
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

Na twee jaar 
van intensieve 
voorbereiding 
een zeer geslaagd 
Gilde feest

Schapen 
scheren 
bij
Weverkeshof

Succesvolle 
jubileum 
editie van de 
Van Goghloop
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Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
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cadeau aan iemand anders! 

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Nuenen Kapperdoesweg 8
www.coppelmans.nl

Salvia Nemerosa 
‘Ostfriesland’
Heeft een felpaarse bloei in 

de zomer en is winterhard. 

In 15cm-pot. 3.99 p.st.
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2e Pinksterdag geopend
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Salvia Nemerosa 
‘Ostfriesland’
Heeft een felpaarse bloei in 

de zomer en is winterhard. 

2e Pinksterdag geopend

1+1
GRATIS

SHOPPEN op 10 juni
W I N K E L C E N T R U M  W O E N S E L

2e PINKSTERDAG 

OPEN
 

13:00-17:00 UUR

Meubelplein Ekkersrijt is gelegen aan 
de grootste Woonboulevard van het Zuiden

2E PINKSTERDAG10 juni 

Open van 12.00 tot 17.00 uur

Blues’m festival Nuenen
Het is ondertussen een alom gewaardeerde traditie. Eerste p inksterdag 
heerlijke livemuziek in Het Park van Nuenen. Een gevarieerd Blues/Swing 
programma met vier geweldige bands. Ook de niet fanatieke blues liefheb-
ber kan er genieten van de aanstekelijk swingende muziek, een drankje en 
een lekker hapje. En dat allemaal gratis toegankelijk in hartje Nuenen van 
14.00 tot 20.00 uur. Het Blues’m festival is tot stand gekomen door de sa-
menwerking van Sunny Blues Nuenen en Stichting Parkevenementen.

The Veldman Brothers (18.30 uur)
Al jaren aan de top van de Nederland-
se blues scene, maar ook Duitsland en 
België worden regelmatig aangedaan. 
Hun zesde CD ‘Refuel’ won de blues CD 
award in 2017. Veel eigen nummers 
zijn er de afgelopen 15 jaar gemaakt, 
maar ook schuwt de band het niet om 
blues klassiekers op hun eigen stijl ten 
gehore te brengen. “Blues straight 
from the heart”

Locatie: Het Park Nuenen. Entree gra-
tis. Datum: 9 juni festival (8 juni de war-
ming up in Café Schafrath Nuenen).
Voor info: www.sunnybluesnuenen.nl 
of www.bluesmnuenen.nl

De ‘warming up’ van het festival is al een 
dag eerder op zaterdagavond 8 juni in 
Café Schafrath. Vanaf 21.00 spelen The 
Electrophonics een heerlijke mix van 
Blues en Swing. Stilstaan is geen optie.

De bands op zondag 9 juni:
Ray Stepien Trio (14.00 uur)
De jonge, maar zeer getalenteerde gi-
tarist Ray Stepien won met zijn band 
de Young Blues Challenge in Texel vo-
rig jaar. Deze vurige band uit regio 
Eindhoven speelt overwegend power 
blues en heeft naast eigen nummers 
ook onder andere SRV en Hendrix op 
het programma staan. Wie deze jonge 
muzikant aan het werk ziet, weet dat 
de blues er niet alleen voor ouderen is!

Thomas Toussaint band (15.30 uur)
Chicago blues & More. De frontman 
Thomas Toussaint won in 2016 de Best 
Dutch Harmonica Player Award en 
speelt sindsdien met zijn eigen band en 
ook diverse buitenlandse blues arties-
ten op alle grote podia in Nederland. 

Little Boogie Boy band (17.00 uur)
“Happy blues” noemt Little Boogie Boy 
het zelf. Lekker frisse blues met een 
hoog swinggehalte. Muziek waarbij je 
niet stil kunt staan en het is altijd weer 
een lust om deze gitarist, met zijn spe-
ciale gitaartechniek, te zien en horen 
spelen. Een band die ook veel buiten 
de landsgrenzen opereert en regelma-
tig blues helden uit Chicago begeleidt 
op hun Europese tour.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Koninklijke 
Onderscheiding 
voor    
de heer van Hoek
Op zaterdag 1 juni heeft burge-
meester Maarten Houben een 
Koninklijke onderscheiding uit-
gereikt tijdens de 25e editie van 
de Van Goghloop.

 De heer van Hoek zet zich al jaren 
in voor de LONU te Nuenen. Hij is 
beheerder van het clubgebouw, 
trainer, organisator van de Van 
Goghloop en oud-bestuurslid. 
Bij de FNV belastingwerkgroep 
Eindhoven is hij coördinator en 
helpt mensen bij het invullen van 
de vaak complexe belastingformu-
lieren.
Bij EMK Nuenen was hij 15 jaar lang 
betrokken door daar diverse func-
ties te bekleden, lid jeugdbestuur, 
scheidsrechter, leider damesteam, 
leider senioren, commissie spaar-
kas en jeugdtrainer.
Zoals blijkt uit zijn vele verdien-
sten, is Fried van Hoek een vereni-
gingsman in hart en nieren.

Foto door 
F rank van Welie
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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.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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Voor het verkeer zal er een omleiding worden ingesteld. De bewoners 
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 gemeente Nuenen via tele-
foonnummer 040-2631631. 

VAKANTIEBIEB
Vanaf 1 juni is er weer de Vakantiebieb 
voor kinderen en jongeren (vanaf 1 juli 
voor volwassenen). Met de Vakantie-
Bieb-app neem je 50 e-books overal met 
je mee, op je mobiel of tablet. Dankzij 
de jeugdboeken blijven duizenden kin-
deren in de zomer doorlezen. Zo stimu-
leren we leesplezier! En we helpen mee 
om te voorkomen dat jonge kinderen in 
de vakantie een terugval oplopen in het 
leesniveau. Ook voor mensen die (nog) 
geen lid van de Bibliotheek zijn. De Va-
kantieBieb-app is het zomercadeautje 
van de bibliotheek: gratis te downloa-
den, ook zonder lidmaatschap van de 
bibliotheek. Alvast veel leesplezier!

VACCINATIECAMPAGNE   
MENINGOKOKKENZIEKTE
Vanaf dinsdag 11 juni start de tweede periode van de vaccinatie-
campagne tegen meningokokkenziekte in onze regio. Alle jongeren, 
geboren in 2003 en 2005 ontvangen een uitnodiging van het RIVM 
voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Tijdens de eerste 
periode in mei werden jongeren die geboren zijn in 2001, 2002 en 
(een deel van) 2004 uitgenodigd. Als zij toen hun vaccinatie niet 
hebben gehaald, dan krijgen ook zij nu een herhalingsoproep. De 
GGD Brabant-Zuidoost voert de vaccinaties uit op verschillende 
locaties in de hele regio. Alle informatie over de priktijden en -loca-
ties vindt u op www.meningokokkenprik.nl en op de landelijke site 
www.deelditnietmetjevrienden.nl

DUURZAAMHEID
Lekker naar de BioBoer
Wil je wel eens weten wat nu precies het verschil is tussen een bio-
logische boerderij en een ‘gewone’ boerderij? In het weekend van 
16 en 17 juni houden boeren op verschillende plekken in Nederland 
open huis. Een mooie gelegenheid om eens te kijken hoe het er in 
de praktijk aan toe gaat op een boerderij. https://www.lekkernaar-
deboer.nl/ In deze regio is op zondag 17 juni (11-17 uur) de open 
dag van de Genneper Hoeve, Tongelreeppad 1 in Eindhoven. Dit is 
een gemengd biologisch-dynamische stadsboerderij. Om 12.00 uur 
geeft de boer(in) een rondleiding.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 27-05-2019 EN 03-05-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Hoge Panakker 20 Wijzigen gebruik: kapsalon in garage
Wettenseind 26 Plaatsen aanbouw
Ouwlandsedijk 27 Melding brandveilig gebruik
Olen 50 Brandveilig gebruik kinderopvang

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Oude Torendreef Tijdelijk wijzigen gebruik jubileum KPJ
Kerkhoef 6 Wijzigen gebruik: realiseren b&b

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Zandstraat 29 Oprichten veldschuur

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Heuvelplein Gerwen Zomerfestival 1 september
Nuenen c.a. Meldingen buurtfeesten / garagesale

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Nuenen c.a. Doorkomst RCL Wandeltocht 30 juni
Hondenterrein Alvershool Spooktocht Juvented 7 juni
Park Nuenen Wereldmarkt 22 sep
Park bij Park nr.25 Terrasuitbreiding Comigo 16 juni

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
03-06-2019 Olen 50 Uitgebreide procedure ontwerpbeschik-

king Wabo/Wm - Wijzigen van bedrijfs-
voering, houden kalveren/stieren 

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

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

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

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

AFVALWEETJE

Op 10 juni start de jaarlijkse inzameling 
van taxussnoeisel door Stichting Taxus Taxi.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

VERKEER
Asfalteringwerkzaamheden 6 t/m 13 juni
Begin juni vinden op verschillende asfaltwegen in Nuenen onder-Begin juni vinden op verschillende asfaltwegen in Nuenen onder-Begin juni vinden op verschillende asfaltwegen in Nuenen onder
houdswerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden worden door 
firma KWS uitgevoerd. De aannemer gaat de werkzaamheden uit-firma KWS uitgevoerd. De aannemer gaat de werkzaamheden uit-firma 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 verkeers-
regelaars. Tijdens de uitvoering zal er enige overlast zijn voor om-
wonenden 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 
moment niet inrijden vanaf de Smits van Oyenlaan. Het verkeer 
wordt omgeleid via de Beekstraat. De overige rijrichting blijft wel 
toegankelijk. Buslijn 06 blijft zijn gebruikelijke route aanhouden. 
Hieronder staat een overzicht van alle werkzaamheden:

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 firma Versluijs 
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan Boord. Dit vindt plaats 
op 11, 12 en 13 juni. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uit-op 11, 12 en 13 juni. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uit-op 11, 12 en 13 juni. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uit
voeren wordt de weg Boord afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Eerste ‘energieneutrale’ huurwoningen van Laarbeek opgeleverd

Bewoners Mariahout klaar   
voor gasloze toekomst 
Met de toenemende vraag aan woningen, wordt er nog op veel bouwplaat-
sen ‘gas erop’ geroepen.

per geïsoleerde en aardgasvrije huur-
woningen officieel afgerond. Maan-
dag kregen de toekomstige bewoners 
de sleutel overhandigd. De woningen 
zijn ontwikkeld door woningcorpora-
tie woCom, dat ook in brede zin kijkt 
naar verduurzaming van haar woning-
bestand.

In Mariahout was dat afgelopen jaar 
anders, daar gold het credo ‘gas eraf’. 
Niet dat de bouwvakkers van Vlassak 
hier achteroverleunden, integendeel, 
hier werd hard gewerkt aan de eerste 
nieuwe huurwoningen in de gemeen-
te Laarbeek die energieneutraal zijn. 
Inmiddels is de bouw van de acht su-

Sleuteloverdracht aan eerste huurders van energieneutrale woningen in Laarbeek

De 8e Dutch Technology Week 
kijkt terug op een geslaagde editie
Een aantal nieuwe events, meer locaties in Nederland dan ooit en zo’n 300 
enthousiaste en samenwerkende bedrijven hebben één week lang ruim 
42.000 liefhebbers van technologie verrast en vermaakt met hun events. 

Dit jaar waren er op 22 locaties in Ne-
derland activiteiten. In Oss was de 
Shell Eco Marathon, in Tilburg was het 
mogelijk om met de SpaceBuzz een 
virtuele ruimtereis te maken, op zater-
dag opende NEMO Science Museum in 
Amsterdam -gratis- haar deuren en het 
grote publiek kon onder meer Resato 
in Assen en de Novio Tech Campus in 
Nijmegen bezoeken als onderdeel van 
de High Tech Ontdekkingsroute.
25 mei - High Tech Ontdekkingsroute
Traditiegetrouw werd de week afgeslo-
ten met dé open dag voor het grote 
publiek: de High Tech Ontdekkingsrou-
te. Op maar liefst 12 locaties in heel Ne-
derland werd het grote publiek getrak-
teerd op een ‘kijkje in de keuken’ van 
(high-) tech-bedrijven en instellingen. 
Het event trok zo’n 20.000 bezoekers.

De datum voor de 9e Dutch Technolo-
gy Week is bekend: de week is in 2020 
van 8 tot en met 13 juni.
Technologie is niet meer weg te den-
ken uit ons dagelijks leven. Oplossin-
gen voor grote maatschappelijke uit-
dagingen worden niet gevonden zon-
der toepassingen van technologie. De 
DTW levert hier een bijdrage aan door 
het zichtbaar en tastbaar maken van 
technologie tijdens een groot aantal 
events en op haar online platform.
 Kijk voor alle informatie en events op: 
www.dutchtechnologyweek.com
 

Hieronder een terugblik op een aantal 
highlights.
Dinsdag 21 mei - Night of the Nerds: 
recordaantal bezoekers
Hét technologiefestival Night of the 
Nerds in Eindhoven is dit jaar bezocht 
door 5200 leerlingen van het voortge-
zet onderwijs en studenten van het 
MBO, een recordaantal. De geslaagde 
editie is mogelijk gemaakt door een 
groot aantal bedrijven waaronder 
DTW-partners ASML, VDL Groep, Fon-
tys en Defensie.
Donderdag 23 mei - Nieuw: Mission Tech
Ook volop aandacht voor de jonge 
leerlingen van het basisonderwijs tij-
dens de DTW. Zo was er op donder-
dag 23 mei het nieuwe event Mission 
Tech, voor 2000 kinderen in het Klok-
gebouw in Eindhoven. AutoTech, op 
23 mei bij de Automotive Campus in 
Helmond beleefde ook alweer haar 
8ste editie en verwelkomde zo’n 800 
leerlingen uit groep 7 en 8. In Hapert 
was er op vrijdag, als onderdeel van 
KempenTech, aandacht voor onze 
jongste technologie-fans. Hier gaf 
TU/e professor Maarten Steinbuch 
een inspirerend kindercollege, waar 
ook de begeleidende ouders adem-
loos naar luisterden. In Tilburg was er 
op vrijdag De Verwonderroute: 105 
leerlingen van het basisonderwijs 
brachten een bezoek aan onder meer 
het Textielmuseum en de LocHal.

Naast betaalbaarheid en beschikbaar-
heid, is duurzaamheid een belangrijk 
thema voor woCom en de gemeente 
Laarbeek. De acht sociale huurwonin-
gen (zes starterswoningen voor één- 
of tweepersoons-huishoudens en 
twee gezinswoningen) zijn extra 
goed geïsoleerd, hebben zonnepane-
len, een warmtepomp en géén gas-
aansluiting meer. “Een energieneutra-
le woning is een woning waarin net 
zoveel energie wordt opgewekt als 
het gebouw verbruikt voor de verwar-
ming, ventilatie, warm tapwater en 
verlichting,” vertelt Harrie van Rut, 
projectcoördinator bij woCom. “Deze 
bewoners aan de Ahorn betalen al-
leen nog hun eigen energieverbruik. 
De energierekening is dus fors lager 
dan bij een reguliere woning.“ Duur-
zaamheid verbindt. Vandaag zag je 
dat al gebeuren toen de nieuwe bu-
ren elkaar ontmoetten. De eerste con-
tacten zijn gelegd. ”Wat er echt an-
ders is? We koken hier allemaal elek-
trisch. Maar dat was ik al gewend en 
dat smaakt me goed” vertelt een be-
woonster lachend, net voordat zij 
voor de eerste keer haar nieuwe wo-
ning inloopt.

 



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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

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

  

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Voor de beste 
Service en Kwaliteit!

Gemarineerde Kipfi let
.......................................................... 4 stuks  6,95
Italiaanse 
Pinksterhaasje ..................  2,25
100 gram Gebr. Varkensrollade +
100 gram Boterhamworst .................2,95
Runder Hamburgers
.......................................................... 4 stuks  5,00
Ham Gehakt
Wellington .................. per stuk  1,75
KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
400 gr. Huzarensalade “uit eigen keuken” .GRATIS

KOOPJE

KOOPJE

ONZE 
MENUKAART

IS TROEF
HEUVEL

EINDHOVEN

Op vertoon van deze originele advertentie 
een tweede driegangenmenu gratis 

van 27 mei t/m 28 juni 2019.

Reserveren verplicht via 
tinyurl.com/restaurantactie

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Rechtstreeks 

specialistisch 

advies over

uw kunstgebit

Kom vrijblijvend langs en maak 
kennis met de mogelijkheden

0492 - 468444  |  www.ttplaarbeek.nl

     Heuvelplein 91 Beek en Donk (Heuvel Passage)

BEN JIJ GEMOTIVEERD, 
WIL JIJ WERKEN EN GELD VERDIENEN?

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

1 dag school
(Bouwcao)

           

-  Combinatie van Praktijk en Theorie

-  Baangarantie (duur opleiding ca. 2 jr)

-  Intensieve deskundige begeleiding

-  Gedegen vakopleiding

Wij vragen: 
interesse in 
de Wegenbouw

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

Aankomend 
Straatmakers
Wegenbouw

Aankomend 
Vaklieden
Wegenbouw

SPECIAL

SPECIAL

€18,50 

Maandmenu
(voor 2 of 3 personen)

7 dagen in de week geopend van 16:00 - 21:30

www.tongah-nuenen.nl

Tong Ah | Park 45 - 5671GB  Nuenen
T 040-2833774 - E info@tongah-nuenen.nl

Bestel online op bestellen.tongah-nuenen.nl
(Ook voor bezorgen!)

