
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

Interieurspuiterij 
Jansen 
opent uniek 
Kleuren Museum

Luuk 
Nieuwenhuijzen 
nieuwe 
jeugdburgemeester

Cornelis le Mair 
75 jaar,  
een ode aan 
het stilleven
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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! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl
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Hemelvaartsdag en zondag open 
Nuenen Kapperdoesweg 8 | www.coppelmans.nl

*Vernoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Daardoor komt de 
effectieve kassakorting overeen met 17,36% korting.

BTW 
KORTING*21%

Tuinmeubelen

  
 

 

 

W I N K E L C E N T R U M  W O E N S E L

Donderdag 
30 
mei 
13:00-17:00
mei
13:00-17:002 JUNI

KOOPZONDAG

13:00-17
:00

Hemelvaart 
SHOPPEN

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 3 met meer informatie over deze bijzondere dagen.

Voor u bestaat de gelegenheid te strij-
den om de titel ‘Burgerkoning(in)’. Eer-
vol, maar het burgerkoningschap is niet 
zomaar een titel. De Burgerkoning of - 
koningin krijgt binnen het Heilig Kruis-
gilde privileges aangeboden die nor-
maal alleen voor leden of hun eigen 
koning zijn weggelegd. Zo wordt de 
Burgerkoning of -koningin onder ande-
re uitgenodigd voor het bijwonen van 
de teerdag op 14 en 15 september 
2019, kosteloos en geheel verzorgd.

Wilt u meedoen?
Kom dan op zaterdag 1 juni naar het 
feestterrein tegenover de molen waar 
het 775-jarig bestaan wordt gevierd. 
De wedstrijden beginnen rond 16.15 
uur. U kunt zich inschrijven via burger-
koningschietenhkg@gmail.com. Voor 
meer informatie kunt u bellen met Rol-
and v.d. Berk 06-21956659 of René v.d. 
Westelaken 040-2834369.

Zaterdag 1 en zondag 2 juni 
Kring Gildedag Gerwen
Ruim 1 ½ jaar is het organiserend co-
mité druk bezig geweest om deze 
775ste Kring Gildedag voor elkaar te 
krijgen. Financieel kost zo’n dag flink 
veel geld, denk alleen maar aan de ve-
le, echt zilveren, schilden voor de ver-
schillende prijzen. Ook het vinden van 
een geschikt terrein, zeker qua afme-
ting is een uitdaging, een voetbalveld 
is niet groot genoeg. Daarom zijn we 
blij dat Fons Linders, de bekende tuin-
architect uit onze gemeente, ons de 
gelegenheid bood om van zijn terrein 
gebruik te maken. 

Ook Jack Aldenhoven en Henny Merks 
stellen hun terrein en de molen ter be-
schikking. Daarmee hebben we een 
schitterende accommodatie, centraal 
gelegen in de gemeente. De toegangs-
wegen zijn afgesloten zodat men op 
het terrein veilig kan rondlopen.

Word Burgerkoning(in) 
van het Heilig Kruisgilde Gerwen
De hoogste eer binnen een schutters-
gilde is het koningschap. Periodiek 
strijden de gildebroeders en -zusters 
om deze titel. De gegadigden schieten 
om de beurt op een houten vogel; 
koning(in) wordt degene die het laat-
ste stukje naar beneden schiet.

Programma zaterdag 1 juni 
Start wedstrijden Burgerkoning(in) rond 
16.15 uur. 
Van 18.00 uur tot 20.00 uur is er een re-
ceptie om het Heilig Kruisgilde te feli-
citeren. Na de receptie is er in de tent 
veel entertainment, voor iedereen toe-
gankelijk en er worden vriendelijke 
consumptieprijzen gehanteerd. Vanaf 
20.00 uur: Früling Fest met optredens 
van Nünentaler Schürzenjäger, Triplex 
en 2.0. Toegang is gratis.

Programma zondag 2 Juni 
Traditiegetrouw beginnen we deze 
dag met een Eucharistieviering met als 
voorganger Mgr. de Korte, Bisschop 
van Den Bosch. Ook zal de eed van 
trouw aan het geestelijk gezag her-
nieuwd worden. Na de dienst is er een 
besloten koffietafel voor genodigden 
waarna aansluitend de Erewijn, aange-
boden door de Gemeente Nuenen.

Om 12.00 uur vertrekt de grote op-
tocht voorgegaan door Drumfanfare 
Jong Leven en het Heilig Kruisgilde 
vanaf de vijver bij het gemeentehuis 
en na een rondgang door Nuenen ein-
digt de optocht op het feestterrein na-
bij de molen in Gerwen. Bijzonder is 
dat het Heilig Kruisgilde hun nieuwe 
uniformen tijdens de optocht zal pre-
senteren. 
Na de massale opmars en de massale 
vendelgroet zal de vaandrig de eed 
van trouw vernieuwen aan het wereld-
lijk gezag. Na de toespraken en het Wil-
helmus zullen de diverse wedstrijden 
verspreid over het hele terrein starten 
en deze kunnen door iedereen van na-
bij te volgen zijn. Naast de molen staat 
een tentoonstellingstent waar gilden 
hun gilde-attributen tentoonstellen 
en deze zijn zeker de moeite waard om 
te gaan bewonderen.

Iedereen is zaterdag en/of zondag op 
dit unieke gildefestijn van harte wel-
kom, toegang is gratis en er is gezorgd 
voor voldoende parkeergelegenheid 
voor auto en fiets!
Volg ons op facebook: Kring Gildedag 
Heilig Kruis Gilde of kijk op 
www.kringgildedag2019.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 
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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.

GEEN BEDRIJFSAFVAL NAAR 
MILIEUSTRAAT NUENEN
Bedrijven mogen geen bedrijfsafval meer naar de milieustraat bren-
gen. Bedrijven dienen hun afval bedrijfsmatig af te voeren. Dit geldt 
voor alle afvalstromen. De medewerkers van de milieustraat zien 
hier streng op toe. 

WIJKRAAD EENEIND
Dinsdag 4 juni komt de wijkraad Eeneind in openbare vergadering 
bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De vergadering 
begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom. 
Meer informatie via: www.eeneind.net/wijkraad.html

VERKEER
Asfalteringwerkzaamheden 3 t/m 13 juni
Begin juni vinden op verschillende asfaltwegen in Nuenen onder-
houdswerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden worden door 
fi rma KWS uitgevoerd. De aannemer gaat de werkzaamheden uit-
voeren in het verkeer, de wegen worden niet volledig afgesloten. Ter 
plaatse van de werkvakken wordt het verkeer begeleidt met ver-
keersregelaars. Tijdens de uitvoering zal er enig overlast zijn voor 
omwonenden en doorgaand verkeer. Bij de werkzaamheden aan de 
Laan van Nuenhem wordt op 6 en 7 juni de afslag vanaf de Smits 
van Oyenlaan afgesloten. U kunt de Laan van Nuenhem op dat mo-
ment niet inrijden vanaf de Smits van Oyenlaan. Het verkeer wordt 
omgeleid via de Beekstraat. De overige rijrichting blijft wel toegan-
kelijk. Buslijn 06 blijft zijn gebruikelijke route aanhouden. Hieronder 
staat een overzicht van alle werkzaamheden:

Ma 3 juni: De Geer, Prinsenweier, Hoevensestraat, Papen 
   voortse Heide, Kruising Bosweg – Rullen
Di 4 juni:  Prinsenweier, Refelingse Heide en 
   Nuenderbeekselaan
Wo 5 juni: Brabantring, Meierijlaan en Kapperdoesweg
Do 6 juni: Brabantring, Meierijlaan en Laan van Nuenhem
Vrij 7 juni: Laan van Nuenhem en Nuenderbeekselaan
Di 11 juni: Refelingse Heide, Refeling en Beekstraat

Onderhoudswerkzaamheden Boord
Aansluitend aan de werkzaamheden van KWS gaat de fi rma Versluijs 
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan Boord. Dit vindt plaats 
op 11, 12 en 13 juni. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uit-
voeren wordt de weg Boord afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Voor het verkeer zal er een omleiding worden ingesteld. De bewon-
ers en bedrijven aan Boord blijven bereikbaar.

Deze informatie is ook te vinden op www.nuenen.nl onder weg-
werkzaamheden. Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt 
u contact opnemen met het klantencontactcentrum van de ge-
meente Nuenen via telefoonnummer 040-2631631.   

MARKTVERKENNING 
UITVAARTCENTRUM OUDE LANDEN
Begraafplaats Oude Landen is een grote begraafplaats, waar ruim-
te is voor een aanvullende uitvaartvoorziening. De gedachte gaat 
uit naar een voorziening met name voor de inwoners van Nuenen 
zelf. Op de begraafplaats is ruimte beschikbaar voor een gebouw. 
Het gebouw zal een maatschappelijke functie moeten vervullen, 
waartoe de uitvaartverzorging behoort. 

De gemeente heeft het voornemen de grond in erfpacht uit te geven 
aan een (markt)partij voor het ontwikkelen en exploiteren van een 
uitvaartvoorziening. Bent u de partij die we zoeken? Deze markt-
verkenning moet ons een beeld geven of er partijen zijn die daarin 
geïnteresseerd zijn. Met hen gaan we verder in gesprek. 

Bent u geïnteresseerd? Laat het dan voor 9 juni 2019 aan ons weten. 
Wilt u meer informatie? Mail dan ook vóór 9 juni naar afdelings-
secretaresses@nuenen.nl met het onderwerp “Marktverkenning 
Oude Landen”. U ontvangt dan een korte beschrijving van de be-
langrijkste kaders en de planning van het proces marktverkenning. 
We zullen op 25 juni 2019 de marktverkenning afronden. 
 

VUILNISWAGENS OP WATERSTOF
Afvalinzamelaar Blink zet vanaf eind 2019 twee nieuwe water-
stoftrucks (elektrische voertuigen) in, waardoor een zero emissie 
inzameling van afval mogelijk is. Het gaat om een Europees project 
(REVIVE) om kennis en ervaring op te doen. De trucks tanken bij 
het waterstoftankstation op de Automotive Campus in Helmond. 
Een wagen die rijdt op waterstof heeft dezelfde mogelijkheden en 
actieradius als een diesel voertuig. Het grote voordeel is natuurlijk 
dat de wagens schoon zijn; de enige uitstoot is waterdamp. Boven-
dien zijn ze stil, ideaal voor stedelijk gebied. Deze manier van inza-
melen helpt om duurzaamheid doelstellingen te behalen. Meer in-
formatie https://h2rivive.eu

DUURZAAMHEID
Duurzame moestuin
Je eigen groenten telen is weer helemaal in. Wil je weten hoe je dit 
op een zo duurzaam mogelijke manier kunt doen, zonder gebruik 
van bestrijdigingsmiddelen? De Vereniging voor Ecologisch Leven 
en Tuinieren (VELT) heeft een website waarop je heel veel nuttige 
en praktische tips kunt vinden. https://www.velt.nu/ecologische-
moestuin. Velt verzorgt met enige regelmaat workshops en cursus-

sen voor beginnende en gevorderde moestuiniers. Meer informatie 
kun je opvragen bij de dichtstbijzijnde lokale afdeling van Velt in 
Eindhoven. https://beweegt.velt.be/eindhoven 

VERGUNNINGEN 
PERIODE 20-05-2019 EN 27-05-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Bosweg ongenummerd Realiseren plaats voor campers 
 om te overnachten 
Hoge Panakker 4 Uitbreiden woning 
Gerwenseweg 9 Uitbreiden dakkapel voorzijde woning 
Kerkhoef 6 Wijzigen gebruik tbv bed and breakfast 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park 25 Terras Comigo 5 t/m 9 juli 
Tomakker 140 t/m 162 Straatfeest Tomakker 17 aug 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Avondwandelvierdaagse 4 t/m 7 juni 
Kerkstraat 10 Camping de Kievit 29/30 jun 
De Polder 1 Gerwens Gezelligheidstoernooi 
 1 en 2  juni 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
21-05-2019 Nuenen c.a. Anterieure overeenkomst 
  ontwikkeling
  10 seniorenwoningen, 
  Laar te Nuenen c.a. 

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

RAADSVERGADERING 6 JUNI 2019
AANVANGSTIJD 16.00 UUR
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering.
Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsin-
formatie.nl en liggen ter inzage in het Gemeentehuis.
6 juni 2019 Raadsvergadering locatie: het Klooster, aanvang 16.00 
uur.

Onderwerpen o.a.
• Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES)
• Instellen starterslening
• Kadernota
• Tussentijdse rapportage voorjaar 2019 Raadsvoorstel 2019-34
 
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreek-
recht.
Neem daarvoor contact op met de griffi e: tel: 040-2631679 of email 
griffi e@nuenen.nl
 

Vrijwilligers Parochie Heilig Kruis
Afgelopen vrijdagavond 24 mei was de jaarlijkse vrijwilligersavond van de 
Parochie H.Kruis in de H.Clemenskerk te Nuenen. Vele vrijwilligers waren bij 
elkaar gekomen om in een ongedwongen sfeer in gesprek te komen onder 
het genot van een hapje en drankje. Tijdens deze bijeenkomst werden 2 vrij-
willigers Frans en Truus van Rooij in het zonnetje gezet. 

Frans en Truus zijn al vele jaren actief in 
verschillende werkgroepen die de 
aanblik van onze kerk, de tuin en kerk-
hof een mooi, schoon uiterlijk geven. 
In de voormalige Andrieskerk was 
Frans ook jarenlang lid van de Paro-
chievergadering, tevens is hij lid van 
het Gregoriaanskoor sint Andries.  
Het speciale bedankje, een gouden 
roos, symboliseert de gewaardeerde 
inzet voor de momenten van zorg en 
de betrokkenheid die zorgt voor de fij-
ne momenten die mensen dan kun-
nen ervaren.

Gezondheidscentrum en Woongroep 
verkennen locatie De Mijlpaal
Op 25 april heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Nuenen Zuid vastge-
steld. In een amendement werd bepaald dat de locatie van basisschool De 
Mijlpaal de bestemming wonen en of maatschappelijke voorzieningen 
krijgt. Woongroep De Mijlpaal kreeg daarmee groen licht voor het realise-
ren van een appartementencomplex voor senioren op die locatie.

Ook voor het gezondheidscentrum is 
door de raad in de omgeving van het 
Kernkwartier een bouwlocatie voor-
zien. Het ligt voor de hand daarvoor te 
denken aan locatie De Hongerman of 
locatie De Mijlpaal. De woongroep en 
het gezondheidscentrum willen snel 
aan de slag. Wachten op een nadere 
studie van de Hongermanlocatie gaat 
wederom vertraging opleveren. Daar-
om hebben beide initiatiefnemers de 
intentie uitgesproken om te onderzoe-
ken of het mogelijk is om op de vrijko-
mende schoollocatie aan de Hoge Bra-
ke/Brabantring beide projecten te reali-
seren. Het gezondheidscentrum moet 
ruimte bieden aan onder andere een 
apotheek, huisartsen en een praktijk 
voor fysiotherapie. Woongroep De Mijl-

paal wil ca. 25 appartementen realise-
ren met een aantal gemeenschappelij-
ke ruimten en tuin. 
Op verzoek van de initiatiefnemers zal 
de gemeente hierin faciliteren door de 
uitwerking van de stedenbouwkundi-
ge- en financiële kaders van locatie De 
Mijlpaal. Dit gebeurt uiteraard in over-
leg met de initiatiefnemers, bewoners 
en andere belanghebbenden.
 

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.



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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

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

ACTIE
3 + 1 GRATIS

De actie loopt van 
1 juni t/m 30 juni 2019 

Tijdens deze actie 
is het mogelijk om 

maten, modellen en 
kleuren met elkaar te 

combineren. 

Parkhof 1 - Nuenen
040 763 0415  
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Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

The Famous Grouse 
Port Wood Cask Finish 

Scotch whisky 0,7lt. €16,95 
Hartevelt 

Jonge Jenever 1lt.  €9,95 
Villa Massa Limoncello 
+ gratis tonic glas €19,95   
Erdinger of Paulaner 

Weißbier 
Halve liter per stuk €1,20 

Acties geldig van 29 mei t/m 27 juni 

  

 

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

Goed en vertrouwd

4 Slavinken +
500 gram Runder gehakt ..7,95
Italiaans Pinkster Haasje
“Heerlijk gevulde varkenshaas” 100 gram ........ 2,25
4 Blije Dijen Spies .....6,95
4 Gegrilde Kippenpoten ..5,00
100 gram Kipfi let +
150 gram gerookte Kipsalade .... 3,55
KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
2  Mega Burgers  .......................................GRATIS

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL
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Hoogtepunt tijdens viering veertigjarig bestaan

Interieurspuiterij Jansen 
opent uniek Kleuren Museum
Op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni viert Interieurspuiterij Jansen uit Nuenen 
in besloten kring het veertigjarig bedrijfsjubileum. De festiviteiten vormen 
het voorlopige hoogtepunt in de historie van het door Mari Jansen in 1979 op-
gerichte bedrijf. Tijdens het jubileumweekend vindt binnen het pand aan de 
Collse Heide 4 tevens de o�  ciële bedrijfsoverdracht plaats aan de zonen Ruud 
en Coen Jansen. Daarnaast vermeldt het programma de opening van de splin-
ternieuwe showroom 'Het Kleuren Museum', een inspirerende ruimte die de in-
novatiedrift van het familiebedrijf nog maar eens onderstreept.
 
