
W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl
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Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

 

Kick-O�  Maestro   
Drumfanfare Jong Leven 
In het kader van haar 60-jarig jubileum organiseert Drumfanfare Jong Leven 
Maestro. Velen zijn misschien bekend met dit TV fenomeen waar mensen zonder 
muzikale achtergrond een orkest gaan dirigeren. Op zaterdag 11 januari 2020 
vindt de eerste Nuenense Maestro plaats in de Theaterzaal van Het Klooster. 

Kandidaten en coaches. (Op de foto ontbreekt Tim Messerschmidt)

Speciale Likkepot 
bij Fons en Hennie 
Linders
De Likkepot organiseert al sinds 2006 
een goed verzorgde maaltijd op de 
vierde zondag van de maand op de lo-
catie De Goudvinkhof. De Likkepot be-
staat uit 30 vrijwilligers die ieder op 
hun beurt onze gasten op deze zonda-
gen smakelijke maar vooral gezellige 
uurtjes bezorgen. 
Onze gasten zijn Nuenense mensen 
die door diverse omstandigheden 
minder contacten hebben en de zon-
dagmiddag ‘saai’ vinden. Deze maand 
zijn wij blij verrast dat wij door  Fons en 
Hennie Linders uitgenodigd zijn om 
onze maandelijkse bijeenkomst op 
hun schitterende locatie te laten 
plaatsvinden. 
We zijn er van overtuigd dat deze groe-
ne en rustgevende locatie een extra di-
mensie zal toevoegen aan het genie-
ten van onze gasten.

Afgelopen dinsdag 11 juni werden de 
coaches en deelnemers voorgesteld aan 
onze muzikanten. Deze eerste editie van 
Maestro in onze gemeente belooft een 
spectaculaire avond te worden. 
De deelnemers van deze editie zijn: 
John Geven, raadslid van de gemeente 
Nuenen en onder andere organisator 
van Bloem & Tuin. Leonie van Hoof is 
werkzaam op natuurbegraafplaats 
Schoorsveld. Deze Nederwettense is 
tevens een voormalig Majorette van 
Drumfanfare Jong Leven. Gerard van 
Keulen, ondernemer in de breedste zin 
van het woord. Gerard vertelde dat het 
enige wat hij nog niet kan is muziek le-
zen. Riene Huibers is onze jongste kan-
didaat, Riene is werkzaam bij ZLTO Ne-
derland en voormalig prinses Carnaval 
van de Wetters. De vijfde kandidaat is 
Casper Mol uit Gerwen. Casper is ma-
kelaar en zijn hobby’s zijn vooral ge-
richt op sport. Dus dit is voor hem ook 
een echte uitdaging. 
Om onze Maestro’s al een beetje het 
gevoel te geven, ontvingen zij elk een 
dirigentenstokje. 
Deze vijf kandidaten beginnen in au-
gustus aan hun missie; het dirigeren 
van Drumfanfare Jong Leven. Dit doen 
ze natuurlijk niet alleen. Voor elke kan-
didaat staat een coach klaar. Deze coa-

Gerwen bakermat gipsyjazz

 Openluchtconcert bij ‘t Huysven 
In Gerwen wordt van 25 tot en met 28 juni de vierdaagse Masterclass ‘Sinti 
Jazz Guitar Camp’ gehouden. Deze masterclass voor gitaristen wordt vrijdag-
avond 28 juni afgesloten met een openluchtconcert van drie toppers onder 
de gipsyjazzmuzikanten: Paulus Schäfer, Fapy Lafertin en Romino Grünholz. 
Deze drie muzikanten zijn de leermeesters van de masterclass. De 26 deelne-
mende gitaristen afkomstig uit heel de wereld, beleven ook een publiek op-
treden. Zij beklimmen in groepjes van vier het podium bij ‘t Huysven. 

leiding van drie erkende gipsygitaris-
ten (leermeesters van de masterclass). 
Voor sologitarist Paulus Schäfer is het 
Camp een thuiswedstrijd. Samen met 
Fapy Lafertin, de nestor van de 
gipsyjazz, en ritmegitarist Romino 
Grünholz verzorgt hij deze masterclass. 

Voor de jaarlijkse masterclass is veel 
belangstelling, voor de editie 2019 
heeft een internationaal gezelschap 
van 26 gevorderde gitaristen inge-
schreven. De muzikanten gaan work-
shops volgen om de techniek van rit-
me- en solowerk te verbeteren onder 

Feliciteren   
voor geslaagden
Rond de Linde wil de komende 
periode, net zoals in voorgaande 
jaren, haar lezers de gelegenheid 
geven de Nuenense jeugd te felici-
teren met het behalen van het 
eindexamen van het voortgezet 
onderwijs. 

De felicitatie moet voorzien zijn 
van de naam/namen van de 
afzender(s), de naam voor wie de 
felicitatie bestemd is, op welke 
school het diploma is behaald en 
voor welk type onderwijs de leer-
ling geslaagd is. 

Stuur de felicitatie naar:
geslaagden@ronddelinde.nl

ches hebben hun sporen in de muziek 
al lang verdiend. De coaches zijn: Gerrie 
Baselmans, Max Kruijzen, Jeroen van 
Keulen, Tim Messerschmidt en Edwin 
van der Schoot. 
Het wordt een leuk en uitdagend tra-
ject waarvoor wij u van harte uitnodi-
gen om op 11 januari de finale te 
aanschouwen in Het Klooster. De 
kaartverkoop start in november. Via 
de media zullen wij u op de hoogte 
houden over de eerste Nuenense 
Maestro. 

Sleutelbos 
gevonden 
Het gaat om een sleutelbos van vier  
chrome sleutels met diverse sleutelrin-
gen. Gevonden op het Kikkerpad op 
13 juni in de buurt van het bruggetje. 
U kunt bellen met 06 42193575. 

 Tien nationaliteiten
Het is dus een masterclass voor gitaris-
ten die zich willen verdiepen in 
gipsyjazz. De muzikale deelnemers 
vertegenwoordigen tien nationalitei-
ten: van Amerika tot Noorwegen en 
van Australië tot Italië en natuurlijk 
ook gitaristen uit ons land. Gerwen 
wordt in de wereld voor dit genre jazz-
muziek beschouwd als de bakermat 
van de gipsyjazz. Vandaar de grote be-
langstelling voor de masterclass hier. 

Kaarten voor Openluchtconcert
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 of 06-
81935569. Poort open: 19.30 uur, aan-
vang: 20.00 uur, parkeren kan op het 
Kerkplein in de dorpskern Gerwen. 
Met de fiets en te voet is ’t Huysven 
ook goed bereikbaar. Locatie: ’t Huys-
ven, Huikert 35, 5674 RG Gerwen.

Optredens in de open lucht bij ‘t Huysven in Gerwen..... foto’s Cees van Keulen 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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DUURZAAMHEID
Milieubewust eten
Eten en drinken zorgt voor 20 tot 30% van onze milieubelasting. Het 
maakt veel verschil als je minder vlees eet en geen eten weggooit. 
Bekijk tien tips tegen voedselverspilling: 
https://www.youtube.com/watch?v=SRf9lAc75Fc

LINTJESREGEN 2020
Kent u iemand die een lintje verdient? Veel mensen zullen 
deze vraag met “ja” beantwoorden. Want overal in de 
gemeente Nuenen zetten mensen zich in voor verenigin-
gen of verrichten zij bijzondere activiteiten. Vaak zonder 
eigen belang, in alle bescheidenheid. Misschien komt de 
man of vrouw die u voor ogen hebt, vanwege zijn of haar 
bijzondere verdiensten in aanmerking voor een Konink-
lijke onderscheiding! Maar, dan moet voor hem of haar 
wel eerst een aanvraag ingediend worden. U kunt daarvoor zorgen.
Want iedereen kan iemand voorstellen voor een lintje! Op www.
lintjes.nl vindt u alle informatie over Koninklijke onderscheidingen, 
waaronder een voorbeeld van het aanvraagformulier. 

Algemene – of Bijzondere Gelegenheid?
Voor het indienen van een aanvraag bestaan twee mogelijkheden. 
De eerste is de Algemene Gelegenheid (Lintjesregen) ter gelegenheid 
van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. De 
tweede is een Bijzondere Gelegenheid. De datum van uitreiking moet 
dan betrekking hebben op een bijzondere gebeurtenis, die een 
nauwe relatie dient te hebben met de verdiensten van betrokkene. 
Dit kan bijvoorbeeld een jubileum zijn van de vereniging waarvoor 
het vrijwilligerswerk gedaan wordt.

Indientermijnen
Let op: de behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. 
Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. U als aanvra-
ger heeft tijd nodig voor het verzamelen van alle benodigde gegevens 
en het verzamelen van de benodigde ondersteuningsbrieven.
Aanvragen voor onderscheidingen ter gelegenheid van de Lintjesre-
gen 2020 dienen voor 8 juli 2019 in het bezit te zijn van de burge-
meester. Voor Bijzondere Gelegenheden geldt een indieningtermijn 
van vier maanden voor de beoogde datum van uitreiking.
Het indienen van een verzoek betekent overigens niet automatisch 
dat de Koninklijke Onderscheiding ook daadwerkelijk wordt toege-
kend. Het is daarom van groot belang dat aanvragers de voordracht 
met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandelen.

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

VERGUNNINGEN     
PERIODE 10-06-2019 EN 17-06-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Collse Heide 62 Uitbreiden loods 
De Paaihurken  Bouw voor tot 30 cm afgraven om fosfaat
in Nuenens Broek af te voeren 
Oranjestraat 16 Verbouwen woonhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Alvershool 1 Gebruiken als tijdelijk kinderdagverblijf 

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

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

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

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

AFVALWEETJE

In de zomermaanden juni, juli en augustus 
zamelen wij elke week het GFT+E afval in. 

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

OPENINGSTIJDEN IN ZOMERVAKANTIE
Tijdens de zomervakantie van week 29 t/m 33 (15 juli t/m 16 augus-
tus) zijn er aangepaste openingstijden voor de balies in het gemeen-
tehuis in Nuenen. Het gemeentehuis is alleen in de ochtend open 
van 8.30 tot 12.30 uur. Het gemeentehuis is gesloten op woensdag-
middag en –avond (17, 24 en 31 juli + 7 en 14 augustus). De ge-
meente werkt volledig op afspraak.

OVERLAST EIKENPROCESSIERUPS
Ook in de gemeente Nuenen regent het meldingen van overlast door 
processierupsen. Ondanks dat we al met een dubbele ploeg aan de 
bestrijding werken, krijgen we het aantal meldingen nauwelijks bij-
gebeend. Meldingen over locaties in de buurt van scholen en speel-
plekken krijgen voorrang. Overige meldingen worden per buurt 
opgepakt. De bestrijding is specialistisch werk waarvoor we gecer-
tifi ceerde bedrijven inzetten. De planning wijzigt regelmatig, we 
kunnen daarom moeilijk iets zeggen over wanneer welke melding 
precies wordt afgehandeld. Wilt u zelf een melding doen, doe dat 
dan via www.nuenen.nl/meldpunt

Wat kunt u zelf doen:
Voorkom klachten door uit de 
buurt te blijven van eikenbomen 
met nesten van eikenprocessierup-
sen. De haren van de rupsen kun-
nen ook door de wind meegevoerd 
worden. Probeer aanraking met 
brandharen te voorkomen door 
ondanks het zomerse weer armen, 
benen en schouders te bedekken 
met kleding. Contact met de haren 
van de eikenprocessierups kan 
klachten geven zoals: jeuk, rode 
huiduitslag, irritatie aan ogen en 
luchtwegen. Toch in contact geko-
men met de haren en bovenstaan-
de klachten gekregen: niet krab-
ben, spoel de huid en ogen met 
water, douche en trek andere kle-
ding aan. Ga bij ernstige klachten 
naar de huisarts. 

Rookvrije St. Anna Ziekenhuis
Roken en gezondheid gaan niet samen. Het St. Anna Ziekenhuis is van me-
ning dat een omgeving waar gezondheid centraal staat rookvrij is. In navol-
ging van onder meer andere ziekenhuizen, gezondheidscentra, scholen en 
openbare gebouwen wordt het Anna daarom vanaf 1 oktober rookvrij. Dan 
mag er niet meer gerookt worden op het terrein van het ziekenhuis, zowel in 
Geldrop als in Eindhoven. Dus ook niet op de parkeerplaats of voor de in-
gangen. Dit geldt voor medewerkers, patiënten en bezoekers.

Hulp bij het stoppen met roken
Roken is zeer verslavend en het is 
moeilijk om te stoppen. Daarom biedt 
het Anna hulp aan medewerkers en 
patiënten die met roken willen stop-
pen. Medewerkers die willen stoppen 
kunnen onder meer deelnemen aan 
stop met roken trainingen. Artsen kun-
nen patiënten die willen stoppen met 
roken doorverwijzen naar hun huisarts 
of ze krijgen een verwijzing voor de 
rookstoppolikliniek in het ziekenhuis. 