Kip Ananas
***

Babi Pangang
***

Tjap Tjoy
***

Indisch rundvlees
***

Chun Kun loempia
***

Kroepoek
***

 Bami, Nasi of Rijst

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond
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Supertrots
Vorige week woensdag, 22 mei heeft Maysam Schoenmakers deelgenomen 
aan de landelijke � nale van de Nationale Voorleeswedstrijd in Amstelveen.
Ze deed het geweldig en werd tweede!

Ondertussen werd de groep met een 
touringcar opgehaald en reisde ook 
naar Amstelveen.  Met onze yell heb-
ben we Maysam goed kunnen aan-
moedigen. De jury was het unaniem 
eens: Maysam leest met een aangena-
me stem en heel natuurlijk. Wederom 
werd ze geprezen over de manier 
waarop ze dialogen leest.
Wat zijn wij trots als Rietpluim op deze 
geweldige prestatie!

Vroeg in de ochtend zat Maysam met 
haar vader al in de trein. Ze moest op 
tijd aanwezig zijn met de andere fina-
listen. Soundcheck, uitleg over het 
programma en samen met de andere 
kandidaten moest ze een hoofdstuk 
voorbereiden uit het boek Prutje. Er 
waren dit keer twee rondes: Haar ei-
gen voorbereide fragment en het frag-
ment dat onvoorbereid gelezen moest 
worden.

Sunny Blues Nuenen    
presenteert:

The Electrophonics
Zaterdagavond 8 juni spelen de The 
Electrophonics in Café Schafrath als 
‘warming up’ voor het Blues’m festival 
op 1e pinksterdag (9juni).

De swingtrain van The Electrophics 
dendert het ene na het andere station 
binnen …. en nu ook in Nuenen. Vol 
overtuiging en overgave stonden deze 
mannen reeds op menig groot po-
dium in binnen en buitenland. The 
Electrophonics is een van de beste 
swing-jump-blues en R&B bands van 
Nederland … en dat met een knipoog 
naar de jaren 50.

Diverse CD’s zijn reeds uitgebracht en 
allen met lovende kritieken. De band 
stond ook al op het grootste Bluesfes-
tival van Nederland Moulin Blues, en 
daar werd de live CD ‘Catch That Swing-
train’ opgenomen.

Datum: zaterdag  8 juni 21.00 uur. En-
tree gratis. Locatie: Café Schafrath, Park 
35 Nuenen
www.sunnybluesnuenen.nl

Na twee jaar van intensieve 
voorbereiding een zeer 
geslaagd Gilde feest
En dan is het ineens 1 en 2 juni: de grande � nale. Met stralend weer en een 
schitterend Gildeterrein konden we de eerste gasten ontvangen. Frans Ko-
nings wist zich tot Burgerkoning te schieten en mag deze titel een jaar lang 
dragen en daardoor speciale gast zijn van het Heilig Kruis Gilde. Ook werden 
de Duitse gasten uit Arnsberg en Essen Fishlaken ontvangen. Goed en wel 
gesetteld konden zij aanvangen met het Dag-koningschieten. Een spannen-
de strijd die uiteindelijk een Arnsberger koning opleverde. Ook de bezoe-
kers van het Gilde feest gingen naar de tent waar de optredens van Nünen-
taler Schürzenjäger, Triplex en 2.0. zorgden voor een geweldige sfeer. Tot 1 
uur in de nacht duurde het feest, en we zijn er trots op dat deze avond pro-
bleemloos en goed is verlopen.

daaraan is de warme worst maar de 
kouwe ribben waren vervangen door 
een hard gekookt eitje. Ook het glaasje 
brandewijn ontbrak niet.

Na terugkeer op het gilde terrein, kon 
de grote gilde-optocht beginnen. 
Voorop de Drumfanfare Jong Leven 
gevolgd door de geheel in het nieuw 
gestoken Heilig Kruis gilde en onze 

Zondag 2 juni begon traditioneel met 
een Gilde-mis opgedragen door mon-
seigneur De Korte Bisschop van Den 
Bosch, ondersteund door het Paro-
chiekoor uit Gerwen dat ook weer on-
dersteuning kregen van de kikkers in 
de vijver en de kraaien in de lucht. Na 
de dienst vond in de tuin van onze Be-
schermvouwe en haar ega de Brabant-
se koffietafel plaats. Het Brabantse 

Concert in het  
Van Goghkerkje
Op zondag 7 juli is er om 15.00 uur een 
concert in het van Gogh-kerkje te Nue-
nen. Dit concert wordt gegeven door 
het Teyber-trio, bestaande uit Evert 
Jan Schuur (viool), Tom Moonen (altvi-
ool) en Gadze Heeres (cello).
Op het programma staat het diverti-
mento KV 563 in Es van Wolfgang Ama-
deus Mozart (1756-1791) en het strijk-
trio D 471 in Bes van Franz Schubert 
(1797-1828). De musici van dit strijktrio 
kennen elkaar uit verschillende orkesten 
en maken met elkaar al vele jaren in wis-
selende bezetting kamermuziek. Zij 
hebben zich gespecialiseerd in originele 
uitvoeringspraktijken, dat betekent dat 
zij proberen de muziek zo te interprete-
ren dat die het dichtst bij de componist 
blijft. Derhalve bespelen zij ook instru-
menten uit de tijd van de componist.
U kunt voor dit concert kaarten reser-
veren door een mail te sturen naar 
ejschuur@gmail.com of uw kaarten 
kopen aan de kerk. De prijs is € 15.- en 
voor kinderen tot 15 jaar € 5.- 

Een prachtig programma om de zomer 
mee  te beginnen.

Muziek op de 
Weverkeshof 
Zondagmiddag 16 juni van14.00 tot 
17.00 uur komt de Falcon Town Jazz-
band bij de Dorps & Kinderboerderij 
Weverkeshof (Jhr. H. v. Berckellaan 5, 
Nuenen) haar jaarlijkse concert geven. 
Toegang is gratis.
 

 

  

Dixieland 

    

Falcon Town Jazz Band 

  

Zondag 16 juni as.  16
 

6 juni6  
gHe

juni
  

as.juni
 

as.
           

van 14.00 tot 17.00 uur 14.00   14.00 14.00  14.00 14.00  14.00 tot  tot tot   tot tot  tot tot   17.00  17.00 17.00  17.00 17.00  17.00 17.00  uur17.00 uur17.00  uur  

 Weverkeshof   

 Jhr. Hugo van Berkellaan 5  
55Nuenen Nuenen  Nuenen                  Toegang gratis 

 
              

           

Lenny Kuhr opent liedjesfestival op De Dassenburcht

‘De Troubadour’     
klinkt nog altijd als een klok
Door Caroline van Nes

De aula van basisschool De Dassenburcht zat vol met kinderen die wachtten 
op de opening van het liedjesfestival, dat vorige week dinsdag werd geor-
ganiseerd in het kader van Meer Muziek in de Klas. Er was een publieksjury 
met kinderen uit de verschillende klassen en een jury van school, die de op-
tredens beoordeelde. Meester Floris van groep 7 vertelde dat hij zeer trots 
was dat Lenny Kuhr haar winnende Songfestivallied kwam zingen, samen 
met een groep kinderen. Ze kwam op onder luid applaus.

kinderen durven zingen zijn ze meer 
open. Ik denk zelfs dat het kinderen 
makkelijker door de puberteit helpt. 
Ze verliezen hun schaamte en oorde-
len ook niet over elkaar als ze samen 
muziek maken en zingen. Het is ge-
weldig als een school een goede im-
puls geeft aan muziek dus ik wilde 
hier graag aan meewerken.”
 

Het was duidelijk dat ze nog steeds 
erg veel plezier heeft in zingen, terwijl 
ze ‘De Troubadour’ ten gehore bracht. 
De kinderen zongen uit volle borst 
het refrein mee. Toen het klaar was, 
ging ze in de groep staan en maakten 
ze samen een buiging voor het pu-
bliek. Lenny vertelde aan de kinderen 
wat de betekenis van een troubadour 
is; tegenwoordig zou je dat een sin-
ger-songwriter noemen. 
Ook na haar optreden bleef Lenny kij-
ken naar de volgende koren die optra-
d en, ze was zeer geïnteresseerd. Ze 
vertelde: “Ik vond het vroeger gewel-
dig als we zongen met de klas. Ik denk 
dat het heel belangrijk is voor kinde-
ren om samen muziek te maken. Als 

Sfeervol beeld van de H. Mis op landgoed Linders 
(Foto: Cilia v.d. Camp)

Aan de rand van het zwembad spreekt bisschop 
De Korte enkele voorbeden uit 
(Foto: Cilia v.d. Camp)Massale optocht - zo’n 2000 gildebroeders trekken op naar de ere-tribune  (Foto: Sander Bontje)

Vendelen op het gildeterrein

Drumfanfare Jong Leven tijdens de optochtDe standaardruiter met daarachter het Heilig 
Kruis gilde Gerwen, passeren bij Het Klooster 
(Foto: Cilia v.d. Camp)

Duitse gasten. In totaal deden 57 gil-
des mee aan de optocht. De grote 
warmte hinderde deze optocht. On-
derweg waren er drinkpunten inge-
richt waar fris water gedronken kon 
worden. E.e.a. zorgde wel wat voor ver-
traging en ruimte in de stoet.
Op het gilde terrein teruggekomen 
stelden de gilden zich op voor de mas-
sale opmars, maar niet voordat de Eed 
van Trouw afgelegd was voor het we-
reldse gezag. Zoals altijd is de massale 
opmars het hoogtepunt van een Gil-
dedag.
Na de diverse wedstrijden en de uitrei-
king van de felbegeerde zilveren 
schildjes was het weer feest in de feest-
tent. Dankzij de Gildebroeders, Gilde-
zusters en de vele gasten werd het een 
supergezellige middag. En tijdens het 
Brabantse volkslied stonden de aanwe-
zige vendeliers op de tafels om spon-
taan te vendelen. Een machtig mooi 
einde van twee geweldige feestdagen 
bij het Heilig Kruis gilde in Gerwen.
 
Omroep Brabant heeft een reportage 
gemaakt. Het artikel en een kort film-
pje staan op de site https://www.
omroepbrabant.nl/nieuws/3006702
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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:

Kom op 7 juni naar Schafrath

 De PvdA heeft wat te vieren!
Jammer dat de eerste vrijdag van de maand zo lang op zich liet wachten. 
Maar a.s. vrijdag 7 juni gaan we de prachtige resultaten van de PvdA bij de 
verkiezing van het Europees Parlement dan eindelijk vieren. Frans Timmer-
mans verdient een groot compliment. Benieuwd of hij Jean-Claude Juncker 
straks gaat vervangen. Het is zeker geen gelopen race. Zeker is dat Frans Eu-
ropa duurzaam en socialer wil maken en er alles aan zal doen wat in zijn ver-
mogen ligt om de Europese Unie te verbeteren. Want dat er nog veel te ver-
beteren is, staat buiten kijf. Wat je ook van hem vindt, verstand van Europese 
zaken (en talen) heeft hij en dat hebben we hard nodig in deze Brexit-tijden. 
Laten we asjeblieft de boel bij elkaar houden. 

vrijkomende schoollocatie aan de Bra-
bantring. De SP-fractie in Nuenen gaat 
verdwijnen en neemt haar zetel mee. 
Landelijk gaat het momenteel niet zo 
lekker met GroenLinks. Tja, misschien 
wordt het eens tijd voor samenwer-
king op links. Er is toch genoeg dat ons 
bindt?

Maar goed, nu eerst maar eens het glas 
heffen! Komt u ook?
Op onze maandelijkse PvdA-inloop op 
de eerste vrijdag van de maand is van-
uit fractie, bestuur en ombudsteam 
steeds iemand aanwezig. Hebt u idee-
en, vragen of klachten, wij horen ze 
graag. Naast PvdA-leden zijn ook an-
dere geïnteresseerden van harte wel-
kom. Breng gerust je familie of je bu-
ren mee. Wij ontmoeten u graag op 
vrijdagavond 7 juni vanaf 21.00 uur bij 
Café Schafrath.

Voor vragen en problemen met instan-
ties waar u alleen niet uitkomt, is er het 
nuenen@pvda-ombudsteam.nl. Dit geldt 
voor leden en niet-leden. Gratis. Wilt u lid 
worden van de Partij van de Arbeid, 
graag natuurlijk, kijk dan op www.pvda.
nl of www.nuenen.pvda.nl 

Timmermans krijgt een team van be-
vlogen en ervaren sociaaldemocraten 
om zich heen: Agnes Jongerius voor 
eerlijk werk en beloning, Kati Piri, o.a. 
Turkije-rapporteur en als waakhond 
voor de mensenrechten, Paul Tang voor 
eerlijke belastingen, Vera Tax was wet-
houder in Venlo, komt op voor gerech-
tigheid en tolerantie en Mohammed 
Chahim, “van de Heistraat in Helmond 
naar Brussel zou dat niet prachtig zijn” 
zegt Mohammed die al 12 jaar raadslid 
is in Helmond naast zijn werk als weten-
schappelijk onderzoeker bij TNO.

Natuurlijk hopen wij dat het succes 
van deze verkiezingen de opmars is 
naar herstel van de sociaaldemocra-
ten. In gesprekken tijdens de campag-
ne hebben wij gemerkt dat de hou-
ding ten opzichte van de PvdA positie-
ver is dan bij eerdere verkiezingen, wat 
overigens ook al opviel bij de Provin-
ciale verkiezingen.

De Nuenense politiek heeft de krant 
ook weer gehaald. Om tempo te kun-
nen maken gaan het gezondheidscen-
trum en woongroep De Mijlpaal kijken 
of hun beide projecten passen op de 

De dierenarts met aandacht

Kapperdoesweg 8, 
5674 AJ Nuenen

040-7200862

Ook konijnen en cavia’s 
zijn welkom!

Wij staan voor u klaar!

Enquête    
MFA Gerwen
Als dorpsraad hebben we besloten 
om het onderwerp ‘gemeenschaps-
huis’ nog eens extra aandacht te ge-
ven. Samen met de stichting d’n Heu-
vel en enkele verenigingen zijn we 
daarom vorig jaar in gesprek gegaan 
met de gemeente Nuenen om van 
buurthuis d’n Heuvel een multifunc-
tioneel gebouw (MFA) te maken. 

Dit aangepaste gebouw zou ervoor 
moeten zorgen dat wij als inwoners 
bestaande activiteiten kunnen voort-
zetten, maar vooral ook nieuwe initia-
tieven kunnen ontplooien.

Graag willen wij inzicht krijgen in de 
behoeften van de inwoners van Ger-
wen. Dit doen we aan de hand van een 
enquête, welke we als papieren versie 
verspreid hebben.

Het kan zijn dat u de enquête niet ont-
vangen heeft. De online versie kunt u 
vinden op https://www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl/dorpsraad-gerwen. 
 Deze enquête dient vóór vrijdag 14 
juni ingevuld te zijn, zodat we daarna 
aan de slag kunnen met het verwerken 
van de resultaten!

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor 
uw medewerking!

Dorpsraad Gerwen

Gert van Ge� en: de nieuwe 
koning van de St. Antoniusschut
Afgelopen zaterdag werd het koningschieten gehouden bij de St. Antoniusschut 
Eeneind Opwetten. Het lukte Gert van Geffen om het laatste stukje van de houten 
vogel naar beneden te schieten met het 106e schot. De hele schut trok daarna in 
optocht naar de kapel van st. Antonius op het Eeneind, waar de nieuwe koning 
kon worden geïnstalleerd en begroet met een vendelhulde.

Marks Wachters notarissen 
Nuenen gaat verhuizen!
 
Per 11 juni verhuist Marks Wachters notarissen Nuenen naar Parkstraat 54. Het 
kantoor is volledig verbouwd en gemoderniseerd. Het team van (kandidaat-)
notarissen en medewerkers verwelkomt u graag op het nieuwe adres en staat 
voor u klaar met dezelfde service en betrokkenheid zoals u gewend bent.
 

Het pand aan de Parkstraat 54 biedt 
vele mogelijkheden. Het is volledig 
verbouwd en is een modern, eigen-
tijds kantoor met warme uitstraling 
geworden. Er is er voldoende ruimte 
voor het groeiend aantal enthousiaste 
medewerkers. Verder beschikt het kan-
toor over een ruime parkeergelegen-
heid en is de bereikbaarheid verbe-
terd.
Mr. Anne van Uden heet u samen met 
alle medewerkers van harte welkom 
op het nieuwe kantoor! Loopt u gerust 
een keer binnen voor een kop koffie en 
informatie.
 
Vanwege de verhuizing is het kantoor 
in Nuenen gesloten op vrijdag 7 juni, 
maar vanaf 11 juni weer vol in bedrijf 
op het nieuwe adres.
 
