes. De formule is eenvoudig: wij 
zorgen voor de muziek en de deelne-
mers zorgen voor hapjes en drankjes. 
De kosten voor deelname zijn de ge-
maakte onkosten voor kopieerwerk en 
rechten.
 Vanaf 19.30 uur is 'de Regenboog' (aan 
de Sportlaan in Nuenen) open en om 
20.00 uur gaan we zingen. Opgave 
voor (nieuwe) deelname kan via 
p.r.weijmans@gmail.com.

Opening theaterseizoen 
openluchttheater Mariahout
Anders dan anders. Met deze woorden opent Openluchttheater Mariahout 
dit jaar een zeer bijzonder theaterseizoen. De ietwat andere aanpak wordt 
zichtbaar op zondag 26 mei tijdens de feestelijke opening. 

lenverteller’ een draak van een span-
nend verhaal. Daarnaast weet cabaret-
groep ’KUUB’ op een aanstekelijke ma-
nier humor aan muzikaliteit te koppe-
len. Kortom, voor jong en oud valt er 
van alles te beleven! En kinderen op-
gelet: volg het spoor van broodkrui-
mels. Dan kom je uit bij het bos van 
Hans en Grietje waar je heerlijk kunt 
snoepen en spelen.

Natuurlijk is de aanvangstijd niet an-
ders. Ze beginnen gewoon om 13.30 
uur en de toegang is zoals altijd gratis. 
Dat willen ze ook niet veranderen. 
Geen denken aan! Wat er dan wel an-
ders zal zijn? Wel, er komen verschil-
lende artiesten optreden. Zo kun je 
niet om ’Die dikke van Petazzie’ heen, 
klinken er mooie klanken uit de piano 
van de ’Pianoman’ en vertelt de ’Verha-

Cabaretgroep KUUB

Diverse activiteiten     
IVN Nuenen

insecten te ontdekken. Tijdens de wan-
deling zullen we een aantal planten be-
noemen, maar het gaat vooral ook om 
de beleving van de natuur. 
Het is een boeiende 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 aan 
de Breeldere bij de slagboom bij het 
Schoutse Ven in Nuenen. Stevig 
schoeisel wordt aanbevolen. 
Voor informatie: Tineke van der Meer 
tel. 040-2836846

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
Wie gaat er met het IVN wandelen op 
Hemelvaartsdag? Op donderdag 30 
mei gaan we in alle vroegte op pad om 
de natuur te horen en te zien ontwa-
ken, en om dat goed te beleven wan-
delen we de eerste 8 kilometer in stilte. 
De route van 12 kilometer gaat door 
het Broek en vervolgens het prachtige 
buitengebied van Nuenen. We vertrek-
ken om 5 uur bij Het Klooster waar we 
rond 8.30 uur weer terug zullen zijn. 
Voor eventuele vragen: Paula van Agt, 
0402844414

Voor alle activiteiten: 
www.ivn.nl/nuenen

IVN Kids water
Op 26 mei gaan we met IVN Kids on-
derzoeken wat er in een vennetje leeft 
en groeit. Zo zullen we natuurlijk van 
alles zien zoals: kikkervisjes, water-
vlooien, watertorretjes, larven van li-
bellen en misschien wel kleine 
salamanders.

Voor wie? 
Ben je tussen de 6 en 11 jaar oud, dan 
heten onze natuurgidsen je van harte 
welkom. Ouders, broertjes, zusjes, 
opa’s en oma’s mogen ook meekomen. 
Het wordt dit keer drukker dan nor-
maal, omdat ook kinderen vanuit Sjors 
Sportief meedoen aan IVN Kids.
Wil jij alles weten wat er in het water 
leeft? Kom en laat je verrassen! We ver-
zamelen om 10.00 uur bij de Schoutse 
Vennen (bijna op de hoek van Breelde-
re en Schoutse Vennen). Let op onze 
IVN vlag! Uiterlijk om 12.00 uur is de 
activiteit afgelopen. Misschien is het 
handig om laarzen aan te doen. Als je 
een eigen schepnetje hebt is dat ook 
handig om mee te nemen.

