
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 
Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 
11.00 tot 13.00 uur.
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.

• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

GSM/iPhone reparaties 
en accessoires!
iPhone Glas Reparatie? 
Klaar terwijl u wacht!
www.b2ctelecom.nl
Bezoekadres: Industrieterrein Eeneind II
De Tienden 26 B, 5674 TB Nuenen
Telefoon 040-2846566

De Huufkes 19b, 5674 TL Nuenen 
T. 040 284 3106

logo_50x35mm.indd   1 22-11-10   14:08

Maakt uw interieur compleet!
  

Opwettenseweg 74, Nuenen, www.galeriedekei.nl 

Inclusief glaszetten
Tel. 040-2430336 / Mobiel 06-15536122

Helaas moet ik u mededelen dat ik wegens 
ziekte genoodzaakt ben te stoppen met werken. 

Via deze weg wil ik al mijn klanten bedanken 
voor het vertrouwen dat u al die jaren in mij 

hebt gesteld.

Wij wensen al onze klanten 
een gelukkig en gezond 2011.

Voor al uw schilderwerk inclusief glaszetten 
verwijs ik u naar mijn collega B.J. Franke.

TEL. 040-7879759
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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

Wij bewijzen u het tegendeel!
Geopend woensdag t/m zaterdag

van 9.30 tot 17.00 uur of 
op afspraak s’avond geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051
www.degordijnenconcurrent.nl

De Huufkes 19b, 5674 TL Nuenen 
T. 040 284 3106

logo_50x35mm.indd   1 22-11-10   14:08

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

 Groot assortiment 
PERKPLANTEN
De hele maand juni 

20% korting 
op alle perkplanten

*rentewijzigingen
voorbehouden

Extra rente 
vanaf € 10.000,-

2,6 %
onbeperkt en 

kosteloos 
opnemen

SNS
PLUSSPAREN

Meer informatie? Tel: 06-22759909

Prijsvraag voor gratis 
toegangsbewijzen Bloem & Tuin 
Op vrijdag 15 juli tot en met zondag 24 juli 2011 zal op Landgoed Gulber-
gen opnieuw een Bloem & Tuin plaatsvinden. Dit jaar is het de 18e editie. 
Het evenement is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Dit openlucht-tuinevenement is bui-
tengewoon interessant voor zowel be-
scheiden tuinliefhebbers als voor 
hartstochtelijke tuinfanaten. De grote 
kracht van Bloem & Tuin is dat dit eve-
nement zich puur en alleen richt op de 
tuin. Exotische planten, kleurige bloe-
men, comfortabele tuinmeubelen, 
trendy tuininrichtingen, kunstwerken 
en verrassende accessoires zijn dé in-
grediënten van dit evenement, dat in-
speelt op de toenemende behoefte om 
het leefgebied van binnen naar buiten 
te verplaatsen. Nieuwsgierig naar de 
laatste tuintrends, bloemen en plan-
ten? Kom naar Bloem & Tuin 2011.

Gratis 
toegangsbewijzen Bloem & Tuin 
Speciaal voor de lezers van Rond de 
Linde treft u de komende weken een 
lezersactie aan.

U dient hierbij van alle speciale losse 

Contact met 
Redactie 
Op vrijdag 24 juni zijn de lezers van 
ons blad in de gelegenheid om met 
het redactieteam van Rond de Lin-
de in gesprek te gaan bij Kunsthan-
del Dumay, Park 75 (voorheen de 
Fortis bank).

U bent daar welkom tussen 19.00 en 
19.30 uur om uw vragen, suggesties en 
tips voor te leggen. Maandelijks wordt 
een ‘Contact met Redactie’ belegd. 
Uitgevers en Redactie hopen daarmee 
een extra impuls te geven aan de spe-
ciale relatie die Rond de Linde heeft 
met de Nuenense gemeenschap.

Gemeentelijke onderscheiding 
voor André van der Maat
Afgelopen maandag 20 juni is André van der Maat tussen de middag onder-
scheiden met een bronzen erepenning van de Gemeente Nuenen. Omdat 
hij geen behoefte heeft om in de volle aandacht te staan is de onderschei-
ding uitgereikt in het huis van zijn zus Erica aan de Lieshoutseweg, waar hij 
tussen de middag een kop koffi  e drinkt.

André van der Maat wil op speciaal 
verzoek, met enige trots, toch zijn 
Gemeentelijke Erepenning laten zien. 
 (FOTO Studio BM)

Starterswoningen in 
voormalige toneelzaal De Vank
Starters op de woningmarkt in Nuenen kunnen zich vanaf vandaag inschrij-
ven (bij makelaarskantoor Van Santvoort en Metselaars Makelaardij, bei-
den te Nuenen) voor 6 bijzondere loftwoningen in het centrum. 

6 bijzondere loftwoningen in de voormalige toneelzaal van De Vank.

André is in Gerwen een graag gezien 
persoon. Dagelijks fietst hij zo’n 50 tot 
60 kilometer om het Gerwense zwerf-
vuil op te ruimen. Al bijna 20 jaar is hij 
dagelijks in de weer, ondanks zijn 80 
jaar. 
Uit de onlangs gehouden enquête 
door de Werkgroep Leefbaar Gerwen 
is gebleken dat er zeer veel respect en 
bewondering is voor het dagelijks 
werk dat André verricht voor de Ger-
wense gemeenschap ten dienste van 
het milieu en duurzaamheid.
Het siert deze bescheiden Gerwenaar 
dat hij geen gehoor gaf aan de uitnodi-
ging om ’s middags de felicitaties van 
een deel van de bevolking in ontvangst 
te nemen  tijdens de wekelijkse Inloop 
in Den Heuvel.
De drie personen die aanwezig waren 
bij de uitreiking van de onderschei-
ding bij zijn zus, vond hij al erg druk 
en deed hem bijna besluiten die bij-
eenkomst te ontvluchten.

letters, die verspreid staan ergens in 
Rond de Linde, een woord te vormen 
dat betrekking heeft op Bloem & Tuin. 
Iedere week worden onder de goede 
inzenders 9x2 vrijkaarten en 1x2 VIP 
arrangementen voor een geheel ver-
zorgde dag Bloem & Tuin verloot.

Uw inzending dient, voorzien van 
naam en adres, voor zondagavond bin-
nen te zijn op: prijsvraag@bloem-en-

tuin.nl. De uitslag en de prijswinnaars 
worden vermeld in Rond de Lin-
de. Prijswinnaars kunnen hun kaarten 
ophalen op werkdagen tussen 09.00 en 
16.30 uur, op vertoon van een legitima-
tiebewijs, bij John Geven Studio's B.V., 
Spegelt  45-47 in Nuenen.

Geen winnaar, niet getreurd
Intratuin is een van de participanten 
aan Bloem & Tuin 2011. Zij bieden u 
daarom een voorverkoop aan met 
maar liefst € 4,50 korting. Mocht u dus 
niet bij de winnaars behoren dan kunt 
u altijd nog een kaartje kopen in de 
voorverkoop o.a. bij Intratuin, kosten   
€ 7,50 per kaartje (i.p.v. de reguliere 
kassaprijs van € 12,00). 
Meer informatie over dit evenement 
vindt u op www.bloem-en-tuin.nl

Ban Bouw ontwikkelt en (ver)bouwt 
de voormalige toneelzaal tot moderne 
loftwoningen, compleet afgewerkt 
met o.a. luxe keuken en sanitair. Dit 
maakt deel uit van de totale woning-
bouwontwikkeling “De Vank”, waar 
begin mei al gestart is met de verkoop 
van 15 bungalows. De entree van het 

plan ligt aan de Sportlaan, de ontslui-
ting van de 6 woningen heeft de straat-
naam “De Vankhof” gekregen.

De toneelzaal is onderdeel  van een 
gemeentelijk monument. In samen-
spraak met de monumentencommis-
sie is nauwkeurig gewerkt aan het 

behoud en, in sommige aspecten, ver-
sterken van dit monument. Er zijn een 
drietal verschillende types, variërend 
in grootte en indeling (o.a. 1 of 2 slaap-
kamers) met elk een eigen separate 
berging, tuin en parkeerplaats. 