Per 11 juni 2019 zijn onze nieuwe con-
tactgegevens:
 Marks Wachters notarissen Nuenen
Parkstraat 54, 5671 GH Nuenen
040-2831303
nuenen@markswachters.nl

Al 20 jaar combineert Notariskantoor 
Fokkema in Nuenen hoogwaardige 
dienstverlening met persoonlijke aan-
dacht. In september 2014 besloot nota-
ris mr. Tsjeard Fokkema om samen te 
gaan werken met Marks Wachters nota-
rissen te Eindhoven. In verband met zijn 
naderend pensioen is hij zijn werkzaam-
heden als notaris al geruime tijd aan het 
afbouwen. Sinds september 2018 is de 
naam van het aan de Kloosterstraat 3 
gevestigde kantoor, Marks Wachters no-
tarissen Nuenen geworden.
Nu is het tijd voor de volgende stap. In-
middels is kandidaat-notaris en part-
ner van Marks Wachters notarissen, mr. 
Anne van Uden - van Dijk de afgelopen 
jaren het vertrouwde gezicht van het 
notariskantoor in Nuenen geworden. 
Zij zal mr. Tsjeard Fokkema als notaris 
nog dit jaar gaan opvolgen. Dit zal niet 
onopgemerkt voorbij gaan. De feeste-
lijke voorbereidingen van de opvol-
ging en ook van de opening van het 
pand zijn in volle gang.
Marks Wachters notarissen vindt per-
soonlijk contact met cliënten en rela-
ties belangrijk en wil een laagdrempe-
lig notariskantoor zijn met een voor-
uitstrevende aanpak, waarbij gecom-
municeerd wordt in duidelijke taal en 
waar betrokkenheid centraal staat. 
Deze aanpak wordt zeer gewaardeerd 
en het kantoor groeit. Mede daarom is 
het noodzakelijk om te verhuizen.

Ik kan het ook!
Gaat het even niet lekker op school of ervaar je spanningen op je werk? Heb 
je problemen met lezen of rekenen, of kun je niet stil zitten? Vind je het las-
tig om je te concentreren, heb je veel hoofdpijn of val je moeilijk in slaap? Ik 
kan het ook! biedt gerichte oplossingen voor kinderen en volwassenen, zo-
als re� exintegratie en onderwijsondersteuning.

Ben je volwassen en loop je al langere 
tijd met klachten zoals chronische pijn, 
vermoeidheid of stressverschijnselen 
en wil je dit patroon doorbreken? Li-
chaam en geest hebben een sterke in-
vloed op elkaar. Daarom kijk ik verder 
dan enkel het leervermogen of ge-
drag. Ik kijk altijd met een brede blik 
naar de oorzaken van je probleem. 
Door mijn diepgaande kennis over 
prikkelverwerking, de werking van de 
hersenen en het zenuwstelsel, kan ik 
samen met jou een effectieve behan-
deling afstemmen.

Door reflexintegratie werk je aan een 
solide basis om fijn te kunnen leren, te 
bewegen en in balans te zijn. Zodat je 
weer vrij bent om te groeien, op 
school, op je werk of privé. Of je nu 
jong of oud bent, jij kan het ook!
Meer informatie? Kijk eens op
www.ikkanhetook.nl

Ik ben Gabriëlle Verouden en sinds 
2010 help ik zowel kinderen als vol-
wassenen met problemen op het ge-
bied van leren, gedrag en concentra-
tie. Herken je bij jouw kind leer-, ont-
wikkelings- of gedragsproblemen? En 
ben je op zoek naar iemand die verder 
kijkt dan alleen naar het leervermogen 
of gedrag? Iemand die zich verdiept in 
de onderliggende oorzaken van de 
problemen?

 

Informatie voor ouders, onderwijsgevenden, werkgevers en 
begeleiders van jongeren

Jongerengedrag
Jongerengedrag wordt veroorzaakt door verschillende omstandigheden 
zoals gediagnosticeerde aandoeningen, gezondheid, leren of pubergedrag. 
Door compacte, zeer gedetailleerde informatie met tips voor ouders, bege-
leiders, werkgevers en de onderwijsgevenden over deze onderwerpen, ont-
staat een compleet en helder beeld dat gemakkelijk toegankelijk is en direct 
duidelijkheid geeft over de omgang met een jongere. 

Voor Mensen & Millio hebben een hel-
dere missie en een grote maatschap-
pelijke betrokkenheid bij doelgroepen 
die het hard nodig hebben, daarvoor 
creëert men innovatieve oplossingen 
met impact! Gezondheid, welzijn en 
preventie bevorderen via creatieve 
vernieuwende fysieke en digitale idee-
en, oplossingen en projecten die de 
samenleving beter, mooier en gezon-
der maken want ieder telt mee! 
Jongerengedrag.nl & 
Jongerengedrag.be

Jongerengedrag.nl  biedt alle online in-
formatie gratis aan en is vrij toeganke-
lijk voor iedereen en is bedoeld om 
volledige informatie te krijgen over 
verschillende gedragingen van jonge-
ren, gecombineerd met tips en advie-
zen voor ouders, onderwijsgevenden, 
werkgevers en begeleiders. Voor on-
derwijsgevenden is er een apart ge-
deelte in de website met tips en trucs 
in de klas of groep, algemene didacti-
sche vaardigheden en vakmanschap.
Voor het onderwijs, werkgevers, organi-
saties en vrijetijd-begeleiders geeft Jon-
gerengedrag speciale voorlichting of 
workshops op locatie. Ook zijn er lesmo-
dules ontwikkeld voor het onderwijs. 
Jongerengedrag.nl is ontwikkeld van-
uit expertise van Millio en Voor Men-
sen vanuit een behoefte bij ouders, be-
geleiders en onderwijs aan een offi-
cieel punt dat volledige informatie 
biedt over Jongerengedrag.



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 geriatriefysiotherapie 
fysiotherapie aan huis 

W www.fysiotherapiekwiek.nl 
T 06 331 831 14 

PERDIRECT

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers voor:

Zin in een bijbaantje!

NUENEN CENTRUM
OMGEVING DE AKKERS
& VAKANTIEBEZORGERS

JULI & AUGUSTUSPUZZELHOEKWeek 23

Horizontaal: 1 grappig 6 kampeerwagen 11 als onder 12 jeugdpuistjes 13 werelddeel 
14 laagtij 16 ongewenst vuur 18 pers. vnw. 20 schenker 22 moerassig 23 jury 25 ongaarne 
26 mager 27 waagstuk 28 vrouwenkleding 30 muisarm 31 Nederlander 33 vetplant 
35 als boven 36 pluralis 38 nauwgezet 41 religieus 45 voordat 47 biljartstok 48 knaagdier 
49 onaangepast mens (jeugdtaal) 51 honger 53 onvolwassen 55 spelonk 56 radio-ontvanger 
58 bittere afgunst 59 cosmetisch smeersel 60 onzes inziens 61 wedren 63 deel v.e. opera 
65 millimeter 66 dunne lat 67 Italiaanse drank.65 millimeter 66 dunne lat 67 Italiaanse drank.

Verticaal: Verticaal: 1 vogelnaam 2 steekwapen 3 soort beeldscherm (afk.) 4 modern 5 vleesgerecht 1 vogelnaam 2 steekwapen 3 soort beeldscherm (afk.) 4 modern 5 vleesgerecht 
6 fototoestel 7 aan Zee 8 Russische straaljager 9 wortel 10 al 11 moeder-overste 6 fototoestel 7 aan Zee 8 Russische straaljager 9 wortel 10 al 11 moeder-overste 
15 hersens 17 gier 19 plus 21 aardgeul 23 nachtjapon 24 dik en zwaar 27 taart 29 defect 15 hersens 17 gier 19 plus 21 aardgeul 23 nachtjapon 24 dik en zwaar 27 taart 29 defect 
32 hairstyling product 34 ongedierte 37 na kostenaftrek 38 huldigen 32 hairstyling product 34 ongedierte 37 na kostenaftrek 38 huldigen 
39 chief executive officer 40 onderdoorgang 41 deel v.d. week 42 vlug 43 gerucht 39 chief executive officer 40 onderdoorgang 41 deel v.d. week 42 vlug 43 gerucht 
44 indiaans symbool 46 naar buiten 50 geldbedrag 52 binnenste 54 serie 55 mop 57 spinsel 44 indiaans symbool 46 naar buiten 50 geldbedrag 52 binnenste 54 serie 55 mop 57 spinsel 
59 Amerikaanse inlichtingendienst 62 symbool voor cerium 64 regeringsreglement.59 Amerikaanse inlichtingendienst 62 symbool voor cerium 64 regeringsreglement.

K R E U P E L S E N A T O R

L M I L T L A C H U

I R T E S T M I S T B I

F E Z K M R I I W E G

T A B S F E E R P E T

D R Z O T P A R D E Z

M I N N A I R O B I C U E

V E L O R I B B C T T

V I P T O S T I A C E

S E C F I E R M D R S

C R H A A R A K E R D T

A Z O A L A D E L E

N O O R M A N T R E K K E R

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

Oplossingen wk 22
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

S C H I L D P A DS C H I L D P A D

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

AANHALIG
AANLEREN
AFGAAN
AFTAKELEN
APPEL
CERISE
COLTRUI
COURANT
EENSPAN
ENKEL
ERICA
GAMMA
GOOCHEMERD
HEERSCHAP
HOEVEHOEVE
KALMTEKALMTE
KETENKETEN
KOOLSTOFKOOLSTOF
LAMSWOLLAMSWOL
LEZERLEZER
MAANFOTOMAANFOTO
MACHTMACHT
MILLENNIUMMILLENNIUM
MOLESTATIEMOLESTATIE
MOTJE
NAKAARTENNAKAARTEN
NAVEL
OOGMETING
OPROER
OTTER
PARAAT
PETTEN
PRINS
ROOKWORST
TANTE
TAXUS
TORPEDO
VERWENSING
VOLWAARDIG
WASHOK
ZANDGAT
ZONET

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

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

5 3
2 6 7 1
9 2 1 5

4 5 7
7 1 2 3

Sudoku

week 21, Mw. E. van Helvert, Nuenen.

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

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

Chinees - 
Indisch 
specialiteiten 
restaurant

MAANDMENU JUNI

voor 2 personen 1895

# MINI LOEMPIA’S (6 stuks)

# SATÉ (2 stuks)

# BABI PANGANG  
 met pikante saus

# FOE YONG HAI 
 omelet met diverse groente

# SA CHA KAI 
 maiskipfilet in Chinese barbequesaus

# GEFRITUURDE KIP 
 licht gekruide plakjes maiskipfilet

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

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

www.restaurant-elpida.nl

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

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

Elpida

Wij zijn 7 dagen per week open!

Verjaardag vieren, de jarige eet gratis, 
minimaal 2 personen (legitimatie verplicht)
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Ook dit jaar weer het traditionele schapen scheren op Weverkeshof

Schapen scheren     
bij Weverkeshof
 
Vroegere tijden herleven wederom op zaterdag 15 juni tijdens het schapen 
scheren op Weverkeshof. Het schapen scheren is al jaren lang een traditie op 
Weverkeshof. Zowel de Kempische Heide schapen als de Drentse Heide 
schapen van Weverkeshof worden van hun vacht verlost.

scheren met een scheerapparaat, een 
tondeuse en schaar. Het is altijd weer 
spannend om dit te zien. Voordat de 
scheerapparaten werden uitgevonden 
werden alle schapen met een schaar 
geknipt. En daarvoor werden schapen 
geschoren met een scherpe steen! Dat 
moet veel en zwaar werk zijn geweest. 
Het scheren op Weverkeshof gebeurt 
ook nog op traditionele wijze, met de 
schaar dus.

Weverkeshof nodigt iedereen uit om 
dit traditionele schouwspel van het 
schaapscheren op zaterdag 15 juni van 
10.30-15.30 uur te komen bekijken. Bij 
regen wordt er niet geschoren. Dat 
kan helaas niet. Dan is de vacht te nat 
en wordt de huid van het schaap be-
schadigt.
De wol wordt op die dag verkocht en 
alles wat over is op onze Boerenmert 
zondag 7 juli.
 
De entree is zoals altijd gratis en in de 
gezelligste huiskamer van Nuenen of 
op het terras is het met een passende 
versnapering altijd goed toeven.

Het scheren en/of knippen lijkt soms 
een beetje pijnlijk voor het schaap, 
maar dat is niet zo. Ze worden overal 
een beetje gekriebeld. En dat vinden ze 
best fijn. Niet scheren is namelijk geen 
optie: dan komen er vieze beesten in de 
wol, die vinden het daar lekker warm, 
maar het schaap kan daar erg ziek van 
worden. Zodra het weer een beetje 
warmer wordt is het scheren dus een 
feest voor de schapen. Het meest fijn 
als de dagen ervoor de zon volop heeft 
geschenen, want dan is de wol los en 
makkelijk te scheren. Mocht het voortij-
dig erg warm worden, dan kan het zijn 
dat de schapen eerder geschoren wor-
den. Berichten hierover staan altijd op 
onze website en facebook.
 
Schapen scheren vraagt een combina-
tie van fysiek overwicht op het dier, 
rustig en gedecideerd optreden en 
handigheid met het scheerapparaat of 
(voor de ambachtelijke scheerders on-
der ons) met de schaapscheer.
Onze scheerders, te weten Piet Kelder-
man, Peter van Haastrecht en John 
Groenen, zijn zeer bedreven in het 

Beestjesdag
Op zondag 26 mei, ontstond er bij de 
amfibieënpoel op de hoek Schoutse 
vennen en Breeldere iets na 10.00 uur 
een waterspektakel van belang. Op-
nieuw een activiteit voor kinderen, geor-
ganiseerd door IVN - Kids Nuenen ca.
Dit keer zagen we ruim 30 kinderen, 
met hun ouders, driftig met schepnet-
jes in de weer om zelf te ontdekken 
wat er in de poel allemaal leeft aan vis-
jes, kikkertjes, torretjes, dikkopjes, li-
bellen etc. etc. Zelfs na 2 uur waren de 
meesten niet bij het water ‘weg te 
slaan’ en ook een enkel nat pak was 
geen probleem gezien het prima war-
me weer.
We kijken opnieuw terug op een ge-
slaagde zondagochtend en een aantal 
nieuwe deelnemertjes wilden graag iets 
weten wanneer de volgende activiteit 
in juni staat gepland; onze flyers von-
den gretig aftrek, dus dat belooft wat.

De VakantieBieb is open

Het 
zomercadeautje 
van de Bibliotheek
Vanaf 1 juni is er weer de Vakantiebieb. 
Met de VakantieBieb-app neem je 50 
e-books overal met je mee, op je mo-
biel of tablet. Er is van alles wat: span-
ning, chicklit, literatuur en informatief.
De VakantieBieb opent op 1 juni voor 
kinderen en jongeren. En op 1 juli ko-
men er e-books voor volwassenen bij.

Geen terugval in het leesniveau
Dankzij de jeugdboeken in de Vakan-
tieBieb blijven duizenden kinderen in 
de zomer doorlezen. Dat is geweldig, 
want doorlezen in de zomer voorkomt 
een terugval van het leesniveau. Ook 
voor jongeren (en vanaf 1 juli voor vol-
wassenen) zijn er in de VakantieBieb 
heel veel leuke boeken te vinden.

Zomercadeautje
De VakantieBieb-app is het zomerca-
deautje van de bibliotheek: gratis te 
downloaden, ook zonder lidmaatschap 
van de bibliotheek. De VakantieBieb 
blijft open tot en met 31 augustus.

Alvast veel leesplezier!

Groots
Wat een organisatie en wat een feest. Het Heilige Kruisgilde Gerwen heeft uitgepakt met 
haar jubileumfeest. Met een optocht door Nuenen en vele activiteiten rondom de enigs-
zins gehandicapte Windmolen de Roosdonck, Echt groots, natuurlijk geholpen door het 
mooie weer. Maar ik had het gevoel dat men de Goden dit ook verzocht had, want alles 
was perfect geregeld en alles goed voorbereid. Een strakke organisatie en ik was blij dat 
we daarin mochten meehelpen. Molenaars Mario en Rick, vrijwilligers Els en Marga en de 
Roosdonck met vier vlaggen in de wieken van het Heilige Kruisgilde, mooi, hartstikke 
mooi. Complimenten aan de organisatie van dit ‘feestje’ voor geheel Nuenen, we kunnen 
wat in dit dorp, dat is weer eens duidelijk gemaakt

Hennie Merks, Gerwenseweg 2, Nuenen

Beste lezers,
Ik heb een vraag namelijk: een heel lief paardje in het Broek genaamd Nancy is weg. Het be-
gon allemaal 3 jaar geleden. Toen liep ik langs Nancy en dacht door Nancy: ik ga op 
paardrijles. Door al de mensen om me heen wist ik dat de pony Nancy heette. Op een dag 
kwam ook het baasje even, ik vroeg: mag ik deze pony verzorgen en hij zei: ja graag. Ik deed 
het eigenlijk al 2 of 3 jaar lang zo met poetsen en al. Maar op een dag gebeurde er iets ergs 
namelijk buurtbewoners hadden de grond gekocht, dat betekent dat Nancy weg is maar 
nu is de vraag: weet iemand waar Nancy is? Ik mis haar heel erg en ik heb niet eens afscheid 
kunnen nemen. Als je iets weet zou je mijn moeder kunnen mailen (ellenvanderwielen@
hotmail.com).

groetjes en bedankt van Diede, 9 jaar.
(Naam en adres bekend bij de redactie)

Beste Nuenense jeugd,
Hier even een berichtje aan jullie. Jullie hebben een mooie leeftijd; ontdekken, 
onderzoeken, toffe vrienden, ondernemen, ik hoop gezond, fit, actief, grenzen 
zoeken, grenzen verleggen en je eigen identiteit ontwikkelen en gaan herken-
nen. Het is een prachtige leeftijd en ik gun alle jongeren dat ze deze onbezorgd 
en genietend door komen. Helaas gebeurde er dit weekend op 31-5 rond 15.00u 
bij ons in de tuin iets heel vervelends. Waarschijnlijk onder het genot van een bor-
reltje, werd er al fietsend en lachend een lege fles Hugo Rose in mijn tuin aan de 
Julianastraat gegooid. Op die plek zat kort daarvoor ons zoontje en broertje van 
bijna 1 te spelen. Nietsvermoedend. Onbezonnen. Schaterend van plezier. De fles 
was van glas en raakte met volle vaart nog net de tegels met als gevolg glas in de 
tuin. In onze tuin. Waar 3 grote kids lekker aan het spelen waren en ons kleine 
mannetje net niet meer op die plek. Het schijnt dat we nu van geluk mogen spre-
ken… maar dat is het niet. Jij, jeugdige, bent iets te ver gegaan. Iets te veel willen 
uitproberen, iets te grappig of te stoer willen zijn? Probeer, feest, lach, geniet. 
Maar… breng anderen niet in gevaar. Leer hiervan. Allemaal. En om de les com-
pleet te maken: als je dan over de grenzen gaat, toon karakter en geef diegene 
een hand. Toon je kwetsbaarheid. Dan bereik je wat. Als jij dit leest, of een van je 
vrienden, bel (samen) aan, schud me de hand en no hard feelings… 

Met vriendelijke groet, Jannie van den Biggelaar 
(Adres 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

Bloemenbermen
Als ik, op weg naar mijn werk, over de Eindhovense Sterrenlaan rijd, word ik helemaal blij 
van de fantastische bloemenbermen (zie eerste foto): witte margrieten, blauwe koren-
bloemen, oranjerode klaprozen, lila kaasjeskruid, en zo meer. Prachtig! Bijen, vlinders en 
andere insecten vliegen en fladderen er doorheen dat het een lieve lust is.
Als ik dan later in omgekeerde richting de Burgemeester Smits van Oyenbrug gepasseerd 
ben en weer op Nuenens grondgebied rijd, wordt ik triest van de kaalgeschoren, monoto-
ne grasvlaktes, die door de droogte alweer een verdorde uitstraling beginnen te krijgen. 
Bijna geen bloemetje te bekennen. Op de tweede foto is één dapper klaproosje te zien, dat 
tot nu toe aan de allesverwoestende maaimachine ontsnapt is. 
Een jaar geleden belde ik het hoofd van de groenvoorziening over de troosteloze grasvlak-
tes aan de Europalaan. Hij wist mij te vertellen dat dit nu eenmaal het maaibeleid was van 
de gemeente. Maar Nuenen, dat is toch echt niet meer van deze tijd! De kranten staan bol 
van de verontrustende berichten over het teruglopen van insectenpopulaties. Neem een 
voorbeeld aan Eindhoven: strooi veldbloemenzaad in de bermen en laat de maaimachine 
op stal staan! Lijkt me ook nog veel goedkoper…
En ik zal toch niet de enige zijn die zou genieten van veldbloemenpracht in onze Nuenen-
se bermen?