Gestart als eenmanszaak in Gerwen is 
Interieurspuiterij Jansen de afgelopen 
vier decennia uitgegroeid tot een 
vooraanstaande specialist op het ge-
bied van interieurspuiten. Die status 
wordt tijdens het jubileumweekend 
gepast gevierd met genodigden. Op 
31 mei staan de deuren van het be-
drijfspand aan de Collse Heide exclu-
sief open voor zakenrelaties. Een dag 
later viert de familie Jansen de behaal-
de mijlpaal in de privésfeer. Tijdens dit 
samenzijn draagt Mari Jansen het on-
dernemersstokje officieel over aan zijn 
zonen Ruud en Coen, beiden al jaren-
lang actief binnen het familiebedrijf.

Nieuwe showroom
Op vrijdag 31 mei staat ook de ope-
ning gepland van de nieuwe show-

room 'Het Kleuren Museum'. Binnen 
deze 250 vierkante meter grote ruim-
te, ontworpen door de Nuenense bin-
nenhuisarchitect Francois Hannes, 
gaan beleving, inspiratie en dynamiek 
hand in hand en worden het vakman-
schap en de innovatiedrift van Interi-
eurspuiterij Jansen andermaal beves-
tigd. Werkelijk alle technieken, toepas-
singen, kleuren, effecten en structuren 
worden er middels honderden pane-
len, stalen en praktijkvoorbeelden ge-
presenteerd. Dat maakt 'Het Kleuren 
Museum', voorzien van een keuken, 
een eethoek en zelfs een buitenterras, 
dan ook tot dé plaats om in alle rust tot 
ideeën te komen en de talloze moge-
lijkheden op spuitgebied te ervaren. 
Voor (binnenhuis)architecten en hun 
opdrachtgevers, maar ook voor zakelij-

 

ke en particuliere klanten. Tegelijk is 
binnen de showroom volop aandacht 
voor de geschiedenis van Interieur-
spuiterij Jansen. Zo herbergt het kleu-
renparadijs verschillende vitrinekas-
ten met daarin objecten die symbool 
staan voor de groei en ontwikkeling 
van het jubilerende familiebedrijf.

Over Interieurspuiterij Jansen
Of het nu gaat om interieurelementen 
van MDF, hout, metaal, kunststof of 
glas, voor keuken- en meubelfabrikan-
ten, interieur- en standbouwers, aan-
nemers en binnenhuisarchitecten is 
Interieurspuiterij Jansen al sinds 1979 
een betrouwbare partner voor de 
meest uiteenlopende spuitwerkzaam-
heden. Daarnaast is ook de particuliere 
klant kind aan huis, met name voor het 
overspuiten van onder meer meubels 
en keukens. Naast hoogglans spuiten, 
dé specialiteit van het bedrijf, is de on-
derneming ook zeer bedreven in het 
aanbrengen van beitsen, patines, zij-
de- en matglans, VeroMetal, metallics 
en effect- en structuurlakken. 

Interieurspuiterij Jansen, werkend vol-
gens de hoogste kwaliteitsnormen, telt 
circa 25 medewerkers en opereert van-
uit vestigingen in Nuenen (Nederland), 
Kinrooi en Herentals (beide België).

 Natuurspeelmiddag
Stichting Vrienden van de Walhut wil kinderen de gelegenheid bieden om lekker 
buiten te spelen in de natuur. De locatie Heerendonk in Nederwetten leent zich 
daar uitstekend voor. Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden is 
er het hele jaar door van alles te beleven. 
Praktische zaken: datum: woensdag 5 juni 2019. Tijd: van 14.00 tot 17.00 uur. Leef-
tijd: ideaal voor kinderen van ongeveer 5 t/m 12 jaar. Locatie: Imkerij de Walhut, 
Heerendonk in Nederwetten. Prijs: je kunt een knipkaart kopen. Dan mag je 5 keer 
meedoen voor € 30,00. Je kunt ook een los kaartje kopen voor € 7,50. Begeleiders 
hoeven niet te betalen. Aanmelden: stuur een mail naar info@imkerijdewalhut.nl 
en geef aan met hoeveel kinderen je komt en wat de leeftijd is. Groepsgrootte: er 
kunnen maximaal 20 kinderen meedoen. Geef je snel op want vol is vol. 

Foto Frank Welie

Drumfanfare   
Jong Leven   
Taptoe en   
feestavond !
Vrijdagavond 7 juni zal het Heuvel-
plein in Gerwen geheel worden omge-
toverd tot een heus taptoeterrein. 
Showkorps O&V Nuenen, Drum- en 
Showband Dice Musica ’83 Ter Aar, 
Drumfanfare TTH uit Hazerswoude-
Dorp en Drumfanfare Jong Leven zul-
len allen een mooi showoptreden 
neerzetten van uiteenlopende mu-
ziekstijlen. De taptoe begint om 20.30 
uur en de entree is geheel gratis. 
Aansluitend vindt er een reünie feest-
avond plaats in gemeenschapshuis d’n 
Heuvel Gerwen. Drumfanfare Jong Le-
ven vindt het leuk om met zoveel mo-
gelijk mensen terug te kijken en te 
proosten op de afgelopen 60 jaar. 
Meer informatie vind je op
www.drumfanfarejongleven.nl 

Drumfanfare   
Jong Leven   
Taptoe en   Taptoe en   

IVN Landschaps-
wandeling Eckart
Donderdag 6 juni organiseert IVN Nue-
nen de tweede landschapswandeling 
van dit jaar. Deze wandeling, met als 
thema ‘waarom is het landschap het 
landschap dat je ziet’ gaat door het Ec-
kartdal en het Eckartse Bos. 
We kijken naar het kasteel, de aanleg 
van het kasteelpark en de ijskelder. We 
vervolgen de wandeling langs de Dom-
mel en komen bij de plek waar de Klei-
ne Dommel in de Dommel stroomt. We 
vertrekken per fiets om 13.00 uur vanaf 
Het Klooster aan het Park in Nuenen. 
Om 13.15 uur begint de wandeling bij 
de fietsenstalling bij de hoofdingang 
van het Eckartdal aan de Nuenenseweg 
1 in Eindhoven.  Het meenemen van 
honden is helaas niet toegestaan. Het 
aantrekken van waterdicht schoeisel is 
aanbevolen want het kan drassig zijn in 
het beekdal. 
Meer info: Remy Luijten, 06-30773734 
of www.ivn.nl/afdeling/nuenen-ca 
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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:

Uitslag verkiezingen 23 mei 2019Gemeente Nuenen tekent   
overeenkomst voor 10 gelijkvloerse 
woningen in Gerwen 
Gemeente Nuenen en ontwikkelaar Symphony Estates hebben overeenstem-
ming over de herontwikkeling van de voormalige Peugeot garage aan het 
Laar 12 te Gerwen tot een exclusief woonhof met 10 gelijkvloerse woningen. 

Beide partijen tekenden hiervoor on-
langs de overeenkomst. Ook heeft het 
Team Ruimtelijke Kwaliteit van de ge-
meente ingestemd met het plan. “Wij 
richten ons op vitale medioren en se-
nioren die op termijn gelijkvloers willen 
wonen, maar die de stap naar een ap-
partement te groot vinden, omdat ze 
bijvoorbeeld graag een tuin willen hou-
den”, zo licht Symphony Estates direc-
teur Olaf Schoofs toe. De woningen 
worden gerealiseerd rondom een bin-
nenhof, dat we parkachtig inrichten 
met heesters, bomen en bloeiende 
planten, zodat mensen een fraai uit-
zicht krijgen aan de voorzijde. Daar-
naast beschikt elke woning over een 
privé achtertuin. Zowel qua opzet - de 
ligging rondom een hof - als qua archi-
tectuur krijgt het de sfeer van een be-
gijnhof zoals we dat kennen van vroe-
ger, zij het in een moderne vorm en met 
het comfort van nu. Ook wordt in de ar-

chitectuur duidelijk verwezen naar de 
oude Sint-Clemenskerk, die op zeer 
korte afstand van de locatie ligt. Het 
worden woningen van 1 bouwlaag met 
een schuine kap, witte gevels en een rij-
ke detaillering zoals mooie dakkapel-
len, met architraven omlijste deuren, 
luifels, ramen met roedeverdeling en 
reliëf in het metselwerk.” De bewoners 
van de nieuwe buurt krijgen toegang 
vanaf het Laar via een fraaie poort. 

Duurzame woningen 
Uiteraard worden de woningen niet al-
leen qua plattegrond toekomstbe-
stendig met de mogelijkheid voor een 
gelijkvloers programma, maar ook in 
technisch opzicht zijn ze helemaal 
anno nu. Zo hebben ze geen gasvoor-
ziening, maar worden ze uitgerust met 
een warmtepomp en zonnepanelen. 
Ook vanwege de uitmuntende isolatie 
zijn de woningen extra energiezuinig. 

Drs. ing. Bart van Lieshout 
Bart is afgestudeerd in Strategie en Innovatie aan 
de Open Universiteit te Heerlen. Hij is oud leerling 
van de St. Clemensschool te Gerwen, Dr. Knippen-
bergcollege te Helmond, ROC ter Aa te Helmond, 
Avans Hogeschool te s’Hertogenbosch, TU te Eind-
hoven, en Business Universiteit Nyenrode te Breu-
kelen. 
Van Harte Gefeliciteerd met het behalen van je 
tweede master.

Avondje Conn geeft kijkje   
in technische toekomst
Nog altijd kijkt technologisch Nederland met een gezonde vorm van jaloezie 
naar het glasvezelnetwerk in Nuenen. Het is op basis van de dekking al lang 
niet meer uniek, maar het feit dat nog altijd drie op de vier Nuenense huis-
houdens daadwerkelijk gebruik maakt van het netwerk, is ongekend in Ne-
derland. En de wil om er gezamenlijk meer mee te doen, is de kers op de taart.

Met Lorna Goulding en Frank Beks, bei-
den van The Things Network, had de or-
ganisatie nog twee sprekers van buiten-
af gevraagd een verhaal te vertellen over 
de mogelijkheden van nieuwe technolo-
gie. Het duo vertelde over de netwerk-
club, die met behulp van sensoren en ga-
teways allerlei eenvoudige toepassingen 
bedenken en uitvoeren. De sensoren 
worden ingezet voor metingen en geven 
de waardes door aan de eigenaar, zon-
der dat deze zelf hoeft te gaan kijken. 
Denk aan de waterstand, het honingvo-
lume in een bijenkas en de luchtkwaliteit 
op drukke verkeersknooppunten.

Dave Hellings, bestuurslid van de Conn, 
eindigde de presentaties met een mooi 
vervolg hierop. De Conn heeft een ei-
gen gateway opgehangen en daagt de 
Nuenense gemeenschap uit met idee-
en, maar ook met uitvoeringen te ko-
men. Zelf gaf hij het goede voorbeeld 
met het nieuws dat de AED-kasten in 
Nuenen van sensoren zullen worden 
voorzien, zodat de eigenaar weet of de 
AED’s nog op hun plek hangen.

Het Avondje Conn leverde in ieder ge-
val twee nieuwe evenementen op. Na 
de zomer zal er een IoT-bijeenkomst 
worden georganiseerd waarbij Nuene-
naren kunnen denken en doen in het 
kader van The Things Network. En vol-
gend jaar zal er wederom een Avondje 
Conn worden georganiseerd.

Op woensdag 22 mei organiseerde de 
Coöperatie OnsNet Nuenen (Conn) het 
zogenaamde Avondje Conn in Het 
Klooster. De goedbezochte avond 
stond in het teken van het informeren 
van de leden over de activiteiten en 
projecten waar de Conn zich mee be-
zig houdt en van het uitdagen van de 
leden over het bedenken van nieuwe, 
innovatieve ideeën.

Willem Ligtvoet, voorzitter van de 
Conn , presenteerde de lopende pro-
jecten en de rol die de Conn speelt als 
belangenbehartiger van het Fiber to 
the Home (FTTH) netwerk. Het Free 
WiFi-netwerk in het centrum, het ver-
zorgen van internet bij evenementen, 
Eddy de Onderwijsrobot en LeefSa-
men zijn enkele aansprekende voor-
beelden van projecten waar de Conn 
zijn innovatieve en maatschappelijke 
rol pakt.

Gastspreker Paul Naastepad verraste 
het publiek met de warme herinnerin-
gen aan Nuenen. In zijn huidige rol van 
directeur Eurofiber Nederland houdt 
hij zich bezig met glasvezeluitrol voor 
zakelijke doeleinden, maar ook met de 
technologische ontwikkelingen die 
Nederland en Nuenen te wachten 
staan. De smart city en de mobiele 
technologie 5G maken hun opwach-
ting. Naastepad was echter in 2004 
werkzaam bij Emtelle en in die hoeda-
nigheid dagelijks betrokken bij de tot-
standkoming van het Nuenense FTTH-
netwerk. Nooit meer in de vijftien jaar 
daarna was hij zoveel gemeenschaps-
zin tegengekomen.

De schaamte voorbij
Het Eindhovens Dagblad maakte al melding van het feit dat het Nuenense College van B en W 
geld gevraagd heeft voor de aanleg van een nieuwe randweg door het buitengebied ten oos-
ten van Nuenen. Als betrokkene bij de voorgeschiedenis krijg ik hier een duister gevoel bij.
Het begon met het wegstemmen van het verbindingsboogje door de gemeenteraad na de 
vergadering van de Commissie Ruimte van 14 september 2016. Dit boogje zou voornamelijk 
op een bedrijventerrein lopen, maar men vreesde voor verkeerstoename op de Geldropsedijk-
Zuid, waar overigens geen huizen direct langs staan. De bezwaarmakers tegen het verbin-
dingsboogje, verenigd in pressiegroep Nuenen Groen, meenden alternatieven te zien in extra 
wegenstructuur in het buitengebied, zoals de Noordoosttangent (‘de Ruit’), de betreffende 
randweg en nog veel meer wegen, waar ze tijdens het inspreken ook overduidelijk blijk van 
gaven. Hun verhaal werd voor zoete koek geslikt.
Vervolgens werd er, onder leiding van adviesbureau Accent Adviseurs, een mobiliteitsplan op-
gesteld. Hierbij waren betrokkenen van diverse politieke partijen en belangengroepen, waar-
onder Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en IVN, aanwezig. Het resultaat was een 
evenwichtig rapport dat uiteindelijk ook door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Tijdens 
de discussies hieromtrent probeerde de pressiegroep Nuenen Groen zowel de Ruit als de oos-
telijke randweg erdoorheen gedrukt te krijgen. Met de Ruit lukte dat niet. De oostelijke rand-
weg haalde het wel, maar dan als uiterst alternatief, namelijk als alle andere mogelijkheden 
onderzocht en ontoereikend bevonden werden, zo werd mondeling toegelicht. Deze moge-
lijkheden omvatten het opwaarderen van de Smits van Oyenlaan, met eventuele ongelijk-
vloerse kruisingen. ‘’De oostelijke randweg komt pas over tien jaar aan de orde’’, verzekerde de 
toenmalige wethouder. Het rapport ademde de sfeer van de regionale visie namelijk: slim ge-
bruik van bestaand asfalt en pas in uiterste gevallen de aanleg van nieuwe wegen.
De politieke wind draaide echter, en de Provinciale-Statenverkiezingen kwamen eraan. Ook 
kwam er een nieuwe coalitie, slechts gebaseerd op Nuenen Zelfstandig. En Nuenen blééf zelf-
standig en ging dus een eigen koers varen, ongeacht de oplossing die Eindhoven bedenkt. 
Ruimtelijke ordening kwam in handen van Caroline van Brakel van het CDA, een partij die zich 
ook in het verleden al keihard inzette voor nieuwe autowegen, met name de Ruit. Voor haar, 
zo bleek in haar toelichting, gelden slechts de stemverhoudingen in de Provinciale Staten. 
Sindsdien wordt op het terrein van ruimtelijke ordening aan ‘fact free politics’ gedaan. Die 
randweg moet en zal er komen, dat staat voorop, en wel zo spoedig mogelijk. Beloften wor-
den niet nagekomen. Nut en noodzaak van de voorgestelde randweg worden niet onder-
zocht, noch milieutechnisch noch verkeerstechnisch. De uitslag ligt al bij voorbaat vast. Dat 
de Smits van Oyenlaan ooit als randweg is aangelegd doet niets meer ter zake. Deze moet dan 
maar tot dorpsstraat (sic !) worden omgebouwd. En ja, voor andere oplossingen, zoals een 
spoorwegtunnel bij Eeneind, is dan natuurlijk geen geld meer.
Wat uiteraard bijzonder treurig stemt is dat de aanvraag werd verricht door het College van B 
en W. Dit bestaat, behalve uit W70 en het CDA, ook uit de SP en GroenLinks. Laatstgenoemde 
coalitiepartijen zijn daarmee medeverantwoordelijk voor bovenbeschreven verontrustende 
gang van zaken die het vertrouwen in de politiek ondermijnt en die het buitengebied voor-
goed dreigt aan te tasten. Het ware wenselijk dat tenminste de vertegenwoordigers van 
laatstgenoemde partijen zich eens aan een ernstig gewetensonderzoek onderwierpen, opdat 
ze hun achterban weer recht in de ogen zouden kunnen kijken.