Om de starters op de woningmarkt 
zoveel mogelijk tegemoet te komen is 
ook gekeken naar de financieringsmo-
gelijkheden. Om deze reden worden 
de woningen op erfpacht aangeboden. 
De koper koopt dan de woning zonder 
de onderliggende grond maar krijgt 
tegen betaling van een vergoeding (ca-
non) wel het exclusieve recht ervan. 
Dat scheelt de koper veelal een ‘bespa-
ring’ op het te financieren bedrag van 
zo’n 30%. Dit maakt het voor veel star-
ters niet alleen mogelijk om te kopen, 
ook is men vaak goedkoper uit, in dit 
plan circa € 100,- netto per maand. 
Desgewenst kan ook met grond ge-
kocht worden. De koopsommen (zon-
der grond) variëren van € 135.000,= 
tot       € 175.000,= V.O.N.

Voor geïnteresseerden is er op woens-
dag 6 juli in de Rens Broederszaal in 
Het Klooster, Park 1 te Nuenen, een 
speciale informatieavond gepland. 
Aanmelden is niet nodig, vanaf 19.00 
uur is de zaal geopend, de presentatie 
start om 19.30 uur.  
 

Spaar actie WEBKINZ knuffels.
Je nieuwe interactieve 

dierenvriend.
Momenteel een 
rage in Amerika

en nu verkrijgbaar
inin WoensXL.

www.woensxl.nl   en  www.webkinz.com.

WINKELCENTRUM WOENSEL EINDHOVEND

Feliciteren 
voor 
geslaagden
Rond de Linde wil in de komende pe-
riode, net zoals in de voorgaande ja-
ren, haar lezers in de gelegenheid 
stellen om de Nuenense jeugd te felici-
teren met het behalen van het eind-
examen van het voortgezet onderwijs. 
De felicitatie dient voorzien te zijn van 
de naam(en) van de afzender(s), de 
naam voor wie de felicitatie bestemd 
is, op welke school het diploma be-
haald is en waarvoor de leerling is ge-
slaagd. Feliciteren kan tot 4 juli door 
een e-mail te sturen aan elwienbibbe@
ronddelinde.nl



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder wel een 
schriftelijke inspraakreactie over het beleidsvoornemen indienen bij 
burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a., postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen. Een inspraakreactie kan ook mondeling 
worden ingebracht bij de heer A. Ras van de afdeling Ontwikkeling, 
telefoonnummer (040) 2631 545. Bij hem kunt u ook terecht voor 
nadere informatie over dit beleidsvoornemen.

Nuenen, 23 juni 2011.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a.

PUBLICATIE 
REGLEMENT BURGERLIJKE STAND
Het college van burgemeester en wethouders heeft bij besluit van 14 
juni 2011 het nieuwe Reglement burgerlijke stand van de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten vastgesteld. Het oude reglement 
van 29 december 1998 is tevens ingetrokken.

Het nieuwe reglement bevat enkele tekstuele aanpassingen. Verder is 
het tijdstip van huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap op 
de zaterdag gewijzigd. De huidige openingstijden zijn vaste tijdstippen 
tussen 10.45 uur en 13.00 uur. Met ingang van 1 juli 2011 worden 
deze tijdstippen voor de zaterdag gewijzigd naar vaste tijdstippen tus-
sen 11.00 en 15.30 uur.
Het Reglement burgerlijke stand treedt in werking op 1 juli 2011 en 
ligt gedurende één maand na deze bekendmaking voor een ieder ter 
inzage in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2, te Nuenen. Tegen 
betaling is een kopie verkrijgbaar.

Nuenen, 23 juni 2011

PUBLICATIE REGISTER KINDEROPVANG
In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdag-
verblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbu-
reaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen 
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De 
gemeente waarin de desbetreffende kinderopvangvoorziening is ge-
vestigd, meldt verwijderingen uit dit bestand. Ouders hebben vanaf 1 
januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als zij gebruikmaken 
van kinderopvang die in dit landelijk register is opgenomen.

Bekendmaking uitschrijving Landelijk Register Kinderopvang
• Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij 

bekend dat per 20 mei 2011 uit het Landelijk Register Kinderopvang 
is verwijderd, de gastouderopvang van mevrouw M.I. Doesburg-
Muschter op het adres Voirt 78, 5671 HD Nuenen, met uniek re-
gistratienummer 344319891.

• Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij 
bekend dat per 26 mei 2011 uit het Landelijk Register Kinderopvang 
is verwijderd, de gastouderopvang van mevrouw M.A.M. Sanders-
Kompier op het adres Heytvelden 7, 5673 KH Nuenen met uniek 
registratienummer 233055083.

• Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij 
bekend dat per 1 juni 2011 uit het Landelijk Register Kinderopvang 
is verwijderd, de gastouderopvang van mevrouw J.M.J. Potters – van 
der Putten, Sleedoornlaan 23, 5672 BL Nuenen, met uniek regis-
tratienummer 516372877.

Nuenen, 23 juni 2011

bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders van 
Nuenen c.a. bekend aanvragen om omgevingsvergunning te hebben 
ontvangen voor:

Soort Datum Dossier-
aanvraag  ontvangst  Nummer Locatie Activiteit

Regulier 09/06/2011 20110099 Vredehof 5 Oprichten zwembad

Regulier 15/06/2011 20110101 Dubbestraat 10 Verwijderen asbesthoudende 

    materialen

Regulier 15/06/2011 20110102 Zuiderklamp 15 Verbouwen woonhuis

Regulier 17/06/2011 20110103 Heuvel 11 Uitbreiden en renoveren dorpshuis
  
Deze aanvragen liggen ter inzage bij de balie Wonen en Openbare 
ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvragen 
kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat de 
omgevingsvergunning is verleend.

INGETROKKEN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

Soort Datum Dossier-
aanvraag  intrekking  Nummer Bouwadres Bouwactiviteit 
Bouwvergunning 13/05/2011 021224.001 Hoekstraat 51 Gewijzigd uitvoeren verleende  
    bouwvergunning  

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Er is ingevolge het Besluit Algemene Voorwaarden  en Bepalingen 
Machtiging en Mandaat een:
reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend 
besluit      datum 

10/06/2011 20110063 Ter Mehr 7 Bouwen Veranderen  10/06/2011 

    kozijnindeling 

    bovenverdieping

    en kleur gevelsteen 

    gehele woning   

14/06/2011 20110062 Berg 28 Gebruik van  Wijzigen gebruik 14/06/2011

   bouwwerk in  werkplaats naar

   strijd met be- winkelruimte

   stemmingsplan 

14/06/2011 20110079 Pastoorsmast Bouwen Oprichten  15/06/2011 

  ongenummerd  stallingruimte    

15/06/2011 20110065 Bloemhoefstraat 17 Bouwen Wijzigen van gevels 15/06/2011 

16/06/2011 20110101 Dubbestraat 10 Slopen Verwijderen 16/06/2011 

    asbesthoudende 

    materialen  

16/06/2011 20110041 De Huufkes 81A Bouwen Uitbreiden 16/06/2011 

    werkplaats 

16/05/2011 20110090 Het Puyven 123 Bouwen RO  Vergroten 17/06/2011

   Handelen in  slaapkamer

   strijd met  eerste

   ruimtelijke  verdieping

   ordening   

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen. Tegen desbetreffende besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na verzenddatum (voor kapvergunningen geldt: na 
publicatiedatum) van het besluit, op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen.

Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening
c. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Tevens kan aan de president van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, 
sector Bestuursrecht, Postbus 90 125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, 
worden verzocht terzake van het bestreden besluit een voorlopige 
voorziening te treffen.  

Nuenen, 23 juni 2011

PUBLICATIE
Inspraak en vooraankondiging bestemmingsplan 
Opwettense watermolen en omgeving.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de Opwet-
tense watermolen en omgeving.