Marie-José Knegtel, Vallestap 90, Nuenen

Bloemenpracht in Eindhovense bermen Kaalgeschoren Nuenense bermen

Tweede ronde 
vaccinatie-
campagne  
meningo- 
kokkenziekte
Vanaf 11 juni start dus de tweede perio-
de van de vaccinatiecampagne. Alle tie-
ners uit 2003 en 2005 en tieners uit 
2001, 2002 en 2004 die in de eerste pe-
riode hun prik niet hebben gehaald, 
ontvangen een uitnodiging van het 
RIVM. De GGD Brabant-Zuidoost voert 
de vaccinaties uit. Alle informatie over 
de priktijden en -locaties in de regio 
vindt u op www.meningokokkenprik.nl 
Op de landelijke campagne website 
van het RIVM www.deelditnietmetje-
vrienden.nl leest u uitgebreide infor-
matie over de prik en de ziekte. Je kunt 
er ook interviews en verhalen vinden 
met en van jongeren en ouders, die 
meningokokkenziekte van dichtbij 
meemaakten. 

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 7 juni organiseert Carnavalsvereniging de Raopers een kienavond in 
het Dorpshuis, aan het Grotenhof, in Lieshout. De avond begint om 20.00 uur en 
de zaal is open om 19.00 uur. Iedereen is welkom.

Stichting Taxus Taxi haalt snoeisel 
op voor chemotherapieën
De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door stichting Taxus Taxi gaat 
maandag 10 juni weer van start. Het snoeisel van deze haagplant wordt ge-
bruikt voor de productie van Taxol, het basisbestandsdeel van de chemo-
therapie. “We zijn elk jaar weer blij dat zoveel mensen mee willen doen met 
het inzamelen”, vertelt Werner Toonen van stichting Taxus Taxi.

de bruikbaarheid van het snoeisel. Om 
dit te voorkomen, adviseren wij men-
sen altijd om in het midden van het 
snoeisel een kuil te maken ter grootte 
van een voetbal.” Wat ook van belang 
is, is de hoeveelheid snoeisel. “Er is een 
minimale hoeveelheid nodig om het 
financieel haalbaar te maken, want het 
is een gratis service die we aanbieden. 
De minimale hoeveelheid is een volle 
kruiwagen of een halfgevulde Taxus 
Taxi Tas, die gratis kan worden opge-
haald bij verschillende uitgiftepunten 
(o.a. Boerenbond, Welkoop en Intra-
tuin). “

Wie wil deelnemen aan deze actie, kan 
24 uur per dag een afspraak voor het op-
halen inplannen via www.taxustaxi.nl/
afspraak. Meer informatie over het inza-
melen van snoeisel en de stichting Taxus 
Taxi via Facebook of www.taxustaxi.nl

Elk jaar opnieuw worden duizenden 
chemotherapieën gemaakt van het 
verzamelde taxussnoeisel. “De op-
brengst varieert per jaar, maar het al-
lerbelangrijkste is dat met deze inza-
meling een flinke bijdrage kan worden 
geleverd in de strijd tegen kanker”, be-
nadrukt Werner, die met Taxus Taxi het 
snoeisel gratis komt ophalen bij men-
sen. “Wij zamelen al sinds 2009 in en 
elk jaar komt onze inzamelingsactie 
weer terug. Wij zien het als een service, 
want we zijn blij dat elk jaar mensen 
samen met ons de strijd tegen kanker 
willen aangaan. Simpelweg door het 
taxussnoeisel voor ons te bewaren.”

Goede voorbereiding
Om bezitters van de Taxusplant goed 
voor te bereiden, wil Werner twee za-
ken graag benadrukken. “Broei is de 
grootste boosdoener als het gaat om 
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Schout Wernertslaan 22 Nuenen
Instapklaar en ideaal voor starters! Keurig nette tussenwoning gelegen 
in een rustige en kindvriendelijke woonomgeving. Voorzien van een 
ruime woon-/eetkamer met open keuken, 3 slaapkamers, badkamer 
en een op het noord-oosten gelegen achtertuin. Diverse faciliteiten 
waaronder scholen en sportgelegenheden zijn op loopafstand.

•	 Inhoud:	300	m3
•	 Woonopp:	90	m2
•	 Bouwjaar:	1994
•	 Vraagprijs:	€	239.000,-		k.k

Klamperlaan 9 Nuenen
Riante twee-onder-een-kapwoning met een inpandig bereikbare garage, 
grote L-vormige woonkamer met veel lichtinval, dichte keuken en 4 ruime 
slaapkamers.  Deze ideale gezinswoning is gelegen in een groene en 
kindvriendelijke woonomgeving op loopafstand van het winkelcentrum 
‘Kernkwartier” alsmede scholen, sportvoorzieningen en diverse uitvalswegen.

•	 Inhoud:	572	m3
•	 Woonopp:	153	m2
•	 Bouwjaar:	1973
•	 Vraagprijs:	€	375.000,-		k.k

Zonnedauwhof 13 Nuenen
Modern vrijstaand geschakeld woonhuis voorzien van 4 ruime 
slaapkamers, een moderne badkamer en keuken. De tuin is op het zuiden 
gelegen en is voorzien van een extra stuk grond aan de zijkant. Deze 
woning is gelegen in een kindvriendelijke woonomgeving in Nuenen zuid 
op loopafstand van basisscholen en winkelcentrum “Kernkwartier”.

•	 Inhoud:	325	m3
•	 Woonopp:	173	m2
•	 Bouwperiode:	1971	-	1980
•	 Vraagprijs:	€	489.000,-		k.k

Wegens succesvolle verkopen 
zijn wij ter uitbreiding van 

ons verkoopbestand op zoek 
naar nieuwe woningen!

Bel voor een vertrouwelijke en 
vrijblijvende waardebepaling.

040 - 283 30 57

Zwanenstuck 29 Nuenen
In een groene omgeving in Nuenen oost gelegen twee-onder-een kapwoning 
voorzien van 4 slaapkamers, uitgebouwde woonkamer, open keuken, royale 
achtertuin op het noord westen en een aangebouwde garage. De woning is 
verder gelegen aan een rustige straat nabij diverse voorzieningen, basisschool. 
op fietsafstand van het gezellige centrum van Nuenen. 

•	 Inhoud:		344	m3
•	 Woonopp:	114	m2
•	 Bouwjaar:	1985
•	 Vraagprijs:	€	359.000,-		k.k

Het Puyven 119 Nuenen 
Vrijstaand geschakelde woning voorzien van twee slaapkamers op de 
verdieping,  twee aparte kamers op de begane grond. De woning is goed 
onderhouden en heeft een privacybiedende tuin op het zuiden en is 
gelegen in rustige en groene woonomgeving in de directe nabijheid van 
scholen, winkels en sportvoorzieningen alsmede uitvalswegen.

•	 Inhoud:	360	m3
•	 Woonopp:	120	m2
•	 Bouwjaar:	1973
•	 Vraagprijs:	€	300.000,-		k.k

Dovenslaan 3 Nuenen
In Gerwen gelegen energiezuinige twee-onder-een kapwoning voorzien 
van 3 slaapkamers, ruime zolderverdieping, uitgebouwde woonkamer, 
een inpandige garage en een privacybiedende en zonnige achtertuin. 
De woning is gelegen bij diverse voorzieningen en op fietsafstand van 
Nuenen

•	 Inhoud:	410	m3
•	 Woonopp:	133	m2
•	 Bouwjaar:	1991
•	 Vraagprijs:	€	309.000,-		k.k

Van Heijstlaan 17 Nuenen
Moderne en royale twee-onder-een-kap-woning voorzien van een royale 
woonkamer met open keuken, een luxe badkamer, een drietal ruime 
slaapkamers met mogelijkheid voor nog 2 slaapkamers op de zolder, een 
aparte praktijkruimte en een privacybiedende achtertuin. De woning is 
gelegen aan de rand van een kindvriendelijke jonge wijk.

•	 Inhoud:	525	m3
•	 Woonopp:	137		m2
•	 Bouwjaar:	2012
•	 Vraagprijs:	€	509.000,-		k.k

Driebladhof 4 Nuenen
Ruime tweekapper met garage gelegen aan een rustige straat in het 
populaire Nuenen Zuid, voorzien van 5 ruime slaapkamers. 
De basisscholen, winkelcentrum Het Kernkwartier en het gezellige 
centrum van Nuenen bevinden zich op loopafstand.

•	 Inhoud:	511	m3
•	 Woonopp:	152	m2
•	 Bouwperiode:	1971	-	1980
•	 Vraagprijs:	€	375.000,-		k.k

verkocht verkocht verkocht

te koop te koop te koop te koop te koop

open huis

woensdag 12 juni 16.00-17.30 uur

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

groantje mee... 
Grootste Braderie van Brabant, gratis toegang. 

Met live muziek en attracties voor de kids. 

3ezondag van juni 11-17.00 uur 

Woar pikte een 

ZONDAG 16 JUNI (3E ZONDAG VAN JUNI) 11.00-17.00 UUR
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zondag 16 juni 2019 
 11.00 - 17.00 uur

  kamp
straten 10

Aansluitend prijsuitreiking 
en feesten met de DJ  

Gratis toegang
Feestterrein Oude Toren, Nederwetten

Welk team weet zich het beste
door alle spellen heen te werken? 
En wie blinkt uit in creativiteit en

brengt de mooiste joker mee?

Collecte voor het Oranje Fonds
In Nuenen c.a. wordt van 11 t/m 15 juni gecollecteerd voor een socialer Neder-
land. Budovereniging De Hechte Band en Buurtvereniging Opwettens Land, 
beiden uit Nuenen, doen deze week mee aan de Oranje Fonds Collecte.

Opbrengst
De opbrengst wordt door het Oranje 
Fonds besteed aan sociale projecten.
Denk hierbij aan kansrijke initiatieven 
en activiteiten die bevorderen dat 
mensen zich zelfstandig kunnen (blij-
ven) redden en blijven deelnemen aan 
de samenleving. Ook de collecterende 
verenigingen krijgen een deel van de 
opbrengst om dit te besteden aan hun 
eigen doelstelling.
www.oranjefondscollecteonline.nl

 

De slogan van het Oranje Fonds is ‘Het 
Oranje Fonds brengt ons bij elkaar’.
In Nederland zijn veel mensen die om 
verschillende redenen niet goed mee 
kunnen doen in de samenleving. Bij-
voorbeeld omdat zij geen sociaal net-
werk meer hebben en eenzaam zijn, in 
armoede leven of een beperking heb-
ben. Het Oranje Fonds vindt dat nie-
mand zich buitengesloten zou moeten 
voelen en steunt projecten die men-
sen met elkaar verbinden. Verenigin-
gen en stichtingen zorgen voor die 
verbinding en daarom gaan zij tijdens 
de Oranje Fonds Collecte langs de 
deuren om geld op te halen.

Foto: Oranje Fonds - Bart Homburg

12 t/m/ 15 juni

 Flessenactie   
Jongerenkoor Jocanto
Ook dit jaar prijkt de traditionele � essenactie op de evenementenkalender 
van Jongerenkoor Jocanto. De leden van het jongerenkoor lopen tussen 12 
en 15 juni alle straten van Nuenen door op jacht naar de felbegeerde statie-
geld� essen. Met de opbrengst van de actie kan Jocanto weer een jaar lang 
haar uitvoeringen, activiteiten en apparatuur bekostigen.
 

langs om uw donatie op te halen. Op 
www.jocanto.nl staat tijdens de actie 
een plattegrond waarop te zien is wel-
ke straten de leden van Jocanto reeds 
bezocht hebben.
 
 Omdat Nuenen in de afgelopen jaren 
flink gegroeid is, heeft Jocanto ervoor 
moeten kiezen om niet meer bij appar-
tementencomplexen aan te bellen. 
Woont u in een appartementencom-
plex en wilt u toch graag uw statiegeld 
doneren, dan kunt u gebruik maken 
van de inleverzuilen bij de Albert Heijn 
in het Kernkwartier en de Albert Heijn 
aan de Parkstraat.
 
In het verleden is het helaas voorgeko-
men dat mensen van buiten Jocanto 
de flessenactie gebruikten om voor 
hun eigen doeleinden statiegeldfles-
sen in te zamelen. Om misverstanden 
te voorkomen, zijn de Jocanto-leden 
te herkennen aan een lichtblauwe of 
-groene polo met het logo van het jon-
gerenkoor.
 
Jongerenkoor Jocanto bedankt u har-
telijk voor uw gift!

Op woensdag 12, donderdag 13 en 
vrijdag 14 juni bellen de leden van het 
jongerenkoor tussen 18.00 uur en 
22.00 uur aan bij Nuenense voordeu-
ren. Op zaterdag 15 juni trekken de 
jongeren er zelfs de gehele dag op uit 
om flessen en kratten met statiegeld in 
te zamelen. Alle Nuenense huishou-
dens ontvangen een flyer over de actie 
in de brievenbus. Als donerende inwo-
ners de flessen en/of kratten samen 
met dit briefje bij de voordeur plaat-
sen, hoeven de leden van Jocanto niet 
eens aan te bellen. Bent u tijdens de 
actieperiode niet thuis, maar wilt u het 
koor wel financieel steunen? Dan kunt 
u een gift overmaken op IBAN-reke-
ningnummer NL87 RABO 0528 2177 
12 t.n.v. Jongerenkoor Jocanto.
 
Bent u het jongerenkoor misgelopen 
tijdens een van de verzamelmomen-
ten? Dan kunt u in de periode van de 
flessenactie bellen naar 06-18969530. 
Een van de leden komt dan alsnog 

 Rikken & toepen      
en Tienkamp in Nederwetten
Op zaterdagmiddag 15 juni organiseert DOEN! KPJ Nederwetten, ter gele-
genheid van het 90-jarig bestaan, een kaartmiddag rikken en toepen. Ie-
dereen kan een kaartje komen leggen. 

Op zaterdag 15 juni organiseren we 
voor de jeugd die op de basisschool zit 
een tienkamp. Op ons terrein staan om 
10.30 uur tien leuke en sportieve spel-
len klaar. 
Op zondag 16 juni kunnen de volwas-
senen van Nederwetten met elkaar de 
strijd aan gaan. Op het programma 
staat dan de stratentienkamp. Drum-
fanfare Jong Leven zal om 11.00 uur 
vanaf het begin van de Hoekstraat alle 
stratenteams ophalen en deze naar 
het feestterrein brengen. Rond 17.00 
uur zal bekend zijn welke straat met de 
hoofdprijs naar huis gaat! 

Iedereen is van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen en de deelne-
mers aan te moedigen. De toegang is 
gratis! Mocht je liever actief bezig zijn, 
dan is het ook mogelijk om te helpen 
met de jurering van de spellen.
Meer informatie is te vinden op o nze 
site en op onze Facebook pagina.

Inschrijven kan tussen 12.00 en 13.00 
uur. Aanvang kaartmiddag is 13.00 uur.
Verwachting is dat de prijsuitreiking 
rond 16.30 uur plaats zal vinden. Voor 
de winnaars staan er hele leuke prijzen 
klaar! Kosten zijn 5 euro, inclusief een 
consumptie.
De kaartmiddag vindt plaats in de 
feesttent bij de Oude Toren in Neder-
wetten.