Op weg naar een rookvrije generatie
Met de invoer van een rookvrij zieken-
huis sluit het Anna aan bij de landelijke 

campagne ‘Op weg naar een rookvrije 
generatie’. Een initiatief van Hartstich-
ting, KWF Kankerbestrijding en Long-
fonds. www.rookvrijegeneratie.nl

Squadra Triathlon Nuenen 
voor een gezellige     
en sportieve dag
Squadra Triathlon Nuenen staat voor kwaliteit en toegankelijkheid. Dit laagdrem-
pelig evenement is bedoeld voor atleten op elk niveau, zowel jong als oud. 
Dit gezellig evenement vol actie en spektakel zal gehouden worden op en rond-
om het Laco Strandbad Nuenen (Enodedreef 3 5674 TG Nuenen) op zondag 30 
juni 2019. De eerste start is om 09.30 uur. De toeschouwers hebben hier zicht op 
zowel de start als de finish en kunnen met gemak alle drie de onderdelen aan-
schouwen. Schrijf je in of kom kijken op dit prachtige triathlon evenement en 
maak er met ons een gezellige en sportieve dag van.
Voor meer info of aanmelden  zie www.squadratriathlon.nl

Squadra Triathlon Nuenen 
voor een gezellige     2 0 1 9

12 t/m 21 juli
Landgoed Gulbergen

Speciale voorverkoop bij 
Intratuin Nuenen

www.bloementuin.nl



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

Leuk om te geven
Barbeque Workshop!

Shoarma pakket
500 gram vlees, 5 broodjes en bakje saus ......... 7,45
Meatloaf Texmex
........................................................100 gram 1,85
100 gram Gebr. Rosbief +
100 gram Gebr. Gehakt ....................  3,55
Saté pakket
500 gram vlees en bakje saté saus ....................  6,95
Caprese al forno
..........................................................100 gram 2,45
KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
2 Gebr. Gehaktballen “uit eigen keuken” ..GRATIS

KOOPJE

ACTIE
3 + 1 GRATIS

De actie loopt 
t/m 30 juni 2019

Tijdens deze actie 
is het mogelijk om 

maten, modellen en 
kleuren met elkaar te 

combineren. 

Parkhof 1 - Nuenen
040 763 0415 
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

SPECIAL

VLEESWAREN

HEERLIJK

SPECIAL

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

ZOMERAVONDEN
VOOR DE  FRISSE

* De actie geldt t/m 29 juni 2019 in de winkel en onze webshop.

SHOP EEN JACK MET €40,- KORTING 
EN EEN TRUI/VEST MET €25,- KORTING!*

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

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)
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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

Maandag 24 t/m zaterdag 29 juni 
Collecte Natuurmonumenten

Dinsdag 25 t/m vrijdag 28 juni 
20.00 uur Openluchtconcert

Vierdaagse Masterclass 
‘Sinti Jazz Guitar Camp’

‘t Huysven, Huikert 35, Gerwen

Vrijdag 28 juni
20.00-23.00 uur Afsluitende avond

Jazz Guitar Camp
‘t Huysven, De Huikert 35 in Nuenen

Van 29 op 30 juni 
Camping de Kievit (jaarlijkse overnachting 

in tenten)
Kerkstraat 10 Nuenen

Zondag 23 juni
Doorkomst ZLM Tour

Locatie: Soeterbeekseweg - Broekdijk - 
Gerwenseweg - Smits van Oyenlaan - 

richting Lieshout

Zondag 23 juni
11.30 uur Al Weer Wandelclub 20 kilometer 

wandeling. Manege Hooidonk Nuenen
12.15 uur Sacramentsprocessie 

Oude Sint-Clemenskerk te Gerwen

Maandag 24 juni
14.00 uur Een reisverslag van een fi etstocht 

naar Spanje door Peter Linders
D’n Heuvel, Gerwen. 

Maandag 24 juni
Plantenwandeling Nuenens Broek IVN 

Nuenen. 19.00 uur. Vertrek per fi ets bij Het 
Klooster. Start wandeling enige tijd later 

vanaf de hoek Lissevoort/Eikenlaan

Vrijdag 21 juni
10.00-12.00 uur Infobijeenkomst ANWB Auto-

Maatje Nuenen. Het Kwetternest 10 Nuenen
20.00 uur Kienavond KBO Lieshout

Dorpshuis in Lieshout

Vrijdag 21 juni
20.00 uur Laatste repetitie Top2000 koor

‘De Regenboog’ Sportlaan Nuenen
20.30 uur Woodstock. Frank Lammers & all-

star band Strange Brew. OL Mariahout

Zaterdag 22 juni 19.15 uur, zondag 23 
juni 14.30 uur, vrijdag 28 juni 19.15 uur 

en zaterdag 29 juni 19.15 uur
Interact dans theater presenteert ‘Elysium’

Het Klooster te Nuenen

Zaterdag 22 en zondag 23 juni
Handelse Processie. Route loopt via de 

Opwettenseweg, Geldropsedijk, Europalaan, 
Parkstraat, Kerkstraat, Park, Berg, 

Gerwenseweg, Ruiterweg en Lieshoutseweg

t/m 7 juli
Kunstroute afval=landschap
Locatie: Landgoed Gulbergen

Donderdag 20 juni
14.30-19.00 uur Open dag Veldsink Groep

De Pinckart 54
19.30 uur Ontmoetingsavond Lets ruilkring

Dorpsboerderij Weverkeshof Nuenen

Donderdag 20 juni
20.30 uur 1 jarig bestaan 

Casual Blue concert
Café Schafrath

Vrijdag 21 juni vanaf 10.00 uur 
Zaterdag 22 juni vanaf 09.00 uur
Inzamelactie voor de Voedselbank 

bij de supermarkten in Nuenen

t/m zondag 23 juni 
Open 35+ VET-toernooi

Tennispark van TV Wettenseind

  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 22 juni 18.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor P. Clement. 
Zondag 23 juni 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastoraal wer-
ker P. Peters.

Misintenties
Zaterdag 22 juni 18.30 uur: Marianne 
Schutte - Willems.
Zondag 23 juni 09.30 uur: Annie van 
Kemenade; Jo Michiels; Diny van Rijt; 
Lien Eliëns; Mini Michiels - van Ekert; 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelingen. 

Mededelingen
In onze parochie is overleden Ad van 
den Akker, Van Lenthof 32. Wij wensen 
de familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

De opbrengst van de extra collecte 
voor de Nederlandse Missionarissen 
bedroeg in Nuenen € 350,49. Hartelijk 
dank hiervoor.

Voor de opbrengst van de sponsorac-
tie voor Zuster Bonnie, zie de medede-
lingen van St. Clemenskerk te Gerwen. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Zondag 23 juni 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastoraal wer-
ker P. Peters.
 
Misintenties 
Dinie van Rooij - Roijakkers, vanwege 
trouwdag; Harrie van Hoof; Harrie 
Douven en overleden ouders Van der 
Wielen - Frericksen.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de Nederlandse Missionarissen 
bedroeg in Gerwen € 208,00. Hartelijk 
dank hiervoor.

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

Maand juni
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.

De tussenopbrengst van de sponsoractie 
voor zuster Bonnie bedraagt € 773,- 
mede dankzij de opbrengst van de regio-
kringgilde eucharistieviering ad € 421,-.
De actie duurt nog tot einde juli, dus u 
kunt nog meedoen. U kunt uw gift de-
poneren in de houten collectekist ach-
ter in de kerk van Nederwetten of in de 
brievenbus in de kerkdeur van de kerk 
van Gerwen of storten op de bankre-
kening NL32RABO 0137 4042 47 t.n.v. 
de RK Parochie heilig Kruis Nuenen ca, 
onder vermelding van ‘gift voor zuster 
Bonnie’. Heel hartelijk dank! 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 23 juni 09.30 uur: viering, gele-
genheidskoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties 
Jan Coppelmans; Jan Migchels; Cissy 
Rooijackers.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de Nederlandse Missionarissen 
bedroeg in Nederwetten € 45,95. Har-
telijk dank hiervoor.
Voor de opbrengst van de sponsorac-
tie voor Zuster Bonnie, zie de medede-
lingen van St. Clemenskerk te Gerwen.  

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

Zondag 23 juni zal Axel Rooze om 
10.00 uur voorgaan. De collecte is deze 
keer voor ZWO Syrië kerken bakens 
van hoop. Voor kinderen van de basis-
school zal er kindernevendienst zijn. U 
bent van harte welkom om deze kerk-
diensten met ons mee te vieren.
 

Woensdag 19 juni, om 20.00 uur een 
bijeenkomst met als onderwerp: Help, 
het klimaat verandert! Wat moeten we 
doen? Toegang € 3,-
Donderdag 20 juni is er zoals elke donder-
dag tussen 10.00-12.00 uur Open Huis.
Onder het genot van een kopje koffie 
of thee is er de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten. Voor meer informatie: zie 
onze website en op Facebook.
 
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 20 juni. Feest van het Aller-
heiligst Sacrament. 17.30 uur Lof; 
18.30 H. Mis.
Vrijdag 21 juni. 07.15 uur H. Mis, H. Al-
oysius van Gonzaga, belijder.
Zaterdag 22 juni. 08.00 uur H. Mis, H. 
Paulinus, bisschop en belijder.
Zondag 23 juni. Plechtige Viering van 
Sacramentsdag. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis; 12,15 uur Sacramentspro-
cessie. Erna feest in de tuin. 
Maandag 24 juni. 18.30 uur H. Mis, Ge-
boorte van de H. Johannes de Doper.
Dinsdag 25 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Wilhelmus, abt.
Woensdag 26 juni. 07.15 uur, H. Johan-
nes en Paulus, martelaren.
 
Sacramentsprocessie om 12.15 uur
Op zondag 23 juni is het in de katholie-
ke Kerk Sacramentsdag. De plechtige 
Latijnse Hoogmis begint om 10.30 uur. 
Na de Hoogmis om 12.15 uur begint de 
stoet van de Sacramentsprocessie. Het 
feest is nu bijna 800 jaar oud; begonnen 
door de H. Juliana van Luik. Het centrale 
deel van de processie is de priester met 
monstrans met het Allerheiligste onder 
een baldakijn. Verder trekken er bruid-
jes mee die bloemen strooien; er zijn 
groepen die heiligenbeelden meedra-
gen. Ondertussen bidden en zingen de 
meelopende gelovigen. Er zijn twee 
rustaltaren, waar een moment van aan-
bidding is. De processie zal ongeveer 
twee uur duren. Om ca. 14.00 uur is de 
stoet weer terug in de middeleeuwse 
Clemenskerk. Na afloop van de kerkelij-
ke plechtigheid is er een feest in de tuin 
van de priorij. Daar vieren de proces-
siegangers feest met koffie en taart.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl

Sacraments-
processie   
trekt feestelijk 
door Gerwen
 
Op zondag 23 juni is het in de katholie-
ke Kerk Sacramentsdag. In Gerwen 
trekt de aloude sacramentsprocessie 
door het dorp. Deze processie trekt uit 
onder de leuze ‘Feest van geloof’. De 
plechtige Latijnse Hoogmis begint om 
10.30 uur. Na de Hoogmis om 12.15 
uur begint de stoet van de Sacra-
mentsprocessie. 
 
Het feest is nu bijna 800 jaar oud; be-
gonnen door de H. Juliana van Luik. 
Het centrale deel van de processie is 
de priester met monstrans met het Al-
lerheiligste onder een baldakijn. Ver-
der trekken er bruidjes mee die bloe-
men strooien; er zijn groepen die heili-
genbeelden meedragen. Ondertussen 
bidden en zingen de meelopende ge-
lovigen. Er zijn twee rustaltaren, waar 
een moment van aanbidding is. De 
processie zal ongeveer twee uur du-
ren. Om ca. 14.00 uur is de stoet weer 
terug in de middeleeuwse Clemens-
kerk. Na afloop van de kerkelijke plech-
tigheid is er een feest in de tuin van de 
priorij. Daar vieren de processiegan-
gers feest met koffie en taart.

Help, het klimaat 
verandert! Wat 
moeten we doen?
Eind maart sprak weerman en klimaat-
wetenschapper Peter Kuipers Munne-
ke in de Regenboog in Nuenen over 
klimaatverandering. Kernpunt in zijn 
verhaal was dat klimaatverandering in 
belangrijke mate wordt veroorzaakt 
door menselijk handelen.
Op 19 juni komt de vervolgvraag aan 
de orde: wat kunnen we tegen kli-
maatverandering doen?
Dr. Jacques Kimman zal spreken over 
de vraag welke technische, economi-
sche en sociale oplossingen en maat-
regelen effectief en haalbaar zijn. 
Kimman is natuurkundige en als lector 
nieuwe energie verbonden aan Zuyd 
Hogeschool. Hij werkt tevens als senior 
adviseur nationale en internationale 
energietransitie bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. Enkele van 
zijn thema’s zijn: innovatie, nieuwe 
energie, duurzame materialen, ener-
gie in de gebouwde omgeving, duur-
zame gebiedsontwikkeling en kracht 
van de regio.