Fred Lambert, Wilgenstraat 12, Nuenen

Kinderachtig        
in de speeltuin!
Kleine kinderen? Dat denk ik niet. 
Waarom gaan deze ‘grote kinderen’ 
het verpesten?

Moeten wij ze nog gaan opvoeden?
Ik zal ze een pak pampers brengen!

afzender Boze Buurtgenoot.
(Naam en adres inzender bij de redactie bekend)

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

Ingezonden brieven

Herinnering:

Word 
Burgerkoning(in) 
van het Heilig 
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 inschrijven via burgerkoning-
schietenhkg@gmail.com. Voor meer 
informatie kunt u bellen met Roland 
v.d. Berk 06-21956659 of René v.d. 
Westelaken 040-2834369.

 EUROPEES PARLEMENT GEMEENTE NUENEN CA. 

PARTIJ  TOTAAL
Democraten 66 (D66) 700 
CDA - Europese Volkspartij 1141 
PVV (Partij voor de Vrijheid) 212 
VVD 1554 
SP (Socialistische Partij) 253 
PvdA Europese Sociaaldemocraten 1953 
ChristenUnie-SGP 98 
GROENLINKS 846 
Partij voor de Dieren 266 
50PLUS 622 
Jezus Leeft 7 
DENK 3 
De Groenen 15 
Forum voor Democratie 740 
vandeRegio & Piratenpartij 10 
Volt Nederland 245

opgeroepenen 18307 
geldige stempas 7715 
geldig volmachtbewijs 959
geldige kiezerspas 14
toegelaten kiezers 8688 
geldige stembiljetten 8665 
blanco stembiljetten 18
ongeldige stembiljetten 3

Planning en prijzen 
De ontwikkelaar uit Eindhoven, die 
eerder een soortgelijk exclusief woon-
hof ontwikkelde in Rosmalen, heeft al 
uitgebreid overleg gehad met omwo-
nenden en de dorpsraad. Schoofs: “Dit 
werd erg gewaardeerd door beide par-
tijen en ze zijn positief over het plan. 
Dat maakt het mogelijk dat het be-
stemmingsplan al in september kan 
worden vastgesteld in de gemeente-
raad.” Symphony Estates verwacht de 
verkoop van de 10 woningen in no-
vember dit jaar te starten. Prijzen zijn 
naar verwachting vanaf circa € 440. 
000,- vrij op naam, inclusief 2 privé par-
keerplaatsen per woning. Wilt u op de 
hoogte blijven, meldt u zich dan aan 
via info@symphony-estates.nl of via 
www.hofaanhetlaar.nl

De woningen rondom een binnenhof
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Mooiste dromen overtro� en door 
Dramakwien op de Crijnsschool
Door Yvonne Becx

Via een speciale ingang, over een rode loper, werden de groepen (groot)ouders 
door een geolied backstageteam dat met oortjes met elkaar in contact stond, 
de zaal ingeleid.  Daar was het podium met professionele belichting, geluid en 
decors, dat soepel tussen de optredens werd aangepast. Een grootse binnen-
komst en toen moest het allemaal nog beginnen. Lichten uit en spots aan…

Performance
Klein van stuk, maar boeiende spring in 
het veld Joyce van den Ham alias Dra-
makwien, wist het publiek met goede 
humor meteen te pakken met een in-
tro over de directeur van de school en 
wat er komen ging. Als tegenhanger 
dus, meer uit en in de hoogte ‘Meneer 
den Directeur’ Thijs van Moorsel van de 
Crijnsschool, die hiermee gedurfd uit 
zijn comfortzone trad.
In gevatte teksten gingen de constras-
terende personages beiden met elkaar 
de presentatiestrijd aan, maar altijd 
met als doel ter introductie van de ge-
weldige performances die zouden ko-
men. Alle groepen zetten ingestudeer-
de ware kunststukjes theater neer, op 
eigen niveau, met basale maar prachti-
ge kostuums en ook de leerkrachten 
hadden een rol. Het was één verras-
sende voorstelling, waarin het publiek 
geen moment ‘de tijd wel uitzat’, maar 
werd geboeid tot de laatste minuut. 
Fantastisch hoe de kinderen zich in 
hun rollen inleefden. Goed opge-
bouwde stukjes drama, mooie muziek, 
goede belichting en techniek, goed 
georganiseerde opkomst en afgang 
van de groepen. Kinderen die zich ge-
weldig onder de schijnwerpers ont-

plooiden, in taal en beweging en in 
een andermans rol zich volkomen kon-
den uiten. Soms grappig, soms serieus 
en altijd kunstzinnig.

Magisch
Een magische samenwerking van de 
leerlingen van groep acht en groep 
één was een groots sluitstuk. De gro-
ten in samenwerking met de kleintjes. 
Lichten uit, de kinderen versierd met 
brandende lampjes, mooie bewegin-
gen makend en waarbij de kleintjes 
opeens, op aanzwellende muziek door 
de groteren in de lucht werden ‘gelift’. 
Tranen konden hier en daar niet be-
dwongen worden.
Wat het met de kinderen van de Crijns-
school deed, deze vorm van zich kun-
nen uiten, in een andere huid kruipen, 
het was briljant. Fantastisch dat de kin-
deren op deze school deze mogelijk-
heid gekregen hebben.
Na het optreden was er een golf, tsuna-
mi, van positieve en warme reacties 
van familie, ouders en genodigden. Ei-
genlijk zou ieder kind op zijn of haar 
school aan een dergelijk project moe-
ten kunnen meedoen. Voor meer info: 
info@dramakwien.nl 
www.dramakwien.nl

Een groep kinderen in volle concentratie in hun spel

The sixties live  
in Het Klooster
Z aterdag 1 juni organiseert Het Kloos-
ter Nuenen in samenwerking met 2 
gerenommeerde orkesten, ‘Maxpoint’ 
en ‘The Sixties Tribute Band’, een dans-
avond die bol staat van herkenbaar-
heid en nostalgie.
Op deze avond spelen beide orkesten 
om en om een half uur, zonder pauze, 
4 uur lang gouwe ouwe. De bands 
brengen o.a. nummers van Cliff Ri-
chard, The Shadows, Buddy Holly, 
Chuck Berry, Elvis Presley, The Beatles, 
The Stones weer tot leven. Door hun 
ervaring en enthousiasme zal het ge-
garandeerd moeilijk zijn om stil te blij-
ven staan of zitten.
Ga mee terug in de tijd en kom op 1 
juni naar Het Klooster! Om 21.00 uur 
begint de eerste band. Entree 5 euro.

SIXTIES TRIBUTE BAND

MAXPOINT

duo-

optre
den:

doorlo
pend

live-

muzie
k!!

CULTUREEL CENTRUM 

HET KLOOSTER NUENEN
ORGANISEERT IN SAMENWERKING 
MET 2 TOPORKESTEN UIT DE REGIOMET 2 TOPORKESTEN UIT DE REGIO

BACK TO THE FIFTIES 
SIXTIES  SEVENTEES 

AND EIGHTEES !!!

ZATERDAG 1 JUNI 2019
PARK 1 NUENEN  AANVANG 21.00 UUR ENTREE 5 EURO

‘oude tijden’ 
herleven:zingengenietendansen

Camping de Kievit
Nog een paar weken en dan is het weer zo ver. Van zaterdag 29 juni op zon-
dag 30 juni mag je een nachtje in een tent in de speeltuin slapen! Een mooie 
gelegenheid om het slapen in een tent eens uit te proberen en dan ook nog 
IN de speeltuin. Ook deze keer organiseren we enkele leuke activiteiten op 
de avond zoals een avondspel, marshmallows roosteren en � lm kijken.

zijn, want de speeltuin gaat zondag 
om 13.30 uur gewoon weer open.
Inschrijven kan via het inschrijfformu-
lier op de website www.speeltuin-de-
kievit.nl. Let op, er mogen maximaal 30 
tenten staan (i.v.m. vergunning) en we 
moeten ons dus het recht voorbehou-
den dat bij overboeking de laatsten 
moeten afvallen. Oftewel, vol = vol!

Kom je ook? Tot speels!

Camping de Kievit is toegankelijk voor 
kinderen van 2 t/m 10 jaar. Minimaal 1 
volwassen begeleider is vereist. Je 
dient zelf te zorgen voor de camping-
outfit en de tent. Vanaf 18.00 uur kun je 
de speeltuin in en kan de tent worden 
opgezet. Kosten voor deelname zijn 5 
euro per persoon. Dat is inclusief ont-
bijt. De betaling kan in de speeltuin op 
de avond zelf. Op zondag om 12.00 uur 
moeten de tenten weer opgeruimd 

Geslaagd concert    
The Sound of Kunstkwartier
Afgelopen vrijdag vond een concert plaats van gevorderde en Talentstroom- 
leerlingen en docenten van Kunstkwartier in de Theaterzaal van Het Kloos-
ter. Het was een zeer afwisselend programma en de veelal jonge en enkele 
volwassen leerlingen zorgden voor een prachtige avond! 

Esther Zeedijk op cello en Peter van 
Halteren op piano, speelden samen 
Novole Bianche van Einaudi en Peter 
maakte daarna veel indruk met zijn 
uitvoering van Fantasie Impromptu 
opus 66 van Chopin.  De avond werd 
afgesloten door een Accordeon En-
semble met Agnes Leijen, Karin Koster 
en Eline Grunewald en hun docente 
Otine van Erp met weer een mooi stuk 
van Piazolla: Libertango. 

De avond werd geopend door saxo-
foonkwartet Stones en Jo, met saxo-
foondocent Jo Hennen en zijn leerlin-
gen vader Martijn Steentjes en zoons 
Cas en Jelle, die onder andere een stuk 
van Piazolla speelden uit Histoire de 
Tango. Daarna waren er allerlei muzi-
kale talenten uit Nuenen te horen: Es-
mée van Amelsfoort en Suzanne Voets 
op piano; Isa van Amelsfoort en Elodie 
Guillanneuf op viool en Carolien Tib-
boel, Lisa Feenstra en Tessa Veltman op 
cello: Isa, Elodie en Tessa werden 
prachtig begeleid door pianodocente 
Sophia Pampidi. 
Na de pauze trad Evi Tijs op die twee ei-
gen liedjes zong en zichzelf op gitaar 
begeleidde, met extra begeleiding en 
backing vocals van haar docent Eddie 
Franken. Twee leerlingen uit Geldrop, 

Theatershow ‘Elysium’
Interact Dans Theater o.l.v. Jeanette-Maleander speelt in juni in Theater Het 
Klooster te Nuenen de meeslepende muzikale theatershow ‘Elysium’, voor 
en door mensen van tien tot zestig.

Ik zie ineens       
overal vlinders � adderen
“Sinds het overlijden van mijn vader zie ik ineens overal een vlinder. Er � ad-
dert er een in mijn tuin, of er zit er een op de eerste lentebloemen. Zelfs op 
plaatsen waar ik nooit eerder vlinders zag, zie ik ze nu. Iedere keer als ik een 
vlinder zie, voelt het voor mij alsof mijn vader bij me is.” Wat is dit nou toch? 
Verbeeld ik me dit? Of is het toch een signaal van mijn vader? 

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 
verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen

derouwcoach.nl

Ik zie ineens       

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

Ik merk in mijn praktijk dat een groot 
aantal mensen dit soort ervaringen 
heeft. Daarnaast zijn er mensen die 
hun geliefde zien in een droom of 
diens stem weer horen. Het zijn alle-
maal veel voorkomende ervaringen in 
een gezond rouwproces. Vaak wordt 
hierover niet gesproken omdat het als 
vreemd en irreëel wordt bestempeld. 
“Ze zullen me wel gek vinden.”
Als dit soort ervaringen zich voordoen, 
dan is altijd de vraag wat de ervaring 
met je doet. Sommige mensen wor-
den verdrietig, verward of angstig. De 
meesten echter overvalt naast twijfel 
ook een gevoel van trots, verbonden-
heid en vastberadenheid. Zoiets van: 
“zie je wel: pappa is er nog steeds!” 

Een spirituele ervaring? 
Je kunt het een spirituele ervaring 
noemen, maar dat klinkt zo zweverig. 
Daarom spreek ik liever over een erva-
ring vanuit intuïtie en innerlijk weten. 
Dat is veel toegankelijker en maakt te-
vens inzichtelijk waar de kracht van 
een dergelijke ervaring in een rouw-
proces vandaan komt. Namelijk uit iets 
dat je van binnen altijd al hebt gewe-
ten. Het is een weten dat niet is ont-
staan vanuit een wilsbesluit, laat staan 
dat het via een redenering opgeroe-
pen kan worden.

Een van mijn leermeesters Tjeu van 
den Berk zei hier over: “Dit soort erva-
ringen overkomt ons. We begrijpen ze 
niet, we worden er door gegrepen. Ze 
geven ter plekke zin aan het bestaan. 
De zin die een dergelijke ervaring 
geeft kan heel intens zijn, maar zelfs 
een korte schok kan een ervaring van 
heilige huiver oproepen.”
Wanneer je de mogelijkheid hebt, 
praat er dan over met mensen in je 
omgeving die je vertrouwt. Je zult zien 
dat je niet de enige bent met dergelij-
ke ervaringen. Vertrouw op de beteke-
nis die jouw intuïtie of innerlijk weten 
je heeft gegeven. Ik weet uit ervaring 
dat zoiets kleins kan uitgroeien tot an-
kerpunt en fundament waarop je je le-
ven opnieuw kunt opbouwen na een 
verlies.

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele 
begeleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwer-
king verbonden aan de Academie voor 
Integrale Menswetenschappen. 
Tel. 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

Tiende   
poëzie-   
bundel    
‘Voltooid  
landschap’   
van Catharina  
Boer is een feit 
Een unieke prestatie met prachtige re-
censies onder andere in het literaire 
magazine MEANDER. ‘Voltooid land-
schap’ bestaat uit vier titelloze reeksen 
gedichten die worden ingeleid met 
treffende citaten uit het werk van an-
dere dichters. De relatie van poëzie 
met visuele kunst wordt onderstreept 
door drie gedichten die door schilde-
rijen werden geïnspireerd. 

In het titelgedicht ‘Voltooid landschap’ 
laat Catharina Boer zien - met de over-
tuiging van iemand die veel heeft 
waargenomen - dat niets verloren gaat 
en dat het door haar beleefde land-
schap als beeld voortleeft in de herin-
nering van de schrijfster en dat d.m.v. 
het gedicht zal voortleven in de erva-
ring van de lezer. 
De inhoudelijke presentatie bestaat 
uit twee delen. Bij aanvang zal Cathari-
na haar bundel inleiden en enkele ge-
dichten hieruit lezen. Ook zullen leden 
van het Dichterscollectief Nuenen ge-
dichten uit ‘Voltooid landschap’ voor-
dragen. Na de pauze zullen meerdere 
bevriende dichters voorlezen uit eigen 
werk. Hun gedichten zijn zo veel mo-
gelijk verwant aan het eerder genoem-
de thema. Het belooft een mooie lite-
raire middag te worden waar iedereen 
van kan genieten en wij nodigen u dan 
ook graag uit om deze bijzondere pre-
sentatie samen met ons te vieren. 