Tienkamp in Nederwetten
Ter gelegenheid van het 90-jarig be-
staan van DOEN! KPJ Nederwetten or-
ganiseren we een groot feest met twee 
tienkampen in het weekend van 14, 15 
en 16 juni. Dit feest zal plaatsvinden in 
de feesttent bij de Oude Toren in Ne-
derwetten.

RIKKEN & TOEPEN 
in de feesttent

1 Inschrijven 12.00 - 13.00 uur

€ 5,-

incl. 1 consumptie

Op enluchtconcert gipsyjazz in Gerwen 

‘Paulus Schäfer invites’   
met Olli & Jacco
Dit seizoen van de serie ‘Paulus Schäfer invites’ in De Stam in Gerwen is 
maandagavond 3 juni afgesloten met een swingend optreden van vier mu-
zikanten. De twee gastmuzikanten gitarist Olli Soikkeli uit Finland en saxo-
fonist Jacco van Santen uit Nuenen vormden samen met sologitarist Paulus 
Schäfer en contrabassist Noah Schäfer, beiden uit Gerwen, een kwartet dat 
gipsyjazz speelde van de bovenste plank. 

nestor van de SintiJazz, en ritmegita-
rist Romino Grünholz.

Kaarten reserveren
Vrijdagavond 28 juni vanaf acht uur 
treden de deelnemende cursisten op 
en ook de leermeesters klimmen op 
het podium. Bij dit openluchtconcert is 
een beperkte groep toeschouwers van 
harte welkom. De entree bedraagt tien 
euro met aanmelding vooraf via Sinti 
Music: info@sintimusic.nl. Poort open: 
19.30 uur, aanvang: 20.00 uur, entree 
tien euro. Locatie: ’t Huysven, Huikert 
35, 5674 RG Gerwen (Nuenen c.a.).

De bezoekers brachten veelvuldig de 
handen op elkaar. Komend najaar 
volgt een nieuwe serie optredens. En 
over een paar weken al is er een open-
luchtconcert gipsyjazz in Gerwen. 

Openluchtconcert bij ‘t Huysven
Liefhebbers van gipsyjazz kunnen vrij-
dagavond 28 juni in de open lucht ge-
nieten. Dan is er een openluchtconcert 
van de deelnemers aan de masterclass 
Sinti Jazz Camp Gerwen. Er komen 24 
gitaristen naar Gerwen voor deze mas-
terclass. De leermeesters (‘masters’) 
zijn Paulus Schäfer, Fapy Lafertin, de 

De Finse gitarist Olli Soikkeli (links) en saxofonist Jacco van Santen op het podium met 
sologitarist Paulus Schäfer en bassist Noah Schäfer….(foto Cees van Keulen)

Lekker schilderen op 
de donderdag avond 
bij Atelier Van Gogh
Op 26 september start er weer een 
nieuwe cursus schilderen voor vol-
wassenen bij Atelier Van Gogh in Het 
Klooster te Nuenen. Onder begelei-
ding van de Eindhovense kunstenaar 
Jacques van Erven wordt er op de 
donderdagavond van 19.45 uur tot 
22.15 uur weer volop geschilderd. 
Naar de waarneming, bijvoorbeeld 
een verrassend stilleven, met behulp 
van foto’s maar ook vanuit de fantasie. 
Zowel beginners als ook meer gevor-
derden zijn van harte welkom. Ie-
dereen wordt persoonlijk begeleid 
door de docent. De hele groep werkt 
aan dezelfde opdracht, waarbij de 
cursisten ook elkaar zullen verrassen 
bij het zien van de manieren waarop 
de ander het zelfde thema verbeeldt. 
Niet alleen ‘wat schilder ik’, maar ook 
HOE. Dik, dun, fel van kleur of juist in-
getogen, gedetailleerd of juist sterk 
vereenvoudigd. Dit alles gebeurt in 
een ontspannen en inspirerende 
sfeer. Veel aandacht voor materiaal, 
zoals bijvoorbeeld collage en druk-
techniek maar ook compositie, vorm 
en kleur. Voorbeelden uit de kunstge-
schiedenis kunnen verhelderend wer-
ken. Er zijn boeken en/of reproducties 
op de laptop aanwezig. Centraal staat 
altijd het kijken. Het observeren. Ook 
de fantasie wordt rechtstreeks ge-
voed door de waarneming. Aanmel-
den kan via de website: www.atelier-
vangogh.nl of stuur een e-mailbericht 
naar jacques@jvanerven.nl 

Programma   
Jubileumtaptoe en feestavond  
Drumfanfare Jong Leven
Op 7 juni is iedereen van harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren 
naar de verschillende showoptredens die tijdens de jubileumtaptoe van 
Drumfanfare Jong Leven te zien zijn. 

primeur brengen van de show ‘Alleen 
op de wereld’ en als laatste zal Show-
korps O&V Nuenen voor u klaar staan 
om ‘generations’ te presenteren. 

Rond de klok van 21.45 zal de geza-
menlijke finale plaatsvinden. Drumfan-
fare Jong Leven nodigt u allen uit om 
de avond mee af te sluiten in gemeen-
schapshuis d’n Heuvel tijdens de Reü-
nie - feestavond. Tijdens deze avond 
zullen er munten worden verkocht, het 
is helaas niet mogelijk om te pinnen.  
Toegang voor beide evenementen is 
gratis. Hopelijk tot dan!

Om 20.00 vindt er een muzikale rond-
wandeling plaats door Gerwen. Drum-
fanfare Jong Leven en Drum- en Show-
band Dice Musica ’83 zullen afzonder-
lijk van elkaar de Gerwense straten 
door marcheren en U nogmaals muzi-
kaal uitnodigen voor de taptoe. 
Vanaf 20.30 start de taptoe op het 
Heuvelplein te Gerwen en zal Drum-
fanfare Jong Leven de avond aftrap-
pen met hun show vol popmuziek van 
toen en nu. Vervolgens zal Dice Musica 
’83 optreden met hun show van de le-
gendarische popgroep Queen. Ge-
volgd door Drumfanfare TTH die hun 

Jubileumtaptoe en feestavond  

Nationale 
Straatspeeldag 
Wijkvereniging 
Panakkers
Woensdag 12 juni van 13.30 tot 16.30 
uur wordt aan het grasveldje van de 
Sophiastraat een spel- en wedstrijd-
middag georganiseerd voor de kinde-
ren van de basisscholen.
Kom met broertjes, zusjes, vriendjes 
en vriendinnetjes om je samen lekker 
uit te leven op o.a. het altijd spannen-
de springkussen.

Namens de wijkvereniging,
 Ger Steenhuijsen 

29e Vlooienmarkt 
Mariahout
Onze buurtvereniging houdt elk jaar 
op eerste pinksterdag een vlooien-
markt. Dit jaar voor de 29ste keer.  
Op vrijdagmiddag 7 en zaterdag 8 juni 
tot 12.00 uur gaan onze buurtleden de 
nog bruikbare spullen in Mariahout en 
omstreken ophalen. Deze spullen wor-
den op zondag 9 juni van 09.30 tot 13.00 
uur gesorteerd te koop aangeboden.
Dit vindt plaats in het rustieke open-
luchttheater van Mariahout. Deze ge-
zellige markt, waar de kinderen kun-
nen spelen en de ouders gebruik kun-
nen maken van het terras, wordt elk 
jaar druk bezocht. De entree bedraagt 
€ 2,- p.p. (tot 12 jaar gratis).
 



www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen!  Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584
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Boxspring JBLM
Zoals afgebeeld 180 x 200 cm, elektrisch verstelbaar 
incl. gestoff eerde 7-zone pocketvering matrassen met 
polyether afdekking en 1 koudschuim topdekmatras, 
oversized hoofdbord Single 110 cm hoog, 
blokpoot 12 cm hoog. 

Nu compleet voor 2.095,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
160 x 200 cm  van 3989,- nu €  2095,-
180 x 200 cm  van 3989,- nu €  2095,-
VLAKKE UITVOERING
160 x 200 cm €  1269,-
180 x 200 cm €  1269,-

Hoekbank Rana
Uitgevoerd in stof met verstelbare hoofdsteunen en 
stijlvolle chromen poten. Breedte 270x241 cm.

Hoekbank Friso
Uitgevoerd in zachte ribstof incl. 3 lende kussens. 
Breedte 314x248 cm.

voor

1199,-

2095,-
160/180x200 cm

elektrisch 
verstelbaar

1449,-
1199,-

Optie 
uitschuifbare 
zitting 120,-

Pinkstershow
2e pinksterdag geopend van 12.00-17.00 uur

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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▶  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.

Quik Service wordt
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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 doen alles voor uw auto
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▶  De technische kennis van onze monteurs is altijd actueel
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▶  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
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de toekomst in staat om kwalitatief full-service 
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merken en modellen met inbegrip van hybride- 
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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. 
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BeterKliniek 
Helze 27
5662 JE Geldrop

Gezondheidsinfusen worden steeds populairder 
in Nederland. In Duitsland zijn gezondheidsin-
fusen al vele tientallen jaren onderdeel binnen de 
geneeskunde. Vandaag de dag wordt ook in Ne-
derland het gebruik van deze infusen, die de lan-
ge termijn gezondheid verbeteren, steeds meer 
een onderdeel binnen de integrale geneeskunde. 

Voor wie zijn gezondheidsinfusen bestemd?

Gezondheidsinfusen, officieel Intraveneuze 
Nutriënten Therapie (IVNT) genoemd, worden 
ingezet als preventief middel om tekorten van 
bepaalde voedingsstoffen te voorkomen, of om 
reeds bestaande tekorten weer aan te vullen. Het 
infuus dient een hoge concentratie van bepaalde 
stoffen toe aan het lichaam en slaat de maag en de 
darmen over, waardoor de stoffen snel door de li-
chaamscellen worden opgenomen. Als voedings-
stoffen oraal worden ingenomen, bijvoorbeeld 
in de vorm van voedsel of voedingssupplemen-
ten, moeten deze eerst voorbij de dunne darm, 
waarna ze in de lever worden gefilterd. Dit zoge-
naamde “first-pass-effect” maakt deze methode 
minder effectief of zelfs ineffectief. Bovendien 
kunnen hoge doseringen van voedingsstoffen tot 
maagklachten leiden. BeterKliniek biedt onder-
steunende infusen aan mensen lijdend aan stress, 
vermoeidheid, klachten van het immuunsysteem 
(o.a. ziekte van Hashimoto, Parkinson, hartfalen 

Gezondheids- en medische infusen

T: 040-7117337
E: info@beterkliniek.nl
I: www.beterkliniek.nl

en kanker), huidklachten, pijnklachten, te-
korten aan voedingsstoffen (bijv. bij mensen 
die een maagverkleining hebben onder-
gaan),  arteriosclerose (aderverkalking), etc. 
Tevens ook bij anti-aging, verslavingen en 
voor topsporters.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

Gratis accu-check en montage 
zonder afspraak!

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

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Hecht wijkteam in Nuenen 
staat voor elkaar klaar
Het wijkteam van Savant Zorg in Nuenen bestaat 1 jaar! Linda werkt al 19 
jaar als verzorgende bij Savant Zorg. Ze liep stage als helpende en kreeg het 
aanbod om haar opleiding tot verzorgende bij Savant te volgen. “Ik ben ge-
start in een verzorgingshuis. Toen daar geen vacatures meer waren, ben ik 
overgestapt naar de thuiszorg. En ik ben er nooit meer weggegaan: niet bij 
de thuiszorg én niet bij Savant.” Nu werkt Linda als verzorgende bij het jari-
ge wijkteam in Nuenen. “Het gaat supergoed! Het is een � jn en hecht team. 
Er is ruimte voor een lach en een traan. We zijn eerlijk tegen elkaar, kijken 
dezelfde kant op en ik heb echt het gevoel dat we voor elkaar klaar staan.”

Linda geeft toe dat het in het begin 
best spannend was: “Ik maakte me bij-
voorbeeld zorgen over het werken 
met computers. Daar ben ik niet zo 
goed in. Maar ik ben wel goed in het 
begeleiden van leerlingen. Iedereen 
heeft eigen kwaliteiten en daarom 
hebben we de teamwerkzaamheden 
daar ook op verdeeld. En het leukste is 
dat we van leerlingen horen dat ze zich 
meteen welkom voelen.”

Een nieuwe collega? Dat is � jn!
“Het is een klein team dus we doen het 
echt samen”, zegt Linda. “Voor cliënten 
is het fijn om een bekend gezicht te 
zien. Aan de andere kant: we kunnen 
ook niet groeien, terwijl er wel veel 
zorgvragen liggen. Dat is jammer, 
want we willen het liefste iedereen 
helpen. Daarom zijn we ook op zoek 
naar nieuwe collega’s. Mensen die, net 
als wij, graag samenwerken in een 
hecht team en het leuk vinden om ac-
tief mee te denken over de beste aan-
pak van onze thuiszorg in Nuenen.”

Savant Zorg in Nuenen
 Naast verzorging en verpleging thuis 
biedt Savant Zorg ook huishoudelijke 
ondersteuning en wonen met zorg in 
Nuenen. In woonzorgcentrum Savant 
van Lenthof huren mensen met de-

Geen haastgevoel 
“Natuurlijk is ook de thuiszorg veran-
derd door de jaren heen. We werken 
nu meer op tijd. Toch heb ik niet het 
gevoel dat ik moet haasten. De werk-
druk ligt lager dan in een verzorgings-
huis. Plus: er is niets mis met hard wer-
ken als het sociale contact maar blijft.”
Linda’s ogen stralen als ze vertelt waar-
om ze zo trots is op haar werk en op 
het team: “Achter elke voordeur schuilt 
een ander verhaal. Meestal komen we 
alleen bij de mensen thuis. Als er iets is, 
zoek je samen met de klant en mantel-
zorger naar goede oplossingen. Je 
hebt daarbij een duidelijke eigen ver-
antwoordelijkheid. En als het niet lukt, 
staat het team voor je klaar. Dat vind ik 
fijn.”

Iedereen heeft belangrijke kwaliteiten
“Het werk als verzorgende in ons wijk-
team is heel verschillend”, zegt Linda. 
“Het gaat om verpleegtechnische han-
delingen zoals stomazorg, sondevoe-
ding, injecteren en wondzorg. En we 
helpen met douchen, eten, aankleden 
en reiken medicijnen aan. Ons team is 
zelfsturend. Dat betekent dat we sa-
men verantwoordelijk zijn voor de 
thuiszorg van Savant in Nuenen en 
ook samen bepalen welke kant we op-
gaan.”

Verzorgende Linda Kweens staat met Jo (rolstoel) en mantelzorger Walter in de tuin

   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS week 23
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO  ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Vrijwilligerszorg Thuis vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen/wk. 
  info@vrijwilligerszorgthuis.nl________________________________________________________________________________________________________________________
Archipel - De Akkers diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk________________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen diverse tijden mogelijk, afh. v. seizoen________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep maatschappelijke begeleiders en taalcoaches gevraagd ter ondersteuning van 
 vluchtelingen tijden in overleg________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr)  in overleg een middag (op afroep)
 Tuinmannnen/tuinvrouwen voor de bloementuin en/of de groentetuin www.weverkeshof.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
Lokale Omroep Nuenen bestuurslid marketing & communicatie (met kennis op dit gebied) ca. 20 u./mnd. incl. vergaderingen
 redacteuren en video-cameramensen  tijden in overleg
 medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen) 1-2 x p. wk een ochtend in overleg
 PR/marketing medewerker (met kennis social media), tijden in overleg www.omroepnuenen.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
Werkgroep  vrijwilligers gevraagd voor de werkgroep ontwikkelingswerkactiviteiten,
Missie Ontwikkeling & Vrede o.a. de Wereldmarkt tijden in overleg________________________________________________________________________________________________________________________
St. Meedoen Nuenen vrijwilligers gevraagd voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren  1x p. mnd,.
 met een beperking Meer info: www.meedoennuenen.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
Nationaal Ouderenfonds Nuenen begeleiding voor de breigroep “Samen breien” 
 (gezellige ontmoeting en breien voor het goede doel) donderdag 13.30-15.30 u.________________________________________________________________________________________________________________________
Huiskamerproject v. senioren chauffeurs met auto om gasten te halen en te brengen op maandag- en/of 
 woensdagochtend Meer info: LEVgroep: 040-2831675________________________________________________________________________________________________________________________
Savant van Lenthof vrijwilligers gevraagd voor o.a. begeleiding activiteiten ouderen,  www.savant-zorg.nl/locatie/
 ondersteuning maaltijden e.a. savant-van-lenthof ________________________________________________________________________________________________________________________
Wijksteunpunt Lunetzorg vrijwilligers gevraagd voor het samen koken en ontspanningsactiviteiten tijden i.o. 
 in het wijksteunpunt  wijkpuntnuenen@lunetzorg.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
De SOOS  vrijwilligers voor begeleiding creatieve/ontspanningsactiviteiten  do 18.45 - 21.45 u.
 voor mensen met een beperking  Info: soos_2012@live.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
Stg. Leergeld Nuenen adviseurs voor bezoeken van gezinnen met kinderen 4-18 jr. 
 Doel: alle kinderen kunnen meedoen Tel.: 06-25286545 (inspreken a.u.b.)________________________________________________________________________________________________________________________
Wereldwinkel Nuenen Wereldwinkel vraagt vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden,  tijden i.o. 
 o.a. winkelwerk en bestuur Info: wereldwinkelnuenen@gmail.com ________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof projectleider gevraagd voor organisatie zomer-Boekenmarkt 
 (werk in periode van ca. 3 weken) meer info: www.weverkeshof.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen 
geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl. Nieuwe vacatures (of 
wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

 

Het ultieme outdoor gevoel
 
De dagen worden langer, de zon schijnt steeds vaker, de barbecue wordt weer 
aangestoken en we willen er weer naar buiten! Voor elk buitensport avontuur 
kun je bij ons terecht, hoe groot of klein deze activiteit ook is. Adventure Sto-
re, de sport & outdoor speciaalzaak aan de Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-
Hout (Helmond), is de zaak waar je heen gaat als je spullen buitengewoon 
goed moeten zijn. Het assortiment bevat alles op het gebied van sport, cam-
ping, recreatie en outdoor. Wij helpen je graag op weg met jouw avontuur! Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

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

mentie een volwaardige woning. Lin-
da: “Als het nodig is, verkleint het de 
stap voor mensen als we vertellen dat 
deze zorg in Nuenen ook aanwezig is. 
Zo bieden we een compleet pakket.”