Datum: woensdag 19 juni
Aanvang: 20 uur, kosten € 3,-
Plaats: De Regenboog, Sportlaan 5
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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:

Inschrijvingen    
Burendag 2019 van start
De inschrijving voor de veertiende editie van Burendag is geopend. Vanaf 
nu kan iedereen die zijn buren beter wil leren kennen een burendagactivi-
teit aanmelden via www.burendag.nl. Dit jaar bieden de organisatoren Dou-
we Egberts en het Oranje Fonds een aantal buurten in het land een extra 
steuntje in de rug. Het gaat daarbij om buurten waar doorgaans minder on-
derlinge verbinding is, maar waar wel behoefte is aan meer contact. Buren-
dag valt dit jaar op 28 september.
 

1 miljoen mensen mee aan Burendag. 
Buren kunnen via www.burendag.nl 
een aanvraag bij het Oranje Fonds in-
dienen voor een financiële bijdrage 
van maximaal 350 euro voor hun Bu-
rendagactiviteiten. Om hiervoor in 
aanmerking te komen moet de activi-
teit aan bepaalde voorwaarden vol-
doen. Deze zijn te vinden op de site 
www.burendag.nl

Burendag wordt ieder jaar door Dou-
we Egberts en het Oranje Fonds geor-
ganiseerd om contact tussen buurtge-
noten te bevorderen. De dag is ont-
staan vanuit de gedachte dat buurten 
gezelliger, socialer en veiliger worden 
als buren elkaar kennen. Burendag 
biedt iedereen in Nederland een 
mooie gelegenheid om op een laag-
drempelige manier in contact te ko-
men met hun buren. Zo kan iedereen 
ontdekken wie er in zijn of haar buurt 
woont en wordt tijdens Burendag vaak 
de basis gelegd voor nieuwe contac-
ten. Zo kan één dag een effect hebben 
dat veel langer duurt.

‘Iedereen kan meedoen’
Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: 
“We willen iedere inwoner van ons 
land van harte uitnodigen om mee te 
doen met Burendag. Meedoen is heel 
gemakkelijk en kan al door een koffie-
moment te organiseren voor mensen 
uit de buurt. Daar is niet meer voor no-
dig dan wat tafels, stoelen, koffie en 
misschien wat lekkers. Maar groots uit-
pakken kan natuurlijk ook. Met je bu-
ren in contact komen kan heel simpel 
zijn en het kan enorme meerwaarde 
bieden.”
  
Sinds 2006 al 42.000 activiteiten
In 2006 organiseerde Douwe Egberts 
de eerste editie van Burendag met 
300.000 deelnemers, waarna het Oran-
je Fonds als medeorganisator in 2008 
aansloot. Sinds 2006 organiseerden 
buurten al zo’n 42.000 Burendagactivi-
teiten. Inmiddels doen er jaarlijks zo’n 

3400 kilometer op de � ets
Peter Linders maakte een � etstocht van wel 3400 kilometer. Hij � etste, in 
zijn eentje, van Nuenen naar de zuid Spaanse plaats, Montejaque. De aanlei-
ding van deze lange � etstocht was de ernstige ziekte van zijn partner. On-
derweg zag hij prachtige dingen en namen zijn gedachten de vrije loop. 
Soms waren er momenten van eenzaamheid en ook moest hij slecht weer 
trotseren, maar uiteindelijk heeft hij het geheel op eigen kracht gehaald. En 
dat in 35 dagen! 

mee eten met Ittemee, de eerstvol-
gende keer is 21 juni. Kijk op onze 
website voor meer informatie.
De WLG; werkgroep leefbaarheid Ger-
wen. Mailadres: werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com, Telefoon: 06-
41102625. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

De route was mooi en meestal rustig, 
in een zeer afwisselende omgeving, 
maar ook regelmatig steil omhoog of 
omlaag. Een avontuur vol ups en 
downs, waar Peter graag over komt 
vertellen bij de WLG. 

U bent van harte welkom, maandag 24 
juni, vanaf 13.30 uur staat de koffie 
klaar. Peter Linders zal spreken vanaf 
14.00  uur in D’n Heuvel, Heuvel 11 te 
Gerwen. Aanmelden is niet nodig.

In juli en augustus zijn de vakantie-
maanden, maar bij de WLG kunt u op 
maandag gewoon terecht voor een 
lekker bakje koffie of thee en een 
praatje, tijden de inloop iedere maan-
dag vanaf 13.30 uur. Ook de wandelin-
gen op maandag blijven gewoon 
doorgaan, net als het fietsen op de vrij-
dagen. Eén keer per maand kunt u 

 Open brief aan het college   
en de gemeenteraad van Nuenen
In het Eindhovens Dagblad van 12 juni jl. lazen we het bericht dat het colle-
ge van B en W ervoor kiest om toch seniorenwoningen te laten bouwen in de 
Emmastraat in Nuenen. Voor senioren is dat een unieke locatie, omdat deze 
plek slechts op een steenworp afstand van het centrum van Nuenen ligt. 
Voorzieningen dichtbij en er is altijd wat te doen in of rond het Park. 

Onderzoeker Prof. Tiny Kardol hield 
een jaar geleden een onderzoek onder 
de Nuenense senioren. Hij zag dat be-
schikbaarheid van andere woonvor-
men dichterbij voorzieningen in het 
centrum van Nuenen, door senioren 
heel aanlokkelijk gevonden wordt om 
te verhuizen. In die zin is de Emma-
straat een perfecte locatie.
Wij begrijpen de argumenten van 
buurtbewoners niet dat zij hier tegen 
kunnen zijn. Er komen andere woon-
vormen dan men gewend is. Er wordt 
een stukje solidariteit gevraagd met 
deze doelgroep waarvan men in no-
time zelf ook deel gaat uitmaken. De 
vergrijzing neemt in Nuenen immers 
hand over hand toe. Op een inwoner-
aantal van 23.019 zijn 5795 inwoners 
ouder dan 65 jaar. Dat is meer dan 25 % 
van het totaal!

Raadsleden, u gaat over dit plan in de 
maand juli stemmen. Neem uw verant-
woordelijkheid!

Bestuur Senergiek, 
seniorenvereniging Nuenen.

We zien een dappere stellingname van 
het college van B&W omdat de op-
brengst beduidend lager kan uitvallen 
dan het oude plan met halfvrijstaande 
huizen. Over zoveel lef zijn we zeer ver-
heugd omdat al langere tijd bekend is 
dat de komende jaren de behoefte aan 
kleinere wooneenheden voor senio-
ren in onze gemeente sterk gaat toe-
nemen. 
Huiseigenaren op leeftijd realiseren 
zich terdege dat hun huis eigenlijk te 
groot is om er alleen of met z’n tweeën 
te blijven wonen. Het huis schoon en 
op orde houden, terwijl een aantal ka-
mers niet meer gebruikt wordt. Een 
grote tuin moeten onderhouden. Aller-
lei onderhoudswerkzaamheden aan 
huis moeten laten uitvoeren om ach-
terstallig onderhoud uit te sluiten, en 
voor wie? Kleiner wonen dichtbij het 
centrum met leeftijdgenoten is ook 
vanuit dat oogpunt zeer aantrekkelijk!
De woningmarkt zit echter op slot, er is 
geen doorstroming mogelijk omdat er 
onvoldoende alternatieven zijn. Senio-
ren in Nuenen vragen initiatieven van u. 

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

De kinderen De Louw bouwden in 1864 een boerderij nabij 
het zojuist gerealiseerde spoor. Zoals dat in die tijd veel voorkwam, werd er in 
de boerderij ook een bierhuis uitgebaat. Slechts vijf jaar later brandde de boel 
af “ bij gelegenheid van den jaarlijksen teerdag der gilden, waarschijnlijk ten 
gevolge van teergastens of kinderens onvoorzigtigheden”. Het bierhuis had 
in de jaren die volgden stevige concurrentie van het Stationskoffiehuis en het 
café van Rooijakkers. Toen het Stationskoffiehuis werd gesloten ontfermden 
de uitbaters Jan en Trineke de Louw zich over de Eeneindse harmonie die er 
repeteerde. Op de foto de leden van de harmonie in 1942 en de boerderij 
toen deze niet meer als bierhuis in gebruik was. De boerderij bestaat nog al-
tijd en is te vinden op het Eeneind 32.
Meer lezen? Kijk ook eens in het boek Nuenen op het randje op blz. 247.

Alleen nog 
kanoverbod tussen 
Eindhoven en Son 
Het kanoverbod dat woensdag 5 juni 
is ingesteld voor de Dommel van de 
Belgische grens tot en met Boxtel, is 
op één traject na ingetrokken. Alleen 
tussen de rioolwaterzuivering in Eind-
hoven en het Wilhelminakanaal is het 
nog verboden om te kanoën. Op alle 
andere trajecten is de Dommel vrijge-
maakt van omgewaaide bomen. Hier 
mag weer gekanood worden. 

Het slechte weer in de avond/nacht 
van dinsdag 4 juni op woensdag 5 juni 
zorgde ervoor dat op diverse plekken 
omgewaaide bomen in de Dommel la-
gen. Kanoën in de Dommel werd daar-
mee onveilig. Er wordt hard gewerkt 
om ook de omgewaaide bomen tus-
sen de rioolwaterzuivering in Eindho-
ven en het Wilhelminakanaal te ver-
wijderen. 
www.dommel.nl

Na vreugde   
komt het Leed
Het leed kwam na de schitterende da-
gen bij de molen waar we de kringdag 
van Kempenland mochten vieren en 
na mochten genieten van de twee 
kleurrijke dagen. Het afbreken en op-
ruimen van het feestterrein was vlot 
verlopen. E.e.a. moest weer in orde ge-
bracht worden op ons eigen terrein en 
clubhuis.
Groot was onze verbazing toen we 
moesten constateren dat de majesteite-
lijke St Anna boom de Tilia tomentosa 
Sinte Anna de storm van 5 op 6 juni niet 
overleefd had. De boom die voor scha-
duw zorgde of waaronder je even kon 
schuilen is er niet meer en moest ge-
ruimd worden. Gelukkig is de aarden 
kruik, met daar in een document van 
het St Annagilde, bewaard gebleven. 
Zo’n boom van vriendschap moet be-
waard blijven.
Hopelijk kunnen we dit najaar een 
nieuwe boom planten waar onder een 
nieuwe tweede kruik geplaatst kan 
worden, zodat er een nieuwe schuil-
plek ontstaat.
Boompje groot, plantertje dood, hoeft 
niet altijd uit te komen.

St. Annagilde Nederwetten nodigt u uit
Aankomende zondag 7 juli vindt niet het 2-jaarlijkse koningschieten plaats 
voor gilde leden, maar wordt er geschoten om het ‘Roland van Pareren’ wis-
selschild en het ‘Fam Kluijtmans’ wisselschild. Aanvang is 13.00 uur en ie-
dereen is van harte welkom aan de Heerendonk 6 . 

Daarna starten we om 14.30 uur met 
de schietwedstrijd voor de Dorps Ko-
ning/Koningin. Iedereen van 18 jaar en 
ouder kan zich aanmelden vóór 14.30 
om mee te strijden voor de titel en het 
bijbehorende zilveren wisselschild. Er 

wordt met het geweer geschoten op 
een houten vogel, die op 17 meter 
hoog op de schutsboom staat. 

We eindigen de middag met het 4-tal 
schieten op de wip. Dit is voor de echte 
scherpschutters. Stel zelf een team sa-
men en probeer het beste 4-tal van 
Nederwetten te worden. Ook hiervoor 
dien je op tijd aan te melden. 

Aan de wedstrijd Dorps Koning/Konin-
gin en het 4-tal schieten mogen géén 
gildeleden meedoen. 
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Geweldige 50e Avondvierdaagse!
Op dinsdag 4 juni ging hij van start: de Avondvierdaagse georganiseerd 
door wandelsportvereniging WSV Nuenen. Vol ongeduld wachtten 1150 be-
talende lopers (voornamelijk kinderen) en ongeveer 200 begeleiders op het 
startsein. Voor het zover was, hadden de wandelaars hun eerste traktatie al 
te pakken: een raketijsje beschikbaar gesteld door SNS in samenwerking 
met basisschool ‘De Mijlpaal’.

pad om armen vol stempels te verza-
melen!
Behalve SNS lieten nog meer sponso-
ren zich van hun beste zijde zien. Zo 
waren er krentenbollen van bakkerij 
Godfried de Vocht, appeltjes van de 
Jumbo in het centrum, komkommer-
stukjes van Kids Society en bananen 
van de Jumbo in het Kernkwartier ver-
deeld over de verschillende wandel-
avonden. Lekker! 
Vrijdag bleef gelukkig het voorspelde 
hevige onweer Nuenen en omgeving 
bespaard! Zoals afgesproken stond om 
acht uur showkorps ‘Oefening en Vol-
harding’ de wandelaars op te wachten 
en vertrok de stoet vanaf het Gemeen-
tehuis langs de Akkers naar het Park. 
Daar stonden veel vaders, moeders, 
opa’s en oma’s de kinderen met bloe-
men en snoep op te wachten. Alle 
wandelaars ontvingen de verdiende 
eerste, tweede, derde of zoveelste me-
daille en een heuptasje van de organi-
satie vanwege hun 50-jarig jubileum. 
In de stralende zon! Ook burgemeester 
Houben was in het Park aanwezig om 
de wandelaars te verwelkomen. Na 
een kort woordje heeft hij vooral met 
de kinderen gepraat. Die vonden dat 
erg leuk. De afsluiting in het Park is al-
tijd een heel feestelijke bijeenkomst. 
En dankzij het prachtige weer bleven 
heel wat ouders en kinderen op de ter-
rassen aan het Park hangen. Deze vijf-
tigste editie van de Avondvierdaagse 
was een geweldig evenement en 
(weer) een groot succes!!