Het beleidsvoornemen ligt met ingang van 24 juni 2011 gedurende zes 
weken gedurende de openingstijden ter inzage op de balie Wonen en 
Openbare ruimte van het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen.

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt 
hier gemeld, dat in deze fase nog niet de gelegenheid bestaat ziens-
wijzen over dit voornemen naar voren te brengen en dat er nu ook nog 
geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid worden gesteld advies 
uit te brengen over dit beleidsvoornemen.

SERVICEPUNT
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, telefoonnummer: (040) 283 16 75
Inloop: op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 
uur.
• spreekuur consulenten: 09.00 tot 11.00 uur
• telefonische bereikbaarheid balie: 08.30 tot 16.00 uur

CONTACT MET BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS
U kunt via het bestuurssecretariaat informatie krijgen over de moge-
lijkheid om met de burgemeester of een wethouder in contact te ko-
men.
De secretaresse van burgemeester en gemeentesecretaris is mevrouw 
R. van Geffen.
De secretaresse van de wethouders is mevrouw G. Grinwis.
Het bestuurssecretariaat is bereikbaar via telefoonnummer (040) 263 
16 10.

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

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Op vrijdag 24 juni 2011 is het gemeentehuis gesloten.

VERKEER
• Verkeersmaatregelen Nuenen Culinair
Vanaf donderdagavond 23 juni 18:00 uur tot vrijdagmiddag 24 juni 
15:00 uur en op maandag 27 juni van 07:00 uur tot 16:00 uur is een 
gedeelte van het Park (na het pand van de kapper tot aan de kerk) 
afgesloten voor al het verkeer. De parkeerplaatsen voor het pand van 
de kapper blijven bereikbaar, daar wordt ook de eenrichtingsregeling 
tijdelijk opgeheven. Het Park wordt tijdens het evenement afgeschermd 
met hekken.

WSD ONDERHOUDT 
OPENBAAR GROEN NUENEN
Al jarenlang onderhouden mensen van WSD uit Boxtel een deel van 
het openbare groen in Nuenen. En dat naar volle tevredenheid. Soci-
ale werkvoorzieningen zoals WSD krijgen het in deze tijd van bezuini-
gingen door het kabinet en de economische malaise erg lastig. Reden 
te meer voor de gemeente om ze extra werk te gunnen. Daarom ver-
zorgt de WSD, naast de schoonmaak in het gemeentehuis, vanaf 1 
juni al het openbaar groen in de gemeente.

WSD-medewerkers aan het werk in Nuenen

Gemotiveerd
WSD- medewerkers zijn enorm gemotiveerd. Ze zijn over het algemeen 
heel erg blij met de kansen die ze krijgen om normaal werk te verrich-
ten. En dat zie je terug in hun inzet en enthousiasme. Omdat ze vaak 
toch over een beperking beschikken, kunnen we ze niet voor de volle 
100% inzetten. Daarom bestaat een groenploeg van WSD vaak uit 
wat meer man dan je van een gewoon hoveniersbedrijf zou verwachten. 
Ze krijgen meestal eerst bij WSD zelf een opleiding of training en gaan 
dan onder begeleiding aan de slag. Het is de bedoeling dat ze op deze 
manier doorgroeien naar een gewone baan. En dan is het toch prach-
tig als je daar als werkgever een steentje aan hebt bijgedragen?

RAADSVERGADERING 23 JUNI 2011
Op 23 juni 2011 vergadert de gemeenteraad in Het Klooster. De raad 
begint al om 14.30 uur en gaat ’s avonds door. U bent van harte wel-
kom om de vergadering te bezoeken. De vergadering begint met een 
vragenhalfuurtje waarin de raadsleden vragen aan het college kunnen 
stellen over onderwerpen die niet op de agenda staan. Centraal op de 
agenda staat de kadernota. Behandeling daarvan begint om 19.30.

De agenda en stukken staan op www.nuenen.nl (bestuur en orga-
nisatie > gemeenteraad > raadsagenda).

ONTVANGEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet algemene 



      

   

SPECIAALZAAK
IN AARDAPPELEN

GROENTE EN FRUIT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408Parkstraat 12A  - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

Groente
& Fruit

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

 WEEKENDRECLAME GELDIG OP VR. 24 EN ZA. 25 JUNI: 

Hollandse bloemkool, per stuk .........0,99
Nicola aardappels, Nw. Oogst, 2 kilo ...1,49
Champignons, per bakje .........................0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAANDAG 27 JUNI:

Komkommers, 2 stuks .....................0,89
DINSDAG 28 JUNI:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo .........0,79
WOENSDAG 29 JUNI:

Rodekool, Nw. oogst, panklaar, 1/2 k. 0,89
DONDERDAG 30 JUNI:

Gekookte Maïs, per bak ...................1,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RECLAME GEHELE WEEK VAN 24 JUNI T/M 30 JUNI

Rode grapefruit, 6 stuks ...................... 1,99
Wilde perziken, hele kilo ................. 2,49
Bleek-kaassalade, 250 gram ......... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks .......... 1,99

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

Voor de lekkerste 
belegde broodjes!

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

         

4 Barbecue worsten +
4 Hamburgers, samen ....5,50
Carpaciospies
100 gram ...................................2,25
Bij 150 gram gebraden fricandeau
100 gram tonijnsalade .........GRATIS
Kip in braadzak
per stuk  ....................................4,50
Berliner bal
per stuk .....................................1,50
“Lasagne”
Kant en klaar, 500 gram ...........4,95

Voor leuke recepten
www.tebak.keurslager.nl

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

OPRUIMING!
BH’s

Prima Donna
(model Copenhagen)

Rosa Faia
Pyjama’s

Nachthemden
Dusters

Badpakken
Tankini’s

LINGERIE • NACHTHEMDEN  
BORSTPROTHESES • PYJAMA’S • DUSTERS   
MEY / SLOGGI / BJÖRN BORG  

Pasvorm en comfort; het allerbelangrijkste in ondermode!
Bezoek ook eens onze website: www.livano.nl

Schiesserhemdjes 
van 14,95 
Nú voor ......9,95

 

Actie geldig van vrijdag 24 juni 
t/m donderdag 30 juni:

Victoriavlaai
middel........................

Vloer bruin brood
per stuk .....................

6 Overheerlijke
krentenbollen 
voor maar ..................  € 2,50

€ 1,85

€ 6,99

 

Bekijk onze praktijk voor en achter de schermen! 
Leer meer over o.a. Echografie, Laparoscopische 

chirurgie en Acupunctuur bij dieren. 
Geniet daarnaast van diverse shows en demonstraties: 

 Hondenclub demonstraties 
 Diverse pony- en paardenacts 
 Kleindieren en reptielen show 
 Demonstratie hoefsmid 
 Dierenambulance 
 Huifkar rit 
 Ballonwedstrijd 

 
Ballonwedstrijd

  Dierenkliniek Helmond 
Gerwenseweg 68 
5708 EL Helmond 
Tel: 0492 533808 

Dierenkliniek Laarbeek 
Heuvelplein 67 
5741 JJ Beek en Donk 
Tel: 0492 462899 

Dierenkliniek Gemert 
Griffier Corstensstraat 6 
5421 HP Gemert 
Tel: 0492 361402 

Onderdeel van Dierenartsencombinatie ZuidOost 

Prana Yoga Studio
Ontspanningsyoga introductie les:

7 september wo. 21.00 uur
Workshop Yoga en Hartcoherentie, 15x

start do. 8-9 om 10.15 uur
Workshop Mindfulness Yoga, 10x

start wo. 14-9 om 21.00 uur.
Opgave en info: Corina van Dommelen
‘t Hofke 59, 5641 AJ  Eindhoven
 040-2840430 - 06-27055614
www.pranayogastudio.nl

e



Light your Fire!