Catharina Boer woont al vele decennia 
in Nuenen, waar de jonge Vincent van 
Gogh zijn eerste landschappen ont-
dekte en vorm heeft gegeven. Zoals 
Van Gogh is Catharina Boer trouw ge-
bleven aan haar eigen vormentaal en 
thematiek. Naast poëzie, publiceerde 
zij korte verhalen, toneel en jeugdmu-
sicals. Haar werk is onder meer ver-
taald in het Engels, Frans, Duits, Noors, 
Russisch, Roemeens en Indonesisch. 
De bundel, een mijlpaal, wordt onder 
ieders aandacht gebracht op zaterdag 
15 juni van 15.00 uur tot 17.00 uur in 
de bibliotheek te Nuenen. 

poëzie-   
bundel    

landschap’   
van Catharina  

 

Theatershow Elysium gaat over het 
goede en het slechte dat in ieder mens 
schuilt. Over hoe het kwaad oorlogen 
in de hand werkt, onachtzaamheid 
vervuiling veroorzaakt. En ook over 
hoe vooroordeel leidt tot discriminatie 
en haat. Tijdens een wervelende show 
waarin onze band, koor, dansers en to-
neel spelers hun kwaliteiten laten zien, 
wordt echter langzamerhand ook dui-
delijk dat niet alles slecht is in deze we-
reld. Dat iedereen het in zich heeft ook 
goede dingen te doen. En daarin een 
grote eigen verantwoordelijkheid 
draagt. Om deze boodschap uit te dra-
gen hoeft men geen grote wereldlei-
der te zijn. Alle mensen van welke af-
komst, godsdienst, huidskleur, geaard-
heid dan ook kunnen het verschil ma-
ken. Door vertrouwen, liefde, geduld, 

hoop te hebben en te houden, kunnen 
we de wereld er een stuk mooier laten 
uitzien. Dit verhaal gaat over mensen, 
over wat liefde kan doen. En door de 
eeuwen heen ook heeft gedaan. Het 
verhaal straalt ook vertrouwen uit en is 
daarmee ook een belofte naar de toe-
komst. Een belofte die alleen wij als 
mensen kunnen vervullen.
Jeanette-Maleander 
Elysium is de 10e productie van Inter-
act Dans Theater en zit boordevol 
zang, dans en toneel. Met muziek van 
verschillende bekende artiesten, ge-
speeld door een live band.

Theatershow Elysium is te zien in Thea-
ter Het Klooster te Nuenen op:
• Zaterdag 22 juni, 19.15 uur
• Zondag 23 juni, 14.30 uur
• Vrijdag 28 juni, 19.15 uur
• Zaterdag 29 juni, 19.15 uur
• Zondag 30 juni, 14.30 uur
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.interactdanstheater.nl
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Dinsdag 4 t/m vrijdag 7 juni
De 50ste Avondvierdaagse Nuenen

18.30 uur Start vanuit het clubgebouw 
H.S.C.N. aan de Lissevoort

Woensdag 5 juni 
14.00-17.00 uur Natuurspeelmiddag

bij St. Vrienden van de Walhut.
Imkerij de Walhut, 

Heerendonk in Nederwetten

Donderdag 6 juni 
13.00 uur IVN Landschapswandeling Eckart

 vanaf Het Klooster Nuenen. 
14.00-17.00 uur E-Book spreekuren

Bibliotheek Dommeldal, Nuenen

Vrijdag 7 juni 
Sponsortoernooi RKVV. Nederwetten

20.30 uur Taptoe Gerwen Drumfanfare Jong 
Leven Gerwen. Aansluitend reünie/
feestavond in D’n Heuvel Gerwen

zondag 2 juni
10.00-17.30 uur Beelden in het Park

Park en centrum Nuenen
14.00 uur Lezing over geloof, cultuur en 

politiek in Perzie. Klooster Nuenen

Zondag 2 juni
11.00-18.00 uur Doorkomst Truckersday 

Stiphoutseweg - Smits van Oyenlaan - Laan 
van Gherwin - Gerwenseweg - Moorvense-

dijk - Lieshoutseweg richting Lieshout

Maandag 3 juni
Plantenwandeling IVN Nuenen Nieuwe Er-
ven/Ruweeuwsels. 19.00 uur Het Klooster

20.00 uur ‘Paulus Schäfer invites’: Olli Soik-
keli uit Finland. Café De Stam, Gerwen

Dinsdag 4 juni
10.30 uur Cultuur Overdag - fi lm ‘Loveless’ 

Het Klooster
16.00 uur Ladys Day 
Tennispark Lissevoort

Zaterdag 1 en zondag 2 juni 
Gerwens Gezelligheidstoernooi R.K.G.S.V. 

Gerwen
Sportpark Gerwen aan De Polder

1 t/m 15 juni 
Collecte Stichting Oranjefonds

Nuenen

Zaterdag 1 juni 
21.00 uur De Sixties Tribute Band 

samen met Maxpoint
Met muziek van de Shadows, 

jaren ‘50, ‘60, ‘70, ‘80. Het Klooster

Zondag 2 juni
775 jaar bestaan H. Kruisgilde. 12.00 uur 
Optocht Drumfanfare Jong Leven en Hei-

lig Kruisgilde, vanaf vijver bij gemeentehuis 
Nuenen, einde optocht nabij molen Gerwen

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

Nuenen

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.

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

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 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: 

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken van 
medeleven, in welke vorm dan ook, ti jdens zijn ziekte en na het overlijden van

Piet van der Heijden
Het heeft  ons goed gedaan te mogen ervaren, dat hij bij zo velen geliefd was.

Nuenen 26-05-2019 Familie van der Heijden

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei 
10.00 uur: viering, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zaterdag 1 juni 18.30 uur: géén viering 
in Nuenen. 
Zondag 2 juni 09.30 uur: viering, volks-
zang met klein koor, voorganger pas-
toraal werker J. Deckers.

Misintenties
Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, 
10.00 uur: Riek Sanders en Miet San-
ders en overleden ouders Sanders - de 
Greef.
Zondag 2 juni 09.30 uur: Pastor Jan van 
Oosterhout (vanwege sterfdag); Riet 
van Wijk - Verhallen; Jos de Bar; Johan 
en Oda van Kemenade - Pepers; Ben 
van Rooij; Ouders Van Rooij - Van Gen-
nip; Ouders Kuijten - van Rooij.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Mien 
Gielen - Boselie, De Landrijt in Eindho-
ven, Emanuel Luppens, Stormvogelhof 
1 in Nuenen en Joke van Zuijlen - van 
Aspert, Margot Begemannstraat 9, te 
Nuenen.
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

De opbrengst van de collecte voor Tu-
curú bedraagt € 232,50. Heel hartelijk 
dank hiervoor.

De sponsoractie voor zuster Bonnie 
start vandaag weer. Zie hiervoor apar-
te mededeling.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 1 juni 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor P. Cle-
ment.

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. Maand juni: 
ingang van de tennisvelden op sportpark De Lissevoort.

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. Maand juni: 
ingang van de tennisvelden op sportpark De Lissevoort.
• Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Weverkeshof, Jhr. Hugo 
van Berckellaan 5 Nuenen.

Zondag 2 juni 11.00 uur: géén viering 
i.v.m. Gildefeest.
 
Misintenties 
Thea Sanders - Daniëls; Wim en Anna 
Wuijtenburg - van Erp en zoon Toon 
van Erp.

Mededelingen  
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. 

Volgende week zondag is er een extra 
collecte voor de Nederlandse Missio-
narissen. We kunnen deze collecte van 
harte bij u aanbevelen. 
De opbrengt van de collecte voor Tu-
curú bedraagt € 206,15. Heel hartelijk 
dank hiervoor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 2 juni 09.30 uur: viering, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties 
Maria van der Pol-Renders; Overleden 
ouders Antoon Dekkers en Cato Dek-
kers-Rooijakkers en overleden familie 
Piet Renders en Ilse Renders; Jan Cop-
pelmans.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Jan Cop-
pelmans. Hij overleed op 23 mei op 
80-jarige leeftijd.
De uitvaartdienst vindt plaats op a.s. 
vrijdag 31 mei om 10.30 uur.
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.
De opbrengst van de collecte voor Tu-
curú bedraagt € 88,78. Heel hartelijk 
dank hiervoor. 

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

Zondag 2 juni zal onze Margreet Spoel-
stra om 10.00 voorgaan. De collecte is 
deze keer voor Diaconaal werk Nue-
nen. Voor kinderen van de basisschool 
zal er kindernevendienst zijn. Afgelo-
pen zondag zijn ze bezig geweest op 
reis en hebben hun eigen memory 
spel gemaakt.
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 30 mei is er, in verband 
met Hemelvaart dit keer geen Open 
Huis.
Wel is er om 10.00 een kerkdienst in het 
Van Gogh kerkje waarin onze eigen 
predikant Marlies Schulz zal voorgaan. 
De muzikale begeleiding zal geleverd 
worden door Paul Weijmans
Voor meer informatie: zie onze website 
en op Facebook.
 
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 30 mei. Hemelvaart van de 
Heer. 10.30 uur gezongen H. Mis. 
Vrijdag 31 mei. Feest van de H, Maagd 
Maria, koningin. 07.15 uur H. Mis; ge-
dachtenis van H. Petronilla, maagd; be-
gin van de Pinksternoveen.
Zaterdag 1 juni. Eerste zaterdag van de 
maand. 08.30 H. Mis, votiefmis van het 
Onbevlekt Hart van Maria; gedachte-
nis van H. Angela de Merici, maagd. 
Daarna uitstelling tot 12.30 uur.
Zondag 2 juni. Zondag na Hemelvaart. 
10.30 uur gezongen Hoogmis; kinder-
zegen. 
Maandag 3 juni. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 4 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Franciscus Caracciolo, belijder.
Woensdag 5 juni. 07.15 H. Mis, Bonifa-
tius, bisschop en martelaar.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Sponsoractie voor zuster Bonnie
Het is bijna traditie geworden om zo rond Hemelvaartsdag de sponsoractie 
op te starten voor zuster Bonnie in Kalimantan. Ook dit jaar vragen we weer 
uw aandacht om de activiteiten die zuster Bonnie op medisch gebied ont-
plooit op het eiland Kalimantan in Indonesië te ondersteunen.

Bij voorbaat héél, héél hartelijke dank 
voor uw bijdrage.

U kunt uw eventuele gift overmaken 
op de bankrekening van onze paro-
chie: 
NL 32 RABO 0137 40 42 47 t.n.v. RK 
Parochie Heilig Kruis te Nuenen c.a.; 
onder duidelijke vermelding van: 
‘gift voor zuster Bonnie’.
Of u kunt uw gift deponeren in de brie-
venbus in de kerkdeur van de kerk te 
Gerwen of in het speciale houten col-
lectekistje dat achter in de kerk van 
Nederwetten staat.

De Klankbordgroepen 
Gerwen en Nederwetten.

Zij heeft daar samen met diverse Indo-
nesische zusters jaren geleden een zie-
kenhuis opgericht en biedt vandaar uit 
heel veel medische zorg aan de arme 
binnenlandse bevolking. 
Als we ons vergelijken met de lokale 
bevolking aldaar, lijkt het wel op mate-
rieel gebied dat wij hier als keizers le-
ven, terwijl daar heel bittere armoede 
heerst.
Daarom vragen wij u ook dit jaar weer 
een financiële bijdrage te leveren voor 
de medische zorg op Kalimantan. Zus-
ter Bonnie en haar collegae kunnen 
daar heel veel goeds mee doen.
We zullen u op de hoogte houden wat 
de opbrengst is van deze actie. De ac-
tie loopt tot einde juli.



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

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

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

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

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 26, Nuenen

Tel. 040 - 295 27 34

VERSE ASPERGES

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

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

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

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

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

GEVRAAGD VAKANTIEWERKER
Wij zijn voor de maanden juli en augustus 

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

voor onze blauwe bessen winkel.
Leeftijd van 15 t/m 75 jaar.

Reacties naar: cvangrotel@gmail.com
Vorsterdijk 16a Nuenen | Tel. 040-2842703

TE KOOP: RVS Whirl-
pool afzuigkap 90 cm, 
nieuw, prijs € 100,- Tel. 
06-51373272.

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

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

Wij zijn
op zoek 
naar een 
monteur

Quik Service wordt
Bosch Car Service

www.quikservice.nl

Wij doen alles voor uw auto

Bosch Car Service
▶  De technische kennis van onze monteurs is altijd actueel
▶  Onderhoud en reparatie met behoud van fabrieksgarantie
▶  U kunt 24/7 online een afspraak maken
▶  Bereken online de kosten voor onderhoud
▶  U kunt ook bij ons terecht met uw leaseauto
▶  Alleen de beste onderdelen in uw auto, namelijk van Bosch
▶  Kwalitatief hoogwaardig onderhoud aan alle merken auto‘s
▶  Bij Bosch Car Service doen wij alles voor uw auto

Bosch Car Service Quik Service 
Duivendijk 7b

 5672 AD Nuenen
tel 040 283 8837

info@quikservice.nl 
www.quikservice.nl

De voordelen van

Even voorstellen
Bosch Car Service
Wij zijn verheugd u te kunnen informeren dat ons bedrijf  
per januari is aangesloten bij Bosch Car Service. Als  Bosch 
Car Service kunnen wij rekenen op de uitgebreide  kennis en 
jarenlange ervaring van Bosch als belangrijkste  
toeleverancier in de automobielsector. Zo heeft Bosch eigen 
trainingscentra en eigen diagnoseapparatuur waar we 
gebruik van maken. 

Met die kennis in combinatie met de technische trainingen en 
diagnose apparatuur zijn wij ook in de toekomst in staat om 
kwalitatief full-service auto-onderhoud te verlenen. Dat geldt 
voor alle merken en modellen met inbegrip van hybride- en  
elektrische auto’s. En zoals u van ons gewend bent tegen  een 
betaalbare prijs.
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Wij zijn verheugd u te kunnen informeren dat 
ons bedrijf per mei jl. is aangesloten bij Bosch 
Car Service. Als Bosch Car Service kunnen 
wij rekenen op de uitgebreide kennis en 
jarenlange ervaring van Bosch als belangrijkste 
toeleverancier in de automobielsector. Zo 
heeft Bosch eigen trainingscentra en eigen 
diagnoseapparatuur waar we gebruik van 
maken. 

Met die kennis in combinatie met de technische 
trainingen en diagnose apparatuur zijn wij ook in 
de toekomst in staat om kwalitatief full-service 
auto-onderhoud te verlenen. Dat geldt voor alle 
merken en modellen met inbegrip van hybride- 
en elektrische auto’s. En zoals u van ons gewend 
bent tegen een betaalbare prijs.
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Oplevering eerste gasloze huurwoningen      
in Nuenen-west

hier prima voor. De huren zijn in het 
midden huursegment te plaatsen. Ti-
mon vond het opmerkelijk dat de 
meeste huurders uit de oostkant van 
Eindhoven kwamen. Woensdag 29 
mei krijgen de meeste huurders de 
sleutel van hun duurzame en energie-
besparende woning.

Voor een tiental toekomstige bewo-
ners, projectbetrokkenen, Gemeente-
ambtenaren en media vertegenwoor-
digers vertelde Timon van der Horst 
(ontwikkelingsmanager bij BPD) dat 
hij de bewoners uit wilde nodigen 
voor een buurtbarbecue. De omge-
ving gelegen aan een hofje leent zich 

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

Jouw job!
Als Oproepkracht Verzekeringen ga jij voornamelijk aan de slag met het 
inpakken en verzenden van polisdocumenten. Maar ook het opslaan 
van belangrijke documenten in de juiste klantdossiers kan tot de 
werkzaamheden gaan behoren.

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

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

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

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers voor:

Zin in een bijbaantje!

NUENEN CENTRUM
OMGEVING DE AKKERS

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

Door Gerrit van Ginkel

Maandagmiddag 27 mei werden de eerste 19 ‘Nul op de Meter’ (NOM) wonin-
gen aan de Venakker in Nuenen-west opgeleverd. NOM woningen worden 
ook MorgenWonen genoemd omdat zij in een dag in elkaar gezet worden op 
de bouwlocatie. In de fabriek wordt de woning gebouwd. Het resultaat is een 
zeer duurzame woning van hoge kwaliteit. De woningen worden kant en 
klaar opgeleverd met vloerafwerking, keuken en badkamer. Ook de tuin 
wordt aangelegd. De woning is onderhoudsarm en energienota nul.