Walter is mantelzorger van Jo
Linda komt als verzorgende een 
paar keer per week bij Jo thuis. 
Walter is mantelzorger van Jo: “De 
zorg is geweldig.”
Walter: “Jo kwam thuis uit het reva-
lidatiecentrum en dan moet er 
snel veel geregeld worden. Het 
overviel ons een beetje. Savant 
belde dezelfde dag terug en de 
dag erop zat de wijkverpleegkun-
dige al bij ons aan de keukentafel. 
Zij dacht mee over wat er geregeld 
moest worden en hoe we de zorg 
voor Jo het beste konden oppak-
ken.”

De thuiszorg denkt mee over de 
beste zorg
Linda: “We startten met vier zorg-
momenten per dag. Maar omdat 
Walter en Jo er nog regelmatig op 
uit gaan, beperkte de zorg hun 
vrijheid teveel. Daarom zijn we te-
rug naar twee zorgmomenten per 
dag. En dat werkt prima, zeker met 
de hulp van Walter. Walter kent Jo 
heel goed. Hij ziet haar elke dag en 
kan aangeven als dingen anders 
mogen. Het is ideaal dat Walter als 
mantelzorger in huis is.”
Walter en zijn vrouw waren altijd 
goede vrienden van Jo en haar 
man. Na het overlijden van de 
vrouw van Walter en de man van 
Jo, trokken Jo en Walter er samen 
geregeld op uit. Twee jaar geleden 
kreeg Jo een verlamming door 
een hersenbloeding. Walter: “Van-
af dat moment ben ik mantelzor-
ger geworden. Elke dag ben ik om 
acht uur ’s ochtends bij Jo en ga ik 
om elf uur ’s avonds weer naar 
huis.” Het is verrassend om te ho-
ren hoe actief ze toch nog zijn. 
Walter: “Het is wel een stuk minder 
dan twee jaar geleden, maar met 
de aangepaste auto van Jo rijden 
we samen overal naartoe. Koffie 
drinken, voer halen voor de kip-
pen, een boodschapje doen of er-
gens op bezoek.”
www.savant-zorg.nl

Singlecafé 
Brandevoort 
Singles in Brandevoort en omgeving 
organiseren regelmatig bijeenkom-
sten in het Brandpunt aan de Biezen-
laan 29 in Brandevoort. De eerst vol-
gende avond is op vrijdag 7 juni aan-
vang 20.30 uur.
De entree is vrij. Deze avond is dan 
voor iedereen toegankelijk.
Voor meer info kunt u terecht bij: Jan 
van der Sanden, tel 06-10 72 03 31.

rondvraag door SeniorWeb op een 
camping in midden Nederland. Een van 
de geïnterviewden geeft aan hoe be-
langrijk zij wifi vindt: ‘Dat is één van de 
basisvoorzieningen die er moeten zijn, 
anders kan ik helemaal niets, ben ik af-
gesloten van de wereld. Stel je voor!’ 

Veilig online buitenshuis 
Buitenshuis is wifi echter vaak niet 
(goed) beveiligd of zelfs openbaar. Het 
is dus van belang om bewust te zijn 
van de risico’s van wifi op vakantie. Zo 
is het prima om via de gratis wifi het 
nieuws of een tv-programma te bekij-
ken, maar internetbankieren kun je be-
ter via de eigen databundel doen. Ook 
zijn apps vaak veiliger dan websites. Ie-
dereen die meer wil weten over veilig 
internetten op vakantie of tips wil voor 
handige apps voor onderweg kan te-
recht op www.seniorweb.nl/vakantie.

Campinggasten geïnterviewd 
SeniorWeb bezocht onlangs Camping 
Buitengoed de Boomgaard in Bunnik. 
Sjoerd van Oortmerssen (voormalig 
DWDD-Jakhals) vroeg de senioren die 
daar vakantie aan het vieren waren het 
hemd van het lijf over hoe digitaal hun 
vakantie nu is. Welke apparaten ne-
men ze mee, wat doen ze ermee, en 
hoe belangrijk vinden ze aanwezig-
heid van wifi? Bekijk dit filmpje om te 
zien wat hun reacties waren!

Bij gebruik van wi� , 
de smartphone of WhatsApp
U bent van harte welkom bij Senior-
Web Nuenen op een van onze extra Va-
kantie Helpdesk middagen op maan-
dag 1 juli of 5 augustus tussen 14.00 en 
16.00 uur in Bibliotheek Dommeldal.
Onze geduldige vrijwilligers, zelf ook 
senioren, staan voor u klaar om u te 
helpen bij al uw vragen over wifi, de 
smartphone, tablet of computer, 
WhatsApp en nog veel meer.

Smartphone gaat mee 
Senioren gebruiken steeds vaker een 
smartphone: twee derde van alle 65plus-
sers gebruikt deze tegenwoordig. Ook 
gaan ouderen steeds vaker op vakantie. 
Volgens NBTC-NIPO Research gaat drie-
kwart van de senioren op vakantie, ge-
middeld zelfs drie keer per jaar. De smart-
phone zal de komende vakantieperiode 
dan ook bij veel vakantiegangers weer 
mee in de reistas gaan. Om contact met 
het thuisfront te onderhouden, de route 
te plannen, nieuws en het weer te volgen 
en natuurlijk ook om foto’s te maken.

WhatsApp heel populair 
Uit onderzoek van SeniorWeb blijkt 
dat maar liefst negen op de tien senio-
ren met een smartphone er foto’s mee 
maken. En wat gebeurt er dan met al 
die miljoenen kiekjes? Die worden na-
tuurlijk massaal gedeeld met familie, 
vrienden en bekenden. Hiervoor is 
WhatsApp duidelijk het populairst. 
Onder de senioren met een smartpho-
ne deelt maar liefst 82% zijn of haar fo-
to’s via deze app. Ongeveer de helft 
deelt ze via e-mail. Sociale media zoals 
Facebook of Instagram worden hier-
voor echter vrij weinig gebruikt (16%).

Wi�  is onmisbaar 
Voor het delen van foto’s en alle andere 
online activiteiten is internettoegang 
natuurlijk essentieel. En voor vele se-
nioren betekent dit dat zij gebruikma-
ken van de (gratis) wifi van het hotel, 
huisje of camping. Databundels, ook al 
zijn ze tegenwoordig wel over de grens 
te gebruiken, zijn namelijk niet onbe-
perkt beschikbaar. Internetten wordt 
dan toch al snel een dure zaak. Wifi 
wordt daarom steeds meer een voor-
waarde bij het boeken van accommo-
daties. Volgens Linksys vindt 77% van 
de Nederlanders (18 tot 65 jaar) wifi op 
vakantie belangrijk. Onder 65-plussers 
is dit niet veel anders, zo bleek uit een 

Getuigen gezocht
Op zondag 26 mei 2019 is onze auto 
beschadigd geraakt op het parkeer-
terrein achter de Albert Heijn in 
Nuenen. De auto is dusdanig be-
schadigd geraakt met inparkeren of 
uitrijden. Dat wij graag een verzoek 
willen doen voor getuige en/of dat 
de veroorzaker van de schade zich 
alsjeblieft wil melden. 

De schade is ontstaan tussen 13.40 en 
14.00 uur bij een Opel Astra, zilvergrijs 
met het kenteken 68-PD-FB op de par-
keerplaats achter de Albert Heijn Nue-
nen in het dorp. Er waren op moment 
van parkeren veel mensen aanwezig 
op de parkeerplaats, dus mocht u iets 
gezien hebben, verzoek ik u om con-
tact op te nemen met mij: Jan Verhoeff 
op telefoonnummer: 06-23 79 00 20. 
Bent u of kent u diegene die onze auto 
heeft beschadigd, laten we dit dan net-
jes oplossen via de verzekeringen en 
neem alsjeblieft contact met ons op. 
 

Voor ouderen is wifi op vakantie onmisbaar 

Senioren delen massaal 
foto’s via WhatsApp 
Acht op de tien senioren met een smartphone delen hun leukste foto’s met 
familie en vrienden via WhatsApp, zo blijkt uit onderzoek van SeniorWeb. 
Op vakantie is (gratis) wi�  tegenwoordig dus een ‘must’ geworden, ook voor 
ouderen. 

Outdoor
Op de outdoor afdeling vind je alles 
voor het wandelen, buitensporten en 
voor al je reizen. De recreatieve vakan-
tiewandelaar en de fanatieke vierdaag-
se lopers komen helemaal op niveau 
met de collectie (berg) wandelschoe-
nen, accessoires en outdoor kleding 

van Adventure Store. Ook voor de ba-
gage die in de rugzak mee gaat en gad-
gets zoals een nieuw mes of de nieuw-
ste verrekijker, u zult versteld staan van 
het aanbod. Natuurlijk ook voor de 
mensen die lichtgewicht reizen.
 
Adventure Store vindt u aan de Kastan-
jehoutstraat 3 in Mierlo-Hout (Hel-
mond). De winkel is naast de normale 
winkelopeningstijden ook op  2e pink-
sterdag geopend van 12 tot 17 uur. 
Voor meer informatie kijkt u op 
ww.adventurestore.nl
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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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

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

040 283 1675

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

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

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

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 26, Nuenen

Tel. 040 - 295 27 34

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

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

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

AANGEBODEN: hulp in 
de huishouding, bel 06-
23659931.

        Dromen
komen uit

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

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

Wij zijn geopend op Tweede Pinksterdag

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

Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl 

SUMMER
DEAL

STATE OF ART: 
POLO / SHIRT + BERMUDA 

VAN €159,90  VOOR €119,90*

VANGUARD:
POLO + BERMUD 

VAN €159,90  VOOR €119,90*

*Uit de geselecteerde collectie. De actie geldt alleen in de winkel t/m zaterdag 15 juni 2019.

STATE OF ART EN VANGUARD

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

 1e & 2e PINKSTERDAG 
GEOPEND

10.00 - 17.00 UUR

VOLOP TUINPLANTEN
DAGELIJKS VERSE

(GESCHILDE) ASPERGES
VERSE AARDBEIEN
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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 11 juni 
64e Grote Bavaria-Ronde van Lieshout 

Lieshout

11 t/m 15 juni
Oranje Fonds Collecte

Woensdag 12 juni
09.30-11.00 uur Spraakmaker Karlijn van 
Kasteren. Bibliotheek Dommeldal Nuenen

13.30-16.30 uur Nationale Straatspeeldag 
WV Panakkers. Grasveldje Sophiastraat

Woensdag 12 t/m zaterdag 15 juni 
Jaarlijkse fl essenactie 
Jongerenkoor Jocanto. 

woensdag t/m vrijdag tussen 18.00 en 
22.00 uur. Zaterdag vanaf 10.00 uur.

Zondag 9 juni 
Van Gogh-fi etstoertocht ToerClub Nuenen 

Vanaf café Schafrath in Nuenen
09.30-1300 uur 29e Vlooienmarkt Maria-

hout. Openluchttheater Mariahout

Zondag 9 juni
14.00-20.00 uur Blues’m festival Nuenen

Park Nuenen

Maandag 10 juni
11.30 uur Leeuwinnen Voetbalfestival RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14, Nuenen
14.00-17.00 uur Open Kerkendag 

Kerken van Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Maandag 10 juni 
13.00 uur Openlucht Country Dance 

Party met Country-DJ Henk. 
Veld Floreffestraat Lieshout

Braderie in het centrum van Lieshout

Vrijdag 7 juni t/m zondag 9 juni
Jeugdweekend Juventud: drie dagen feest!

 Sportpark van RKGSV Gerwen

Zaterdag 8 juni
10.45 uur Aspergerit van Engelse 

historische sportwagens
bij Hotel Auberge Vincent/parkeerplaats 

van de Dorpswerkplaats

Zaterdag 8 juni
21.00 uur Sunny Blues Nuenen presenteert

The Electrophonics
Café Schafrath Nuenen

Zaterdag 8 juni t/m maandag 10 juni 
Internationale Stationaire Motoren Show

Schoutse Vennen 15, Nuenen

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

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

Vrijdag 7 juni
20.00 uur Kienen CV de Roapers

Doprpshuis Grotehof Lieshout
21.00 uur PvdA-inloop 

Café Schafrath

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 21 juni: Expo ‘Vrijheid en Symboliek’
t/m 16 juni: Expo ‘Naar de zomer toe’ 

23 juni t/m 25 aug.: Expo ‘ Zomer Expo’
23 juni t/m 19 juli: Expo ‘Licht & Balans’

SHE Art Gallery Nuenen. www.sheartgallery.com

t/m september
Elke woensdag en zondag

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

Vincentre Nuenen

1 t/m 15 juni 
Collecte Stichting Oranjefonds

Nuenen

Maand juni

  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: 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 8 juni 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker R. van Eck. 
Pinksteren, zondag 9 juni 09.30 uur: 
viering, parochiekoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker R. van Eck. 
Tweede pinksterdag, maandag 10 juni 
10.00 uur: viering, muzikale omlijsting, 
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 8 juni 18.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits; Pastor Freek Groot; Pastor Jan 
van Oosterhout; Drieka van de Tillaart; 
Sjef Coolen; Piet Heesterbeek; Annie 
Vermeent.
Zondag 9 juni 09.30 uur: Riet Vroomen 
- Beutener; Pastor Henk Gerrits; Pastor 
Freek Groot; Pastor Jan van Ooster-
hout; Riënts Slippens; Jo Jegerings; 
Riek Sanders en Miet Sanders en over-
leden ouders Sanders - de Greef; Wou-
da Swinkels - Meeuws; Jeanne Straat-
hof - Scholtens; Toos Hurkmans - Da-
men en overleden familieleden; Gerard 
van der Lubbe; Marietje de Vries - 
Klomp; Kees van Ginneken; overleden 
ouders van Ginneken - de Kort.
Maandag 10 juni 10.00 uur: geen in-
tenties.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Piet van 
Rooij, de Stockbempt 10. Wij wensen 
de familie en vrienden veel troost en 
sterkt bij het verwerken van dit verlies.
Er is dit Pinksterweekend een extra col-
lecte voor de Nederlandse missionaris.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 9 juni 11.00 uur: viering, paro-
chiekoor, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker R. van Eck.

 
Misintenties 
Pastor Jan van Dooren; Pastor Freek 
Groot; Sjef en Lena Saris - Swinkels; 
Overleden leden van familie Bastiaans. 

Mededelingen
Dit Pinksterweekend is er een extra 
collecte voor de Nederlandse Missio-
narissen. We kunnen deze collecte van 
harte bij u aanbevelen. 
Tweede pinksterdag is er alleen in H. 
Clemenskerk in Nuenen een viering 
om 10.00 uur.
Op 2e pinksterdag zijn alle kerken in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten ‘s- 
middags geopend van 14.00-17.00 uur 
vanwege Open Kerkendag. 
U bent van harte welkom om eens op 
uw gemak de interieurs te komen be-
zichtigen. Zie de mededeling hierom-
trent elders in dit blad.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 9 juni 09.30 uur: viering, Gre-
goriaans koor, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties 
Pastor Freek Groot; Maria van der Pol - 
Renders; Jan Coppelmans.

Mededelingen
Dit Pinksterweekend is er een extra 
collecte voor de Nederlandse Missio-
narissen. We kunnen deze collecte van 
harte bij u aanbevelen. 

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

Zondag 9 juni, 1e pinksterdag, zal onze 
eigen predikant ds. Marlies Schulz om 
10.00 voorgaan. De collecte is deze 
keer voor Pinkster zending. Voor kin-

deren van de basisschool zal er kinder-
nevendienst zijn.  U bent van harte wel-
kom om deze kerkdiensten met ons 
mee te vieren.
Donderdag 6 juni is er, zoals elke don-
derdag, tussen 10.00 - 12.00 uur Open 
Huis. Onder het genot van een kopje, 
koffie of thee is er de mogelijkheid el-
kaar te ontmoeten.
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 6 juni. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, H. Norbertus, bisschop en 
belijder.
Vrijdag 7 juni. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. Mis, 
votiefmis van het H. Hart van Jezus.
Zaterdag 8 juni. Vigilie van Pinksteren. 
08.30 uur H. Mis. 10.00 uur Godsdienst-
lessen.
Zondag 9 juni. Hoogfeest van Pinkste-
ren. Voor de Hoogmis het Veni Creator. 
10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 10 juni. Tweede Pinsterdag. 
10.30 uur gezongen Hoogmis. Na de 
Hoogmis staat de kerk open voor Ker-
kendag. 
Dinsdag 11 juni. 18.30 uur H. Mis in de 
Pinksterweek. 
Woensdag 12 juni. 07.15 uur H. Mis, 
Quatertemperdag. 