Carpacciospies
Special, 100 gram voor ........225
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bij 100 gram rookvlees
100 gr. selleriesalade GRATIS
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zeeuws spek
100 gram voor ......................159

DEZE WEEK:

4 Hamburgers + 
4 BBQ worstjes, samen  550

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid 
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Ribeye
Naturel of spaans, 100 gr. ...219
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lasagne
500 gram voor ......................495
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Eiersalade
100 gram voor ......................099

Vaste
aanbieding:

santé 
aardappelen

Per zak 
à 3 kilo ..0,99
Champignons

Per 
doosje ...0,79

gewoon vers
Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid
Hoge Brake 50, tel. 040-2840263

WeeK-
aanbieding:

Vaste
aanbieding:

santé 
aardappelen

Per zak 
à 3 kilo ..0,99
Champignons

Per 
doosje ...0,79

gewoon vers
Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid
Hoge Brake 50, tel. 040-2840263

WeeK-
aanbieding:

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 23 juni 
t/m zaterdag 25 juni a.s.
 
HOLLANDSE TUINBONEN + 
GRATIS BONENKRUID
PER KILO  .................1,49
GROTE ANANAS  
PER STUK .................. 1,49
FRAMBOZEN
PER BAKJE ................ 1,49
ZOETE KERSEN
PER KILO .................. 3,49

DE BELGISCHE SUPER KERSEN 
ZIJN ER WEER!!! LEKKERDER ZIJN 
ER NIET. KOM MAAR PROEVEN!!!

VOLGENDE WEEK:

Souvlaki
4 stuks, samen voor ............................550

Ook voor de lekkerste
dikbelegde broodjes moet je 

bij de keurslager zijn

 
 

 
 

JOS MARTENS & ZN B.V. 
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES 
Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel. 0499-423131 

Voor gebruikte machines/tractoren www.josmartens.nl 
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD 

 

 

Voor deskundig
juridisch advies

HOUBEN & VAN DIJCK
A D V O C A T E N

Parklaan 58, Eindhoven
Tel. 040 - 245 25 55
of kijk op de website:
www.hvdadvocaten.nl

Iedere woensdag

KOSTELOOS INLOOPSPREEKUUR
van 17.00 tot 18.00 uur

 V n de Kerkhof
d kwerken

Tel. 040 - 295 25 77• Mobiel 06 - 22 395 840

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

van den beuken catering

High Tea 

BBQ

Cocktails & Bites 

...and more

De Tienden 26a
5674 TB Nuenen

T:  040 28 33 579 
M: 06 52 42 88 06 
 
info@vandenbeukencatering.nl 
www.vandenbeukencatering.nl

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

1ste eigenaar  ..................................................... April 2008

Aanbiedingen geldig 
vanaf maandag 27 juni
t/m woensdag 29 juni a.s.

IJSBERGSLA
PER KROP  ................0,49

TASTY TOM TOMATEN  
500 GRAM ................. 0,99

NECTARINE
500 GRAM ................. 1,49

SOEPGROENTEN
1+1 GRATIS

Doe de GRATIS online PolisCheck. U ziet direct welke 
verzekeringen u nodig heeft en hoeveel geld u kunt 
besparen op uw verzekeringspremies.

Welke verzekeringen
heeft u echt nodig?

NIEUW Gratis online PolisCheck
1.  Direct alle polissen die u nodig heeft in beeld
2. Binnen één muisklik resultaat
3. Premies vergelijken en online afsluiten
4. Telefonische helpdesk voor al uw vragen 

Doe vandaag de PolisCheck op www.nuenenpolis.nu

Berg 39
5671 CA Nuenen 

Telefoon (040) 219 84 44Een initiatief  van Beneken & Van den Ban

NIEUWE PARTIJ WOONACCESSOIRES

De Bontstraat 84 • SON • 0499 - 47 95 08
Geopend: di. t/m vr. 10.00 - 17.30 uur • za. 10.00 - 17.00 uur

www.dewoondiscounter.eu

meubels & meer

Banken - Tafels - Kasten - Stoelen - Schilderijen - Accessoires

NIEUW COLLECTIE Urban zitmeubelen

Standaard Hoekopstelling 
€ 995,00

Dit mag u niet missen...
...voor ieder interieur!

Nieuwe collectie 

WOONACCESSOIRES
spiegels, schilderijen, 

lampen, beelden en vazen

COLLSE HEIDE 58 - NUENEN - 040 283 93 66 
INFO@DEVERHUURSPECIALIST.COM - WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

Geslaagd ? Proficiat ! 
Feestpakket, bestaande uit; 

 - Luxe tafeltap compleet, 
    (incl. koolzuur, spoelbak, spoelborstel, spoelglans, afschuimer en viltjes) 
 - 20 ltr. Warsteinerbier óf 20 ltr. Bavariabier, 
 - 3 statafels, 
 - 20 bierglazen, 
 - 10 wijnglazen, 
 - 10 longdrinkglazen, 
 - en een leuke attentie! 

€ 100,00 
(Excl. 19% BTW en transport) 

In verband met 
onze vakantie zijn 
wij gesloten van 
maandag 27 juni 
t/m 
woensdag 13 juli.