Reina Perdijk en Ankie Legius

Klokslag half 7 gingen de hekken open 
en verliet de massa enthousiaste lo-
pers, rennend, huppelend, kletsend, 
ijsje likkend het verzamelpunt. Wat 
een kleurrijk en vrolijk tafereel! 
Op naar de eerste controlepost. Langs 
de route hielden toevallige passanten 
stil om te genieten van de feestelijke 
optocht. Wat een gezelligheid! Kinde-
ren in paars, blauw, oranje, zwart, wit t-
shirt of geel hesje al naar gelang de 
school waartoe ze behoorden. Op de 
kruising Boord/Beukenlaan was de 
eerste stempelpost. Een drukte van 
belang. Drie stempelaars werkten zich 
een slag in de rondte om armen, soms 
gezichten of een kaartje van stempels 
te voorzien. Hoe meer stempels hoe 
beter!
Op deze eerste dag zorgde ‘Vierkant 
Rond’ voor extra veel sfeer met hun 
livemuziek. Zij speelden in de Dubbe-
straat en de wandelaars kwamen daar 
zowel op de heen- als de terugweg 
langs. Geweldig! Hopelijk wordt dit 
traditie.
Woensdagochtend werd duidelijk wat 
de schade was die het noodweer van 
de vorige avond had aangericht. De 
hele route van de tweede dag lag be-
zaaid met afgerukte takken en blade-
ren. De gemeente moest snel aan de 
slag. Zelfs met zwaar materieel op de 
vier plaatsen waar omgewaaide bo-
men de doorgang totaal versperden. 
Stress voor de organisatie! Maar de ge-
meente deed zijn uiterste best en ’s 
avonds was de hele route toegankelijk 
en zelfs keurig geveegd. Een pluim! De 
wandelaars konden weer vrolijk op 

DOEN! Nederwetten knalt!
In het weekend van 14, 15, 16 juni organiseerde DOEN! KPJ Nederwetten 
een groot feest voor het hele dorp. Dit feest vond plaats ter gelegenheid van 
het 90 jarig bestaan van de vereniging. Iedereen uit het hele dorp was wel-
kom om dit feest mee te vieren.

Lijn 7 sloot de dag af met een knallend 
muziekfeest en een daverende show. 
De volle zaal kon zich helemaal uitle-
ven en genoot van deze superband.
Op zondagochtend trok drumfanfare 
Jong Leven door de Nederwettense 
straten om alle stratenteams op te ha-
len en naar het feestterrein te brengen. 
Een erg mooi gekleurde stoet van 
mensen trok door het dorp.
Wethouder Tindemans opende daarna 
de stratentienkamp. Ook nu stonden 
er tien sportieve spellen voor de teams 
klaar. Veel van de sportieve spellen 
werden gecombineerd met woord-
zoekers en puzzels. Zo kon iedereen 
aan de uitdagende spellen meedoen! 
De onderlinge strijd was erg groot, 
waarbij pogingen tot valsspelen vak-
kundig door de juryleden werden aan-
gepakt. De uiteindelijke winnaar werd 

Op vrijdagavond werd het feestweek-
end direct knallend geopend met een 
ontzettend komische show. Marlon 
Kicken was de gastspreker van de 
avond. Hij vermaakte de volle zaal met 
zijn verhaal over zijn verhuizing naar 
de boerderij. Maar ook Gerrie Smits, 
Roel C. Verburg (als slechtste rapper 
van de straat) en Arie Koomen wisten 
de zaal erg kostelijk te vermaken.
Op zaterdag stonden er tien erg leuke 
spellen klaar voor de jeugd. Zij konden 
zich helemaal uitleven op stormba-
nen, waren er veel waterspellen maar 
ook hun voel- en proefzintuigen wer-
den aan het werk gezet. Als toetje was 
er nog een spectaculaire schuimparty. 
Terwijl de jeugd zich buiten uitleefden, 
konden de volwassenen binnen een 
kaartje leggen. Lex Huibers ging er 
met de mooiste prijs vandoor!

Thesaurie
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VAKANTIE 
van maandag 24 juni 
t/m dinsdag 16 juli,

wij zijn dan gesloten.

Woensdag 17 juli staan wij 
weer graag voor u klaar

Boordseweg 2 |  5671 AS Nuenen |  040 284 5262

het team van Esrand. De prijs voor de 
mooiste joker werd gewonnen door 
de creatievelingen van de Hofjes.

Nog lang werd er nagepraat over dit 
komische, daverende en sportieve 
DOEN! feest! Dit feest was natuurlijk 
niet mogelijk zonder de hulp en inzet 
van heel veel mensen en bedrijven! 
Hierbij willen we  hen heel erg bedan-
ken! Het was een knallend DOEN! feest! 
Bedankt allemaal! 
www.doennederwetten.nl

Muzikale zondagmiddag met 
tiende Nuenens Swingtime 
Al ruim vóór aanvang van het concert afgelopen zondag 16 juni waren de 
stoelen op de eerste rijen door het publiek ingenomen. Men had er duidelijk 
zin in. De Nuenense Bigband was zich ondertussen aan het installeren op 
het podium. Om kwart voor drie klonken de eerste noten. En het was met-
een raak, met het nummer Fascinating Rhythm werd de toon gezet. 

Het werd een genoeglijke jazzy happe-
ning met veel afwisseling. De sfeervolle 
ambiance van de Watermolen van Op-

wetten speelde daarbij ook een belang-
rijke rol. De bigband o.l.v. Richard Bee-
ren speelde o.a. nummers van George 
Gershwin, Duke Ellington en Rogier van 
Otterloo. De vele solisten, op trompet, 
trombone en saxofoon, kregen van de 
dirigent volop de ruimte. Vooral de so-
lo’s op trompet van Harm Langermans 
en Jeroen van Keulen en van Joep van 
den Broek op alt- en tenorsax kregen de 
handen van het enthousiaste publiek 
op elkaar. In het bijzonder Harm Lan-
germans maakte indruk met zijn trom-
petsolo in Het mistige rooie beest, het 
nummer dat menigeen herkent uit de 
film Turks Fruit. 

Tijdens dit concert maakte Rogier van 
de Veerdonk zijn debuut als vertolker 
van bekende jazznummers als All of 
me, Moondance en I’ve got you under 
my skin. Hij werd daarbij begeleid 
door de hele bigband en in de pauze, 
in een meer intieme setting, door het 
combo bestaande uit drums, contra-
bas, piano, gitaar, trompet en saxo-
foon. Hij ontpopte zich als een ware 
crooner. Met zijn muzikale en char-
mante, relaxte optreden oogstte hij 
veel applaus. Wij gaan ongetwijfeld 
meer van hem horen. 

 

  Rond de Linde zoekt ter versterking enthousiaste redacteur
Al ruim 60 jaar wordt de Rond de Linde gemaakt door een vast team van vrijwilligers. Iedere week zorgen 
zij met elkaar voor een goed gevulde krant met nieuws voor, door en over Nuenen ca en omstreken. 

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

Het redactieteam kan ter uitbreiding versterking 
gebruiken.

DUS…

Heb je schrijverstalent?
Ben je begaan met het nieuws in Nuenen ca?
Ben je een aantal uur per week beschikbaar?
Wil je deel uitmaken van de vaste vrijwillige redactie 
van het grootste weekblad in Nuenen?

Stuur dan een mailtje met je gegevens en je motivatie 
naar vacature@ronddelinde.nl

We maken graag kennis met je!

Redactieteam Rond de Linde



Rond de Linde  Nr. 25 Donderdag 20 juni 2019

 

 Verrassend, Groots Genieten 
tijdens Rooise Jaarmarkt!
Heb je zin in een leuk en gratis evenement voor het hele gezin? Kom dan op 
zondag 23 juni van 10.00 tot 17.00 uur naar de Rooise Jaarmarkt. Het hele 
centrum staat in het teken van Verrassend, Groots Genieten. Hier verstaan 
ze nog de kunst van echte Brabantse gastvrijheid. Je bent van harte welkom 
in Sint-Oedenrode!

Een drankje op z’n tijd op één van de 
sfeervolle terrassen is dan ook zeker 
geen straf. 

Oude ambachten vs bungeejump
Verder vind je diverse oude ambach-
ten en is de brandweer uitgerukt om 
diverse demonstraties te laten zien. En 
ook de kleintjes onder ons komen aan 
hun trekken. Zo draait de traditionele 
draaimolen haar rondjes, staan de po-
ny’s klaar voor een ritje en voor wie 
durft kan een sprong wagen met de 
bungeejump. 

Kortom: Verrassend, Groots Genieten? 
Dat doe je natuurlijk in Sint-Oedenro-
de! We zien je graag op 23 juni tijdens 
de Rooise Jaarmarkt!

Al jarenlang trekt de Rooise Jaarmarkt 
veel bezoekers uit heel Nederland. En 
dat is ook niet zo vreemd als je ziet wat 
er allemaal te doen is op deze dag. In 
het hele centrum staan kraampjes 
(meer dan 300 standplaatsen) en de 
winkels zijn open. Koopjesjagers slaan 
hier zeker hun slag. Naast kleding in 
alle soorten en maten worden onder 
meer de laatste huis-tuin-en-keuken-
snufjes aan de man gebracht. 

Eten, drinken, muziek
Ook de inwendige mens wordt niet 
vergeten. Om de paar meter vind je 
wel een kraam met lekkernijen en de 
Rooise horeca staat bekend om haar 
kookkunsten. Speciaal voor de Jaar-
markt is er bij diverse horeca muziek. 

Advertorial

GESLAAGD VOOR GEFELICITEERD DOOR:
Juultje van der Linden HAVO, Lorentz Casimir  Martje,Hanneke,Mark en Marion
 Lyceum Eindhoven  
Anouk Beerens VAVO Stercollege Een andere weg op durven gaan! En dan slagen 
  voor de VAVO! Supergefeliciteerd kanjer! Pap & Mam
Vera Sneijders VWO, Lorentz Casimir  Wij zijn supertrots op jou,
 Lyceum Eindhoven,  papa, mama, Marit, Mark, Iris en Luc.
 cum laude geslaagd  
Jelle van Hagen HAVO Eckartcollege TOP gedaan Jelle! Monique, Robbert en Wessel
Janine Baetsen Master of Sience in  Gefeliciteerd! Lenie Verbeek
 Controlling aan de 
 Nyenrode BussIness 
 Universiteit. 
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 Presentatie tiende dichtbundel 
Catharina Boer
Op zaterdagmiddag 15 juni vond in de sfeervolle ruimte van Bibliotheek 
Dommeldal te Nuenen de presentatie plaats van de tiende dichtbundel van 
Catharina Boer. De organisatie van de middag was in handen van Helma Mi-
chielsen, Marianne Schellekens en Annette Stevens. Bibliotheek Dommel-
dal en Cultuur Overdag verleenden hun medewerking. Tijdens de presenta-
tie draaide op een groot touchscreen een aantal gedichten gecombineerd 
met schilderijen van Marianne Schellekens.  

Zij benoemde de eerste schreden in 
een verkennend landschap, de land-
schappen die vertellen over de plek 
waar zij als kind woonde en waar water 
en heuvels samenstromen. In haar 
laatste bundel zit de essentie in de sa-
mensmelting van verleden en heden, 
van jeugd en herinnering, maar vooral 
in ‘altijd’. Daar is het landschap het alles 
omvattende landschap, zijn het de 
neergeschreven woorden die altijd 
zullen blijven. 
In die zin is er een sterke gelijkenis met 
de klassieke dichteres Ida Gerhardt die 
net als Catharina in een rivierenland-
schap is geboren. Beiden leggen hun 
bezweringen vast in taal van eeuwen. 
Beiden schrijven over wat de schep-
ping ons brengt en wat nooit verloren 
mag gaan. Catharina doet dat in een 
taal die zacht is, helder en invoelbaar. 
Taal is voor haar een medium dat het 
verloren moment vastlegt en veran-
kert waardoor het later opnieuw be-
leefd kan worden.  
Er werd nog even gerefereerd aan een 
kunstwerk in De Walburg Tuinen in 
Nuenen. In gespiegeld glas is haar ge-
dicht Boommoeder gegraveerd. Door 
de natuur, elk moment anders, reflec-
teert de spiegel zichtbare en onzicht-
bare woorden waardoor de toeschou-
wer op zichzelf wordt teruggeworpen.