Vragen?
Mail naar ivnkidsnuenen@gmail.com

Plantenwandeling Schoutse Vennen
Op maandagavond 27 mei organiseert 
het IVN Nuenen een plantenwandeling 
bij de Schoutse Vennen. De omvang 
van het natuurgebied rond het Schout-
se Ven is bescheiden, maar de diversi-
teit aan planten is enorm. Er zijn natte 
en droge biotopen. Op de verschillen-
de soorten planten die we er aantref-
fen, zijn vaak ook verschillende soorten 

Beelden in het Park
Op zondag 2 juni van 11.00 uur tot 17.00 uur exposeren amateur beeldhouwers, 
evenals voorgaande jaren, hun beelden in het Park in Nuenen. Er zijn tussen de 80 
en 100 beelden te bewonderen. 
Wij nodigen u uit om in gesprek te gaan met de beeldhouwers. Veel beelden wor-
den ook te koop aangeboden. De toegang is gratis. 

De maand juni        
in Bibliotheek Dommeldal
E-Book spreekuren: 
week van de E-Reader
In de eerste week van juni is er elke 
dag in één van de 4 vestigingen een E-
Book spreekuur. Van 14.00-17.00 uur. 
Handig als u op vakantie wilt met veel 
boeken, maar met weinig gewicht. 
Kom maar op met al die vragen over 
de E-Reader! Of met vragen over het 
(gratis) lenen van E-Books. Onze E-
Book specialist heeft bijna overal het 
antwoord op. En samen met hem komt 
u een stuk verder. Maar neem wel uw 
Reader of Tablet mee!

Wanneer
De hele week, van 14.00 tot 17.00 uur:
Maandag 3 juni in Bibliotheek Dom-
meldal, vestiging Son en Breugel. 
Dinsdag 4 juni in Bibliotheek Dommel-
dal, vestiging Geldrop. 
Woensdag 5 juni in Bibliotheek Dom-
meldal, vestiging Mierlo. 
Donderdag 6 juni in Bibliotheek Dom-
meldal, vestiging Nuenen.
Vrijdag 7 juni in Bibliotheek Dommel-
dal, vestiging Heeze-Leende.
U bent welkom in de locatie van uw 
keuze.

Nieuwe App
In april is de langverwachte vernieuw-
de E-Booksapp voor iOS en Android 
gelanceerd.
Een vernieuwde app, met een dag-
nachtstand en waarmee u nu ook ePUB3-
bestanden kunt lezen. De E-books App is 
te vinden in de App Store en Google Play, 
onder de naam ‘E-books’.
De vernieuwde app is een update van 
de huidige versie. Dus ook wanneer u 
de E-Book App al had, u komt vanzelf 
in de nieuwe App. Wel moet u dan na 
het updaten even opnieuw inloggen.

Veldsink aan het park   
officieel geopend
Afgelopen vrijdag was de officiële opening aan Park 26-28 in Nuenen. Om 
15.00 uur gingen de deuren open. Hapjes en drankjes stonden klaar en alle 
bezoekers werden verwelkomd. 

Mooie ruimtes met goede akoestiek 
waar men zich meteen heel prettig en 
rustgevend voelt. Ook de goede be-
reikbaarheid  in de omgeving zorgt er-
voor dat je graag daar je afspraken wilt 
maken, zakelijk of particulier. 
Wethouder Tindemans was aanwezig 
om samen met Henri Veldsink het 

groene lint door te knippen, daarbij 
werd een enorme schaar overhandigd 
om deze handeling te verrichten. 
Na een groots applaus werden de gla-
zen uitgedeeld om te toosten op een 
mooie toekomst. En natuurlijk ook op 
het nieuwe pand aan het park in Nue-
nen waar iedereen van harte welkom is.
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Dinsdag 28 mei
13.00-14.45 uur Liedjesfestival: 

Meer Muziek in de Klas m.m.v. Lenny Kuhr
De Dassenburcht Nuenen, 

Jacob Catsstraat 1-3

Donderdag 30 mei
05.00-8.30 uur Dauwtrappen op Hemel-

vaartsdag. Vertrek bij Het Klooster
18.30 uur Proeven, Beleven en Genieten
 van Bier & Spijs. Café Ons Dorp Nuenen

Zaterdag 1 juni
25e editie van de Van Goghloop

Start en fi nish t.h.v. Café Schafrath

Zaterdag 1 juni
775 jaar bestaan H. Kruisgilde. 16.15 uur 

Wedstrijden Burgerkoning(in) 18.00 uur Re-
ceptie. 20.00 uur: Nünentaler Schürzenjäger, 

Triplex en 2.0. Broekdijk/Gerwenseweg.