Wethouder Caroline van Brakel felici-
teerde de aanwezige huurders met hun 
nieuwe woning en voegde toe dat ook 
Nuenen trots is op deze nieuwe wijk.
Ze had zich voor laten lichten door de 
Heemkundekring hoe de naam Panak-
kers door de eeuwen heen ontstaan is 
en vervoegd is tot de huidige naam.
Samen met een van de jongste toekom-
stige huurders verwijderden zij een 
doek van het naambord met de naam 
‘Venakker’. De Venakker is het hofje tus-
sen de woningen (nabij Laan door de 
Panakkers) Nuenen.
Zo is er weer een wijk opgeleverd van 
de inmiddels 150 bewoonde huizen. 
Er zijn nog 100 woningen in aanbouw 
en in de komende 15 jaar komen er nog 
1500 woningen bij verdeeld over ver-
schillende wijken in Nuenen-west. 
 BPD, Bouwfonds Property Develop-
ment, dat veel plannen in West reali-
seert, is een van de grootste gebieds-
ontwikkelaars in Europa. Het bedrijf is 
werkzaam vanuit ruim 20 kantoren in 
Nederland en Duitsland. Sinds de op-
richting in 1946, heeft BPD de bouw van 
ruim 350.000 woningen mogelijk ge-
maakt. Vandaag wonen meer dan één 
miljoen mensen in woonwijken waarin 
de hand van BPD zichtbaar is. BPD is 
marktleider in Nederland en Duitsland 
en onderdeel van Rabobank. Ga voor 
meer informatie over BPD naar  www.
bpd-de.de of www.bpd.nl

Het doek is zojuist 
verwijderd door een van 
de jongste toekomstige 
huurders die verwonderd 
toekijkt op de armen 
van haar vader
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Uitzendingen LON-TV

De volgende onderwerpen zijn in 
de loop van week 22 en 23 (onder 
voorbehoud) in de uitzending van 
Nuenen Nú te zien:
• Gildefeesten in Gerwen
• Picknick in Het Park
• Opening vernieuwde kinderop-

vang Erica Heikampen
• Installatie nieuwe jeugdburge-

meester
• Van Goghloop
• Expositie Cornelis le Maire 75 jaar
• Structuurvisie Nuenen-Zuid 
• Actie ‘Doortrappen’ van Kwiek
• Opening Veldsink aan het Park
• Uit de serie ‘in Het Klooster ge-

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

boren’: Nell van Ham-Beks
Tv-uitzendingen om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De raadsvergadering van donder-
dag 6 juni wordt rechtsreeks door 
LON TV uitgezonden.
De 63 afleveringen van de serie 
‘Biografie van een Dorp’ zijn te zien 
in de Herhaling.
www.omroepnuenen.nl

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 kindervriend 
Kace in Nuenen. Na 15 jaar als 
freelance TV Producer haar passie 
te hebben nagestreefd, geeft 
zij sinds 3,5 jaar op eigentijdse 
wijze wat meer kleur aan de 
uitvaartbranche. “Ik krijg 
ontzettend veel leuke, boeiende en 
interessante vragen over mijn vak. 
In deze column komt er wekelijks 
eentje uitvoerig aan bod”. 
  

Hoe ga je met je eigen 
emoties om, als je altijd 
tussen het verdriet van 
andere mensen staat?

Niet elke uitvaart heeft dezelfde 
emotie. En zelfs in dagen van donker 
verdriet doet een lach soms wonderen. 
Het is dus niet zo, dat ik mezelf altijd 
in slechts uiterst verdrietige situaties 
bevind.

Informele aanpak
Mede ook door mijn meer informele 
aanpak breng ik tijdens een 
uitvaartweek best veel tijd met families 
door waardoor emoties van een gezin 
mij natuurlijk ook raken. Maar ik kan 
me daar goed in staande houden. 
Ik ben vaak onderweg en in de auto 

laat ik veel bezinken. Soms met lekker 
hard Guus Meeuwis op, soms met de 
playlist van de overledene zachtjes op 
de achtergrond. En na een uitvaart gun 
ik mezelf (als dat lukt) bij voorkeur een 
pyamadag. Met Netflix of thee. Met 
vrienden of wijn. 

Persoonlijke nazorg
Na een maand of wat ga ik altijd 
nog eens persoonlijk op de koffie 
bij families. Als ik dan nog iets kan 
betekenen hoor ik het graag. Soms ga 
ik mee de as ophalen met ze. Soms 
komen families nog weleens bij mij op 
de koffie, als ze geïnteresseerd zijn in 
mijn Herinner(d)ingen of gewoon in 
de buurt zijn. Ik zie dat als een stukje 
persoonlijke nazorg voor de families. 

En zo geef ik iedere familie een 
eigen plekje, voordat ik mezelf weer 
vol goede en frisse moed over de 
volgende familie mag gaan ontfermen.

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

Jolande de Kruyf 

“Andere koek 
dan cake”

115x200 Column Jolande de Kruyf - omgaan emoties.indd   1 24-05-19   08:46

Gemeente Nuenen 
Luuk Nieuwenhuijzen 
nieuwe jeugdburgemeester Nuenen
Luuk Nieuwenhuijzen nam het stokje over van Joy Bloos en is vanaf nu een 
jaar lang jeugdburgemeester van Nuenen. Samen met zijn twee wethouders, 
Lara Bartholomeus en Bo van den Broek zal hij de taak zo goed mogelijk uit 
gaan voeren en we zullen hen ongetwijfeld bij een � ink aantal evenementen 
en activiteiten tegenkomen. We wensen het drietal  succes en uiteraard ook 
heel veel plezier.

Nog slechts twee dagen

 Asperges Aan het Veld een groot succes
Onder het genot van het uitzicht over de aspergevelden van de Raaijmakershoeve vond afgelopen woensdag 22 mei de ‘Rond 
de Linde avond’ plaats bij Asperges Aan het Veld Nuenen. Het was een meer dan geslaagde avond. De vers gestoken asperges, 
in diverse culinaire creaties en geserveerd met bijpassende wijnen, smaakten voortreffelijk en de prachtige ambiance van het 
pop-up restaurant maakte de avond ‘helemaal af’. Iedereen was het erover eens deze avond is voor herhaling vatbaar. Nu was 
deze speciale avond slechts een van de avonden waarop het mogelijk was, en nog is, om te genieten van de lekkerste asperges 
die we in Nuenen kennen. Het tijdelijke restaurant van Asperges Aan het Veld bestaat namelijk van 15 tot en met 30 mei. Daar-
na is het een jaar wachten, want volgend jaar staat de inmiddels zesde editie alweer vast. Kunt u zolang niet wachten dan zijn 
er op 29 en 30 mei nog enkele plaatsen beschikbaar. Ga hiervoor naar de website www.aspergesaanhetveld.nl en reserveer di-
rect want voor slechts € 48,50 geniet u bijvoorbeeld van een overheerlijk viergangendiner.

Prachtige Picknick
Een zeer geslaagde vierde editie van Picknick in het Park, afgelopen zondag in Nuenen. Het hele Park was vol mensen met of 
zonder eigen picknickkleedje die een geweldige dag met elkaar beleefden en genoten van het weer, de muziek, het eten en 
drinken. Het evenement heeft een vaste plek in de agenda’s gekregen, zo lijkt het. ‘Na de verregende editie van vorig jaar 
motiveert dit om door te gaan. Op naar het eerste jubileum in 2020!’, aldus een enthousiaste organisatie.
 

Een helpende hand      
voor de jongeren
Een typische gezinswoning met genoeg slaapkamers voor twee of drie kinderen, 
gelegen aan een verkeersluwe straat met een leuk speelveldje aan de overkant, 
werd onlangs verkocht aan een echtpaar van iets meer dan middelbare leeftijd. 
Het is een duidelijke illustratie van de moeilijke situatie van jongeren op de wo-
ningmarkt, een problematiek die steeds nijpender wordt.

In de jaren voor de crisis op de woningmarkt namen Nederlanders onder de 35 
jaar nog meer dan 55 procent van het aantal verkochte woningen voor hun reke-
ning. In 2017 was dat percentage gedaald naar 45 procent en het zou mij niet ver-
bazen als hun aandeel in het aantal transacties inmiddels nog veel kleiner is. 
Hoogleraar Peter Boelhouwer noemde het onlangs ‘echt heel verontrustend’ dat 
jongeren en mensen met middeninkomens nauwelijks aan de bak komen op de 
woningmarkt. “Je ziet dat ze steeds later een huis kopen. Ze hebben nauwelijks fi-
nanciële ruimte om te sparen voor een woning omdat de huren zo fors zijn.”

Natuurlijk spelen de aanhoudende prijsstijgingen een rol in deze ontwikkeling, 
evenals de flexibilisering op de arbeidsmarkt (minder mensen met vaste banen). De 
verscherpte leennormen zorgen er bovendien voor dat jongeren minder makkelijk 
een hypotheek krijgen. En er zijn steeds meer ouderen in Nederland, dus is het lo-
gisch dat deze categorie dominanter is op de woningmarkt. De ouderen hebben 

vaak meer kapitaal en kunnen vaak profiteren van de overwaar-
de van hun woning die al geheel of grotendeels is afbetaald. 

Hypotheekverstrekker BLG Wonen liet deze week weten 
een proef te gaan doen met het verstrekken van een hy-
potheek op basis van een ‘huurverklaring’. Hierbij zou-

den ‘duurhuurders’ die op basis van hun inkomen en de 
stand van hun spaarrekening niet voldoende krediet-
waardig zijn, toch in aanmerking kunnen komen voor een 

hypotheek. Ze moeten dan wel bewijzen dat ze maandelijks 
een hoge huur opbrengen. Boelhouwer vindt het een goed 

idee: “We zijn met de strakkere hypotheeknormen wat te 
ver doorgeschoten.” Misschien kan daar ook nog eens 

naar gekeken worden en krijgen de jongeren van 
meer kanten een helpende hand toegestoken.

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

Woningmarkt in beweging

Een helpende hand      

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Foto’s Nannie van den Eijnden

 Braderie Lieshout
Op pinkstermaandag 10 juni, organiseren de Gardistenbond en de Commissie 
Boerenbruiloft Raopersgat uit Lieshout de jaarlijkse braderie in het Centrum van 
Lieshout. Naast de vele kramen zullen er o.a. voor de kleintjes attracties worden 
geplaatst zoals een draaimolen, een bungee trampoline, enz. Bovendien wordt 
op het Floreffeveld een gezellig terras ingericht en zal Countryclub The Black 
Longhorn uit Lieshout weer van de partij zijn. Op De Heuvel is livemuziek. Ook 
staat de organisatie van de kindervakantieweek, die begint op 12 augustus, op 
deze markt. Hier kunnen de ouders hun kinderen in laten schrijven.

Kraampje huren? Stuur een berichtje naar braderielieshout@gmail.com. Dit kan 
tot 1 juni. Bedrijven die zich willen presenteren tijdens dit evenement kunnen 
contact opnemen met onze organisator via e-mail: info@koolenenkoolen.nl
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Een warm welkom
De opening was zeer druk bezocht. 
David en Rene hadden de expositie - 
als altijd - perfect georganiseerd en ga-
ven hun gasten een zeer hartelijk wel-
kom, met een heerlijk drankje en een 
groot boeket kleurrijke bloemen bij de 
ingang. Ze nodigden hun bezoekers 
uit in gesprek te gaan met de kunste-
naars.

En dat is wat beide gastheren en kunst-
minnende galerie-eigenaren al vanaf 
het begin met name doen: kunst toe-
gankelijk maken en dicht bij mensen 
brengen. Verbinden. Een toelichting 
geven op wat je ziet en hoe de kunste-
naar het heeft bedoeld. De afstand tot 
kunst verkleinen en waar mogelijk 
eventueel onbegrip wegnemen.

Nog een keer kijken of meer weten?
De expositie is te bezichtigen tot en 
met 30 juni. Lokale Omroep Nuenen 
heeft gefilmd, het item zal binnenkort 
via hun kanalen worden uitgezonden.
www.galeriebonnard.com

Feestelijke opening nieuwe expositie bij Galerie Bonnard

Cornelis le Mair 75 jaar,   
een ode aan het stilleven
Door Nannie van den Eijnden

Het was groot feest bij Galerie Bonnard zondag! Voor het volgende thema in 
de jaarkalender van David en René, ‘Een ode aan het stilleven’, exposeerden 
acht toonaangevende Nederlandse kunstenaars hun werk. Ze brachten daar-
mee een eerbetoon aan de negende exposant en zijn indrukwekkende stille-
vens, die vaak worden omrand door zelfgemaakte lijsten: Cornelis le Mair.

De expositie staat in het teken van de 
75e verjaardag van Cornelis, die door 
velen Kees werd genoemd. Speciaal 
voor deze expositie werkte hij een jaar 
lang aan 15 nieuwe schilderijen, waar-
onder een rariteitenkabinet in de vorm 
van een drieluik.

Le maire et Le Mair
Nuenens burgemeester Maarten Hou-
ben opende de tentoonstelling offi-
cieel met een speech, waarin hij eer 
betoonde aan het werk en de 75e ver-
jaardag van Cornelis le Mair. Tevens 
stond hij stil bij het 35-jarig bestaan 
van Galerie Bonnard en de bijdrage 
van David en René aan kunst en cul-
tuur in Nuenen. Inge Frimout speelde 
prachtige achtergrondmuziek op haar 
Italiaanse harp.Italiaanse harp.

Gezellige middagen    
bij De Zonneboem

Vrijwilligersdag De Zonnebloem af-
deling Nuenen c.a.
Op donderdagmiddag 23 mei had de 
Zonnebloem afdeling Nuenen haar 
jaarlijks vrijwilligersuitje. Om geza-
menlijk een leuke dag te gaan beleven 
met de collega’s. Iedereen was uitge-
nodigd om 13.30 uur op het Vincent 
van Goghplein aanwezig te zijn want 
het startpunt voor onze vrijwilligers-
dag begon daar, om samen met de 
fiets naar Helmond te gaan. 

De vrijwilligers gingen deze middag 
naar een in boerenstijl opgetrokken 
gebouw, op een schitterende locatie: 
het Jan Visser museum. Het bestaan 
van het museum is volledig gebaseerd 
op vrijwilligerswerk. Ze vertelden en-
thousiast over het landbouwverleden 
van de boer en oude ambachten. Het 
museum geeft een goed beeld van le-
ven en werken uit 1850 tot 1950. Dit 
uitstapje was een leuke manier om er 
kennis mee te maken en te ervaren 
hoe het vroeger was. 

Maar eerst startten we op een zon 
overgoten terras met een kopje koffie/
thee en een groot stuk appeltaart met 
slagroom. Daarna keken we gezamen-
lijk naar een film over het ontstaan van 
het Jan Visser Museum. Nadat wij alles 
gezien en ervaren hadden, stapten we 
weer op de fietsen om terug te gaan 
naar Nuenen. Tegen 17.30 uur werden 
we verwacht in het ‘steunpunt’ voor 
een heerlijk Chinees buffet van Tong 
Ah. Nadien werd er nog een Scrabble / 
ABC spel gedaan en natuurlijk werd er 
fanatiek meegedaan. Iedereen had het 
reuze naar de zin en de sfeer was ge-
weldig. Na de koffie/thee werd de 
avond afgesloten met dank aan de or-

ganisatie en alle vrijwilligers keerden 
tevreden huiswaarts. Ze kunnen terug-
kijken op een geslaagde vrijwilligers-
middag.
Maar ook de vrijwilligers die niet aan-
wezig waren, werden verrast met een 
ijs tegoedbon. De Zonnebloem afd. 
Nuenen C.A bedankt ijssalon Italia en 
Tong Ah hartelijk voor hun steun.
 
 Ontspanningsmiddag voor de gas-
ten van De Zonnebloem
De activiteiten van de Zonnebloem 
vonden altijd plaats bij de Jo van Dijk-
hof. Helaas door de sluiting van deze 
locatie moest het Bestuur op zoek naar 
een nieuw onderkomen voor haar gas-
ten. 
Gelukkig hebben wij voor deze ont-
spanningsmiddag op 20 mei een 
mooie locatie gevonden bij John Ge-
ven’s Studio’s. Het was voor de gasten 
even wennen, men moest nl met de lift 
naar boven. Het leek een beetje moei-
lijk, maar geholpen door onze vrijwilli-
gers lukte het aardig. Eenmaal boven 
kwam men in een prachtige zaal met 
een warme uitstraling. Iedereen werd 
ontvangen met een heerlijk stukje ge-
bak en een lekker kopje koffie of thee. 
Om 14.00 uur was er een optreden van 
het duo Deux Piece. Zij hadden een re-
pertoire van Nederlandse liedjes en 
sketches. Er zaten veel meezingers bij. 
Tijdens de pauze kon men heerlijk bij-
praten onder het genot van een drank-
je en zorgde de kok van John Geven 
voor lekkere warme hapjes. Dit alles 
werd geserveerd door onze vrijwilli-
gers. Het was een heel gezellige mid-
dag. Bij het naar huis gaan waren er 
veel complimentjes over de lekkere 
hapjes en de mooie locatie.

Film ‘Loveless’  
bij Cultuur 
Overdag
 Dinsdag 4 juni vertoont Cultuur Over-
dag in Het Klooster de Russische film 
‘Loveless’. De film gaat over Boris en 
Zhenya die bezig zijn te scheiden. Over 
het hoofd van hun enige zoon maken 
ze onafgebroken ruzie en proberen zo 
snel mogelijk van elkaar en hun appar-
tement af te komen. Allebei bereiden 
ze hun respectievelijke toekomst voor. 
Beide ouders hebben inmiddels een 
andere relatie en geen van beide lijkt 
nog oog te hebben voor Alyosha, hun 
12-jarige zoon. Totdat hij verdwijnt. Er 
wordt een grootscheepse zoekactie 
opgezet, maar of die effect heeft?

De eigentijdse Russische filmmaker 
Andrey Zvyagintsev toont in de film 
‘Loveless’ een modern Rusland. Hij 
start zijn verhaal ergens in 2012 en zet 
dit af tegen politieke gebeurtenissen 
in zijn eigen land, de Verenigde Staten 
en Oekraïne. Maar zelfs ontdaan van 
deze politieke en sociaal-maatschap-
pelijke lading is Loveless een sterk dra-
ma dat minutieus de teloorgang van 
kernwaarden als trouw, zorgzaamheid 
en liefde aankaart.