Beeldende kunst
Een van de bijzondere activiteiten van 
Catharina ligt in de samenwerking met 
beeldend kunstenares Marianne 

In het openingswoord haalde Annette 
de activiteiten aan die zij samen met 
Catharina op poten had gezet. Daar-
van noemde zij met name het initië-
ren van de jaarlijkse poëziemiddagen 
en het uitschrijven van dichtwedstrij-
den. Ook een aantal eerder versche-
nen bundels van Catharina is in de 
Nuenense bibliotheek gepresenteerd, 
zoals Zwijgwater en Heuvels en rivie-
ren. Catharina zelf hield een korte in-
leiding op haar bundel Voltooid land-
schap. Zij legde de nadruk op het feit 
dat landschap niet gezien moet wor-
den als louter natuur maar als een gro-
ter geheel van gebeurtenissen die in 
een leven voor- en samenkomen. 
Naarmate men ouder wordt, zijn die 
gebeurtenissen talrijker en voltooit 
zich het landschap. 
Zij las drie gedichten voor waaronder 
het gedicht Spiegelbeeld bij een schil-
derij van Marianne over een Afrikaans 
meisje voor de spiegel waaruit de vol-
gende regels:  

In duister sluip jij door mijn huis
In elke glans of ruit betrap ik je
Wij, elkaars stille getuigen, zijn alleen.  

Vervolgens lazen dichters van dich-
terscollectief Nuenen, Klaas de Graaff 
en Helma Michielsen ieder drie ge-
dichten uit deze bundel. De laatste 
ging wat uitgebreider op deze bundel 
in. Helma Michielsen richtte zich op 
het landschap in al haar facetten door 
de jaren heen in haar eerdere bundels. 

Laatste repetitie 
TOP2000 koor  
in Nuenen 

Aanstaande vrijdag 21 juni gaan we 
weer zwingen uit ons TOP2000 reper-
toire.  Het is de LAATSTE KEER voor de 
vakantie! Een eerste seizoen zit er dan 
op. Ben je afgelopen jaar geweest? Of 
wil je voor het eerst komen: iedereen is 
welkom! Natuurlijk kunnen we nu onze 
eigen TOP10 maken van onze eigen 
nummers, of we zingen wat lekkere zo-
merhits. We zien wel wat we doen, als 
we maar kunnen zingen en swingen. 
Na de pauze gaat ons ‘TOP2000 café’ 
open. We genieten dan van de zelf 
meegenomen lekkere hapjes en drank-
jes. De formule is eenvoudig: wij zor-
gen voor de muziek en de deelnemers 
zorgen voor hapjes en drankjes. 

De kosten voor deelname zijn de ge-
maakte onkosten voor kopieerwerk en 
rechten. Vanaf 19.30 uur is 'de Regen-
boog' (aan de Sportlaan in Nuenen) 
open en om 20.00 uur gaan we zingen. 
Opgave voor (nieuwe) deelname kan 
via p.r.weijmans@gmail.com. Kom en 
geniet! 

Muziekmiddag boerderijterras 
Krakenburg met Rawazzi   
en de Wettertetters
Op 7 juli de eerste zondag van de zomervakantie sluiten de Wettertetters, 
Rawazzi en Boerderij Krakenburg samen het seizoen af. De twee muziek-
groepen brengen muziek en zang op het gemoedelijke boerderijterras met 
kinderspeelweide van Krakenburg.

Schellekens. Zij overhandigde Cathari-
na een fotoalbum Ontmoeting tussen 
poëzie en schilderkunst waarin combi-
naties van gezamenlijke exposities, 
poëziemiddagen en bundelpresenta-
ties verwerkt waren. 
Na de geanimeerde pauze waarin het 
glas geheven werd op Voltooid land-
schap, droegen negen dichters eigen 
werk voor waarvan zij vonden dat dat 
bij het thema paste. Respectievelijk 
waren dat Willem Adelaar, Hans Marij-
nissen en Angela Polderman van de 
poëzieclub Eindhoven, Theo Smit en 
Catherine Witvliet van dichterscollec-
tief Dichtbij uit Son, Leo Mesman, be-
vriend dichter en geboortig in Nuenen 
die ook nog gezamenlijke herinnerin-
gen ophaalde en uit Nuenen Luuk den 
Hartog, Klaas de Graaff en Helma Mi-
chielsen. De twee laatsten als lid van 
het Nuenens dichterscollectief. Tegen 
vijven viel het slotwoord. Vol van woor-
den ging ieder huiswaarts. Het leek 
alsof het citaat uit Nachtmuziekje ie-
dereen begeleidde:   
Dan vallen klanken buiten stil  
zweeft iets nog van ons heilig weten 
tot het weer in woorden dalen wil.  

 U kunt Voltooid landschap bestellen 
via: www.catharinaboer.nl 

Krakenburg met Rawazzi   

OLM start seizoen met   
Frank Lammers en Theo Maassen
Woodstock - One Night of Peace and Music
Het theaterseizoen dat dit jaar anders dan anders is, begint met een eerbetoon 
aan het meest invloedrijke popfestival uit de muziekgeschiedenis: Woodstock. 
Met legendarische optredens en een uitzinnig publiek werd dit festival het hoog-
tepunt van de tegencultuur van de jaren ‘60.
Precies 50 jaar later neemt Frank Lammers ons op vrijdag 21 juni vanaf 20.30 uur  
mee terug naar toen. Bijgestaan door all-star band Strange Brew, met onder an-
dere Anne Soldaat en Yorick van Norden. Zij spelen muziek van Jimi Hendrix, Joe 
Cocker, The Who, Santana, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young en al 
die anderen. Eén nacht vol vrede en muziek!

Theo Maassen - SITUATIE GEWIJZIGD = uitverkocht
Na die prachtige nacht vol muziek en vrede gaan we de volgende dag over tot de 
orde van de dag. Alhoewel… Ook die situatie is gewijzigd. Want op zaterdag 22 
juni doet Theo Maassen in zijn 10de solovoorstelling nog eenmaal zijn kant van 
het verhaal uit de doeken. 
Theo Maassen is een witte, heteroseksuele man van middelbare leeftijd. Dus 
moet hij sowieso zijn bek houden. Nu zijn andere mensen aan de beurt. Maar 
bloed kruipt waar het niet gaan kan. Theo vindt er nou eenmaal het zijne van. Dus 
doet hij wat hij niet laten kan: hij beklimt het podium en laat zijn gedachten de 
vrije loop. Maar is dat wel zo’n goed idee in deze tijd? Is dat niet vragen om moei-
lijkheden?

Mariastraat 27a - Mariahout - Tickets en info www.oltm.nl

Elke donderdag om 14:30 uur
in de zomervakantie:

Een leuke
kindervoorstelling!

Inclusief GRATIS ranja in de pauze!

Kijk voor het theaterprogramma 2018 op

www.oltm.nl

Openluchttheater Mariahout

 Rawazzi is een gezellig smartlappen-
koor uit Son en Breugel en de Wetter-
tetters is dé feestelijke blaaskapel van 
Nederwetten. Samen het seizoen af-
sluiten voordat we met zomerreces 
gaan vinden we gezellig. Ook de scha-
pen van Boerderij Krakenburg merken 
dat het weer steeds mooier wordt en 
krijgen het warm. Op deze middag wor-
den ook de schapen geschoren, zodat 
je van dichtbij kunt zien hoe dat gaat. 
De schapenscheerder zal rondom het 
scheren uitleg geven over hoe dat gaat.

Kom je bij ons langs?
Nét over het Wilhelmina kanaal op 
het randje van Nuenen aan de Olen 
50 vind je Boerderij Krakenburg. Ben 
je verhinderd? Je bent ook van harte 
welkom op ons boerderijterras op 
een ander moment. Openingstijden 
terras: van april tot oktober tussen 
11.00 en 17. 00 uur. Op maandag ge-
sloten. 

Voor meer informatie kijk op: 
www.krakenburg.nl

ROND DE LINDE ook op uw vakantie-adres
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

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

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

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

Maandag t/m zaterdag geopend

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

uw WONINGINRICHTER

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

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

Pullman: Al 4 jaar de best geteste pocketveer

Dromen
komen uit

Seizoensbed 
Belleville Stitch

nu € 4.795,--

Tempur acties laatste weekend:

Tempur  voorjaarsactie:
15% korting op bijna alles

Tempur  Relaxbed:
Complete bedombouw voor € 750,-- 

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

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

KASTEN   MATRASSEN   BEDBODEMS   LEDIKANTEN   BOXSPRINGS   SLAAPKAMERS

VACATURE:
Adviseur 

Meubelen & Slapen

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 voor 
in de huishouding. Tel: 06-
86493969.

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”

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

MASSEUR biedt zich aan 
Tel. 06-38839719.

MAN ZOEKT VROUW ±75 
JAAR. Brieven onder num-
mer 25-2019

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

VOLOP TUINPLANTEN
MAANDAG 24 JUNI

laatste verkoopdag van de
ASPERGES

Laatste zomerplanten in de kas

25% KORTING

ZONDAG OPEN:
10.00-17.00 UUR

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

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers voor:

Zin in een bijbaantje!

NUENEN CENTRUM
OMGEVING DE AKKERS

NUENEN OOST
OMGEVING DE HEIJBLOEM
& VAKANTIEBEZORGERS

JULI & AUGUSTUS

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl
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SPORT

Met Nuenense WielerVrienden naar Tour de France in Brussel 

NWV-busretourtje Brussel voor twintig euro
 

Ainara Vandegard   
sterkste junior van BCL
Met een beperkte groep hebben de ‘Junioren’ van Badminton Club Lieshout 
een tóch spannend en leuk single-toernooi afgewerkt. Na een toernooi met 
twee volle ronden bleek dat, bij opmaak van de eindstand, Ainara Vande-
gard het beste gepresteerd had. Achter haar volgde direct Pepijn Kerkho�  
en op gepaste afstand werd Stijn Brouwers derde.

worden. Die set was érg spannend en 
eindigde met een miniem verschil in 
het voordeel van Ainara. Na de 21-19 
mocht zij zich de “sterkste junior van 
Badminton Club Lieshout” noemen. 
Een klasse prestatie, na een leuk en ge-
zellig toernooi.

Rangschikking
De rangschikking na afloop was als volgt:
1. Ainara Vandegard
2. Pepijn Kerkhoff 
3. Stijn Brouwers 

Singletoernooi
Ook de groep ‘Junioren’ (ca. 12-16 jaar) 
van Badminton Club Lieshout heeft 
haar eigen toernooi ‘Clubkampioen-
schappen Single’ gespeeld. Ook bij dit 
toernooi was de leiding en organisatie 
in handen van Tim van Bommel, die 
met hulp van Bianca Heuvelmans, een 
dun bezet, maar wél weer leuk toer-
nooi afwerkte. Na afloop van het toer-
nooi zijn de Junioren, samen met de 
Aspiranten (ca. 7-11 jaar) naar een ‘Es-
cape Room Experience’ geweest. Hier 
moesten ze samenwerken en via diver-
se puzzels en raadsels een weg uit de 
kamer vinden. Net als bij de Aspiran-
ten lukte het de Junioren ook èn bin-
nen de tijd.
 
Twee ronden
In de eerste ronde van het single-toer-
nooi waren de verhoudingen wel al be-
hoorlijk duidelijk. Pepijn Kerkhoff won 
met 21-12 en 21-15 van Stijn Brouwers, 
die zich kranig verzette. Ainara Vande-
gard deed dat nog een stapje beter: zij 
won met 21-9 en 21-5 van Stijn. In de 
onderlinge partij tussen Pepijn en Ain-
ara was Ainara bovenliggend. Met 21-
16 en 21-13 was zij Pepijn de baas. In de 
tweede ronde kon Stijn het opnieuw 
niet bolwerken. Hij probeerde het vol-
op, maar kwam niet verder dan een 
9-21, 10-21 tegen Pepijn en een 4-21 
en 13-21 tegen Ainara. Hierdoor werd 
overigens wel de allerlaatste partij van 
het toernooi, tussen Ainara en Pepijn, 
meteen de belangrijkste van het toer-
nooi. Pepijn begon de partij aarzelend 
en verloor meteen fors in de eerste set 
(21-10). Hij herpakte zich echter héél 
goed in de tweede set en sleepte deze 
met 17-21 binnen, waardoor een be-
slissende derde set gespeeld moest 

Winnaar Ainara Vandegard mocht de bij-
behorende beker in ontvangst nemen

Zondag 23 juni ZLM Tour in deze regio

Kleurrijk wielerpeloton door 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
Zondag 23 juni loopt het parkoers van de slotrit van de ZLM Tour door de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Zo rond 12.30 uur die zondagmid-
dag wordt op de High Tech Campus Eindhoven het startsein gegeven voor de 
laatste etappe van deze internationale etappekoers door Zeeland, Brabant, 
Limburg en België. De 119 renners van de 17 verschillende teams die aan het 
vertrek komen, zijn afkomstig uit 16 verschillende landen. De ZLM Tour mag 
dus gerust een internationale etappewedstrijd genoemd worden.