Maandag 27 mei
13.30-15.30 uur Workshop voor volwasse-
nen: kettingen maken. D’n Heuvel, Gerwen

19.00 uur Plantenwandeling Schoutse 
Vennen. Start op de fi ets Het Klooster

Maandag 27 mei
19.00 uur Actie Platform Nuenen Zuid 

aanmelden via
info@actieplatformnuenenzuid.nl 

Het Klooster in Nuenen

Dinsdag 28 mei
13.30-16.30 uur IVN Landschapswandeling 

Papenvoortse Heide
Start is de parkeerplaats van Scouting 

Nuenen, Papenvoortse Heide 5b, Nuenen

26 mei t/m 1 juni 
Collecte Drumfanfare Jong Leven Gerwen

Nuenen

Zondag 26 mei
10.00 -12.00 uur IVN Kids Water

hoek van Breeldere en Schoutse Vennen
11.30 uur Al Weer Wandelclub: 20 kilometer 

wandeling. Café Schafrath Nuenen

Zondag 26 mei
11.00-13.00 of 1400-16.00 uur Bijzondere 

bijeenkomst. Bio-Kracht, Nuenen.
20.30 uur Liederentafel
Café Schafrath, Nuenen.

Zondag 26 mei 
13.00-16.00 uur Torendag: 

oude St. Clemenskerk, Gerwen.
Onze Lieve Vrouw van Lourdes kerk,

 Mariahout

Donderdag 23 mei
09.30 uur Schuif-lezing: 

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

Vrijdag 24 mei 
19.30-21.00 uur Concert 

The Sound of Kunstkwartier
 Het Klooster Nuenen

Zaterdag 25 en zondag 26 mei
08.00-22.00 uur Springconcours 

Rijvereniging Sint Clemens
Terrein naast windmolen De Roosdonck 

Gerwenseweg 2

Zaterdag 25 mei
10.00 uur Voorjaarsboekenmarkt

Dorpsboerderij Weverkeshof
Jhr. v. Berckellaan 5, 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 half juni
Expositie van etsen van Johannes Proost

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

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

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

t/m september
Elke woensdag en zondag

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

Vincentre Nuenen

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

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

In samenwerking met Yarden

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

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

vanaf februari 2019

������������������

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

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet, maar ze niet meer herkent.
Als je toch blijft strijden om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu de eeuwige rust is gegeven.

We zijn verdrietig, maar dankbaar dat zij niet meer hoeft te strijden. 
Langzaam gleed zij van ons weg, maar toch plotseling moesten wij 

afscheid nemen van ons mam, onze schoonmoeder en onze lieve oma

Mien Gielen - Boselie
echtgenote van

Toon Gielen † 1999

 ✩ Eindhoven, 28 oktober 1937 † Eindhoven, 11 mei 2019

 Miriam en Pierre
 Esther en Hans
  Tom en Lisa
 Lisette en Marcel
  Ilse
  Lars

Wij hebben donderdag 16 mei afscheid van ons mam genomen en 
zijn dankbaar voor alle blijken van medeleven die wij ontvingen.
 
Correspondentieadres:
De Beekse Tuin 6
5673 NL Nuenen

Hee Roelof,
Hoe is het daarboven? 
Waar blijft de tijd? 
Ik mis je!
Ruurd

Boschhoeve 29 juli 1955 
23 mei 2014 - 23 mei 2019

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 25 mei 18.30 uur: stiltevie-
ring, voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 26 mei 09.30 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastoraal wer-
ker J. Deckers.
Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei 
10.00 uur: viering, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 25 mei: Marie Kuijten - van 
Kuijk; Leentje en Lennard de Haas; Er-
nest, Will en Gerard de Haas.

Zondag 26 mei 09.30 uur: Paul Perrée; 
Flor van Aalst; Henk Donath; overleden 
ouders Johan Scheepens en Doca 
Scheepens - van Hoof.
Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, 
10.00 uur: Riek Sanders en Miet Sanders 
en overleden ouders Sanders - de Greef; 
Bert van Kemenade en Gerarda van 
Kemenade - Vogels; Frits Verstappen 
en Ria Verstappen - de Weert.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Zondag 26 mei 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker P. Peters.