Aanvang film: 10.30 uur. Toegangs-
kaarten zijn te koop aan de balie van 
Het Klooster. Informatie over deze film 
en alle andere activiteiten van Cultuur 
Overdag is te vinden op
 www.cultuuroverdag.nl
 

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 22

Horizontaal: 1 mank 6 lid v.d. Eerste Kamer 12 inwendig orgaan 13 uiting van vreugde 14 ingenieur 
16 proef 18 nevel 19 bouwkundig ingenieur 20 Arabisch hoofddeksel 22 scantechniek 24 zoek 
25 inspringtoets 27 stemming 29 plat hoofddeksel 30 doctor 31 gek 33 Duitse omroep 
35 Economische Zaken 37 laaghartig 38 hoofdstad van Kenia 39 regieaanwijzing 40 van een 41 vod 
42 Engelse omroep 44 motorraces 45 zeer belangrijk persoon 47 snack met ham en kaas 
50 tennisterm 52 droog (van wijn) 54 Europeaan 56 doctorandus 58 symbool voor chroom 59 deel v.h. 
hoofd 61 zinken emmer 64 debet 65 onder meer 66 verheven stand 68 Viking 69 deel v.e. geweer.
Verticaal: 1 rots in zee 2 emeritus 3 niet in werking 4 plaats 5 gravure 7 Bijbelse priester 
8 Chinees gerecht 9 komisch nummer 10 Technische Hogeschool 11 ruw en onbeheerst 
15 soort hond 17 televisiezender 18 Chinees gerecht 19 teleurgesteld 21 zie aldaar 23 herhaling 
24 pers. vnw. 26 Binnenlandse Zaken 27 aanvang 28 Joodse godsdienstleraar 29 per dag 
30 door middel van 32 oostnoordoost 34 borstbeen 36 stoot 41 langspeelplaat 43 circa 46 in casu 
48 nageslacht 49 boomloze zone 51 compact disc 52 medische foto 53 reputatie 55 tevens 
57 uitblinker 59 raamscherm 60 op de wijze van 62 voertuig 63 gymnastiektoestel 65 op die wijze 
67 laatste kwartier.

S T R I E M S P A N J E
S R U N D E T N A G
P R I K K E N G R O O T T E
L A P T E V A L T IJ D
I D E E H O U S E D E M O
T L I A A N T R O O N E

S L A A L S
J F E E K S S T E I L K
A M O R S A L T O S A K E
P O R M B L IJ T T O R
A M E R I K A F U R I E U S
N N A N O Z E E N T

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

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

Oplossingen wk 21
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

A V O N D B L A D

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AFRIT
ASTER
CAPSULE
CITROEN
CONSOLE
DOELBEWUST
DOORN
EGOISTISCH
ENQUETE
FINITO
FITNESS
GEWILLIG
HUFTER
KLUNS
KROPGANS
KUIPSTOEL
LANITAL
LITERATUUR
MARTINI
ODENSE
ONREIN
OPDISSEN
OPIUM
PARKINSON
PAUPER
PIRAAT
PLAGEN
POLKA
POREUS
REDZAAM
SALDO
SELECTIE
SKIEN
TAKEN
TIPTOP
UITWEG
UMLAUT
VERBINDING
VIOOL
VLOED
WAARDEER
WEELDE

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

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

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

5 4 1 9
1 2 6

6 3
3 7 2 8 9

6 4
8 5 4 6 3

9 2
1 9 4
2 1 6 3

Sudoku

week 20, Dhr. J. Paans, Nuenen.

De moederdag actie bij winkelcentrum het kern-
kwartier in Nuenen was een succes. Honderden en-
veloppen werden ingeleverd in de, daarvoor be-
stemde, rode brievenbussen. Deelnemers maakten 
kans op luxe prijzen zoals een compleet verzorgd 
weekend naar Parijs, een wellness dag bij Sanado-
me, een beautybehandeling bij het schoonheids-
instituut van de Collse Hoeve en een bedrag van 
250 euro cash. De gelukkige winnaars mochten 
hun prijzen ophalen in het winkelcentrum en wa-
ren vanzelfsprekend erg enthousiast. Voor meer 
nieuwe acties in de toekomst kunt u een kijkje ne-
men op de Facebook- of Instagrampagina van Win-
kelcentrum Kernkwartier Nuenen. 

Kienavond Dorpshuis Lieshout
Op vrijdag 31 mei organiseert de Seniorenvereniging/
KBO Lieshout voor iedereen weer een kienavond met een 
loterij. Er wordt gekiend om vlees- en koffiepakketten en 
goed gevulde levensmiddelentassen, ook de jackpot 
wordt weer met een geldbedrag gevuld. We sluiten af met 
de loterij om vleespakketten. De zaal van het Dorpshuis, 
Grotenhof 2 in Lieshout, gaat open om 19.00 uur en om 
20.00 uur gaan we van start met de eerste kienronde.
Iedereen is van harte welkom om mee te komen kienen 
op deze altijd zo gezellige avonden.
Ook als u nog niet eerder hebt meegedaan: kom gewoon 
naar de grote zaal van het Dorpshuis, koop een of  meer-
dere kienkaarten, schuif aan een van de lange tafels aan, 
speel mee en win een of meer van de mooie prijzen.
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RKGSV ontvangt € 2.000,-
van VriendenLoterij
Een grote verrassing voor voetbalvereniging RKGSV uit Gerwen van de 
VriendenLoterij. De club is één van de succesvolste deelnemers aan de Na-
tionale Belmaanden in de maand april en ontvangt daarom nu eenmalig een 
extra bijdrage van 2.000 euro. Voetbalvereniging RKGSV gaat het geld ge-
bruiken voor nieuwe tenues en het onderhoud van de velden.

Joost Looijmans van RKGSV: "Wát is dit 
geweldig! Onze subsidies worden 
steeds verder teruggeschroefd, dus 
deze extra bijdrage is zeer welkom! De 
extra 2.000 euro kunnen we gebruiken 
voor nieuwe tenues en het onderhoud 
aan onze velden." Tijdens de Nationale 
Belmaanden strijden clubs, verenigin-
gen en stichtingen tegen elkaar vanuit 
hun eigen clubhuis. De helft van ieder 
verkocht lot komt direct ten goede aan 

de clubkas van de club. Deelnemers 
van de VriendenLoterij hebben de mo-
gelijkheid om voor een zelfgekozen or-
ganisatie mee te spelen. Steeds vaker 
kiezen deelnemers ervoor om hun ei-
gen club, vereniging of stichting, zoals 
de voetbalclub, te steunen. Clubs, ver-
enigingen en stichtingen die nog niet 
aangesloten zijn bij de VriendenLoterij 
kunnen zich aanmelden via: 
www.vriendenloterij.nl/clubs

  

Foto Bastiaan Musscher

Uniek onderwaterparcours  
voor duikers met een beperking 
Door Gillian de Bart 

Al een paar jaar liep Frans Lobbe, oprichter van de  Red Lobster Divers, met 
het idee rond om een onderwaterparcours te maken voor onder andere 
mensen met een visuele beperking. Dit parcours is nu bijna gerealiseerd in 
Bakel. De stichting Red Lobster Divers is opgericht in 1995 voor mensen met 
een beperking, om duiken voor iedereen toegankelijk te maken. Welke be-
perking kan zeer uiteenlopend zijn; een visuele beperking, rolstoel gebon-
den zijn, autisme, downsyndroom of een andere beperking. 

kanties. Bij Bakel ligt de zandafgraving 
die in de volksmond ‘t Zuth wordt ge-
noemd. Een populaire duikplaats. Een 
ideale plek om de droom van het on-
derwaterparcours te realiseren. Eric 
Kuipers, hovenier uit Oosteind, is de 
vader van Lucas. Lucas heeft een spier-
ziekte en duikt ook bij deze duikschool. 
Eric wist de hand te leggen op prachti-
ge ornamenten uit het oude gemeen-
tehuis van Oosterhout en van de oude 
Kloosterkerk Catharinadal, deze 
schonk hij aan de duikschool. Hij regel-
de het vervoer van de honderden kilo’s 
zware brokstukken. Alsof dat nog niet 
genoeg was ontwierp Eric ook nog het 
onderwaterparcours. 

Myron de Bart is 20 jaar, komt uit Nue-
nen en heeft autisme. Hij legt uit dat 
onder water zijn heerlijk stil is, er zijn 
geen prikkels. Hij heeft bij de Red Lob-
ster Divers zijn duikbrevet gehaald. 
Een aangepast duikbrevet, dat bete-
kent dat hij niet met één buddy mag 
duiken, maar altijd met zijn drieën, om 
zo op elkaar te passen en elkaar te hel-
pen. Iedere vrijdagavond krijgt Myron 
duikles in de Tongelreep. De Red Lob-
ster Divers geven lessen in verschillen-
de zwembaden in de omgeving. 

Buitenparcours
De duikschool gaat ook regelmatig 
buiten duiken en samen op duikva-

Nuenense Tommie van der Struijs laat 
talent ook in nieuwe klasse zien
Het was tot het laatste moment knokken om de overwinning in de Mini-klas-
se. Uiteindelijk moest karter Tommie van der Struijs genoegen nemen met 
de nog altijd fraaie tweede plaats tijdens de derde ronde van het GK4-kam-
pioenschap. Voor de tienjarige Nuenenaar was het een eenmalige deelname 
als training voor de aanstaande ronde van het Nederlands kampioenschap 
Rotax Max die op hetzelfde circuit wordt gehouden. 

vermaarde Albert Siegers. “Hij heeft 
vroeger voor Mario Siegers gesleuteld 
en is kampioen geworden in het EK 
karten. Ook heeft Albert vroeger 
frames gemaakt waar Max Verstappen 
nog op heeft gereden. Dankzij Albert 
heb ik een heel goede motor. Ik ben 
heel blij met hem.”
Tommie van der Struijs bedankt zijn 
trouwste supporter Ingrid Siegers, Kart 
Service Brabant, Albert Siegers voor 
het afstellen van het chassis en de mo-
tor, Jeffrey Roeffen en zijn vader en 
moeder.

“Op zich is de tweede plaats wel goed. 
Ik had natuurlijk gehoopt op de eerste 
plaats, maar dit is ook wel goed. Het is 
pas de eerste keer dat ik aan deze wed-
strijden meedoe”, zei Tommie. “De kwa-
lificatie was niet zo goed. Toen hadden 
we de bandenspanning en de motor 
niet goed. Maar de eerste race was top.” 
Want die had hij gewonnen. Daarna 
werd hij tweede in de tweede race. En 
dus stond hij gelijk met zijn grote rivaal 
van het weekeinde Dylan Visser die in 
de eerste race namelijk tweede was ge-
worden en eerste in de tweede race. 
Bij aanvang van de derde race stonden 
de twee kemphanen dus gelijk in de 
strijd om de dagzege. Lange tijd lag hij 
op koers om die race te winnen, maar 
in de slotfase kwam Visser dichterbij 
en uiteindelijk passeerde die Tommie. 
Niettemin had Tommie bewezen dat 
hij ook in een voor hem onbekende 
klasse heel snel is. Want in zijn ‘eigen’ 
kampioenschap, het Nederlands kam-
pioenschap Rotax Max in de Micro-
max-klasse, is hij ook altijd vooraan te 
vinden. Het zegt iets over zijn kwalitei-
ten als rijder en over het topmateriaal 
dat hij tot zijn beschikking heeft. Zijn 
motorafstelling wordt gedaan door de RaceXpress.nl

50 jaar jubileum BC Nuenen
In 2019 bestaat BC Nuenen, 50 jaar! Om dit jubileum te vieren hebben de leden 
van BC Nuenen afgelopen zaterdag een ‘escape room’  gedaan met daarbij een 
uitgebreide lunch. Ze hebben in twee groepen geprobeerd te ontsnappen, waar-
bij maar één groep kon winnen. Het was een geslaagde dag en als vereniging kij-
ken wij uit naar de volgende 50 jaar!
Meer informatie over BC Nuenen is te vinden op de website bcnuenen.nl

Henk en Jan Janssen   
benoemd tot erelid EMK
Door Walter Dirkx

De gebroeders Henk en Jan Janssen zijn gezamenlijk al 110 jaar lid van EMK. 
Op zaterdag 25 mei werden beide door voorzitter Richard du Croo de Jongh 
benoemd tot erelid van de vereniging.

Aanleiding hiervoor was het feit dat 
Henk en Jan voor de allerlaatste keer 
een training verzorgden voor de Sport-
en-Spelgroep van EMK. Henk heeft dit 
gedurende 23 jaar gedaan, en Jan 14 
jaar. Honderden spelers van EMK (of in-
middels daarbuiten) zijn hun voetbal-
carrière begonnen onder de leiding van 
de gebroeders. Daarnaast hebben Henk 
en Jan in hun lange historie bij EMK ge-
voetbald in het eerste team, en vele 
functies vervuld. Beide zijn nog steeds 
actief als lid van het klusteam. De voor-
zitter noemde de gebroeders de rug-
gengraat van de vereniging al sinds de 
oprichting. Het verleende erelidmaat-
schap werd door het toegestroomde 
publiek, waaronder veel voormalige pu-
pillen van Henk en Jan, toegejuicht. Henk en Jan Janssen benoemd tot erelid EMK

Janes Tuhumury   
Groenwitter RKSV Nuenen 
Groenwitter van de RKSV van het seizoen 2018-2019 is Janes Tuhumury ge-
worden. Op de druk bezochte vrijwilligersavond van 25 mei werd onder luid 
gejuich de Groenwitter in de persoon van Janes door de voorzitter van de 
Supporters Club bekend gemaakt.

Janes is al ruim 30 jaar trainer/coach 
van diverse teams zowel jeugd als se-
nioren geweest. De laatste jaren had 
hij gedurende het seizoen de leiding 
over zowel een jeugd- als senioren-
team.
Afgelopen seizoen was dit de JO14-1 
en Nuenen 3 waar ook zijn zoon in 
speelt.
Aangezien Janes niet graag in de 
schijnwerpers staat werd hij zichtbaar 
verrast toen zijn naam uiteindelijk 
werd genoemd.
Al met al een terechte uitverkiezing 
van een voorbeeld vrijwilliger bij de 
RKSV Nuenen.Janes Tuhumury groenwitter 2018/19

Van Ballegooijen 
met mes tussen  
de tanden in  
top-10 ELE Rally
Afgelopen weekend werd op de we-
gen rondom Eindhoven de 55e ELE 
Rally verreden. Een wedstrijd waar de 
Nederlandse rallytop met hun auto’s 
uit de R5 categorie aan de start ver-
schenen. Rijder Antoine van Balle-
gooijen en navigator Johan Findham-
mer stonden namens het Rookie Rally 
Team Brabant ook aan de start van 
deze wedstrijd. Zij wisten zich met hun 
toch al verouderde Mitsubishi Lancer 
Evo X tussen de mastodonten van de 
Nederlandse rallysport te wurmen en 
een prachtige zevende plaats te be-
machtigen.
Van tevoren had Antoine al aangege-
ven dat het fysiek een zware wedstrijd 
zou worden, een enkelblessure zou 
wel eens roet in het eten kunnen gaan 
gooien… Het team had startnummer 
twaalf toebedeeld gekregen. Op die-
zelfde plaats keerde de equipe na de 
eerste boucle van drie klassements-
proeven ook terug naar het service-
park  om daarna dezelfde drie klasse-
mentsproeven nog eens af te gaan 
leggen. Daarbij reden de mannen de 
top-10 binnen naar een voorlopige ne-
gende plaats.
Op zaterdag zette Antoine de aanval in 
op de Limburgse Lambert Parren. Het 
zou stuivertje wisselen worden tussen 
de twee equipes, waarbij dan de één 
en dan de ander weer een klasse-
mentsproef sneller afwerkte. Naarma-
te de wedstrijd vorderde wist Antoine 
echter de Limburger definitief achter 
zich te laten.
Op de onverharde delen van het par-
cours voelde Antoine zich in zijn ele-
ment. “Als kind reed ik hier al met de 
auto’s door de bossen. Ook heb ik trai-
ningen in bijvoorbeeld Finland ge-
volgd. Daardoor heb ik geleerd hoe 
een auto op het onverhard te ‘zetten’. 
Zelfs Johan vroeg zich hardop af hoe 
dit mogelijk was,” vertelt een gelukkige 
Antoine. “Hij had dit volgens zijn eigen 
zeggen nog niet eerder meegemaakt.”
Tijdens de serviceperioden werd hard 
gewerkt aan de afstelling van de 
schokbrekers. Ook de bandenkeuze 
was medebepalend aan het mooie re-
sultaat. Niet alleen werd er hard ge-
werkt aan de auto. Dankzij de nodige 
pijnstillers kon ook Antoine het vol blij-
ven houden. 