Eindhoven - High Tech Crit Festival
Op de vroege zondagmorgen strijkt 
het internationale wielerpeloton neer 
in Eindhoven op de High Tech Campus. 
Daar is komend weekeinde het High 
Crit Festival, een tweedaags wielerfes-
tival voor jong en oud (www.hightech-
critfestival.com). 
De grote teambussen, ploegleidersau-
to’s, politie, begeleiders en natuurlijk 
ook de overgebleven renners van de 17 
ploegen van 7 renners komen er bij el-
kaar voor de geneutraliseerde start om 
12.30 uur. Vanaf 11.00 uur is daar voor 
de wielerfans van alles te beleven. Een 
gratis wielerfeest met veel toprenners. 
En een buitenkansje voor handteke-
ningenjagers en voor fotografen.

Bekende en minder bekende renners
Een greep uit de namen die aan het 
vertrek komen in de ZLM Tour: Dylan 
Groenewegen en Jos van Emden van 
Jumbo-Visma, Caleb Ewan en Brian 
van Goethem van Lotto-Soudal, Max 
Walscheid en Cees Bol van Team Sun-
web. Zij kunnen rekenen op geduchte 
concurrentie van Baptiste Planckaert 
en Kenny Dehaes (Wallonnie-Bruxel-
les), Frederik Backaert en Timothy Du-
pont (Wanty), Alex Dowsett en Jens 
Debusschere (Katusha-Alpecin), de 
Brabantse coureurs Lars Boom en Boy 
van Poppel (Roompot-Charles), ook al 

Ruim 170 km door Brabant
In eerdere edities van de ZLM Tour was 
wielerdorp Gerwen twee keer in suc-
cessie startplaats voor de slotrit in dit 
grootse wielerevenement. Dit jaar valt 
die eer te beurt aan Eindhoven. 
De slotrit Eindhoven-Tilburg over 170,1 
km maakt een vliegende start op de 
Geldropseweg in Eindhoven, de kara-
vaan heeft dan al 9 kilometer afgelegd. 
De ZLM-Tourkaravaan verlaat de ge-
meente Eindhoven op de Sterrenlaan/
Kosmoslaan en rijdt dan Nuenen c.a. 
binnen op de Soeterbeekseweg. Ver-
volgens gaan de renners over de kas-
seien richting Nederwetten en daar via 
Zandstraat en Hoekstraat naar de 
Broekdijk. Dan komt de Gerwense 
windmolen De Roosdonck in zicht en 
over de Gerwenseweg gaat het pelo-
ton dan via de Laan van Gherwin naar 
de Smits van Oyenlaan richting Lies-
hout. Het zal dan inmiddels wel rond 
de klok van 13.00 uur zijn. De ZLM Tour 
laat het wielerdorp Gerwen deze keer 
links liggen. De renners komen verder 
in onder meer Beek en Donk, Gemert-
Bakel, Erp, Schijndel, Olland, Best en 
dan via Oirschot, De Beerzen, Diessen 
en Moergestel naar Tilburg. De etappe 
finisht - na een paar plaatselijke ronden 
- omstreeks 16.50 uur zondagmiddag 
op de Piusstraat in Tilburg. Voor de vol-
ledige route, zie www.zlmtour.nl

Goud voor Diede Struijk   
en Bram Zwetsloot bij NJJK
Door Martin de Wildt

Bij de Nederlandse Junioren en Jeugdkampioenschappen zwemmen in 
Eindhoven zijn Z&PV Nuenen zwemmers Bram Zwetsloot en Diede Struijk 
beiden Nederlands kampioen geworden.

sche zwemmers worden de prestaties 
afgezet tegen de wereldrecords in hun 
klasse en zo kan een zwemmer met 1 
arm worden vergeleken met een visu-
ele handicap als die van Diede.
Op haar eerste afstand, de 400vrij, liet 
zij met een persoonlijk record en een 
zilveren medaille direct zien er zin in 
te hebben, gevolgd door wederom 
zilver op de 200vrij, brons op de 
50vlinder en dus goud op de 100rug. 
Met 503 punten liet zij daarop de con-
currentie ruim 60 punten achter zich.

Voor Bram Zwetsloot stond het toer-
nooi vooral in het teken van de 
100school op zondag. Daarvoor zwom 
hij op vrijdag nog naar brons op de 
50school en een 7e plaats in de 200wis-
sel finale. Op zaterdag was er net geen 
medaille op de 200school (4e) en we-
derom een 7e plaats samen met Floris 
Sonneveld, Alexander Nijst en Victor 
de Kousemaeker op de 4x100wissel. 
Op zondagochtend plaatste Bram zich 
in de series van de 100school met 
1.04.91 als snelste voor de finale, waar-
na hij het in die finale afmaakte met 
weer een PR in 1.04.71. Het toetje van 
het toernooi was de 4x100vrij estafet-
te, waarin dezelfde jongens op plaats 8 
eindigden.

Overige prestaties
Floris: 400vrij 4.29.04 (20e), 200vrij 
2.07.99 (15e), 200wissel 2.24.80 (13e), 
400wissel 5.09.23 (9e), 100vrij 59.26 
(25e) Alexander: 100vlinder 1.00.05 
(13e), 50vlinder 26.25 (9e) Kayley McA-
teer: 100vlinder 1.08.85 (16e), 50vlin-
der 30.68 (22e).

Diede wist bij de paralympische 
zwemmers de 100m rugslag op haar 
naam te zetten, terwijl Bram op de 
100m schoolslag bij de jeugd de aller-
snelste was.
Voor zwemmers van 12 t/m 18 jaar is 
het NJJK in juni het belangrijkste toer-
nooi van het jaar. Daarbij ook de 
zwemmers met een handicap, zoals 
Diede Struijk die een visuele beper-
king heeft (klasse S13). Bij paralympi-

Goud voor Diede Struijk ( midden op de 
foto) op de 100m rugslag paralympisch

Wielersport

Jeugdige handtekeningenjagers komen 
aan hun trekken bij Cees Bol van Team 
Sunweb.....

uit Brabant Mike Teunissen (Jumbo-
Visma) en Robbie van Bakel (Metec), 
Daan Sintmaartensdijk en Coen Ver-
meltfoort (Alecto Cyclingteam) en de 
snelle Wim Stroetinga (Vlasman Cy-
clingteam). 

Boom, Cavendish, Gilbert, Greipel, 
Bouwmans
De vorige edities van de Ster ZLM Tour 
werden gewonnen door toprenners 
als Sep Vanmarcke (2016) en Philippe 
Gilbert (2014 en 2011), beiden uit Bel-
gië, Lars Boom uit Vlijmen (2013) en 
Mark Cavendish (2012) uit Engeland. 
Vroeger stonden ook Tristan Hoffman 
(1991), Martin van Steen (1992), Eddy 
Bouwmans (1997) en Karsten Kroon 
(1998) op de bovenste trede van het 
ereschavotje. De wedstrijd geldt voor 
een aantal renners als generale voor-
bereiding op de Ronde van Frankrijk. 
De etappekoers krijgt extra aandacht, 
omdat begin volgende maand de 
Grand Départ van de Tour de France in 
Brussel plaatsvindt. 

Etappeschema van de ZLM Tour van 
19 t/m 23 juni
Woensdag 19 juni: Proloog YERSEKE 
over 6,8 km; Start 18.00 uur Hogeweg, 
finish laatste renner 20.30 uur.
Donderdag 20 juni: BREDENE (B) - 
HEINKENSZAND (NL). 1e etappe over 
197,9 km; Start 11.15 uur in Bredene 
(B) Finish 16.00 uur bij Gemeentehuis 
Borsele, Heinkenszand.
Vrijdag 21 juni ETTEN-LEUR - BUCHTEN
2e etappe over 168,1 km; Start 13.00 
uur Markt, Etten-Leur en finish 17.15 
uur Markt, Buchten.
Zaterdag 22 juni BUCHTEN - LAND-
GRAAF. 3e etappe over 171,4 km; Start 
12.30 uur Markt, Buchten finish 17.00 
uur Beethovensingel, Landgraaf.
Zondag 23 juni EINDHOVEN - TILBURG
4e etappe over 170,1 km; Start 12.30 
uur High Tech Campus, Eindhoven fi-
nish 16.50 uur Piusstraat, Tilburg.

Zwemmen

Badminton

De Nuenense WielerVrienden (NWV) gaan zondag 7 juli naar Brussel, naar 
de ploegentijdrit van de Tour de France. Het is dan al de tweede dag van de 
Tour. De eerste etappe is een rit over bijna 200 km. in lijn van Brussel naar 
Brussel. Echt iets voor de snelle mannen, zoals onze landgenoot Dylan Groe-
newegen van Jumbo-Visma. 

Gratis tram, metro en bus in Brussel
Omdat deze eerste rit, wat minder ge-
schikt is voor een bezoekje, hebben de 
wielervrienden gekozen voor de ploe-
gentijdrit over 27,6 km. Er zijn nog en-
kele plaatsen vrij in de NWV-bus en be-
langstellenden zijn welkom. Voor een 
retourtje Gerwen-Brussel betaal je 
slechts 20 euro. De NWV-busreizigers 
hebben een zee van tijd om rond te kij-
ken in Brussel en op die dag kan ie-
dereen in Brussel gratis met de bus, 
tram en metro mee. 

Atomium en Koninklijk Paleis
Nog geen echte wielerfan? Dan biedt 
Brussel veel moois. Want Brussel is een 
wereldstad op het gebied van archi-
tectuur en cultuur. Denk allen maar 
aan het Koninklijk Paleis en het Atomi-
um. En voor de liefhebbers van een 
pintje: in Brussel vloeit het Geuzebier 
rijkelijk. De start van de ploegentijdrit 
is ’s middags bij het Koninklijk Paleis en 
de finish nabij het Atomium. 

Groenewegen in het geel?
Het kan zo maar zijn dat Dylan Groene-
wegen van Jumbo-Visma zaterdag de 
gele trui om de brede schouders mag 
hijsen. Dan rijdt er weer een landge-
noot in het geel. Tussen twee haakjes: 
het is al zo’n dertig jaar geleden dat een 
Nederlander in het Tour-geel reed. Wie 
was dat? Ja inderdaad, Erik Breukink!

Nuenenaar Kruijswijk kans op po-
dium in Parijs…
Een paar Nederlanders zijn kansrijk 
voor een podiumplaats in Parijs: Sun-
Web-renner Tom Dumoulin (Girowin-
naar 2017 en vorig jaar 2de in de Giro 
en ook 2de in de Tour) en Steven Kruijs-
wijk uit Nuenen, een van de kopman-
nen van Jumbo-Visma. De Nuenense 
Stevie is een top-tien coureur: 7de in 
de Giro 2015, 4de in de Giro 2016, 3de 

in Ronde van Zwitserland 2017 en vo-
rig jaar vijfde in de Tour en vierde in de 
Vuelta. Hij is begin deze maand 32 ge-
worden en woont met vrouw Sophie 
en hun twee kinderen in Monaco. “Ik 
heb het niveau waarmee ik kan mee-
strijden om een podiumplek in Parijs”, 
aldus de dieselklimmer uit Nuenen. 

Reserveren bij NWV
Niet NWV-leden kunnen een busre-
tourtje Brussel voor slechts 20,-  euro 
p.p. reserveren bij de Nuenense Wieler-
Vrienden. Vertrek bij De Stam in Ger-
wen om negen uur. Verwachte terug-
komst om 21.00 uur. Aanmelden doe je 
via nuenensewielervrienden@gmail.
com of telefonisch bij Jan van Maasak-
kers 06 14509970 en graag zo snel mo-
gelijk. Iedereen kan zich aanmelden. 
Wie het eerst komt, het eerst maalt.

Tom Dumoulin kans op podiumplaats Parijs....