Misintenties 
Marianne Schutte - Willems; Thea San-
ders - Daniëls. 

Mededeling 
De viering van zondag 2 juni komt te 
vervallen i.v.m. het regio-gildefeest. 
Daarom wordt de zondagviering ver-
plaatst naar zaterdag 1 juni om 18.30 uur.  

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Zondag 26 mei 09.30 uur: viering, 
voorgangers pastor J. Vossenaar en 
pastoraal werker P. Peters.

Misintenties 
Fien Raaijmakers - Aalders en Frans Raa-
ijmakers; Sjef Versantvoort en An Ver-
santvoort - Theunisse; Laura Migchels - 
De Greef; Maria van der Pol - Renders.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden: Laura 
Migchels - De Greef en Maria van der 
Pol - Renders.
Laura Migchels - De Greef overleed op 
80-jarige leeftijd op 27 april, de uit-
vaartdienst vond plaats in de Lamber-
tuskerk op 2 mei.

Maria van der Pol - Renders overleed 
op 86-jarige leeftijd op 13 mei, haar 
uitvaartdienst in Nederwetten was op 
18 mei.
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Zondag 26 mei zal onze kerkelijk wer-
ker Pieter Flach om 10.00 voorgaan. De 
collecte is deze keer voor ZWO Oegan-
da Karamojong kids. 
Voor kinderen van de basisschool zal 
er kindernevendienst zijn. Afgelopen 
zondag zijn ze bezig geweest met de 
10 geboden en hebben ze zelfs een 
Ark nagemaakt.
Benieuwd naar wat er deze keer te 
doen zal zijn, kom kijken!
U bent van harte welkom om deze 
kerkdiensten met ons mee te vieren.
 
Donderdag 23 mei is er, zoals elke don-
derdag, tussen 10.00 - 12.00 uur Open 
Huis. Onder het genot van een kopje, 
koffie of thee is er de mogelijkheid el-
kaar te ontmoeten.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
Donderdag 23 mei. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 24 mei 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 25 mei 11.00 uur. H. Mis, H. 
Gregorius VII, paus en belijder; ge-
dachtenis van H. Urbanus I, paus en 
martelaar. Bijeenkomst Derde Orde. 
Zondag 26 mei. Vijfde zondag na Pa-
sen. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 27 mei. 18.30 uur gezongen 
H. Mis, votiefmis van de Kruisdagen; 
voor de H. Mis Litanie van Alle Heiligen 
en Processie. 
Dinsdag 28 mei. 18.30 uur gezongen 
H. Mis, votiefmis van de Kruisdagen; 
voor de H. Mis Litanie van Alle Heiligen 
en Processie. 
Woensdag 29 mei. 18.30 uur gezongen 
H. Mis, votiefmis van de Kruisdagen; 
voor de H. Mis Litanie van Alle Heiligen 
en Processie. 
Donderdag 30 mei. Hemelvaart van 
Onze Heer Jezus Christus. 10.30 uur 
gezongen H. Mis.
Vrijdag 31 mei. Feest van de H. Maagd 
Maria Koningin; gedachtenis van H. 
Petronilla, maagd. Begin van de Pink-
sternoveen. 

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

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

Elke woensdag:
• 19.30-21.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A.
• 19.00 uur WSV-wandeling. Ingang van het EMK terrein aan het Wettenseind

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

Elke zaterdag: 
• 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Rondleidingen Salon Nune Ville, www.salonnuneville.nl
Berg 24.
 