De volgende wedstrijd voor het team 
is de Vechtdalrally welke op 15 juni op 
de wegen rondom Hardenberg wordt 
verreden.

Onderwaterspeeltuin
Naast de ornamenten uit Oosterhout, 
staat er onder water ook een heuse 
speeltuin. Buizen waar je doorheen 
kunt zwemmen, een wip en een glij-
baan. Ook voor andere duikers zal het 
een bijzonder leuke plek zijn om eens 
te bezoeken. Het onderwaterparcours 
is ook zeker goed voor de planten en 
vissen in het water. Frans Lobbe legt 
uit: “De ornamenten vormen een hard 
substraat waarop planten kunnen 
groeien. Planten produceren zuurstof 
en verbeteren zo de omgeving voor 
vissen en andere onderwaterdieren”. 
Mensen met een visuele beperking 
kunnen op de tast hun weg door het 
parcours vinden. De diepte varieert 
van 10 tot 15 meter en het parcours is 
160 meter lang. Voordat de deelne-
mers onder water gaan krijgen ze een 
maquette om samen met de begelei-
ders een duikplan te maken, ter voor-
bereiding. Ook Myron heeft het par-
cours onder water al met succes ver-
kend. Hulp om de zware brokstukken 
in het water te krijgen kwam van de Ko-
ninklijke Landmacht, die zich vanuit 
een maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid inzet voor mensen met een be-
perking. Er is een bijzonder stukje his-
torie onder water gecreëerd, een plek 
waar vele duikers met of zonder beper-
king nog lang van kunnen genieten. 
Heeft u ook nog een beeld staan wat in 
deze onderwatertuin niet zal misstaan, 
neem dan even contact op. Wilt u meer 
weten over de Red Lobster Divers? 
www.redlobsterdivers.nl 

 Plantenwandeling IVN Nuenen 
Op maandagavond 3 juni organiseert het IVN Nuenen een plantenwandeling door 
het gebied de Nieuwe Erven en langs de Ruweeuwsels. We wandelen over eeuwen-
oude zandpaden met een interessante bermbegroeiing richting het Wilhelminaka-
naal. Waar planten bloeien zijn vaak ook insecten te vinden. Ook die krijgen onze 
aandacht. Wie weet horen we in dit gebied de geelgors zingen! Tijdens de wande-
ling hebben de planten onze aandacht, maar het gaat vooral ook om de beleving 
van de natuur met gevarieerde uitzichten op de mooie landschappen. 
Het is een interessante wandeling van ca. 1,5 uur. We vertrekken op de fiets om 
19.00 uur bij Het Klooster in Nuenen. De wandeling start enige tijd later bij de 
kruising Lisvensedijk - Rullen 4a. Stevig schoeisel wordt aanbevolen. Voor meer 
info: Tineke van der Meer tel. 040-2836846. www.ivn.nl/afdeling/nuenen-ca 
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SPORT

•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
 bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

 W
K 

22
 R

D
L

BUITENGEWOONGOEDBUITENGEWOONGOED
Adventure Store

HEMELVAARTSDAG OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

WANDELEN
REIZEN
OUTDOOR
KAMPEREN
RECREËREN
BARBECUE
BAD&BEACH

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

Fietstochten van 50 tot 150 km

Iedereen welkom bij 
Van Gogh-� etstoertocht op 
Zondag 9 juni wordt de Van Gogh-� etstoertocht verreden vanuit Nuenen 
richting het noorden naar Mill en Sint Hubert voor de afstanden van 85 en 
115 km en zelfs met een beklimming van de Oude Holleweg nabij Berg en 
Dal voor de 150 km. Inschrijven kan van acht tot half tien bij café Schafrath 
in Nuenen. Deelnemers hebben de keuze uit vier afstanden: 50, 85, 115 en 
150 km. Iedereen is welkom als deelnemer, per E-bike, stads� ets, race� ets of 
toer� ets. De organisatie is bij ToerClub Nuenen in goede handen. 

Inschrijven
Deelnemers dienen zich voor vertrek 
in te schrijven bij café Schafrath, Park 
35 in Nuenen. Deelname kost vier 
euro en voor leden van de Nederland-
se Toerfietsunie (NTFU) drie euro, bei-
de inclusief consumptiebon. Bij terug-
komst kunnen de deelnemers nage-
nieten op het gezellige terras bij 
Schafrath. 

De fietstochten voeren door fiets-
vriendelijke gebieden ten noorden 
van Nuenen, door het mooie Brabant-
se landschap en voor de langste af-
stand tot het Rijk van Nijmegen. 
Alle routes zijn digitaal beschikbaar 
(GPS) en downloaden kan via de site 
van ToerClub Nuenen (www.tcnue-
nen.nl/vangoghtocht). Voor de af-
standen 50 en 85 km zijn bij de start 
ook routebeschrijvingen beschikbaar. 

Individueel en in groepjes
Deelnemers voor de afstanden 85, 
115 en 150 km die niet over GPS be-
schikken kunnen zich aansluiten bij 
voorrijders. Er wordt gereden met ge-
middelde snelheden van 26 tot 30+ 
en de starttijden zijn te vinden op de 
site van de Toerclub. Zo starten de 
voorrijders voor de tocht over 150 km 
om 08.15 uur, voor de afstand 115 km 
om 08.30 uur en voor de 85 km om 
08.45 uur. Deelnemers met GPS kun-
nen natuurlijk ook individueel en in 
eigen groepjes de tochten fietsen.
 

Deelnemers aan de Van Goghfietstoertocht hebben de keuze uit vier afstanden: 
50, 85, 115 en 150 kilometer.       foto ToerClub Nuenen) 

TV de Lissevoort
Zomerchallenge 
Altijd al gedacht om (weer) te gaan 
tennissen en/of padellen, maar het is 
er nog niet van gekomen? Gebruik de 
zomermaanden om vrijblijvend (op-
nieuw) kennis te maken met tennis en 
ook met onze nieuwe sport padel.
TV de Lissevoort (TVL) biedt in de zo-
mer een tijdelijk lidmaatschap voor de 
maanden juni, juli en augustus waarbij 
je lid bent van de vereniging en de 
KNLTB en gedurende drie maanden 
vrij kunt tennissen en padellen wan-
neer het jou uitkomt. Maar beter nog, 
je krijgt naar wens tot 3 tennis en/of 
padel lessen/clinics onder begeleiding 
van een van onze ervaren trainers. De 
clinics staan gepland op zaterdag 20 
juli, woensdag 7 augustus en zaterdag 
17 augustus.
We sluiten de Zomerchallenge af met 
een heel gezellig eindtoernooi op zon-
dag 1 september.
Ben je op 1 september helemaal 
verk(n)ocht geraakt aan TVL en aan 
tennis en/of padel, dan kun je regulier 
lid worden door betaling van het nor-
male inschrijfgeld van € 25,- en krijg je 
een korting van 1 maand contributie 
voor de rest van het jaar.
TV de Lissevoort is met bijna 1000 le-
den, een schitterend groen park met 
16 kunstgras tennisbanen, 2 padelba-
nen en 2 overdekte tennisbanen in de 
ballonhal, alsmede een mooi en gezel-
lig paviljoen een van de gezelligste 
tennisverenigingen in de regio. Meer 
informatie kun je vinden op onze web-
site www.tvdelissevoort.nl of e-mail 
info@tvdelissevoort.nl. 

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling bij 
de Nuenense wandelsportverenging 
WSV is in de maand juni de ingang van 
de tennisvelden op sportpark De Lisse-
voort. Iedereen is welkom om ook eens 
vrijblijvend mee te wandelen. Vooraan-
melden daarvoor is niet nodig, men 
kan zich melden op de startlocatie.
Voor nadere info: www.wsvnuenen.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat, secretariaat-wsv@outlook.com

Medailles en limieten voor 
zwemmers Z&PV Nuenen
Door Martin de Wildt

Tijdens het tweede weekend van de Regionale Zomerkampioenschappen 
zijn de zwemmers uit Nuenen doorgegaan met waar ze al mee bezig waren, 
namelijk hard zwemmen. Dat leverde na de 4 sessies een totaal van 18 me-
dailles en 5 nieuwe limieten op.

staat op de 50vl nu 11e van Nederland, 
Floris op de 400ws zelfs 6e. Floris voeg-
de daar ook nog de 400vrij aan toe 
(10e van Nederland), terwijl Anneloes 
Peulen op de 50vrij met 28.24 net vol-
deed aan de B-limiet voor de ONK in 
Amersfoort eind juni. Voor dat toer-
nooi haalde Colet Claessens haar 6e li-
miet binnen, ditmaal een B-limiet op 
de 100vlinder in 1.08.86.

Persoonlijke records
Een kleine greep uit de persoonlijke re-
cords van het tweede weekend:
50vrij Merel Phaff (28.61), Nienke van 
Lieshout (30.56), Eunice van Ekert 
(30.90), Liselot van der Velden (33.96) 
100vrij Bram Zwetsloot (55.39) 200vrij 
Liselot (2.42.75) 100rug Kayley McAteer 
(1.14.51), Richenne Zeebregts (1.16.21), 
Eunice (1.20.60) 50school Nikita van den 
Ouden (36.73), Flore Meulendijks (37.55) 
50vlinder Frans Slaats (28.97) 100vlinder 
Merel (1.06.83), Flore (1.10.23)

Medailles
Hoewel het in de sport vooral gaat om 
jezelf te blijven verbeteren, staat bij 
een toernooi het winnen van medail-
les uiteraard ook hoog op het verlang-
lijstje van de zwemmers. En als je dat 
dan kan doen dankzij een dik persoon-
lijk record is dat extra mooi. 
Zo greep Diede Struijk op de 200vrij 
het goud door haar PR met zo’n 5 se-
conden aan te scherpen. Zilver was 
voor onder andere Alexander Nijst met 
een toptijd op de 50vlinder, Floris Son-
neveld met een PR van 7 seconden op 
de 400wissel en samen met Bram 
Zwetsloot en Victor de Kousemaeker 
op de 4x100vrij jongens jeugd.

Limieten
Die nieuwe toptijden van Diede, 
Alexander en Floris waren ook weer 
onder de limieten voor de Nederland-
se Junioren en Jeugdkampioenschap-
pen half juni in Eindhoven. Alexander 

NKV zet winstreeks 
voort door te 
winnen van de 
koploper 
Door Mike Bekkers

Afgelopen zaterdag mocht NKV 1 naar 
de koploper in de poule, Fortissimo uit 
IJsselstein. Voor Fortissimo had deze 
wedstrijd een flinke lading, theore-
tisch gezien konden zij namelijk kam-
pioen worden. NKV zou dus een gedre-
ven tegenstander treffen, met veel 
schotkracht op de heren.
Na het eerste fluitsignaal was het dui-
delijk dat een zenuwachtig Fortissimo 
had veld had betreden. Ook was het 
kort zoeken voor NKV, maar ze wisten 
de eerste drie doelpunten te maken. 
Gelukkig voor Fortissimo veerden zij 
snel terug en hielden zichzelf in de 
wedstrijd. Zoals verwacht waren het 
de heren bij Fortissimo die het NKV las-
tig maakten. Dat zorgde voor een klas-
sieke jongens tegen de meisjes. De he-
ren van Fortissimo tegen de scherp 
schietende dames van NKV. Gelukkig 
wisten de heren van NKV op de juiste 
momenten de druk te zetten en mee 
te scoren. Fortissimo werd steeds ze-
kerder van haar zaak en de coach van 
de tegenpartij werd op zijn beurt 
steeds nerveuzer. 
De wedstrijd eindigde in een zeer 
knappe 15-18 overwinning voor de 
Nuenenaren. De hamburgers die uit-
gedeeld werden op het sportcomplex 
van de IJsselsteiners zullen hierdoor 
een stuk bitterder hebben gesmaakt 
dan vooraf werd verwacht. 
Met drie winstpartijen uit drie wed-
strijden heeft NKV 1 nu al een meer 
dan prima tweede seizoenshelft erop 
zitten, en wie weet wat er nog gaat ko-
men tegen Ten Donck 1 en HKC 1. 
 
 

50ste Avondvierdaagse Nuenen
Jaarlijks worden er door heel Nederland avondvierdaagsen georganiseerd 
met in totaal 500.000 deelnemers, voornamelijk kinderen. In 1968 werd 
door de KAJ, KPJ en KJM plus een afvaardiging van ‘De Boerderij’ een over-
leg gepland om te kijken wat men in Nuenen aan activiteiten kon organise-
ren. Dit overleg vond trouwens plaats onder de toneelvloer van de Vank. Uit 
de namen van de deelnemende organisaties kun je zien dat vooral de katho-
lieke arbeiders, plattelanders en middenstanders aanwezig waren. Uit dit 
overleg kwam de Stichting Jeugdbelangen als paraplu voort.

stempelposten is het afstempelen van 
de controlekaarten maar bijzaak. Er 
moeten zoveel mogelijk armen, benen, 
buiken en voorhoofden bestempeld 
worden. Maar wat al die jaren bleef,  is 
het met veel plezier lekker kuieren door 
de mooie omgeving van Nuenen, je 
spreekt nog eens een andere ouder dan 
die uit de directe omgeving van de 
school. Het geheel verbindt verschillen-
de ouders met elkaar en met de scho-
len in de buurt. Maar het hoofddoel 
blijft wandelen en dat is wel zo gezond.

Degene die met ideeën kwam werd 
meteen gebombardeerd tot kartrekker. 
Het eerste comité Avondvierdaagse 
Nuenen (toen nog in de geest van die 
tijd geschreven als ‘komitee’) werd ge-
vormd door Anton Findhammer, Maria 
Mesman (Kuijten), Mevr. Van der Zwet 
en de heren Belkom en Van Gils. En in 
1969 werd de eerste Avondvierdaagse 
Nuenen gelopen. Dat in het begin de 
aantallen wandelaars nog niet zo groot 
waren blijkt wel uit het feit dat bij het 
huwelijk van een van de comité leden 
alle deelnemers aan de toen gehouden 
Avondvierdaagse op de receptie aan-
wezig waren. Het deelnemer aantal 
groeide gestaag en eind jaren negentig 
lagen de aantallen op ruim 1400, nu is 
het aantal redelijk stabiel op c.a. 1150. 
Misschien dat Nuenen West weer voor 
een groei in het aantal wandelaars kan 
zorgen.
In de beginjaren werd er nog redelijk 
strak en zo mogelijk in het gelid gewan-
deld maar dat is ondertussen heel an-
ders. De kinderen gedragen zich als een 
zwerm spreeuwen, waarbij het niet al-
tijd duidelijk is wie de leiding heeft. Er 
wordt volop gedrongen als er een stuk-
je komkommer of een andere versna-
pering wordt uitgedeeld. En bij de 

Squadra Triathlon Nuenen 
Squadra Triathlon Nuenen staat alweer 
bijna voor de deur! Een sfeervolle 
triathlon met start en finish rondom 
het Laco strandbad. Zowel beginnende 
als ervaren atleten gaan hier van start. 
Ook voor de toeschouwers belooft het 
een waar spektakel te worden, omdat 
je zicht hebt op zowel de start als de fi-
nish en op alle drie de onderdelen. 
Sport en gezelligheid komen hier sa-
men, dus kom gezellig kijken.

Het event vindt plaat op 30 juni. Erg 
g eliefd is het snelle heen en weer 
fietsparcours met daarin opgenomen 
de Geldropsedijk en Europalaan.
Tot slot zijn er tal van startmogelijkhe-
den in het programma:
* ouder/kind triathlon
* mini-triathlon
* achtste triathlon
* kwart triathlon

Er zijn nog startplaatsen, dus schrijf je 
in nu het nog kan op:
www.squadraevents.nl
 

Squadra Triathlon Nuenen 

 

Jeugdweekend Juventud:   
drie dagen feest! 
Het pinksterweekend staat weer bijna voor de deur. Dat betekent dat het jeugd-
weekend bij SJO. Juventud weer voor de deur staat. Dit jaar wordt het kamp gehou-
den op het Sportpark van RKGSV Gerwen van vrijdag 7 juni t/m zondag 9 juni. De 
organisatie is achter de schermen al enkele maanden druk bezig met de voorberei-
dingen om er weer een groot feest van te maken. Gedurende drie dagen worden 
de ruim 100 deelnemers getrakteerd op veel spel en spektakel, voetbal en heel wei-
nig slaap. De deelnemers overnachten in 
de vorm van een tentenkamp op het 
Sportpark en dat zorgt al enkele jaren 
voor heel veel plezier. Het thema van het 
kamp 2019 is: ‘Feest Op De Polder’. Dat 
betekent dat alle feestdagen van het jaar 
in een weekend aan de orde komen. Wat 
dacht je van Kerstmis, Sinterklaas, Valen-
tijnsdag, h uwelijk… ga zo maar door. Het 
wordt een KNALFEEST! 

winnen van de winnen van de 

Van Gogh-� etstoertocht op 
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SPORT
Programma
 NKV KORFBAL
Zaterdag 1 juni
NKV 4 - Voltre� ers 3  . . . . . . . . . . . 14.30
Zondag 2 juni
NKV 3 - Ten Donck 2  . . . . . . . . . . 11.30
NKV 2 - DKB 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00
NKV 1 - Ten Donck 1  . . . . . . . . . . 14. 30

RKSV Nuenen JO11-1 kampioen
 
Afgelopen zaterdag speelde JO11-1 van RKSV Nuenen de laatste wedstrijd van 
het seizoen. Winst van deze wedstrijd zou het kampioenschap opleveren! Door 
een overtuigende overwinning (8-0) onder toeziend oog van veel supporters be-
vestigde het team dat zij terecht het beste team zijn!
Samen met alle supporters en de trainers vierden de jongens het kampioenschap 
uitbundig in de kantine en naderhand op de platte kar door Nuenen!
Gefeliciteerd Lucas, Bram, John, Noah, Ties, Berk, Pepijn, Rubens, Tijn en Kyan!