Op tweede pinksterdag 10 juni is er in 
Brabant de Open Kerkendag; de oude 
kerk te Gerwen aan de Heuvel is dan 
open na de Hoogmis. Deze begint om 
10.30 uur en eindigt ongeveer 12.00 
uur. Ook de oude Clemenskerk te Ger-
wen doet eraan mee. Deze kerk heeft 
nog het middeleeuwse interieur en ex-
terieur behouden. Een film over deze 
kerk uit 1420 is te vinden op www.ker-
kenindepeel.nl. Verder ook op Kerken 
in Peelland op Facebook ('Kerken in 
Peelland') en op YouTube ('Kerken in 
Peelland Gerwen WMV').
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').

Zonder ons pap is onze thuis leeg

 Voor alle lieve woorden, mooie bloemen, kaarten, mailtjes en appjes 
na het overlijden van 

Harrie van Hoof
Willen wij jullie ontzettend bedanken

Gerwen, 20 mei 2019 kinderen en
Moorvensedijk 11 kleinkinderen
 

Tweede pinksterdag 10 juni

Open Kerkendag 
U bent van harte welkom op 2e pinksterdag, 10 juni, in al de kerken van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten. De kerken zijn ’s middags van 14.00 tot 17.00 
uur voor u geopend. U kunt dan rustig de interieurs en de religieuze objec-
ten bekijken die aanwezig zijn.

In alle kerken zijn medewerkers aan-
wezig van zowel de geloofsgemeen-
schappen als van de heemkundekring 
De Drijehornick, die graag uw vragen 
willen beantwoorden. 
Deze Open Kerkendag is een initiatief 
van de Stichting De Brabantse Hoe-
ders, een samenwerkingsverband van 
de provincie, het bisdom, de PKN en 
Erfgoed Brabant. Hun doel is om zoveel 

mogelijk Brabanders te betrekken bij 
de toekomst van de kerkgebouwen. 
 
De meewerkende organisaties:
• RK Parochie Heilig Kruis Nuenen ca.
• PGN
• Stichting Van Gogh-kerkje Nuenen
• Pius X Congregatie. 
• Heemkundekring De Drijehornick 
 Nuenen-Gerwen-Nederwetten

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

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 Nuenen. 

Elke woensdag:
• 19.30-21.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A Nuenen.
• 19.00 uur WSV-wandeling. 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 Nuenen.
 
Elke zondag:
• 09.00 uur WSV-wandeling. 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.
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Heemkundekring met religieuze 
boeken tijdens Open Kerkendag
Tijdens de Open Kerkendag op Tweede 
pinksterdag zal heemkundekring De 
Drijehornick in alle kerken van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten een stand in-
richten voor de verkoop van twee door 
de heemkundekring uitgegeven religi-
euze boeken. In de recente uitgave ‘Reli-
gieus Erfgoed Nuenen c.a.’ worden alle 
bestaande en verdwenen kerken, kloos-
ters en kapellen in Nederwetten, Ger-
wen en Nuenen met hun geschiedenis 
uitvoerig belicht, gebaseerd op de ver-
halen en aantekeningen die Nico Nag-
tegaal in de loop der jaren heeft ge-
schreven. Het is een full colour uitgave 
met ruim 450 professionele foto’s. In de 
Clemenskerk in Nuenen wordt doorlo-
pend een presentatie getoond van het 
boek Religieus Erfgoed Nuenen ca. 
Daarnaast zijn ook nog exemplaren van 
het eerder door De Drijehornick uitge-
geven boek over de geschiedenis van 
Het Klooster in Nuenen, het vroegere 
Sint-Elisabeth’s Gesticht, verkrijgbaar. 
De boeken kosten 25 euro en als u op 
deze open dag beide boeken koopt, be-
taalt u 40 euro. De open dag is van 14.00 
tot 17.00 uur. In alle kerken zijn voor in-
formatie medewerkers aanwezig van de 
kerkelijke organisaties en leden van 
heemkundekring De Drijehornick. 

Het boek ‘Religieus Erfgoed Nuenen c.a.’ 
tijdens de Open Kerkendag in alle kerken 
in Nederwetten, Gerwen en Nuenen aan 
te schaffen

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

Wie herinnert zich nog de proefboerderij van de familie 
Zweegers? De boerderij lag aan de Collse Hoefdijk 33 en werd omstreeks 1963 
gebouwd. Hier woonden Johan en Rian van den Bosch-Zweegers en daar 
hielden zij hun paarden. Op het terrein bevond zich ook de noodwoning van 

Bertus de Vries en zijn vrouw Mien. Hij 
had daar een waar dierenparadijs, maar 
het meest opvallend waren zijn enorme 
Deense doggen. Toen zij in 1985 naar het 
bejaardentehuis in Mierlo zijn verhuisd, 
heeft naamgenoot Bertus de Vries van 
de overkant er nog enkele jaren ge-
woond. Beide panden zijn in 2006 ge-
sloopt.

Meer lezen? Kijk ook eens in het boek 
Nuenen op het randje op blz. 297.

Bertus de Vries en zijn vrouw Mien. Hij 
had daar een waar dierenparadijs, maar 
het meest opvallend waren zijn enorme 
Deense doggen. Toen zij in 1985 naar het 
bejaardentehuis in Mierlo zijn verhuisd, 
heeft naamgenoot Bertus de Vries van 
de overkant er nog enkele jaren ge-
woond. Beide panden zijn in 2006 ge-
sloopt.

Meer lezen? Kijk ook eens in het boek 

Country dansen in Lieshout
Deze maand verzorgt The Black Longhorn maar liefst tweemaal een Country 
Dance Party. Allereerst op tweede pinksterdag, 10 juni onze jaarlijkse Open-
lucht Country Dance Party vanaf 13.00 uur tijdens de braderie in Lieshout 
op het Flore� eveld. Sfeervol en elk jaar weer een ontmoetingsplek voor ou-
de bekenden. Met onze eigen catering, terras, toiletvoorziening en gratis 
toegang. En natuurlijk een mooie houten dansvloer.

 ¿Te gusta ayudar a un   
grupo de conversación    
de español para principiantes?
Bij Hobbycentrum de Dorpsplaats in Nuenen informeren er regelmatig men-
sen of er nog een plaatsje vrij is in de conversatiegroep Spaans voor begin-
ners. Want als je naar Spanje op vakantie wilt, dan is het toch heerlijk om een 
woordje Spaans te kunnen spreken in een winkel, op een terrasje of met je 
Spaanse buren op de camping? 

NUENEN31e

Grote internationale 

stationaire motorenshow

8, 9 & 10 juni 2019

Pinkster weekend -

motoren weekend !

zaterdag & zondag 
09:00 - 17:00

maandag
09:00 - 14:00

Locatie:
landgoed Gulbergen

Schoutse Vennen 15
5674 TK  Nuenen

onderdelen- en
verzamelaarsmarkt,

modelbouwshow

voor informatie:

Anton van der Cruijsen +31 6 20 08 04 72 - cruij095@planet.nl

Bas Jamar +31 6 53 16 89 86 - nuenen@jtd.nl

voor aanmeldingen, informatie, foto‘s en meer:

www.stationairemotoren.com

Thema 2019:
Amerikaanse motoren

Internationale stationaire 
motorenshow te Nuenen
Tijdens de pinksterdagen wordt in Nuenen voor de 31e keer de internatio-
nale stationaire motorenshow georganiseerd. Het gaat hier om een show 
voor zogenaamde stationaire motoren, de veteranen op het gebied van ver-
brandingsmotoren, voorouders van de moderne benzine- en dieselmoto-
ren. Deze show is onder de naam ‘internationale stationaire motorenshow 
Nuenen’ inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste en bekendste shows 
in zijn soort in Europa.

Uit heel Europa komen ieder jaar lief-
hebbers en verzamelaars in Nuenen bij 
elkaar om hun meest bijzondere mo-
toren tentoon te stellen of om het uit-
gebreide aanbod te bewonderen, dit 
alles in een zeer gemoedelijke en on-
gedwongen sfeer waarbij de deelne-
mers uitgebreid de tijd nemen om uit-
leg te geven aan belangstellende be-
zoekers. De tentoongestelde stationai-
re motoren werden eind 19e en begin 
20e eeuw gebouwd, en gebruikt voor 
de aandrijving van de meest uiteenlo-
pende apparatuur, zoals dynamo’s, wa-
terpompen, zaagmachines, draaiban-
ken, wasmachines, dorsmachines, etc. 
De open bouwwijze van de motoren 
en de grote diversiteit aan gevonden 
oplossingen voor diverse technische 
uitdagingen waarmee de eerste moto-
renbouwers te maken kregen geven 

Dick en Greet Schoneveld   
50 jaar getrouwd
6 juni 1969. Wat een prachtige dag! 
Dick en Greet gaven elkaar het ja-
woord. 6 juni 2019. Weer zo’n prachtig 
dag! Dick en Greet vieren dat ze 50 jaar 
gelukkig getrouwd zijn. Wij vieren dat 
graag met ze mee. 

Gefeliciteerd lieve Dick & Greet! 
Anouk, Ivo, Hugo, Yvonne, Linde, Yara, 
Mats, Juul en Dexter.

 

50 jaar getrouwd
Weverkeshof is op 
eerste pinksterdag 
gesloten!
Helaas heeft het bestuur van Wever-
keshof moeten besluiten om op 1ste 
pinksterdag niet open te zijn voor het 
publiek. Hiermee komt ook de geplan-
de Ierse Sessie te vervallen.

We vinden het een vervelend besluit. 
Want juist in het voorjaar en op extra 
vrije dagen is Weverkeshof een schitte-
rende plek om te vertoeven.
Maar hier zit ook meteen het pijnpunt. 
We hebben helaas te weinig vrijwilli-
gers, in de rol van gastvrouw of gast-
heer, die op zon- en feestdagen bij ons 
een dienst kunnen komen draaien. 
Heel het jaar door wordt door de huidi-
ge groep hard gewerkt en worden er 
vele uren gedraaid. Maar we komen 
dus capaciteit te kort waardoor we ge-
noodzaakt zijn om op 1ste pinksterdag 
de poort voor een dag te sluiten. 2e 
pinksterdag zijn we de hele dag ge-
opend.

Denk je nu, ik heb tijd over en vind het 
juist leuk om in de weekenden of ande-
re dagen in het jaar vrijwilligers werk te 
gaan doen, meld je dan aan via de web-
site van Weverkeshof. www.weverkes-
hof.nl Je bent meer dan welkom!
 

een prachtig beeld van de allereerste 
grondbeginselen van de interne ver-
brandingsmotor.

Ook de bijzonder rustige loop van de 
motoren (100 tot 200 toeren per mi-
nuut voor motoren met vliegwielen 
vaak groter dan 1 meter) en de ‘rituelen’ 
die nodig zijn om deze te starten en in 
bedrijf te houden, maken van deze 
show een evenement dat eigenlijk niet 
gemist zou mogen worden door ie-
dereen die op enige manier belang-
stelling heeft voor technische zaken!

Het evenement vindt plaats tijdens de 
pinksterdagen, 8 t/m 10 juni op land-
goed Gulbergen, Schoutse Vennen 15 
Nuenen, en de entreeprijs bedraagt 
slechts € 5,- per persoon.
Op het showterrein is uiteraard ge-
zorgd voor sanitaire voorzieningen, 
catering en voldoende gratis parkeer-
gelegenheid.
Verdere info op www.nuenen.com

In het Nuenense hobbycentrum ligt in-
middels een namenlijstje van bijna 10 
personen die zich graag bij zo’n con-
versatiegroepje Spaans hadden willen 
aansluiten. Maar helaas, er is op dit mo-
ment geen vrijwilliger beschikbaar die 
iedere week één uur zo’n conversatie-
groepje kan begeleiden en aansturen.
Het motto van het Nuenense hobby-
centrum is: ‘Van en aan elkaar leren’. En 
dus zijn we op zoek naar… een vrijwil-
liger die de rol als begeleider Spaans 
voor beginners op zich zou willen ne-
men. De man of vrouw die we zoeken 
staat er zeker niet alleen voor, maar 
krijgt in het begin in ruime mate on-
dersteuning van iemand die van wan-
ten weet. Dat je in je nieuwe rol het 
Spaans (vooral in woord) goed be-
heerst is uiteraard belangrijk, maar 
nóg belangrijker is dat je het heel leuk 
vindt om anderen te laten delen in 
jouw kennis van het Spaans. Het moge 
duidelijk zijn dat dit heel gezellige bij-
eenkomsten kunnen worden! 
In de zomermaanden ligt alles een 
paar maanden stil vanwege vakantie. 
In september zouden we graag van 
start willen gaan met de nieuwe groep, 

dus we hebben nog even de tijd. In 
goed overleg kan er een vast tijdstip 
voor de conversatiebijeenkomst wor-
den vastgesteld. Wij denken dat de 
meeste deelnemers een voorkeur heb-
ben voor de avonduren, omdat dan 
ook mensen die nog werken kunnen 
aanschuiven.
Lijkt het je misschien wel wat om be-
geleider Spaans voor beginners te 
worden bij Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats? Wil je er eerst wat meer 
over weten? Neem dan even contact 
op met coördinator Wilhelmien Glind-
meyer, tel. 06 41004768 om met haar 
samen van gedachten te wisselen over 
de mogelijkheden, kansen en wensen. 
Gracias de antemano!

Voor alle informatie over de activitei-
ten in het Nuenense hobbycentrum: 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Winkeliers in de 
gemeente Nuenen 
c.a. gaan de strijd 
aan met elkaar
Na weken van voorbereiding is de 
strijd om stemmen voor de titel 'Win-
kelier van het Jaar' tussen de winke-
liers van de gemeente Nuenen, Ger-
wen, Nederwetten losgebarsten. In-
woners worden opgeroepen om te 
stemmen via www.winkelierverkie-
zing.nl.  Winkeliers die nog niet zijn ge-
nomineerd hebben tot 23 juni de tijd 
om hun winkel gratis aan te melden.
Tot en met 2 juli kunnen consumenten 
stemmen op hun favoriete winkel in 
een van de dertien categorieën. Ie-
dereen die stemt maakt zelf ook kans 
op fantastische prijzen. Op 4 juli wor-
den alle winnaars per gemeente en 
provincie bekend gemaakt. Om in aan-
merking te komen voor een gemeente 
en provincietitel heb je wel minimaal 
30 stemmen nodig. Gemeentewin-
naars maken automatisch kans op de 
provinciale en landelijke titel, die door 
een vakjury wordt toegekend. 

En op de derde zaterdag van de 
maand, 15 juni, organiseren we weer 
onze maandelijkse Country Dance Par-

ty. We dansen dan in de grote zaal van 
het Dorpshuis in Lieshout. Alle popu-
laire line- en partnerdansen worden 
zoals altijd keurig achter elkaar gezet 
door onze eigen Country-DJ Henk. De 
nadruk ligt hierbij op echte country 
muziek. Volop genieten dus en alleen 
kijken mag ook. Aanvang is 20.00 uur. 
Zaal open vanaf 19.00 uur.

Graag tot ziens dus op maandagmid-
dag 10 juni en zaterdagavond 15 juni 
bij The Black Longhorn: Dorpshuis-
Lieshout en Floreffeveld. Telefonische 
info: 0499-422088. 
Meer info? Website: www.blacklong-
horn.nl of email: info@blacklonghorn.
nl. Enjoy the good things in life and 
keep it country !! The Black Longhorn - 
since 1991 Country Music & Dancing 
the way it was meant to be.
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SPORT

•   Altijd minimaal 10% met Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deurGratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige Persoonlijke en deskundige 

bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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Adventure Store

2e PINKSTERDAG OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

WANDELEN
REIZEN
OUTDOOR
KAMPEREN
RECREËREN
BARBECUE
BAD&BEACH

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

Veel toppers   
in Bavaria-Ronde 
van Lieshout
 
Op dinsdag 11 juni wordt voor de 64e 
keer de Grote Bavaria-Ronde van Lies-
hout georganiseerd. Na 14 jaar weer in 
de vorm van een avondcriterium. De 
organisatie berust bij supportersclub 
‘De Lieshoutse Wielrenners’.
 Een wieleravond die geopend wordt 
met een wedstrijd voor nieuwelingen 
(15-16 jarigen), die 40 kilometer voor 
de wielen krijgen en om half zeven van 
start gaan. De hoofdschotel, amateurs/
elite en beloften, starten om kwart 
voor acht en rijden 80 kilometer door 
Lieshoutse straten. Het parcours voert 
vertrouwd over de Heuvel en de 
Dorpsstraat te Lieshout.
Er doen vele toppers mee, zoals Patrick 
Bos (winnaar in 2010, 2013 en 2018), 
Jasper de Laat, Coen Vermelfoort, Rob-
bie van Bakel, Mitchell Huenders, Ar-
nold Stam, Thijs Poelstra, Robin Wen-
nekes en vanuit Australië Liam White.
De toegang tot dit wielergebeuren is 
geheel gratis.

TV Nederwetten          
heeft een kampioensteam
Het gemengd dubbel 17+ team heeft tot en met de laatste wedstrijd op 31 
mei gestreden voor de overwinning, en ja, Mike, Dennis, Patrick, Dennis en 
de zussen Linda en Hilde scoorden tegen Valkenswaard in een voorspoedige 
partij 2 - 0, wat voldoende was voor het kampioenschap.

Namens het bestuur en de leden van TVN van harte gefeliciteerd.

Vind je het leuk om lid te worden van een kleine, maar gezellige vereniging, kijk 
dan eens op www.tennisverenigingnederwetten.nl of kom vrijblijvend een bal-
letje slaan tijdens één van de toss-avonden op dinsdags vanaf 19.30 uur.