Elke zondag:
• 09.00 uur WSV-wandeling. Ingang van het EMK terrein aan het Wettenseind
• Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Weverkeshof, Jhr. Hugo 
van Berckellaan 5 Nuenen.
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
EMK NUENEN
Zaterdag 25 mei 
EMK G1G - GSBW G1  . . . . . . . . . . 10.00
Zondag 26 mei 
EMK 1 - Hoogeloon 1  . . . . . . . . . 14.30
Spoordonkse Boys 2 - EMK 2  . . 12.00
Acht 3 - EMK 3  . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Pusphaira 2 - EMK 4  . . . . . . . . . . . 12.00
Woenselse Boys 4 - EMK 5  . . . . 14.30
EMK 7 - Acht 5  . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK VR1 - FC Tilburg VR 2  . . . . . 13.00

RKVV NEDERWETTEN
 Zondag 26 mei
HSE 1 - Nederwetten 1  . . . . . . . . 14.30
Woenselse Boys 7 - Nederw. 2  12.00
Nuenen 8 - Nederwetten 3  . . . 12.00
Nederwetten 4 - Gestel 5  . . . . . 11.00
Nederwetten VR1 - EFC VR1  . . . 12.15
Nederwetten VR2 - UNA VR1  . . 10.00

NKV KORFBAL
Zaterdag 25 mei 
Tilburg 3 - NKV 2  . . . . . . . . . . . . . . 11.50
Zondag 26 mei
Fortissimo 1 - NKV 1 . . . . . . . . . . . 15.30

Afscheid Henk- & Jan Janssen 
(Sport & Spel) EMK
Iedereen die met voetbal is begonnen bij onze club weet het: zaterdag van 
10.00 tot 11.00 uur sport en spel rechts op het hoofdveld. Met Henk en Jan 
Janssen als trainer hebben honderden kinderen hun eerste stapjes op weg 
naar een lange voetbalcarrière gezet. Met z’n allen in een rijtje om penalty’s 
te nemen of de bal over het veld heen dribbelen, het weekend kan niet be-
ter beginnen!

bij te zijn. Iedereen die bij sport en spel 
begonnen is en iedereen die Henk en 
Jan willen bedanken voor hun decen-
nia lange inzet voor onze club. De trai-
ning is -zoals iedereen weet- van 10 tot 
11 en aan het eind willen we de twee 
broers in het zonnetje zetten namens 
EMK.
Komt allen, maak het afscheid voor 
deze twee ankers van onze club onver-
getelijk!

Namens het bestuur van EMK, Richard 
du Croo de Jongh - Voorzitter EMK

Toch komt ook hier, na decennia een 
vaste waarde binnen de club te zijn ge-
weest een eind aan. Aan het einde van 
het seizoen stoppen Henk en Jan met 
sport en spel en zal het stokje worden 
overgedragen aan de volgende gene-
ratie.
Het bestuur van onze club wil dit me-
morabele moment niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan zonder een gepast 
afscheid. Op 25 mei, zaterdag over een 
week, is de laatste keer voor Henk en 
Jan dat ze op het veld staan en we wil-
len graag iedereen oproepen om daar 

HMVV - EMK 2-1
Door John de Jong

Het seizoen loopt zichtbaar op het einde voor EMK: bezettingsproble-
men met onder andere kwantiteit & kwaliteit zorgen voor continue con-
cessies van de technische staf, ten opzichte van de manier van voetbal-
len die men duidelijk voor ogen staat. Zonder afbreuk te willen doen 
aan de spelers die zondag het geel-zwart van EMK verdedigden, kon 
hoofdtrainer Ronnie Jansen afgelopen zondag niet beschikken over een 
aantal spelers die normaliter tot zijn basis elf behoren. Ondanks dat ge-
geven was de openingsfase vanmiddag voor EMK dat de bepalende- en 
bovenliggende partij was. 

lag dan de gelijke stand deed vermoe-
den. EMK raakte de grip en controle in 
de wedstrijd kwijt en HMVV schoof 
meer en meer op richting de 16-meter 
van EMK. In de absolute slotfase speel-
de HMVV alles of niets en slaagde EMK 
er niet in de wedstrijd over de streep te 
trekken. Uit één van de laatste aanvallen 
kwam een van de aanvallers van HMVV 
vrij voor de goal en schoof de bal in de 
verre hoek voorbij Mitch van Gils, 2-1. In 
de resterende minuten was er nog een 
grote kans voor EMK op een wellicht te-
recht vrij spel, maar deze werd over het 
doel geschoten.

Met nog de laatste competitiezondag 
thuis tegen Hoogeloon op het pro-
gramma, is het duidelijk dat EMK snakt 
naar het einde van het seizoen.