Ju
w

el
ie

r

Boordseweg 2, 5671 AS Nuenen, tel 040-2845262
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Geslaagden
Geslaagd	 voor	 en	gefeliciteerd	door:
Floran van Amelsfort Gymnasium Lorentz Casimir Lyceum Thomas, Isa en Esmee
Floran van Amelsfort Gymnasium Lorentz Casimir Lyceum Papa en mama
Paul Drenth Gymnasium Lorentz Casimir Lyceum Roel en Saskia van Amelsfort
Sven Kardol Gymnasium Lorentz Casimir Lyceum Papa, mama en Samantha
Sven Kardol Gymnasium Lorentz Casimir Lyceum Roel en Saskia van Amelsfort
Lena Raaijmakers Gymnasium Stedelijk College Ouders en zus Anna zijn trots op haar
Esmée Bary HAVO Lorentz Casimir Marcel, Marjolijn en Saphira Bary
Remco Bouwman HAVO Lorentz Casimir Rachelle, Rick, Romy, Han en Marianne
Joris van Hugte HAVO Pleincollege Eckart Papa, Mama, Eefje, Tim en Sam
Juliette van Hout HAVO Pleincollege Eckart Mam, pap en Nathalie
Maartje Kemp HAVO Pleincollege Eckart Pap, mam, Harm en Lieke
Mandy Stoop  HAVO Pleincollege Eckart Papa, mama Tessa
Melvin Pickhard HAVO Pleincollege Eckart Pa, Ma, Evi en een poot van Rex
Yannick de Vries HAVO Stedelijk College  Angèlica, Rowan, Sonja
Daniellë Kaldenhoven HAVO Stercollege Eindhoven Pap, mam en Guido
Isabelle van Riemsdijk HAVO Stercollege Eindhoven Mama, Barbara en Mellie
Nick van der Maat HAVO Stercollege Eindhoven Opa&Oma Vereijken, Lia en Lonneke
Anne van der Wijst  HAVO Strabrecht College Papa, mama en Inge
Anne van der Wijst   HAVO Strabrecht College Angèlica, Rowan, Sonja
Chantal Messerschmidt HAVO Strabrecht College Luuk, Lian, Robin, Guido en Christian
Joost Nieuwenhuis HAVO Strabrecht College een supertrotse moeder Sylvia
Max Raap HAVO Strabrecht College Johan van Gurp
Steven Wilbrink HAVO Strabrecht College Sean, Dionne, papa en mama
Heleen Voskuil ROC E’hoven. MBO binnenhuisadviseur Papa en mama
Robin Messerschmidt ROC Ter Aa Helmond, ICT-netwerkbeheerder Luuk, Lian, Guido, Christian en Chantal
Simon Maas VMBO-K H&A, Pleincollege Nuenen Papa en mama
Angèlica Paans  VMBO-K Pleincollege Nuenen Sonja en Rowan
Anouk Klompers VMBO-K Pleincollege Nuenen Robert Henriëtte Eva Rob en Nelleke
Claudia Kaldenhoven VMBO-K Pleincollege Nuenen Pap, mam en Guido
Nelleke Salden VMBO-K Pleincollege Nuenen Papa Mama Eva en Rob
Linda Vereijken VMBO-T Commanderij College Opa&Oma Vereijken, Lia en Lonneke
Bart Verkooijen VMBO-T Pleincollege Eckart Papa, mama en Linda Verkooijen
Demi Ekelschot  VMBO-T Pleincollege Eckart Angèlica, Rowan, Sonja
Jeroen Geers VMBO-T Pleincollege Eckart Papa, mama, Bart en Remco
Jessie van Stipdonk VMBO-T Pleincollege Eckart Amy en Jacqueline
Nicole Vlassak VMBO-T Pleincollege Eckart Papa, Mama, Suzanne, Eveline en Donny
Nicole Vlassak VMBO-T Pleincollege Eckart Angèlica, Rowan, Sonja
Rolf Janssen  VMBO-T Pleincollege Eckart Mama Walter Lilly Nico en Fleur
Inge van den Berg VMBO-T Pleincollege Nuenen Roland - Annemie en Koen van den Berg
Marloes Brouwers  VMBO-T Pleincollege Nuenen Robert Henriëtte Eva Rob en Nelleke
Tim Schreinemachers VMBO-T Pleincollege Nuenen Frans en Netty Saris
Tim Schreinemachers VMBO-T Pleincollege Nuenen Papa, mama en Sem
Tim van Berlo VMBO-T plus Commanderij College Peter en Anja van Berlo
Clint van Mulken VMBO-T Strabrecht College  Truus van Mulken
Jeroen van Lierop  VMBO-T Strabrecht College  Papa, Mama, Marjolijn en Thomas
Laura Visarius  VMBO-T Strabrecht College  Michelle en Nick Verdaasdonk
Raoul Verberne VMBO-T Strabrecht College  Papa Mama Ramon en Ricardo
Tessa Stoop VMBO-T Strabrecht College  Papa, Mama, Tessa
Tim Ketelaars VMBO-T Strabrecht College  Wilbert, Lia en Stefan Ketelaars
Tim Lenders VMBO-T Strabrecht College  Mama en Jeroen
Laura Hendriks VMBO-T Carolus Borromeus College Mama en papa, oma Aben, oma Hendriks en oma Adams
Bart Rensen VWO Lorentz Casimir Lyceum Papa, mama en Merel
Bart Rensen VWO Lorentz Casimir Lyceum Tante Monique en oom Bram
Britt van de Zandt VWO Lorentz Casimir Lyceum Eric, Mechline en Merel
Hans van Gurp VWO Lorentz Casimir Lyceum Johan van Gurp
Joske van der Horst VWO Lorentz Casimir Lyceum Teun, Ruuth en Jacq
Jules van Ravenstein VWO Lorentz Casimir Lyceum Mama, papa en Wouter 
Roy Heijnerman VWO Lorentz Casimir Lyceum Diana, Dragan en Reinout
Bas Swinkels  VWO Pleincollege Eckart Sandry, Jan, Job & Mick
Janine van Noorden VWO Pleincollege Eckart Martje, Louis, Tineke, Tum
Luca Wisse  VWO Pleincollege Eckart Huub, Mieke, Maartje,  Joris, Teun
Maartje Hendriks  VWO Pleincollege Eckart Huub, Mieke, Joris, Teun, Oma, & Opa
Aniek van der Ven VWO Stercollege Eindhoven Stephan, Milou, Jordi, Rob en Rian
Régy van Loon VWO Strabrecht College  Pap, mam en Frits
Team BS De Nieuwe Linde, Brede School Vrouwkensakker, feliciteert alle oud leerlingen van de school met het behaalde diploma. 
     

Feliciteren in Rond de Linde kan tot 4 juli door een e-mail te sturen naar elwienbibbe@ronddelinde.nl

Piet Doorakkers zegt dank je wel! 
Tegen iedereen die afgelopen zondag 19 juni aanwezig is geweest 
bij de feestelijke opening van zijn eerste expositie in de Grijze Ge-
neraal en in het bijzonder: Martin Gielen, Gertje Roosen, Teuntje 
Schulp, Neeltje Hille (GGzE), Monique van Oss, William en Carla van 
de Aardappeleters en de Stichting Buitenschilderdag voor het vrij-
geven  van zijn Panoramaschilderij voor deze dag.
 
Een (vader-)dag om nooit te vergeten!

Expositie van 19-06-2011 t/m 17-07-2011
Locatie: GGzE, gebouw de Grijze Generaal t.o. Brunswijck
www.pietdoorakkers.nl	 p.doorakkers@onsnet.nu

Van	molensteen	naar	edelsteen
De	redactie	van	dit	blad	biedt	iedere	week	een	politieke	partij	de	mogelijk-
heid	zich	te	richten	tot	de	Nuenense	burgers.	Deze	week	het	CDA.
Het lijkt op de titel van een sprookje. 
Op een wonderlijke metamorfose. 
Onder de titel “De samenhang der din-
gen”, presenteert het college van B&W 
een raadsvoorstel tot het nemen van 
principebesluiten over de dorpskern 
van Nuenen.
Dat Het Klooster hierin een prominen-
te rol speelt,  is vanzelfsprekend. Het 
huurcontract met Helpt Elkander loopt 
per 1 juli 2012 af,  waardoor Het Kloos-
ter mogelijk weer een molensteen om 
de nek van de gemeente kan worden. 
Dit mede tegen de achtergrond van de 
kosten van achterstallig onderhoud en 
de onvoldoende brandveiligheid.
Er zijn plannen om het gemeentehuis 
gedeeltelijk onder te brengen in Het 
Klooster. Het CDA zet nog wel wat 
vraagtekens bij de financiële haalbaar-
heid. Welke risico’s kunnen we als ge-
meente aan in deze tijd waarin we elke 
euro moeten omdraaien om die verant-
woord uit te geven? Ondanks de risi-
co’s vinden we het zeer de moeite 
waard om een en ander te onderzoeken 
en om voorlopig af te zien van extra in-
vesteringen in het huidige gemeente-
huis.
Dat Het Klooster op korte termijn om 
een investering vraagt is duidelijk.
De opbrengst van de kloostertuin en 
van de huidige locatie van het gemeen-
tehuis zijn nog zeer ongewis.

Een andere vraag waar een antwoord 
op gegeven zal moeten worden, gaat 
over de huisvesting van de huidige 
”kloosterlingen”. Is de financiële onder-
steuning vanuit de gemeente nog lan-
ger verantwoord of zou het beter zijn 
om naar andere locaties uit te zien?
Voor de ouderen is er nog steeds spra-
ke van een nieuw ouderenpaviljoen, 
eventueel in combinatie met de dorps-
werkplaats. Maar we vragen ons  af of 
de bouw van een ouderenpaviljoen wel 
een taak van de gemeente is. 
De jongeren kunnen voorlopig in de 
oude kantine op de Luistruik blijven en 
hebben meer behoefte aan middelen 
om de activiteiten te ondersteunen op 
wisselende locaties dan om het geld in 
een dure accommodatie te steken.
Het zijn vragen en overwegingen waar-
over op korte termijn besluiten geno-
men moeten worden.
Het CDA gelooft niet in sprookjes 
maar in zijn visie past het wel om het 
bestuurscentrum en de publieksdien-
sten van de gemeente te huisvesten in 
Het Klooster, de parel aan het park.
Deelt u onze visie en wilt u graag be-
trokken worden bij de ontwikkeling 
van het centrum van ons mooie dorp, 
laat het ons dan weten.
Namens de CDA- Nuenen c.a. :Theo 
van den Tillaart. Zie ook onze site 
www.cda.nl/nuenen

CdK	Wim	van	de	Donk:	
”Burgemeester	die	Nuenen	
zoekt	is	er	niet”	
Door	Gerrit	van	Ginkel

Tijdens	het	overhandigen	van	de	profielschets	voor	een	nieuwe	burgemees-
ter	op	17	juni	j.l.		aan	de	Commissaris	van	de	Koningin	de	Heer	Wim	van	de	
Donk,	keek	deze	zeer	kritisch	naar	het	wensenlijstje	van	de	gemeente.	Met	
name	pleitte	hij	voor	een	volgorde	van	belangrijkheid,	daar	het	voorliggend	
lijstje	een	schaap	met	vijf	poten	moet	opleveren	en	die	zijn	er	niet,	volgens	
de	CdK.