Het Kampioensteam van T.V. Nederwetten ge mengd dubbel 17+

TV Nederwetten          TV Nederwetten          

Het Kampioensteam van T.V. Nederwetten ge mengd dubbel 17+

Succesvolle jubileum editie 
van de Van Goghloop
Afgelopen zaterdag vond de 25e editie van de Van Goghloop plaats en de 
17e editie van de Scholierenloop. Om 12.00 uur was er een verrassing ge-
pland voor één van de mede organisatoren van de Van Goghloop, Fried van 
Hoek. Fried is al sinds 1993 lid van LONU (Loopgroep Nuenen) en was dit jaar 
voor de 25e keer betrokken bij de Van Goghloop en daarnaast is hij heel erg 
actief bij de vereniging. In de Dorpswerkplaats werd Fried door burgemees-
ter Maarten Houben benoemd tot Lid in de ‘Orde van Oranje-Nassau’.

een goede sfeer en de terrassen rond-
om het parcours waren goed gevuld. 
Zoals eerder vermeld, was het behoor-
lijk warm voor de deelnemers en we 
bedanken de inwoners van Nuenen 
dan ook hartelijk voor alle eigen initia-
tieven langs de weg in de vorm van be-
kertjes water of sproeiers. Dit werd 
enorm gewaardeerd door de verhitte 
deelnemers. 

LONU kan als organisatie terugkijken 
op een succesvolle jubileumeditie met 
dank aan de vele sportieve deelne-
mers, enthousiast publiek en de gezel-
lige muzikale ondersteuning langs het 
parcours. Uiteraard ook onze dank 
voor de sponsoren en fantastische in-
zet van de vele vrijwilligers, Tourclub 
Nuenen, de politie, de gemeente en 
het Rode Kruis. Dankzij de inzet van ie-
dereen is het een zeer geslaagd evene-
ment geworden!
Voor meer informatie over hardlopen 
bij LONU naar www.lonu.nl. Voor foto’s 
van het evenement en voor meer info 
naar www.vangoghloop.nl

Rond de klok van vijf uur was de start 
van de Scholierenloop met meisjes 
groep 1 & 2. Het startschot werd gelost 
door jeugdburgemeester Luuk van 
den Nieuwenhuijzen. Het was voor 
hem zijn eerste officiële optreden als 
jeugdburgemeester. Het weer was ei-
genlijk wat aan de warme kant om te 
hardlopen, maar wat waren de scholie-
ren fanatiek en wat hadden ze er een 
zin in. De ene kwam wat betraand over 
de finish omdat het toch wat span-
nend was zo’n loop met heel veel leef-
tijdsgenootjes, de ander kwam met 
een trotse snoet over de finish, blij met 
zijn/haar prestatie. Totaal liepen er een 
kleine 500 scholieren mee aan de 
Scholierenloop en dat aantal is een 
nieuw record.

Rond 18.30 uur was de start van de hal-
ve marathonlopers, gevolgd door de 
start van de 5, 10, en 15 km. Het was 
heel mooi om jong en oud samen te 
zien lopen door het dorp en ook dit 
jaar was het Eckart College weer goed 
vertegenwoordigd. In het dorp hing 

Werner, Hanny en Evi voor de 25ste keer 
medewerking aan van Goghloop

Start scholierenloop

Uitslag Van Goghloop 2019   
 Dit zijn de 'Top 3' uitslagen van de Van 
Goghloop van zaterdag 1 juni 2019 

Mannen 5 km Bruto tijd Woonplaats
Thijs van den Berg 17.38 Eindhoven 
Ujendre Ramautarsing 17.39 Eindhoven 
Siebrand Rademaker 18.12 Nuenen

Vrouwen 5 km Bruto tijd Woonplaats
Anne Huver-Castelijns 20.15 Eindhoven 
Lianne Verloop 20.24 Best 
Doris Mayrhofer 20.31 Best

Mannen 10 km Bruto tijd Woonplaats 
Luc Schout 31.36 Nijmegen 
Rik van Laarhoven 36.58 Nuenen 
Peter-Paul Derks 37.36 Eindhoven

Vrouwen 10 km Bruto tijd Woonplaats 
Serana Tielbeek-Kemp 40.19 Nuenen 
Evonne van der Pol 47.46 St.Oederode 
Sandra Nijs 50.57 Nuenen

Mannen 15 km Bruto tijd Woonplaats 
Edwin Kok 59.43 Stiphout 
Stefan van Oosterwijk 1.03.08 Gemert 
Christian Tiemann 1.03.14 Mierlo

Vrouwen 15 km Bruto tijd Woonplaats 
Marjon Gevers 1.18.20 Nuenen 
Rikie Huyberts 1.18.38 St.Oederode
Michelle Hendrikx 1.20.43 Nuenen

Man. 1/2 marathon Bruto tijd Woonplaats
Stef Simons 1.14.17 Bree 
Bart van de Voort 1.24.14 Veldhoven 
Ralf Smets 1.25.40 Valkensw.

Vr.1/2 marathon Bruto tijd Woonplaats 
Lenneke Wolff 1.55.21 Veldhoven 
Marion Verspaget 1.55.21 Geldrop 
Carola Stork 1.59.27 Nuenen 
 

Uitslagen Scholierenloop 2019
Meisjes groep 1/2 
1: Simone van Veenendaal Rietpluim
2: Lynn van Wijk Dassenburcht
3: Marlies Duchateau Rietpluim

Jongens groep 1/2
1: Daniel Bogman Rietpluim
2: Sam Prinsen Wentelwiek
3: Stijn van Thiel Crijnsschool

Meisjes groep 3/4
1: Omola Philippen Dassenburcht
2: Lot van den Dungen Rietpluim
3: Nikki Ermers Nieuwe Linde

Jongens groep 3/4 
1: Bas Versteijnen Wentelwiek
2: Ries Strijards Nieuwe Linde
3: Jaume van Hooff Rietpluim

Meisjes groep 5/6 
1: Isabella Djuric Nieuwe Linde
2: Babette Estourgie Crijnsschool
3: Sofi e Nijssen Wentelwiek
 
Jongens groep 5/6
1: Gijs Boersma Heuvelrijk
2: Stijn Bovers Crijnsschool
3: Jard Lavrijsen Nieuwe Linde

Meisjes groep 7/8
1: Lotte Struijk Wentelwiek
2: Sanne van Loon Wentelwiek
3: Jente Leonhart Rietpluim
 
Jongens groep 7/8
1: Lucas Wammes Rietpluim
2: Noah Schijven Rietpluim
3: Levi Sweegers Dassenburcht

Kampioensteams voorjaarscompetitie   
TV Lissevoort Kampioensteams	  voorjaarscompetitie	  TV	  Lissevoort	  

	  

Zaterdag	  Dames	  Topklasse	  17+	  kampioen	  

Vlnr	  staand	  Marjolein	  Theeuwen,	  Liselotte	  Stienen	  en	  Nicole	  van	  den	  Reek,	  hurkend	  Veerle	  Janssen.	  

	  

	  

	  

Zondag	  heren	  6e	  klasse	  Lissevoort	  2	  

Vlnr:	  Gijs	  Kennis,	  Lars	  Voermans,	  Martijn	  Lauwers,	  Jeroen	  Adams	  en	  Chris	  Vijgenboom	  

Kampioensteams	  voorjaarscompetitie	  TV	  Lissevoort	  

	  

Zaterdag	  Dames	  Topklasse	  17+	  kampioen	  

Vlnr	  staand	  Marjolein	  Theeuwen,	  Liselotte	  Stienen	  en	  Nicole	  van	  den	  Reek,	  hurkend	  Veerle	  Janssen.	  

	  

	  

	  

Zondag	  heren	  6e	  klasse	  Lissevoort	  2	  

Vlnr:	  Gijs	  Kennis,	  Lars	  Voermans,	  Martijn	  Lauwers,	  Jeroen	  Adams	  en	  Chris	  Vijgenboom	  
	  

Zaterdag	  Dames	  17+	  Lissevoort	  2	  (2DE-‐3DD)	  

Vlnr.	  Elmi	  van	  Boxtel,	  Cindy	  Kuijten,	  Veronique	  Lemm,	  Peggy	  van	  der	  Velden	  en	  Muriel	  Nijenboer.	  

	  

	  

	  

Vrijdagavond	  gemengd	  17+	  LIssevoort2	  

Vlnr	  boven	  Debbie	  Wanders,	  Peter	  van	  de	  Burgt	  en	  Paul	  Driessen	  

Vlnr	  midden	  Inge	  Meulendijks	  en	  Eva	  de	  Ruiter	  

	  

Zaterdag	  Dames	  17+	  Lissevoort	  2	  (2DE-‐3DD)	  

Vlnr.	  Elmi	  van	  Boxtel,	  Cindy	  Kuijten,	  Veronique	  Lemm,	  Peggy	  van	  der	  Velden	  en	  Muriel	  Nijenboer.	  

	  

	  

	  

Vrijdagavond	  gemengd	  17+	  LIssevoort2	  

Vlnr	  boven	  Debbie	  Wanders,	  Peter	  van	  de	  Burgt	  en	  Paul	  Driessen	  

Vlnr	  midden	  Inge	  Meulendijks	  en	  Eva	  de	  Ruiter	  

	  

Dinsdag	  ochtend	  dames	  dubbel	  hoofdklasse	  17+	  

Vlnr	  boven	  Corina	  Alkema,	  Ellen	  van	  de	  Winkel	  en	  Marianne	  Maus.	  Zittend	  vlnr	  Annemiek	  Evers,	  
Hennie	  van	  Vlokhoven	  en	  Lianne	  Jansen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Vrijdagavond	  Dames	  Dubbel35+	  Lissevoort	  2	  

Vlnr	  boven	  Kim	  van	  de	  Laar,Annemiek	  Gielen,	  Karin	  Noll	  

Vlnr	  onder	  Wilma	  Verhoef	  en	  Monique	  Zwaan.	  

Niet	  op	  de	  foto	  Sandra	  Sullivan,	  Karin	  Schroer	  en	  Daphne	  Bronckers.	  

	  

	  

	  

Dinsdag	  ochtend	  dames	  dubbel	  hoofdklasse	  17+	  

Vlnr	  boven	  Corina	  Alkema,	  Ellen	  van	  de	  Winkel	  en	  Marianne	  Maus.	  Zittend	  vlnr	  Annemiek	  Evers,	  
Hennie	  van	  Vlokhoven	  en	  Lianne	  Jansen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Vrijdagavond	  Dames	  Dubbel35+	  Lissevoort	  2	  

Vlnr	  boven	  Kim	  van	  de	  Laar,Annemiek	  Gielen,	  Karin	  Noll	  

Vlnr	  onder	  Wilma	  Verhoef	  en	  Monique	  Zwaan.	  

Niet	  op	  de	  foto	  Sandra	  Sullivan,	  Karin	  Schroer	  en	  Daphne	  Bronckers.	  

	  

	  

Zaterdag 
Dames Topklasse 17+ kampioen
Vlnr staand Marjolein Theeuwen, Liselotte Stienen 
en Nicole van den Reek, hurkend Veerle Janssen.

Zondag
heren 6e klasse Lissevoort 2
Vlnr: Gijs Kennis, Lars Voermans, Martijn Lauwers, 
Jeroen Adams en Chris Vijgenboom

Dinsdag ochtend 
dames dubbel hoofdklasse 17+
Vlnr boven Corina Alkema, Ellen van de Winkel en 
Marianne Maus. Zittend vlnr Annemiek Evers, Hennie 
van Vlokhoven en Lianne Jansen.

Vrijdagavond 
dames dubbel35+ Lissevoort 2
Vlnr boven Kim van de Laar, Annemiek Gielen, Karin Noll
Vlnr onder Wilma Verhoef en Monique Zwaan. Niet op de 
foto Sandra Sullivan, Karin Schroer en Daphne Bronckers.

Zaterdag 
dames 17+ Lissevoort 2 (2DE-3DD)
Vlnr. Elmi van Boxtel, Cindy Kuijten, Veronique Lemm, 
Peggy van der Velden en Muriel Nijenboer.

Vrijdagavond 
gemengd 17+ Lissevoort2
Vlnr Debbie Wanders, Inge Meulendijks, Eva de Ruiter en 
Paul Driessen. De lange gast die er boven uitsteekt is 
Peter van de Burgt



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

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Wij zoeken kandidaten voor circa 20 uur per week 
Pak je kans 
In de afgelopen jaren hebben meerdere kandidaten succesvol deelgenomen aan het werk-leertraject. We starten daarom 
met een nieuw traject en zoeken klantgerichte collega’s, die stage willen lopen en de opleiding medewerker Publiekszaken 
willen volgen. Ook dit jaar is gekozen om met een aantal gemeenten in de regio samen te werken, zodat we meer 
mensen de kans bieden om werkervaring op te doen. Daarnaast biedt dit kansen voor de gemeenten om elkaar te 
ondersteunen. De afdelingen Publiekszaken (PZ) van de diverse gemeenten zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten 
die werkervaring op willen doen in combinatie met een vakgerichte opleiding medewerker Publiekszaken.  
 
Wat ga je doen  
De afdeling Publiekszaken verleent administratieve ondersteuning op het gebied van afhandelen en uitreiken van 
reisdocumenten, rijbewijzen en het maken van afspraken. Je neemt de telefoon aan, geeft algemene informatie en 
schakelt door. Je ontvangt burgers en klanten aan de centrale balie en je verwijst door. Je stage loop je een jaar lang bij 
één gemeente of een half jaar in twee gemeenten. Het betreft de periode medio september 2019 tot medio september 
2020. In deze periode ga je ook 8 uur per week een studie volgen. 
 
Wat vragen wij 
Je beschikt minimaal over een MBO werk- en denkniveau. Je bent bereid 8 uur per week de opleiding ‘medewerker 
Publiekszaken’ te volgen naast 12 uur stage. Je kunt goed mondeling en schriftelijk communiceren en je hebt een 
klantgerichte instelling. Daarnaast heb je enige ervaring met het werken op de computer.  
Als je een WW-uitkering hebt en de opleiding wilt volgen, geef dit dan voor het sollicitatiegesprek aan het UWV 
door. De adviseur werk van het UWV beoordeelt of de opleiding gevolgen heeft voor je uitkering. Waarschijnlijk zal 
slechts in uitzonderlijke situaties toestemming worden gegeven. 
 
Wat bieden wij  
Wij bieden jou de mogelijkheid om de opleiding ‘medewerker Publiekszaken’ vakinhoudelijk op MBO 3-niveau te volgen, 
die wij volledig vergoeden. Hiervoor wordt een opleidingscontract afgesloten. De reiskosten voor het volgen van de 
opleiding worden vergoed (locatie opleiding is St. Oedenrode). Voor de stage wordt geen stagevergoeding toegekend. Je 
komt in een leuke collegiale werkomgeving en wordt door medewerkers van de gemeenten begeleid. De 
werkervaringsplaats geeft je de kans om, met je opleiding en behaalde diploma, op zoek te gaan naar een baan!  
 
Interesse? 
Schrijf ons een enthousiaste brief waarom juist jij de kans moet krijgen op een werkervaringsplaats. Geef hierbij duidelijk 
aan naar welke gemeenten jouw voorkeur uitgaat (zie rechterzijde). Op woensdag 19 juni organiseren we voor 
geselecteerde kandidaten een Meet and Greet dag in gemeente Sint Oedenrode. Op dezelfde dag weet je al of je 
aangenomen bent. 
Solliciteren kan uitsluitend via https://vacatures.werkeninzuidoostbrabant.nl/ vóór 11 juni 2019. Bij definitieve plaatsing 
voor een werkervaringsplaats is het noodzakelijk om een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen of aan te 
vragen. De kosten hiervan worden vergoed. 

Opgeleid worden tot medewerker Publiekszaken 
en werkervaring opdoen bij één van de 

deelnemende gemeenten? 
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willen volgen. Ook dit jaar is gekozen om met een aantal gemeenten in de regio samen te werken, zodat we meer 
mensen de kans bieden om werkervaring op te doen. Daarnaast biedt dit kansen voor de gemeenten om elkaar te 
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door. De adviseur werk van het UWV beoordeelt of de opleiding gevolgen heeft voor je uitkering. Waarschijnlijk zal 
slechts in uitzonderlijke situaties toestemming worden gegeven. 
 
Wat bieden wij  
Wij bieden jou de mogelijkheid om de opleiding ‘medewerker Publiekszaken’ vakinhoudelijk op MBO 3-niveau te volgen, 
die wij volledig vergoeden. Hiervoor wordt een opleidingscontract afgesloten. De reiskosten voor het volgen van de 
opleiding worden vergoed (locatie opleiding is St. Oedenrode). Voor de stage wordt geen stagevergoeding toegekend. Je 
komt in een leuke collegiale werkomgeving en wordt door medewerkers van de gemeenten begeleid. De 
werkervaringsplaats geeft je de kans om, met je opleiding en behaalde diploma, op zoek te gaan naar een baan!  
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aan naar welke gemeenten jouw voorkeur uitgaat (zie rechterzijde). Op woensdag 19 juni organiseren we voor 
geselecteerde kandidaten een Meet and Greet dag in gemeente Sint Oedenrode. Op dezelfde dag weet je al of je 
aangenomen bent. 
Solliciteren kan uitsluitend via https://vacatures.werkeninzuidoostbrabant.nl/ vóór 11 juni 2019. Bij definitieve plaatsing 
voor een werkervaringsplaats is het noodzakelijk om een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen of aan te 
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