Een individuele actie van Rick van den 
Bogaard zorgde al vroeg in de wed-
strijd voor een 0-1 voorsprong. Toch 
was dit comfortabele steuntje in de 
rug niet voldoende voor EMK en hal-
verwege de eerste helft kwam HMVV 
door een foutje achterin op gelijke 
hoogte, 1-1. Zonder verder noemens-
waardige feiten werd de rust bereikt.

Na rust leek de aandacht aanvankelijk 
meer voor het naderend onweer dan op 
de wedstrijd en was EMK meer bezig 
met de wedstrijdleiding dan met zich-
zelf. Stap voor stap kantelde de wed-
strijd en kon HMVV meer en meer ge-
bruik maken van het opportunistische 
voetbal, daarbij gesteund door de trou-
we aanhang die doorhad dat er vanmid-
dag wellicht wel meer in het verschiet 

Aanval EMK op het doel van HMVV

Sterk eerste weekend    
Z&PV Nuenen bij RZK
Tijdens het eerste weekend van de Regionale Zomerkampioenschappen 
zijn de zwemmers van Z&PV Nuenen direct sterk voor de dag gekomen. Niet 
alleen werden er 10 medailles behaald, ook werden er nog 4 extra limieten 
voor de Nederlandse Junioren en Jeugdkampioenschappen in de wacht 
gesleept.

op zowel de 100 als 200school was er 
voor haar zilver. Helaas wist het ge-
mengde 4x100vrij team het podium 
net niet te halen (0.20 achter het brons) 
en ook Floris greep op de 200vrij net 
naast het brons (0.11 seconden). Maar 
zowel de 4x100wissel jongens jeugd 
als de 4x100vrij dames deden dat wel, 
beiden eindigden op de 3e plaats.
Op het gebied van persoonlijke re-
cords verbeterde Reno van der Spoel 
maar liefst 5 tijden in 3 races (twee tus-
sentijden) en zwom Liselot van der Vel-
den 3 PR’s op evenzoveel afstanden. 
Lara van Cuijk kwam op 2 uit 2 en Flore 
Meulendijks op 4 uit 4. Daarnaast wa-
ren er ook nog PR’s voor Tim van Nis-
pen, Kayley McAteer, Nikita van den 
Ouden, Susan Teijken en Eunice van 
Ekert.
 
Komend weekend staan sessie 3 en 4 
op het programma, met wederom me-
daillekansen voor de zwemmers van 
Z&PV Nuenen.

In het afgelopen jaar is Alexander Nijst 
enorm vooruitgegaan, met een 2e en 
3e limiet voor de NJJK als gevolg. Op 
de 100vrij bracht hij zijn persoonlijk re-
cord naar 55.47 en op de 100vlinder 
pakte hij het brons bij de jeugd in een 
nieuw PR van 59.19. Een verbetering 
van ruim 2 seconden en bijna een se-
conde onder de limiet. Ook Floris Son-
neveld liet zich gelden, ditmaal op de 
50schoolslag. Met 35.11 dook hij toch 
wel verrassend onder de benodigde 
35.36. Bram Zwetsloot voegde de 
200vrij toe aan zijn NJJK-programma 
en scherpte met een gouden 29.91 zijn 
PR aan op de 50school.

Dat races soms op zeer kleine marges 
worden beslist werd ook dit weekend 
weer duidelijk. Zo pakte Merel Phaff 
brons op de 50rug, slechts 0.06 van het 
goud. Op de dubbele afstand was er 
een dag later zilver, ditmaal op 3 tien-
den, maar wel in een PR. Ook Robin 
Goossens stond 2 maal op het podium, 

Goud voor Bram Zwetsloot op de 50school

19e Gerwens 
GezelligheidsToernooi
In de afgelopen jaren is het ‘Gerwens Gezelligheidstoernooi’ oftewel ‘Het 
GGT’ uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend voetbalevenement. Dit jaar, 
in het weekend van 1 juni en 2 juni, wordt het voetbaltoernooi bij voetbal-
vereniging RKGSV te Gerwen alweer voor de 19e keer georganiseerd.

vrouwelijke speler is een geweldige 
zet geweest. Niet alleen tijdens de 
wedstrijden, maar ook gedurende het 
gehele weekend is de aanwezigheid 
van dames(teams) niet meer weg te 
denken tijdens het Gerwens Gezellig-
heidstoernooi.