Nuenenaar Steven Kruijswijk....
(foto’s Cees van Keulen)

De ZLM Tour komt weer in deze regio, zondag 23 juni passeren de renners de Gerwense 
windmolen De Roosdonck….(foto’s Cees van Keulen)
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PUZZELHOEKWeek 25

Horizontaal: 1 zwemkleding 6 onoverwinnelijke vloot 11 plaaggeest 12 slangvormige vis 
14 in memoriam 16 op het nippertje 18 gezond en sterk 20 muzieknoot 21 versregel 
23 Aziaat 24 Algemeen Beschaafd Nederlands 25 staat in Amerika 27 per omgaande 
28 Romanum Imperium 29 drietal 30 deel v.h. oog 32 verzamelband 34 meervoud 
35 geografische mijl 37 luchtstroom 40 spoorrijtuig 44 Arabische vorst 46 onderofficier 
47 pers. vnw. 48 overschot 50 etcetera 51 grote groep mensen 53 scheepstouw 
54 naamloze vennootschap 55 boodschapper 56 windrichting 58 na Christus 54 naamloze vennootschap 55 boodschapper 56 windrichting 58 na Christus 
59 vragend vnw. 60 strik 62 lid 63 grasmachine.59 vragend vnw. 60 strik 62 lid 63 grasmachine.
Verticaal: Verticaal: 2 spil 3 in dat geval 4 injectie 5 hijstoestel 6 hoofdstad van Turkije 7 hemellichaam 2 spil 3 in dat geval 4 injectie 5 hijstoestel 6 hoofdstad van Turkije 7 hemellichaam 
8 lokspijs 9 deciliter 10 ziekteverwekker 13 kettingzang 15 spinachtig insect 17 populair 8 lokspijs 9 deciliter 10 ziekteverwekker 13 kettingzang 15 spinachtig insect 17 populair 
19 spoorstaaf 20 Amerikaanse politie 22 omslag voor papieren 24 behoeftig 26 geestigheid 19 spoorstaaf 20 Amerikaanse politie 22 omslag voor papieren 24 behoeftig 26 geestigheid 
29 gezwel 31 harde kunststof 33 bij geen gehoor 36 Europese taal 37 zenuwtrek 29 gezwel 31 harde kunststof 33 bij geen gehoor 36 Europese taal 37 zenuwtrek 
38 hoofddeksel 39 schouwspel 40 indianentent 41 deel v.e. toneelstuk 42 zelfkant 38 hoofddeksel 39 schouwspel 40 indianentent 41 deel v.e. toneelstuk 42 zelfkant 
43 hockeyattribuut 45 muziekzender (afk.) 49 vreemde munt 51 dikke pap 52 riv. in Spanje 43 hockeyattribuut 45 muziekzender (afk.) 49 vreemde munt 51 dikke pap 52 riv. in Spanje 
55 mannelijke geit 57 scheepstouw 59 hoc est 61 selenium.55 mannelijke geit 57 scheepstouw 59 hoc est 61 selenium.

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

K N E E P A R R E N
G D R E E F A D I E U T
A B E E L O H M E I N D E
M L N C H A O S S R K
M A T V A N K I K W A S
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Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
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week 23, Dhr. / Mw. L. de Koning, Nuenen.

 Collecteren om ruimte te 
maken voor wilde bloemen 
Van maandag 24 tot en met zaterdag 29 juni gaan 
vrijwilligers van Natuurmonumenten collecteren. De 
ruim 10.000 collectanten van Natuurmonumenten 
zamelen geld in om wilde bloemen te redden. Want 
die verdwijnen in snel tempo uit ons landschap en 
dat is een groot probleem.

Wilde bloemen vormen de basis van een gezonde na-
tuur. Zonder bloemen zijn er geen insecten. En insecten 
zijn weer een belangrijke voedselbron voor veel vogels. 
Natuurmonumenten wil daarom wilde bloemen weer de 
ruimte geven. Teo Wams, directeur natuurbeheer: “We 
proberen zoveel mogelijk dieren en planten te bescher-
men en te behouden. Daar moeten we veel voor doen, 
van begrazing door koeien en schapen tot het herstellen 
van bijna verdwenen landschappen als heide en bloem-
rijke graslanden. We zaaien bloemen in plukweides, vlin-
deridylles of op voedselakkers voor wilde dieren.” De op-
brengst van de collecte is van groot belang voor de na-
tuur in Nederland! Wams: “Met een gift van € 2,50 kunnen 
we ruim 1m2 grond weer in bloei zetten. Ook kleine gif-
ten helpen ons dus.”

10.000 bloemenredders
In bijna 300 gemeenten gaan 10.000 vrijwilligers van 
deur tot deur met een collectebus. Ook in Nuenen. ‘Ik or-
ganiseer de collecte in Nuenen omdat ik het belangrijk 
vind dat de natuur gezond en divers blijft in ons land. Ik 
maak me zorgen om het verdwijnen van wilde bloemen 
en loop daarom graag mee’, zegt wijkcoördinator Marie-
Thérèse van Vroonhoven. ‘Hou jij ook van de natuur in 
Nederland? Geef dan tijdens de collecteweek van Na-
tuurmonumenten.’ Meer informatie op 
www.natuurmonumenten.nl/wilde bloemen

Diverse  
activiteiten   
KBO Lieshout
KBO Lieshout is een dynamische 
seniorenvereniging. De vereniging 
zorgt niet alleen voor gezellige en 
interessante activiteiten maar 
houdt zich ook intensief bezig met 
belangenbehartiging van senio-
ren. Iedere dinsdagmorgen is er 
van tien uur tot half twaalf in het 
Dorpshuis een Inloop waar ook be-
stuursleden aanwezig zijn. Loop 
eens binnen en maak kennis met 
onze actieve vereniging. U bent 
van harte welkom.  

Kienavond Dorpshuis in Lieshout
Op vrijdag 21 juni organiseert de Seni-
orenvereniging/KBO Lieshout voor ie-
dereen weer een kienavond met een 
loterij. Er wordt gekiend om vlees- en 
koffiepakketten en goed gevulde le-
vensmiddelentassen, ook de jackpot 
wordt weer met een geldbedrag ge-
vuld. We sluiten af met de loterij om 
vleespakketten. De zaal van het Dorps-
huis, Grotenhof 2 in Lieshout, gaat 
open om 19.00 uur en om 20.00 uur  
gaan we van start met de eerste kien-
ronde. Iedereen is van harte welkom 
om mee te komen kienen op deze al-
tijd zo gezellige avonden. Ook als u 
nog niet eerder hebt meegedaan: kom 
gewoon naar de grote zaal van het 
Dorpshuis, koop een of meerdere kien-
kaarten, schuif aan een van de lange 
tafels, speel mee en win een of meer 
van de mooie prijzen.

KBO Lieshout � etst graag
Bijvoorbeeld op de jaarlijkse Grote 
Fietsdag. Een gezellige traditie waaraan 
veel mensen deelnemen. Op dinsdag 
25 juni is het weer zover. Er zijn twee 
tochten uitgezet, van 55 km en van 33 
km. Vertrek is bij de Scouting aan He-
rendijk 7. Inschrijven bij de Inloop. 

Leesgroep 
De leesgroep komt op dinsdagavond 
bij elkaar om het boek ‘De goede zoon’ 
van Rob van Essen te bespreken. Hij 
won onlangs met dit boek de Libris Li-
teratuurprijs. Wilt u eens een avond bij-
wonen? U bent van harte welkom. Lo-
catie Franciscushof, aanvang 20.00 uur. 

Jasclub de Oude Vrienden 
Ter afsluiting van het seizoen 2018/2019 was er op donderdag 6 juni een 
feestmiddag voor de leden en hun partners en tevens de prijsuitreiking van 
de kruisjascompetitie 2018/2019 bij de feestlocatie van Jonh Geven studio’s 
te Nuenen.

De uitslag 
1ste prijs Albert Bastiaans met 2377 
punten.
2de prijs Cor Bastiaans met 1 punt min-
der 2376 punten.
3de prijs Jan v. Rooij met 2351 punten.
Onder applaus mochten zij de prijs in 
ontvangst nemen. De middag werd 
onder genot van drankjes en hapjes 
gezellig al kaartend doorgebracht. 

Om 12.00 uur was iedereen aanwezig 
en werd begonnen met een uitgebrei-
de lunch. Daarna maakte de voorzitter 
Piere v. Mierlo de uitslag bekend. Na 36 
middagen in de ruimte van de KBO het 
kaartspel kruisjassen te hebben ge-
speeld, was de uitslag bijna gelijk aan 
vorig jaar.

Heemkundekring Lieshout presenteert 

Tentoonstelling 90 jaar ELI
In verband met het 90-jarig bestaan van voetbalclub ELI heeft Heemkunde-
kring ’t Hof van Liessent met ingang van heden in het Dorpshuis een ten-
toonstelling ingericht over allerlei zaken die met de Lieshoutse voetbalclub 
te maken hebben. Er hangen foto’s van diverse elftallen door de jaren heen. 

Zowel van de jeugd, als van de heren, 
de dames en de veteranen. Foto’s van 
het eerste voetbalveld in het Hof, het 
eerste kleedlokaal op De Raam, de al-
lereerste aktes, de namen van de voor-
zitters door de tijd heen. Fijn dat er zo-
veel bewaard is gebleven.
De naam van de club is niet altijd ELI 
geweest. We hebben namen gekend 
zoals: Sparta, Juliana, KNVB Lieshout, 

zelfs PSV, wat stond voor Patronaatse 
Sport Vereniging. Pas in 1934 heeft de 
club de naam ELI gekregen. Op 29 juni 
a.s. viert de club haar 90-jarig bestaan. 
U bent van harte welkom om de ge-
schiedenis van deze mooie Lieshoutse 
vereniging te komen aanschouwen.
De tentoonstelling is gratis toeganke-
lijk tijdens de openingsuren van het 
Dorpshuis in Lieshout. 

Tweede editie Vincent van 
Gogh Photo Award Nuenen 
Nog maar enkele weken kunnen foto’s ingezonden worden voor de tweede editie 
van deze internationale foto wedstrijd en expositie. De expositie van de 50 geno-
mineerde foto’s vindt plaats in de prachtige omgeving van het woon- en werkge-
bied van Vincent van Gogh (1883 - 1885 Nuenen). Van zaterdag 21 september tot 
en met zondag 6 oktober 2019 worden de genomineerde foto’s getoond. Laat het 
thema ‘Faces of the World’ jou inspireren op een eigentijdse manier. Laat de ca-
mera jouw verfkwast zijn en neem deel aan deze wedstrijd! Jij steunt hiermee di-
verse goede doelen. Reden te meer om jezelf als fotograaf op de wereldkaart te 
zetten en kans te maken op de hoofdprijs van €1.000,-! De Vincent Van Gogh Pho-
to Award wordt georganiseerd door Rotary Club Nuenen.  Ga naar de website 
www.vincentvangoghphotoaward.nl en stuur je beste foto’s in. Doe vandaag nog mee! 

St. Anna Ziekenhuis      
zoekt nieuwe vrijwilligers
Op maandagochtend 24 juni organiseert het St. Anna Ziekenhuis een infor-
matiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is om vrijwilliger te 
worden in het St. Anna Ziekenhuis. 

Het Anna is met name op zoek naar 
gastvrouwen en gastheren voor de 
huiskamer van de afdeling Geriatrie, de 
afdeling waar oudere mensen opgeno-
men zijn. De vrijwilligers kunnen de ou-
deren nét dat beetje meer aandacht ge-
ven door bijvoorbeeld het maken van 
een praatje, voorlezen van de krant, 
spelen van een spelletje of een stukje 
wandelen binnen het ziekenhuis.
Voor de vrijwilligers in de huiskamer 
Geriatrie zoeken we gastheren en 
gastvrouwen voor woensdag-, don-
derdag- en vrijdagochtend van 09.30 
tot 12.00 uur. Daarnaast zoeken we 
flexibel inzetbare gastvrouwen en 

gastheren voor de ontvangst van onze 
patiënten in de centrale hal.
Kunt u makkelijk contact leggen, hebt 
u een goed inlevingsvermogen en 
kunt u mensen motiveren om actief 
mee te doen? Lijkt het u leuk om in uw 
vrije tijd wat extra voor onze (oudere) 
patiënten te betekenen? Dan nodigen 
wij u van harte uit om op maandag 24 
juni van 10.00 tot 11.30 uur kennis te 
komen maken. U bent van harte wel-
kom in de centrale hal van het zieken-
huis in Geldrop. Aanmelden is niet no-
dig. De koffie staat klaar.
Kijk voor meer informatie op 
www.st-anna.nl of annawerkt.nl

Winnaar in 2017: Bartlomiej Jurecki uit Polen
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TV Wettenseind     
feliciteert alle kampioenen
Dit voorjaar zijn er tijdens de voorjaarscompetitie vier seniorenteams kam-
pioen geworden. Ook dit voorjaar was de competitie drukbezet met 46 deel-
nemende teams. Het was weer een mooie periode. TV Wettenseind is trots 
op deze prestatie en de teams zijn allemaal gehuldigd op 12 juni. 

Gemengd dubbel 50+ 
vrijdagmiddag derde klasse
Marja van Koesveld, Ronald van Koes-
veld, Theo van Koesveld, Marian van 
Koesveld, Ans Keijzer en Hans Keijzer

Damesdubbel 35+ 
vrijdagavond vierde klasse
Mirjam Jansen, Esther 
Dirne, Susanne Roggen, 
Lucret Bousché, Sonja de 
Jong, Kaarina Brouwers 
 

 

Alle kampioenen op een rijtje:

Gemengd dubbel 17+ 
donderdagavond tweede klasse
Barend Dill, Remko van Koesveld, Ilse 
van Bruggen en Afke van Koesveld

Herendubbel 50+ 
vrijdagmiddag derde klasse
Ed Janssen, Cor Guiche-
laar, Mike Drenth, Johan 
Mijnsbergen, Ad Maas en 
Rinus de Keizer 

HSCN Junioren 2 wint    
van PSV 1 
Door Stephan van de Wetering

Meteen al in de eerst inning scoorde PSV er op los; 0-6. Zwak veldspel van 
onze spelers ligt er aan ten grondslag. Wordt dit een zware wedstrijd? Nee, 
Nuenen is direct wakker geschud en buigt de stand in dezelfde inning om 
naar een 6-7 voorsprong. Héél knap! Wordt het een bijzondere wedstrijd? 
Nee, het krachtsverschil in de daar opvolgende innings is te groot in het 
voordeel van Nuenen. De wedstrijd wordt relatief eenvoudig met 13-8 
gewonnen. 