Het is ook niet mis wat Nuenen vraagt: 
Iemand met ruime bestuurlijke erva-
ring, bij voorkeur in het openbaar be-
stuur, iemand met een juridische en 
bestuurlijke achtergrond, financieel en 
economisch onderlegd, sociaal bewo-
gen, hij moet zich kunnen identifice-
ren en in het bezit zijn van inlevings-
vermogen, natuurlijk leiderschap 
bezitten, een bruggenbouwer zijn, bo-
ven de partijen staan, verbindend, 
transparant en professioneel kunnen 
handelen en op de juiste momenten 
beslissingen nemen. Verderop in de 
profielschets staat nog dat hij zich ge-
makkelijk moet bewegen onder de    
Nuenense bevolking, in de regionale, 
provinciale en landelijke politiek en in 
het bedrijfsleven. Het is belangrijk dat 
hij hart heeft voor Nuenen, echt voor 

deze gemeente wil gaan zodat Nuenen 
een zelfstandige en aantrekkelijke ge-
meente is en blijft. De bereidheid moet 
aanwezig zijn om zich binnen een jaar 
in deze gemeente te vestigen en Nue-
nen hoeft geen eindstation in een car-
rière te zijn. Bij gelijke geschiktheid 
van twee kandidaten gaat de voorkeur 
naar een vrouw uit.

De Commissaris gaf verder nog wat in-
zicht in de te volgen procedure.
Op 21 juni  zal de vacature geplaatst 
worden in de Nederlands Staatscou-
rant door Binnenlandse Zaken. Er 
worden zo’n 20 kandidaten verwacht. 
Eind juli zal de bekendmaking volgen 
van het aantal mannen en vrouwen dat 
gereageerd heeft en volgt verdere ach-

tergrondinformatie. Alle kandidaten 
die benoembaar zijn worden onder-
worpen aan een zeer uitgebreid ante-
cedentenonderzoek en worden voor-
gesteld aan de vetrouwenscommissie. 
Eerder heeft al een gesprek plaats ge-
vonden tussen de kandidaten met de 
Commissaris en met zijn Secretaris.
De vertrouwenscommissie komt uit-
eindelijk met een besloten voordracht 
van 2 kandidaten.
Commissaris van de Donk stelde met 
nadruk dat discretie in het hele traject 
erg zorgvuldig moet zijn en dat er be-
slist geen namen mogen lekken. Dat 
brengt onherstelbare schade toe aan 
de kandidaten en aan de gemeente.

Donateursactie	
Jong	Leven
Zoals	 elk	 jaar	 houdt	 Drumfanfare	
Jong	 Leven	 binnenkort	 weer	 haar	
jaarlijkse	donateursactie.	

In de periode van 27 juni tot en met 4 
juli zullen de leden weer langs de deu-
ren gaan in Gerwen en Nederwetten. 
Deze actie wordt gehouden om te zor-
gen voor inkomsten voor de vereni-
ging. 

De inkomsten hebben zij  hard nodig 
om het instrumentarium en de unifor-
men in orde te blijven houden. Ook 
voor de opleiding van leerlingen is 
blijvend geld nodig.  Jong Leven doet 
weer een beroep op uw medewerking. 
Ook kunt u lid worden van de vrien-
denvereniging van Jong Leven. Voor 
meer informatie: Cindy van Rooij, Al-
vershool 5a, 54674 RN, Gerwen, tele-
foon: 2847272.

Uitzendingen	
Lokale	Omroep	
Nuenen
Vanaf zondag 26 juni start weer een 
nieuwe Nuenen NU, in deze uitzen-
ding o.a. de volgende onderwerpen :

- Vrouwen in de media
- Kleurenkaravaan en “Gipsy meets 

Latin”
- Game Fair
- Scholierenloop
- Commissaris van Koningin bezoekt 

Nuenen
 
Op donderdag 23 juni wordt de raads-
vergadering van Gemeente Nuenen 
weer live uitgezonden; aanvangs-
tijd 14.00 uur !  
Lokale Omroep Nuenen TV Groep, 
040-2835384, tv@omroepnuenen.nl

Open	avond	bij		 	 	 									
St.	Anna	Gilde	Nederwetten																			
Het	Nederwettense	St.	Anna	Gilde	wil	u	graag	uitnodigen	voor	een	gezellige	
avond	op	gildeterrein	de	Eikelkampen	aan	het	Koutergat.	Het	St.	Anna	Gil-
de	Nederwetten	bestaat	binnenkort	bijna	400	jaar	en	daarom	wil	men	de	
gasten	alvast	laten	proeven	wat	het	Gilde	zoal	doet.

Deze uitnodiging is niet alleen voor in-
woners van Nederwetten maar voor 
eenieder die geïnteresseerd is, om op 
een ontspannen manier eens kennis te 
maken met het gilde.
Zaterdag 25 juni vanaf 18.00 uur bent 
u welkom op het terrein. Hier kunt u 
kennismaken met de  leden die u alles 
kunnen vertellen over wat het gilde zo-
al doet en daarnaast kunt u deelnemen 
aan een schietwedstrijd op de schiet-
bomen.
Dit kan individueel of  in groepsver-
band bijvoorbeeld met straten of 
buurtverenigingen tegen elkaar strij-
den om de beste schutters. 
Als u interesse heeft, een groep bestaat 
uit 4 personen. Er kunnen dus meerde-
re groepen uit een straat deelnemen en 
het individueel schieten is in principe 
onbeperkt.

Wie	wint	de	wisselbeker	in	2011?
Ook voor de jeugd is er de mogelijk-
heid om een wedstrijd te houden met 
de luchtbuks om zo kennis te  maken 
met het gilde. Ook zal er een demon-
stratie vendelen en trommen worden 
gegeven. Als mensen interesse hebben 
mogen ze zelf ook wel het vaandel vast 
houden of op de trom slaan. En als er 
mensen zijn die meer willen weten van 
het gilde en die op deze dag verhinderd 

zijn, kunnen die natuurlijk ook bij een 
van onze bestuursleden terecht.
Graag heet het Gilde vele dorpsgeno-
ten of mensen van daar buiten, wel-
kom op het gildeterrein.

l



Wilt u hier ook graag uw (niet commerciële) evenement aankondigen?
Stuur tijdig uw informatie in en wie weet kunt u gratis gebruik maken 
van onze advertentieruimte in Rond de Linde.
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Kijk voor de voorwaarden en beschikbaarheid op
www.onsnetnuenen.nl/nuenen

Pauzeren en
opnemen bij
OnsNet Nuenen
Meld u aan voor 30 juni
en ontvang de HD-recorder
voor €150,-
+
Gratis heerlijk
popcornpakket

HD-recorder Amino M532

Vlooienmarkt in 
Lieshout
Op zondag 26 juni organiseert buurt-
vereniging S.M.W. uit Lieshout weder-
om een vlooienmarkt in de straten De 
Sluiter en De Wolwever. Voor een hap-
je en een drankje kunt u terecht in de 
feesttent. Voor de kinderen is er een 
luchtkussen aanwezig. De vlooien-
markt duurt van 09.30 tot 15.00 uur en 
de entree bedraagt € 1,-. Kinderen on-
der begeleiding hebben gratis toegang. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Joop Hendriks, tel. 
0499-422688 of info@smwlieshout.nl

Loterij Stichting Poolse kinderen
Op de Nuenense Braderie van zondag 19 juni was ook de Stichting Poolse 
kinderen in Nuenen wederom present om de laatste loten van de jaarlijkse 
grote loterij aan de man te brengen. Om 16.15 uur verrichtte burgemeester 
W.R. Ligtvoet de trekking. Er waren 30 prijzen te winnen. Allemaal geheel 
of gedeeltelijk ter beschikking gesteld door Nuenense winkeliers en bedrij-
ven. De prijswinnaars hebben telefonisch bericht gehad dat zij bij de geluk-
kigen horen. 