Tijdens het gehele toernooi zal de mu-
ziek en installatie verzorgd worden 
door PA Event Support (DJ’s Nick Bisse-
ling en Pascal Ahout). Tijdens de feest-
avond zullen ‘Deejay Bouwski’ alias 
John Bouw en ‘WanneDJ’ alias Tanco 
van de Laar er met hun kwaliteiten 
voor zorgen dat de feesttent bol van 
de gezellige sfeer staat. 
Keurslager Evert Tebak uit Nuenen zal 
de barbecue voor alle deelnemers op 
zaterdagavond verzorgen. 

Natuurlijk is er ook aan de veiligheid 
gedacht. Gedurende het toernooi 
wordt een oogje in het zeil gehouden 
door Bram Daams van BRAM Brandvei-
ligheid. Tevens zal hij ons voorzien van 
preventieve voorzorgsmaatregelen.

Naast de veiligheid van de deelnemers 
staat natuurlijk de gezondheid van de 
deelnemers hoog in het vaandel. PIM-
BHV/Plus in de persoon van Pim Kuij-
ten zal gedurende het Gerwens Gezel-
ligheidstoernooi stand-by staan om in-
dien nodig de helpende hand te bie-
den. 

Het GGT is in het weekend van 1 en 2 
juni toegankelijk voor iedereen en de 
entree is natuurlijk gratis. Voor de kin-
deren is er een speeltuin en een lucht-
kussen. Hopelijk mogen wij u verwel-
komen om op ons sportpark aan de 
Polder te Gerwen, onder het genot van 
een drankje, de gemoedelijke sfeer 
eens te proeven.

In de beginfase van het toernooi in de 
jaren 90, werden er teams door heel 
Nederland uitgenodigd. Zo zijn Hee-
renveen, Breda, Apeldoorn, Amster-
dam en Zwolle naar alle tevredenheid 
ook al deelnemers geweest. Vanuit het 
buitenland hebben België, Duitsland, 
Denemarken en Canada het ‘GGT-virus’ 
opgelopen.
Dit jaar zijn er deelnemers van o.a. VV 
Marvilde, RKSV Nuenen, VV Nederwet-
ten, VV EMK, Gemert en RKGSV. 

Het is een genot om elk jaar weer veel 
aanmeldingen te krijgen, hetgeen de 
laatste jaren de pan uit rees. Hierdoor 
is de organisatie zich op de regio gaan 
richten. Volgens de organisatie ligt de 
kracht al jaren in het ons-kent-ons ka-
rakter. Nagenoeg alle deelnemers ken-
nen elkaar waardoor de sfeer op het 
toernooi nog gezelliger is geworden.
Ook door de aanpassing dat een team 
altijd dient te bestaan uit tenminste 1 

NKV houdt de punten    
dit weekend in Nuenen
In een wisselvallige competitie wist NKV zich een week eerder, in de moeiza-
me wedstrijd tegen rivalen, al zeker te stellen van klassebehoud. Waar NKV 
in de eerste helft van de veldcompetitie nog bij de hekkensluiters hoorde, 
kan het eerste team nu omhoog kijken en nog in de top 3 eindigen. 

Zwemmen

 Dit weekend stond de wedstrijd tegen 
de nummer 2, Animo uit Geldermal-
sen, op het programma. NKV was vast-
beraden om Animo het zo moeilijk mo-
gelijk te maken en de punten niet zo-
maar uit handen te geven. Animo liet 
zien dat ze voor de punten kwamen en 
zette NKV al snel op een 1-3 achter-
stand. NKV wist bij te schakelen en de 
goede kansen te benutten, 4-4. Door 
een sterk en slim verdedigend NKV kon 
Animo niet tot de juiste kansen komen. 
Kort voor rust wist Anouk Cramer met 2 
goals nog een gat te slaan in het voor-
deel van NKV, maar Animo trok dit voor 
het rust signaal nog recht naar een ge-
lijke stand van 8-8. 
NKV haalde vertrouwen uit de eerste 
helft en liet dit na de rust ook direct op 
het veld zien. NKV startte scherper en 
maakte dankbaar gebruik van de fou-
ten die er bij Animo inslopen. Na 5 op-
eenvolgende doelpunten aan de zijde 
van NKV werd een belangrijke voor-
sprong van 13-9 op het scorebord ge-
zet. Animo toonde nog eenmaal veer-
kracht door terug te komen naar een 
gelijke stand van 15-15. Waar Animo 
vanaf dat moment steeds gefrustreer-
der ging spelen, hield NKV het hoofd 
koel. NKV haar spelers bleven als een 
team werken en dat werd beloond. 
Twee belangrijke punten bleven in 
Nuenen, eindstand 19-16.
Het tweede team van NKV speelde een 
dag later, op zondag, tegen DOT (O). 