EMK - Hoogeloon  2-2
Door John de Jong 

De laatste competitiewedstrijd van EMK, afgelopen zondag, voelde en oog-
de uiteindelijk als een bevrijding van een lang seizoen. EMK speelde in de 
openingsfase onbevangen en zette brutaal druk op de kampioen van de 4e 
klasse F. Hoogeloon was wellicht niet geheel scherp of niet volledig gefo-
cust, maar EMK speelde het voetbal wat het thuispubliek en de staf graag 
ziet: met inzet en passie volledig gericht op het plezier van het spelletje. 

tempo ging omhoog en de druk op 
EMK werd stap-voor-stap verhoogd. 
EMK probeerde zich onder de druk uit 
te voetballen, maar daar slaagde het 
maar moeilijk in. Na de aansluitings-
treffer in de 53e minuut (2-1), probeer-
de EMK de wedstrijd ‘dood’ te maken, 
terwijl Hoogeloon nogmaals aanzette. 
Uiteindelijk viel enkele minuten voor 
de tijd de gelijkmaker (2-2), waar beide 
partijen uiteindelijk mee konden leven.

Na een kleine tien minuten spelen 
zorgde aanvoerder Christian Mes-
serschmidt voor de verdiende 1-0 
voorsprong met een prima kopbal. 
EMK bleef voetballen en het noteerde 
zelfs de 2-0 voorsprong na een prachti-
ge pass van Luke Hilt, waaruit Bas Ver-
berne de 2-0 ruststand noteerde.
Na rust werd het al snel duidelijk dat 
het voor Hoogeloon serieus werd, en 
het absoluut niet wilde verliezen. Het 

Bas Verberne scoort voor EMK

Kampioenen bij EMK

koorts was bij EMK dus tijdens de wed-
strijd tegen Wilhelmina Boys weinig te 
merken. Met gemak werd ook de elfde 
en laatste wedstrijd van deze competi-
tie gewonnen, net als de tien voor-
gaande. Deze keer werd het 15-0, en 
kon de kampioensvlag definitief gehe-
sen worden. Na afloop werd het feestje 
nog stevig gevierd in de kantine. Alle 
spelers, al tijdens de wedstrijd gehuld 
in kampioensshirt, kregen een per-

EMK JO13-1 soeverein kampioen 
(zaterdag 25 mei 2019)
Feitelijk was het kampioenschap vori-
ge week al binnen na de wedstrijd te-
gen de naaste concurrent DBS. Deze 
werd met 4-2 gewonnen. Met 3 pun-
ten voorsprong en een veel beter doel-
saldo kon het kampioenschap de jon-
gens van trainers Jasper, Thijs en Ra-
mon en teamchef Marco eigenlijk al 
niet meer ontgaan. Van kampioens-

EMK 4 kampioen 

Het is voor RKSV Nuenen 1 de laatste competitiewedstrijd

Nuenen - Vlissingen 2-1

Voor RKSV Nuenen 1, al zeker van klasse 
behoud, bestaat er nog de mogelijkheid 
om een plaats te stijgen van 7 naar 6.
RKSV Nuenen begon fel aan de wed-
strijd en het is duidelijk. Hier wordt 
vandaag niets weggegeven! Na 10 mi-
nuten opent Sam de score door , zijn 
handelsmerk, direct vanuit een vrije 
trap te scoren. 10 Minuten later spelen 
de zaalvoetballers van Vlissingen de 
verdediging van RKSV Nuenen hele-
maal zoek en wordt het warempel 1-1. 
RKSV Nuenen is duidelijk de betere 
maar desondanks moet Jeroen, de 
keeper van RKSV Nuenen, toch ver-
schillende keren ingrijpen. Net voor 
rust komen Amir en Davy nog in sco-
ringspositie maar de ruststand is 1-1. 
Ook na rust heeft RKSV Nuenen het 
beste van het spel en na een goede 
kans van Reva schiet Sam op de lat 
maar in de zelfde minuut ook in het 
net 2-1! In de 61e minuut schiet Koen 
nog een keer loeihard op de paal en 
even later helpt Jeroen samen met 
Joey nog een goede Vlissingse kans 
om zeep. De eindstand is bereikt. RKSV 
Nuenen wint verdiend met 2-1. Sluit 

Volop feest bij de RKSV na het behalen van verschillende kampioenschappen 

Meidenvoetbal in de lift bij EMK
Bij EMK was op zondag 26 mei in de voormiddag een voetbaltoernooitje voor 
meisjes onder 11 en onder 13 jaar. Een zestigtal meiden was de uitdaging aange-
gaan om te strijden in teams van vieren voor de prijzen op kleine veldjes met klei-
ne doeltjes. Er waren ook prijzen voor de meest originele naam per team, de 
mooiste outfit, de meeste pech (poedelprijs). Al met al gezellige uurtjes voor 
meisjes met of zonder ervaring in het voetbalspelletje. Men was enthousiast over 
de opkomst en de uitstekende sfeer. 

Voor Vlissingen stond er heel wat op het spel. Bij winst op RKSV Nuenen spe-
len zij zich veilig in de Hoofdklasse B en bij verlies volgt nacompetitie om de-
gradatie te ontlopen.

de competitie met een positief resul-
taat af maar eindigt door de winst van 
Meerssen op de 7e plaats. 

Vooraf zou dit een resultaat zijn waar-
bij iedereen tevreden zou zijn maar 
aangezien Nuenen het gros van haar 
punten behaalde in de eerste competi-
tiehelft volgde een teleurstellende 
tweede gedeelte waarin veel verlies-
partijen.
Het vertrek van enkele sterkhouders 
naar andere clubs nopen RKSV Nuenen 
tot het inpassen van versterkingen.
Aanvoerder Max Verkuijl vertrekt naar 
Oss ’20. Jamey Raas naar Blauw Geel en 
Reva Kreekels naar Gemert. RKSV Nue-
nen is een club die graag spelers van 
de eigen jeugd door laat breken om ze 
een kans te geven later een stapje ho-
ger te nemen. Zo ook deze spelers.  La-
ter, na hun carrière, strijken deze spe-
lers vaak weer terug op het oude nest 
en voetballen ze nog enkele seizoenen. 
Er breken nu enkele jongens door uit 
de jeugd en het tweede en wellicht 
komt er nog versterking van buitenaf. 
Oud international Jan Poortvliet vormt, 

samen met Nyron Wau, de technische 
staf van RKSV Nuenen. 
In de rust vond op het hoofdveld de 
penaltyreeks voor de Pascal Deen tro-
fee plaats en werden alle kampioenen 
van RKSV Nuenen gehuldigd. Het was 
daarbij een gezellige feestelijke drukte. 
Veel toeschouwers waren lopend of 
met de fiets naar het mooie sportpark 
gekomen en vanaf de goed bezette tri-
bune en het fenomenale horecaterras 
konden de toeschouwers genieten van 
de verrichtingen van onze penalty-at-
leten en trotse gezichten van onze 
kampioenen!

• Jongens onder 11-2 is voorjaarskampioen.
• Jongens onder 11-1 is voorjaarskampioen.
• Jongens onder 13-3 is voorjaarskampioen.
• Jongens onder 13 ‘07-1 is voorjaarskampioen.
• Jongens onder 17-2 is voor- en najaar kam-

pioen. In deze selectie spelen de grote belof-
ten voor de toekomst van RKSV Nuenen!

• Nuenen 7 is algeheel kampioen.
• RKSV Nuenen vrouwen 1 is algeheel kam-

pioen en promoveren naar de hoofdklasse! 
• Het damesvoetbal verovert, mede door de po-

pulariteit van het Nederlands damesteam, 
steeds meer ruimte en ook RKSV Nuenen 
heeft reeds verschillende meisjes en dames-
teams.

• RKSV Nuenen 2 is algeheel kampioen in de re-
serve Hoofdklasse zondagamateurs en spelen 
voor het Nederlands kampioenschap tegen de 
kampioen van de Hoofdklasse zaterdagama-
teurs Sliedrecht 2 op woensdag 29 mei om 
19.30uur op sportpark de Oude Landen.

soonlijk woordje van Thijs en een aan-
denken aan het kampioenschap uit 
handen van Jasper. Hoogtepuntje was 
nog dat Evrie zich aan zijn woord hield: 
“Als we kampioen worden, ga ik kaal”. 
En zo geschiedde ter plekke in de kan-
tine. (Verslag Walrick Dirkx).

Geen fouten in de laatste wedstrijd 
van EMK JO15-2 (zaterdag 25 mei 
2019) 
Vorige week bereikte EMK JO15-2 al 
een belangrijk resultaat door concur-
rent RKSV JO15-3 met 7-1 te verslaan. 
Om de andere concurrent UNA JO15-3 
voor te blijven, moest er op deze laat-
ste dag van de competitie nog wel 
even gewonnen worden bij RPC. On-
danks de druk, wisten de mannen van 
Lars en Anthony goed wat er van hen 
verwacht werd, en kwamen ze met een 
3-7 overwinning naar sportpark Wet-
tenseind. Ze arriveerden daar geheel in 
stijl: op de platte kar. In de kantine 
werd daarna nog een feestje gevierd. 
Ook was er voor alle spelers nog een 
herinnering aan dit fraaie seizoen. Jon-
gens proficiat! (Verslag Walrick Dirkx).

EMK 4 kampioen (zondag 26 mei 
2019)
Het seniorenteam van EMK 4 is kam-
pioen geworden in de reserve 4e klas-
se. Voor de boys van coach Piet van 
Kraaij, was het een spannende compe-
titie, waarbij men Best Vooruit 5 achter 
zich liet met een verschil van 3 punten. 
Bij de laatste wedstrijd tegen de stu-
denten van Pusphaira 2 moesten de 
punten wel gepakt worden. EMK speel-
de met overtuiging en stond bij rust 
met 0-3 voor om uiteindelijk de laatste 
wedstrijd met 0-5 te winnen. Met de 
platte kar ging het naar het sportpark 
Wettenseind, waar men het spelende 
team van EMK1 kwam aanmoedigen. 
Zodoende kon men gezamenlijk de 
competities voor senioren in stijl afslui-
ten. (Verslag Jacques Ribot) 

Veel enthousiasme bij toe rnooi meidenvoetbal bij EMK

Sponsortoernooi 
RKVV Nederwetten
Vrijdagavond 7 juni staat het jaarlijks terugkerende sponsortoernooi van 
RKVV Nederwetten weer voor de deur. Inschrijven met een team voor dit 
6x6 toernooi kan nog even. Let op: het is een gezelligheids- mixtoernooi en 
de sportiviteitsprijs is minstens zo belangrijk als de eindoverwinning. 

Omdat veel mensen zich de afgelopen 
jaren moesten haasten om na school 
of werk tijdig aanwezig te kunnen zijn, 
hebben we er wederom voor gekozen 
om ook dit jaar weer een frietkar te la-
ten komen. Onze inmiddels vertrouw-
de Hans Teulings, van ‘Spierbal on tour’, 
staat vanaf 18.00 uur klaar met zijn 
‘Verrékkes lekkere frietjes’.

Na afloop van ons gezelligheids-toer-
nooi gaat DJ MANY MORE de voetjes 
opnieuw aan het werk zetten. Met zijn 
uitgebreide repertoire, waarbij ie-
dereen zeker aan zijn muzikale trekken 
zal komen, gaan we de avond spette-
rend afsluiten!

Uiteraard is iedereen zoals altijd van 
harte welkom om te komen supporte-
ren, een praatje te maken en/of lekker 
te komen feesten.
Naast ons gezellige sponsortoernooi 
zijn wij ook wekelijks in competitiever-
band actief met onze mannen- en da-
meselftallen. Bij deze elftallen gaan 
prestatie en gezelligheid hand in hand. 
Onze elftalbegeleiders en vele vrijwilli-
gers zorgen ervoor dat alles tot in de 
puntjes geregeld is en de contributie 
ligt veel lager dan gemiddeld in de re-
gio. Wekt dit je interesse? Kom dan ge-
rust eens langs, bijvoorbeeld op het 
sponsortoernooi 7 juni, of maak een 
afspraak via info@rkvvnederwetten.nl. 

Veel gezelligheid tijdens sponsortoernooi RKVV Nederwetten 



Spoedig weer op de
been na liesbreuk

Enthousiast aan het joggen en 
na afl oop ontdekken dat je een 
liesbreuk hebt. Het overkwam de 
59-jarige Joachim Trescher. Het St. 
Anna Ziekenhuis hielp hem snel 
weer op de been. “Vijf weken na 
de operatie was ik al weer aan het 
joggen”, vertelt Joachim.

Een liesbreuk is een uitstulping van 
het buikvlies door een zwakke plek 
of opening in de buikwand. De breuk 
is herkenbaar als een zwelling in 

de liesstreek. De klachten variëren 
van een branderig gevoel tot hevige 
pijn. Bij Joachim waren er nauwelijks 
klachten. “De liesbreuk merkte ik pas 
na het joggen.” 

Operatie
Joachim kwam met zijn klacht bij het 
St. Anna Ziekenhuis. “Daar konden 
ze me het snelst helpen”, legt hij uit. 
Vanaf dat moment ging het snel, 
blikt de Waalrenaar terug. Chirurg 
Piet Hoek was behandelend arts 
van Joachim. Er kwam een afspraak 
en Joachim kreeg informatie over 
zijn komende operatie. “Het ging 
allemaal heel snel, binnen drie 
weken was het gepiept”, aldus 
Joachim.

Bijna geen pijn
Voor de behandeling in het 
St. Anna Ziekenhuis heeft Joachim 
veel waardering. “Ik ben echt zeer 
tevreden over mijn behandeling. 
De operatie verliep zeer voorspoedig. 

Na de operatie had ik bijna geen 
pijn. Vijf weken na de operatie was 
ik al weer aan het joggen”, zegt 
hij tevreden. Joachim kan weer 
lekker sporten. Aan zijn liesbreuk 
heeft hij geen vervelende gevolgen 
overgehouden. “Soms voel ik nog 
een lichte druk in de lies, maar geen 
pijn. De operatie was een succes en 
ik voel me perfect hersteld.”

Liesbreuk Centrum
Het St. Anna Ziekenhuis biedt haar 
liesbreukbehandelingen aan vanuit 
een gespecialiseerd centrum: 
Liesbreuk Centrum Zuid. Het 
Liesbreuk Centrum Zuid staat voor 
snelle en effi ciënte behandeling van 
liesbreuken. Een drietal chirurgen 
heeft zich gespecialiseerd in de 
behandeling van deze aandoening. 
Zij hebben ervaring met de nieuwste 
operatietechnieken. Doordat zij 
de operatie veelvuldig uitvoeren, 
heeft dit een positief effect op de 
resultaten. 

Snel en goed geholpen bij Liesbreuk Centrum Zuid

GELDROP/EINDHOVEN

LIESBREUK

AAMBEIEN

GALBLAASPROBLEMEN

Anna,
dichterbij dan
u denkt…

• U kunt binnen enkele dagen 
terecht voor een afspraak 
op onze poli in Geldrop of 
Eindhoven.

• Wij houden bij het plannen 
van een operatie rekening 
met uw agenda.

• U wordt altijd door dezelfde 
arts behandeld en eventueel 
geopereerd.

Vraag uw huisarts naar de 
mogelijkheden en/of kijk op 
www.st-anna.nl/chirurgie voor 
meer informatie.

D.L.C. ZONWERING
Spegelt 102, 5674 CD Nuenen
Tel.: 040-2857790 
showroom dinsdag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 
overige tijden op afspraak

www.dlczonwering.nl info@dlczonwering.nl

Buitenjalouzie*Rolluiken* Windvaste  screen*

GRATIS AFSTANDBEDIENING BIJ ELEKTRISCHE BEDIENING 
*merk Somfy, aanbieding geldig tot en met 30 juni 2019

Verandadaken - Terrasschermen - Rolluiken - Screens - Markiezen
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