SNS Bank van 
Aardappeleters en 
Levensgenieters…
 
30 April vond er een Koninginnedag actie van SNS Bank aan de Vin-
cent van Goghstraat 2 A te Nuenen plaats. Iedere bezoeker ontving 
een zak culinaire aardappelen én een recept van chef-kok Soenil Baha-
doer van restaurant De Lindehof.
 
SNS Bank had die dag een prijsvraag uitgeschreven en men kon kans ma-
ken op een culinair diner voor twee. Vrijdag 3 juni jl. vond de feestelijke uit-
reiking hiervoor plaats in restaurant De Lindehof.

Burgemeester Ligtvoet verricht de trekking van de jaarlijkse loterij ten behoeve 
van de Stichting Poolse kinderen

De jaarlijks terugkerende loterij is 
voor de Stichting dé belangrijkste 
bron van inkomsten. Het grootste deel 
van de lotenverkoop gebeurt dankzij 
de inzet van de leerlingen van Plein-
college Nuenen èn leerlingen van 
groep 8 van de basisschool De Nieuwe 
Linde. Daarnaast nemen enkele ‘vrien-
den van de Stichting’ een deel van de 
lotenverkoop voor hun rekening. De 
rest van de loten wordt door de be-
stuursleden verkocht op de van Gogh-
mért, waar ook de trekking plaats-
vindt. Wat de prijzen van de loterij 
betreft: deze worden geheel (of ge-
deeltelijk) gesponsord door een groot 
aantal Nuenense winkeliers en bedrij-
ven. Op deze manier willen zij onder-

strepen dat zij het werk en de doelstel-
ling van de Stichting Poolse kinderen 
in Nuenen van harte ondersteunen.

Met dit geld kan de stichting de Poolse 
kinderen een onvergetelijke vakantie 
aanbieden. Voor deze kinderen is dit 
de eerste echte vakantie in hun leven. 
Want: met vakantie gaan is voor deze 
kinderen (uit zeer arme gezinnen) vol-
komen ondenkbaar. Het verblijf in 
Nuenen is voor deze kinderen één 
groot feest! Bovendien geeft het hen 
een positieve impuls om straks echt 
zélf aan hun eigen toekomst te gaan 
werken. Voor de Stichting èn voor de 
gastouders is het dan ook mooi en 
dankbaar werk.

Directeur Twan Peeters (rechts) van SNS Bank en chef-kok Soenil Bahadoer 
reiken de cheque en het gesigneerde kookboek uit aan de winnaars de Hr. en 
Mevr. van Riet.

Klassieke Landbouw Werktuigen 
vereniging houdt show
Op zaterdag 2 juli en zondag 3 juli wordt het Plattelands Festival aan de 
Vresselseweg 33 in Nijnsel. georganiseerd, op een 6,5 Ha groot showterrein, 
dit jaar zelfs voor de 25-ste keer. De K.L.W.- vereniging stelt zich als doel 
dat historische trekkers, stationaire motoren en werktuigen verzamelt en 
gerestaureerd worden. Om het resultaat aan het publiek te laten zien wordt 
er jaarlijks een show georganiseerd. De vereniging is in de loop der jaren 
gegroeid naar ruim 750 leden, waaronder een groot aantal Nuenenaren.

Op een van de mooiste plekken in de 
provincie Noord Brabant n.l. het 
Dommeldal in (Nijnsel) Gemeente 
Sint-Oedenrode komen in dit week-
einde ongeveer 700 oldtimer auto,s – 
vrachtauto,s – tractoren – stationaire 
motoren en werktuigen uit de vroege-
re tijden bij elkaar. Uniek is de geheel 
vernieuwde opzet voor het hele gezin. 
Er zijn diverse oude ambachten te zien 
rondom een oud dorpsplein met een 
grote kinderspeelplaats van 1000 m² 
welke voorzien is van diverse attribu-
ten en diverse soorten dieren. Laat uw 
kinderen hier maar lekker ouderwets 
spelen terwijl u geniet van de muziek 
en de nostalgie. Er staan vele mooie 
gerestaureerde woonwagens z.g. pipo-
wagens die ook nog worden bewoond. 
Deelnemers komen uit heel Neder-
land maar ook uit België en Duitsland 
naar deze show in Sint Oedenrode.
Er staat een super grote feesttent met 
betaalbare consumpties en er is live 
muziek op zaterdag en op zondag is er 
zelfs een oldtimer band voor live mu-
ziek en show. Het is een actieve show 
met voor ieder wat wils, van muziek 
tot een oldtimer onderdelenmarkt.

Kom naar dit gezellige evenement op 
zaterdag 2 of zondag 3 juli en geniet 
van deze prachtige Brabantse omge-
ving. 
Op zaterdag 2 juli begint het spektakel 
om 10.00 uur en duurt tot 22.00 uur 
rond ± 19.00 worden op het dorps-
plein de heteluchtballonnen opgela-
ten.

Op zondag 3 juli begint de show om 
10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
Het showterrein ligt aan de Vresselse-
weg 33 in Nijnsel.
De routes naar de show zijn met bor-
den aangegeven, om het terrein mak-
kelijk en veilig te bereiken. Het parke-
ren en de entree is gratis. 
Voor meer informatie zie www.KLW-
vereniging.nl

kKnuffel kwijt?
Op dinsdag 14 juni is een knuffel ge-
vonden in de Kastanjelaan. Voor afha-
len kunt u bellen naar: 06-20065651

De gevonden knuffel

Showkorps O&V 
tweede plaats Nederlandse kampioenschappen

 
Na de vele repetities op het LONU en 
EMK terrein was showkorps O&V er 
klaar voor om het publiek in Assen te 
verrassen met een energieke en afwis-
selende show.  Klassieke nummers als 
Nessun dorma, Bolero en Carmina 
Burana werden afgewisseld met rock-

nummers als We will rock you en 
Don’t stop me now. Onder leiding van 
Carine Bartholomeus en Anne van der 
Wijst zette showkorps O&V een 
prachtige show neer en wist O&V zich 
te plaatsen tussen de topkorpsen van 
Nederland voor de finale ’s avonds op 

Showkorps O&V op het Koopmansplein in Assen

Showkorps O&V Nuenen heeft zaterdag 11 juni weer deelgenomen aan de 
Open Dutch Showcorps Championships in Assen. Met de show ‘Classis 
meets Rock’ behaalde het showkorps 83,8 punten en een mooie 2e plaats.

het Koopmansplein in het centrum 
van Assen. 
 
In september kunt u de show Classis 
meets Rock nog zien tijdens de bevrij-
dingstaptoe in Nuenen. Daarna zal het 
korps zich weer gaan richten op een 
nieuwe show met een nieuw thema. 
Meer informatie over Showkorps 
O&V op www.showkorpsov.nl 

Voor wie van 
zingen houdt

Zondag 26 juni is er weer een 
liederentafel bij Schafrath, 

Park 35 in Nuenen. 
Aanvang 20.30 uur.

Eetkamer voor 
ouderen in Gerwen
 
Dinsdag 5 juli wordt er weer een war-
me maaltijd verzorgd voor alleen-
staande Gerwenaren van 65 jaar en 
ouder. Belangstellenden kunnen zich 
telefonisch opgeven tot vrijdag 1 juli 
bij één van de leden van de werkgroep. 
Rina Bekkers, tel. 2832734, Nell 
Daams, tel.        2832706, Ans Engelen, 
tel. 2837726 en Mieke v.d. Griendt, tel. 
2833180.
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Startend MKB bijeenkomst
Startend MKB is een vereniging voor ondernemers, die minder dan 7 jaar 
een bedrijf hebben. Startend MKB organiseert activiteiten en bijeenkom-
sten voor leden en introducés. Gezien de spreiding van leden tussen Eind-
hoven en Helmond is het Theatercafé van Het Klooster een logische keuze 
voor hun vaste stek. Op 21 juni is er weer een bijeenkomst waar ook Nue-
nense ondernemers aan deel kunnen nemen.