Waar NKV 2 erg zoekend begon, wist 
DOT (O) de eerste helft op een voor-
sprong te komen. NKV 2 rechtte haar 
rug en maakte dit de tweede helft 
ruimschoots goed. Eindstand 18-16.
Volgend weekend staat wederom een 
zaterdag- en zondagwedstrijd op het 
programma. NKV 1 mag uit naar de 
nummer 1, Fortissimo. NKV 2 speelt op 
zondag in Tilburg. 

  

NKV houdt de punten    



Lenen, huren en kopen  088 - 10 20 100 (optie 3)  www.medipoint.nl/stoelactie

Ik zit heerlijk in
mijn sta-opstoel!
Ervaar nu het comfort en gemak

De genoemde actie is geldig t/m 15 juni 2019 en niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen.

Wegdutten in uw comfortabele stoel, heerlijk. Maar een gezonde zithouding is dan 
wel belangrijk, net als veilig kunnen gaan zitten en opstaan. Omdat de perfecte stoel 
voor iedereen anders is, voorzien we u van persoonlijk advies in onze winkels en via 
Medipoint Thuisservice. Uw voordeel kan oplopen tot wel € 750,- korting!

Kom naar één van onze winkels of maak een afspraak bij u thuis
Vind de winkel bij u in de buurt via www.medipoint.nl/winkels, bel onze KlantenService 
of vul online het afspraakformulier in op www.medipoint.nl/thuisadvies.

Nu op alle 
sta-opstoelen 

tot wel 
25% korting!

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Keuken geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl

FEESTMAAL
Hemelvaart en Pinksteren

Ons keukenteam heeft een top menu samengesteld,
4 gangen €30, speciaal voor Hemelvaart en Pinksteren. 

voorgerecht
steak tartaar & sauce Albufeira

tussengerecht 1
coquille & langoustine

tussengerecht 2
gnocchi / tomaat / basilicum

hoofdgerecht
runderhaas & truffel

Alleen op reservering onder vermelding van “feestmaal”.

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

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

VOLOP TUINPLANTEN
DAGELIJKS VERSE

(GESCHILDE) ASPERGES
VAN DE VOLLE GRONDVAN DE VOLLE GROND

IEDERE ZONDAG OPEN:
10.00-17.00 UUR

VERSE AARDBEIENVERSE AARDBEIEN

Nieuwe en geregenereerde 
accu’s voor auto, motor, 
scootmobiel, caravan, camper, 
vrachtwagen, boot, enz…
Met garantie

Nieuwe en geregenereerde
tractiebatterijen voor heftruck, 
palletwagen, stapelaar, 
hoogwerker, golfcar, enz…
Met garantie

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond 0492-330039 www.regbathelmond.nl
Openingstijden: Ma - Vr 8:30 - 17:00 uur en Za 8:30 - 12:00 uur

Gratis accutest & montage, tot 50% goedkoper

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

Rond de Linde iedere donderdag 

BEN JIJ GEMOTIVEERD, 
WIL JIJ WERKEN EN GELD VERDIENEN?

Heb jij deze interesse? 
Neem snel contact met ons op. 
Wij nodigen je dan uit voor een 
gesprek.4 dagen werken

1 dag school
(Bouwcao)

           

-  Combinatie van Praktijk en Theorie

-  Baangarantie (duur opleiding ca. 2 jr)

-  Intensieve deskundige begeleiding

-  Gedegen vakopleiding

Wij vragen: 
interesse in 
de Wegenbouw

Tel. 0492-665505
info@bouwinframensen-mierlo.nl
www.bouwinframensen-mierlo.nl

Aankomend 
Straatmakers
Wegenbouw

Aankomend 
Vaklieden
Wegenbouw
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