HSCN junioren 2 tegen HSCN Junioren 
1. Een cruciale wedstrijd voor het ver-
dere verloop van het seizoen. De ‘rivali-
teit’ tussen de beide teams is groot. Er 
staat zaterdag dus veel prestige op het 
spel.

Wilt u eens honkbalwedstrijd bijwo-
nen? Kom dan gewoon aanstaande za-
terdag 22 juni om 11.00 uur kijken naar 
de Nuenense derby op ons sportpark 
aan de Lissevoort. Tot zaterdag.

     

Halverwege seizoen
Wanneer we de balans op maken van 
de eerste seizoenshelft, dan wordt het 
gekenmerkt door wisselvalligheid. Ma-
tige wedstrijden worden afgewisseld 
door hele goede. De overwinning van 
afgelopen weekend tegen PSV is goed 
voor het zelfvertrouwen. Met nog ne-
gen wedstrijden te gaan en gezien de 
huidige stand, is met hard werken nog 
alles mogelijk.

Nuenense derby
Volgende week staat er een interes-
sante wedstrijd op het programma; 

HSCN Junioren 2 wint    
C L U B  N U E N E N

HO

NK- EN SOFTBAL

H S  C N

S i n d s

Welkom bij
Honk- en Softbalclub Nuenen

Coaching tussen de innings

Spanning tijdens de wedstrijd 

HKC (U) - NKV 21-19
Door Mike Bekkers

Afgelopen zaterdag mocht NKV 1 aantreden in Utrecht tegen HKC. Een gek-
ke wedstrijd na een gekke week. NKV 1 wist op voorhand dat het niet com-
pleet zou zijn, maar nadat klasbak en vedette Robin donderdag met een 
blessure uitviel was het puzzelen geblazen. Desalniettemin kon er een sterk 
NKV starten. Dank voor de bereidheid van de invallers en reserves. 

geen enkel moment achter heeft ge-
staan. Zij trokken de overwinning en 
daarmee de 2e plek over de streep met 
een 21-19 winst.
Hoewel er teleurstelling was mag NKV 
1 ontzettend trots zijn op het resultaat. 
Slechts één wedstrijd verloren na de 
zaal en het elke tegenstander lastig 
gemaakt. Ook HKC kwam van het veld 
met de woorden “wat een wereld van 
verschil” met voor de zaal een groot 
compliment denk ik naar alle spelers 
maar ook naar top coach Dennis en 
Gert-jan.
Nu rest er na dit weekend nog een 
vraag: wordt de wedstrijd NKV 1 - Ten 
Donck 1 nog gespeeld? En zo ja, wan-
neer? Het antwoord hierop is nog 
steeds niet duidelijk. Dus, wie weet 
zien we elkaar dit seizoen nog en an-
ders alle supporters en stille lezers be-
dankt voor jullie steun dit seizoen en 
tot volgend jaar!
 

Maar dit was niet de enige reden waar-
om het een gekke wedstrijd was. Hoe-
wel er aan het begin van het seizoen 
nog werd gewerkt naar handhaving, 
kon afgelopen zaterdag misschien wel 
de tweede plek behaald worden. Of 
het de spanning was of dat het ge-
woon wennen was aan de nieuwe vak-
ken zullen we nooit weten. Feit is wel 
dat NKV een moeizame start kende en 
met 4-0 achter kwam. NKV vocht zich 
echter terug en wist al in de eerste 
helft op gelijke hoogte te komen. Maar 
het bleef hard werken. HKC wist op en-
kele spelers makkelijk af te ronden en 
had genoeg lengte over om daarop te 
kunnen herhalen. Zoals gezegd gaf 
NKV niet op en bleef volhouden tot de 
laatste minuten. Met nog minder dan 5 
minuten op de klok stond het 19-19 en 
was het onduidelijk wie de winst ging 
pakken. HKC zette echter haar scoren-
de lijn door en zorgde ervoor dat het 

Jeugdkampioenen TV Wettenseind  
Tijdens de voorjaarscompetitie bij TVW hebben ook zeven juniorteams meege-
daan. In de groene categorie is één team kampioen geworden op de zondag. TV 
Wettenseind feliciteert dit jongensteam met deze mooie prestatie

Jongensteam groen 1 zondag: Floris Pino, Floris Krugers, Michael Beaufort, Timo Rijnen, 
Mylan Voorzaat, Matthijs Tijmstra, Ties van Ojen en Timo Verhallen

Sponsortoernooi Nederwetten 
weer een mooi (voetbal) feestje
Op vrijdagavond 7 juni vond het jaarlijkse sponsortoernooi bij RKVV Neder-
wetten plaats. Vanaf 18.00 uur stroomde sportpark ‘De Koppele’ vol met en-
thousiaste deelnemers en supporters. Na de magen gevuld te hebben, werd 
om 19.00 uur gestart met de eerste wedstrijden waarbij sportiviteit en ge-
zelligheid hoog in het vaandel stonden. 

Na de finale stroomde het Piet Renders 
Paviljoen al snel vol waar de derde 
helft losbrak. Met de deuntjes van 
Many More Entertainment gingen de 
voetjes van de vloer en bleef het nog 
lang onrustig in het kleine Nederwet-
ten.
De organisatie wil bij deze alle sponso-
ren, vrijwilligers, deelnemers en sup-
porters nogmaals hartelijk danken 
voor weer een geslaagde editie van 
het Sponsortoernooi. Op naar volgend 
jaar!

Ondanks de slechte voorspellingen 
waren de weergoden het toernooi 
goedgezind. Maar liefst 16 sponsoren 
met hun teams deden hun uiterste 
best om de felbegeerde eerste plaats 
binnen te slepen. Na de poulewedstrij-
den waarbij ieder team 3 wedstrijden 
speelde, vonden de halve finales en fi-
nale plaats. Titelhouder Café René en 
het team van Gebroeders Van den Berk 
streden tot het bittere eind voor de ti-
tel. Na een spannende wedstrijd werd 
de titelhouder onttroond en mogen de 
mannen van Gebroeders 
Van den Berk zich een jaar 
lang de winnaar noemen.
De minstens zo belangrij-
ke sportiviteitsprijs werd 
dit jaar gewonnen door 
het team van Bocken 
Schilderwerken die, on-
der leiding van Neder-
wetten-fan Danny Koe-
vermans, het toernooi 
glans gaf met hun en-
thousiasme. 

Gebr. van de Berk winnaar 
van het Sponsortoernooi 
Nederwetten

Bocken Schilderwerken win-
naar Sportiviteitsprijs Spon-
sortoernooi Nederwetten

Voetbal Korfbal

RCL Wandeltocht Lieshout
Op zondag 30 juni organiseert Runnersclub Lieshout de elfde editie van de 
RCL wandeltocht. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van 
de mooiste paadjes en elke editie heeft steeds een nieuwe route, dit jaar ten 
zuiden van Lieshout. Het grootste deel van de route is nagenoeg autovrij 
om heerlijk ongestoord te kunnen wandelen en te genieten van de natuur. 

pijld. Bovendien ontvangt elke deelne-
mer een routebeschrijving. Start is bij 
de RCL accommodatie, aan de Provin-
ciale weg 24 in Lieshout, achter het 
tennispark en de manege.
Inschrijfkosten voor de afstanden 10 
t/m 40 km zijn € 3,- pp. en KWBN leden 
krijgen € 1,- korting. Tot 12 jaar is het in-
schrijfgeld € 1,00. Er is EHBO aanwezig.
Voor de 30 en 40 kilometer kunt u star-
ten tussen 07.00 uur en 09.00 uur. 
Voor de 15 en 20 kilometer tussen 
08.00 uur en 11.00 uur.
Voor de 10 kilometer tussen 09.00 uur 
en 12.00 uur.
U wordt uiterlijk om 17.30 uur weer te-
rug verwacht op de startlocatie.

Voor vragen, bel 06-23612897 of mail 
naar wandel@runnersclublieshout.nl. 
Meer info is te vinden op de website 
www.runnersclublieshout.nl

De tocht is zeer geschikt als training 
voor Kennedymars of Nijmeegse 
4-daagse. Houd je van wandelen in 
een groene omgeving dan is deze 
tocht iets voor jou! De routes variëren 
van 10 tot 40 km en zijn volledig uitge-

Plantenwandeling 
IVN  Nuenens Broek
 
Op maandagavond 24 juni organiseert 
het IVN Nuenen een plantenwande-
ling door het gebied van het Nuenens 
Broek. Het is een laaggelegen gebied 
waar vroeger alleen een moeras was. 
Later werden er op rabatten (verho-
gingen) populieren geplant. Het be-
heer van het gebied is er tegenwoor-
dig op gericht om het in een meer na-
tuurlijke staat van broekbos terug te 
brengen. Er zijn natte en drogere de-
len. Dat betekent een grote diversiteit 
aan planten. Insecten zijn regelmatig 
aan te treffen op de bloemen. De plan-
ten krijgen tijdens deze wandeling ze-
ker onze aandacht, maar het gaat voor-
al ook om de beleving van de natuur 
en het landschap. 
Het is een boeiende wandeling van ca. 
1,5 uur. We vertrekken op de fiets om 
19.00 uur bij Het Klooster in Nuenen. 
De wandeling start enige tijd later van-
af de hoek Lissevoort/Eikenlaan. Het is 
vaak een nat gebied. Daarom wordt 
stevig, waterdicht schoeisel aanbevo-
len. 
Voor informatie kunt u bellen met Ti-
neke van der Meer, tel. 040-2836846 
of zie de site van IVN Nuenen
www.ivn.nl/afdeling/nuenen-ca 

Landschaps-
wandeling   
Collse Zeggen  
Wandelliefhebbers kunnen op 25 juni 
op pad met IVN Geldrop. De route 
voert door de Collse Zeggen, tussen 
Geldrop, Eindhoven en Nuenen. Start 
is om 13.30 uur bij Waterscouting Stel-
la Maris, Hulst 136 (haventje). Deelna-
me is gratis.

Op de laatste dinsdagmiddag van juni 
voeren natuurgidsen van IVN Geldrop 
liefhebbers door de Collse ofwel Urk-
hovense Zeggen. Daarbij gaat de aan-
dacht vooral uit naar de landschappe-
lijke kenmerken en waarden van dit 
mooie, natte gebied, dat begrensd 
wordt door het Eindhovens Kanaal. Als 
gevolg van kwelwater komen hier bij-
zondere plantensoorten voor. Nieuw-
komers zijn de bevers, die hier op 
steeds meer plaatsen in de regio op-
duiken. 
De wandeling op 25 juni start bij het 
haventje in het Eindhovens kanaal na-
bij de Hulster brug en is van 13.30 tot 
16.30 uur met halverwege een pauze. 
Jong en oud zijn welkom (zonder 
hond), deelname is gratis. Waterdicht 
schoeisel is aanbevolen want sommi-
ge delen kunnen nat zijn. Alleen bij erg 
slecht weer gaat de wandeling niet 
door. Raadpleeg hiervoor de website 
van IVN Geldrop: www.ivn.nl/geldrop. 
Voor verdere inlichtingen: Mariet Vis-
sers, 040-285 6622, en Tinus de Gouw, 
06-12141901. IVN Geldrop is ook op 
facebook. Wie IVN wil steunen kan lid 
of donateur worden door een mailtje 
te sturen naar ivngeldrop@gmail.com. 



AVIA Nuenen – Collse Hoefdijk
AVIA Nuenen – Europalaan
AVIA Beek & Donk – Brugstraat
AVIA Sint Oedenrode – Alfred Nobelstraat
BP Eindhoven – Eisenhowerlaan

AVIA Eindhoven – Frankrijkstraat
AVIA XPress Eindhoven – Rooyakkerstraat
AVIA XPress Nuenen – Berg
AVIA XPress Beek & Donk – Orchideestraat
AVIA Xpress Stiphout – Claassensstraat
AVIA Xpress Veghel – De Amert
AVIA Truck Schijndel – Duinweg

BEMANDBEMAND

ONBEMANDONBEMAND

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

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

Jouw job!
Als Oproepkracht Verzekeringen ga jij voornamelijk aan de slag met 
het inpakken en verzenden van polisdocumenten. Maar ook digitale 
administratieve taken kunnen tot je werkzaamheden gaan behoren.

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

Wat bieden wij?
 • Flexibiliteit. In overleg met je team werken wanneer het jou uitkomt;
 • Een afwisselende bijbaan;
 • Een leuk team en een informele werksfeer.

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

Rooise Jaarmarkt

Centrum Sint-Oedenrode

zondag 23 juni 
van 10.00 tot 17.00 uur

WINKELS GEOPEND

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

Rond de Linde iedere donderdag 
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