Startend MKB bestaat sinds novem-
ber 2001 en heeft intussen al meer dan 
60 leden. Het streven is op korte ter-
mijn te groeien naar ongeveer 80 le-
den. Een overzichtelijk aantal waarbij 
de netwerken mogelijkheden optimaal 
zijn! De vereniging heeft twee doel-
stellingen: van en met elkaar (als on-
dernemer) leren en zakelijk netwer-
ken. Een lidmaatschap van Startend 
MKB is altijd persoonlijk en kost             
€ 225,- per jaar, hierbij zijn alle bijeen-
komsten, een hapje of drankje voor de 
bijeenkomst inbegrepen in het lid-
maatschap.
Soms hebben de bijeenkomsten een 
informatief karakter en soms gaat het 
met name om de echte, wellicht zelfs 
Brabantse, gezelligheid. Onderwer-
pen als acquisitie, debiteuren-beheer, 
opzetten van een goede administratie, 
automatisering, reclame en pr, time-
management etc. staan dan ook op de 
agenda. Daarnaast verzorgen we be-
drijfsbezoeken en bieden we de moge-

lijkheid om te netwerken. Dit laatste 
gebeurt met name in ‘t Klooster in 
Nuenen, onze gezellige thuisbasis 
waar in een informele sfeer zaken ge-
daan kunnen worden. Want zaken-
doen in een ontspannen en open sfeer 
werkt het beste!
 
Startend MKB biedt daarnaast extra 
voordelen aan haar leden. Naast de 
verschillende manieren om je bedrijf 
en activiteiten onder de aandacht te 
brengen, zoals via onze goed bezochte 
website, is er daarnaast een speciale 

Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl  

Acupunctuur en overgangsklachten
Wetenschappers zijn op zoek naar andere mogelijkheden bij overgangsklachten 
dan het voorschrijven van hormonen. Electro-acupunctuur zou een goed alter-
natief kunnen zijn. Onderzoekers van een Zweedse universiteit concludeerden 
dit in april 2011 in een wetenschappelijk artikel.
Veel van mijn patiënten ervaren ook dat acupunctuur kan helpen bij overgangs-
klachten, zoals mevrouw Claassen (gefingeerde naam). Mevrouw Claassen 
kwam een jaar of drie geleden voor het eerst in mijn praktijk. Ze had last van op-
vliegers. Deze waren zo heftig  dat ze iedere nacht een paar keer drijfnat wakker 
werd. Ze voelde zich dan opgejaagd en angstig. Ze ging vervolgens maar even 
douchen en haar bed verschonen. U kunt zich voorstellen dat je daardoor de 
volgende dag niet lekker in je vel zit. Daarnaast had ze ook overdag last van op-
vliegers. 
De klachten beïnvloedden haar werk en haar kwaliteit van leven. Mevrouw 
Claassen is directeur van een basisschool: “In een vergadering overvalt zo’n op-
vlieger je regelmatig. Of tijdens een gesprek met een collega of een ouder. Dan 
kon ik niet goed meer functioneren. Ik kreeg het vreselijk heet, voelde me ge-
jaagd en begon ontzettend te transpireren.” 
Op aanraden van een collega-directeur wendde ze zich tot mij. Mevrouw was 
verbaasd over het uitgebreide eerste consult. Ik doe inderdaad altijd eerst een 
second opinion volgens de reguliere, westerse geneeskunde. Pas dan, en als dat 
geëigend is, ga ik met acupunctuur behandelen. Ik gebruik vaak verschillende 
vormen van acupunctuur: de klassieke Chinese lichaamsacupunctuur, elektro-
acupunctuur, schedelacupunctuur, ooracupunctuur en laseracupunctuur. La-
seracupunctuur zet ik vooral in bij kinderen. Die vinden naaldjes vaak heel eng. 
Ook veel volwassenen kijken in eerste instantie wantrouwend naar de naaldjes. 
Gelukkig zijn ze minuscuul klein. Veel kleiner en dunner dan bijvoorbeeld in-
jectienaalden, waar mensen vaak aan denken bij acupunctuurnaalden. Verder 
gebruik je meestal niet meer dan een tiental van die kleine naaldjes. 
Bij mevrouw Claassen zette ik eerst enkele klassieke acupunctuurnaaldjes op 
een beperkt aantal  acupunctuurpunten. Vervolgens zorgde ik voor lichte 
stroompjes op enkele naaldjes. Ik gebruikte dus, net als in het Zweedse onder-
zoek, elektro-acupunctuur. Overigens realiseer ik me dat dit "eng" kan klinken. 
Toch voelen patiënten er vaak nauwelijks iets van. De meeste patiënten doeze-
len zelfs lekker weg tijdens de behandeling. Sommigen vallen in een diepe slaap. 
Vooral mensen die al tijden slecht geslapen hebben. 
Ook mevrouw Claassen viel in slaap tijdens de eerste behandeling. Gelukkig 
ging ze ook ’s nachts beter slapen. Want de opvliegers namen al na enkele keren 
sterk af.  Na drie maanden van wekelijkse behandelingen, komt ze nu nog eens 
per vier weken langs voor een “onderhoudsbehandeling”.

Rotary Club Nuenen 
laat zich van 
sportieve kant zien
Op zondag 3 juli zal Rotary Club 
uit Nuenen deelnemen aan de 
Dolphin Triatlon. Een vertegen-
woordiging van deze serviceclub 
die zich inzet voor diverse projec-
ten in het Nuenense, zal haar spor-
tieve karakter tonen. Er wordt van-
uit deze club deelgenomen met 
diverse teams die zwemmen, fiet-
sen en lopen. 

De Dolphin Triatlon Nuenen zal voor 
de derde keer plaatsvinden. Om 10 
uur ’s morgens wordt er gestart met 
de achtste en kwart triatlon, zowel in-
dividueel als met z’n drieën. Ook voor 
scholieren en jeugd is er een pro-
gramma: de mini-triatlon. In strand-
bad Nuenen wordt er gezwommen 
waar ook de wissel van het zwemmen 
en fietsen plaatsvindt. De wissel van 
het fietsen  en lopen zal plaatsvinden 
in het Park, waar ook de finish is. De 
deelnemende leden van de Rotary 
Club Nuenen nodigen iedereen uit 
om hen aan te moedigen. 

Vacaturebank vrijwilligers 
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO      
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan  1 à 2 dagdelen per week, tijden in overleg
Geldrop-Mierlo en Nuenen mantelzorgers van mensen met dementie of een chronische 
 beperking in de thuissituatie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Weverkeshof coörd. adm. medew. voor het alg. bestuur 2 á 3 dagdelen per week in overleg 
Dorpsboerderij coörd. werkgroep Educatie (contacten met scholen + bso) zelf in te delen
 organisator/begeleider kinderfeestjes (’s middags) in overleg op woensdag, vrijdag of zaterdag
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
De Akkers vrijwilliger voor bezorging maaltijden bij  aanleunwoningen  zondags 11.00-12.00 u. oneven weken
 de Akkers begeleiding bewoners naar en van het winkeltje in overleg 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Platform Gehandicaptenbeleid  bestuurslid (secretaris) 1-2 u. per week.
Nuenen werkgroeplid “Voorlichting. & Communicatie”, meer info:   dhr. J. Lammerts (voorz.)
www.pgnuenen.nl participant platformoverleg tel. 040-2574699     
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De Akkers verkoopmedew. winkeltje de Akkers   ma-wo-vr. 14.00-15.30 u. za 10.30-11.30 u.
 (voorraadbeheer, verkoop enz.) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vluchtelingenwerk (LEVgroep) juridische begeleiding van vluchtelingen tijdens asielprocedure  in overleg, 1-2 dagdelen per wk.
 of gezinshereniging
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EHBO-ver. St. Clemens dringend bestuursleden gevraagd  (o.a. voorzitter en secretaris) taakomschrijving op te vragen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De Akkers ondersteunen bij activiteit “Samen zingen in de Gasterij”  donderdag, oneven weken 10.00-12.00 u.
 (+ halen/brengen bewoners)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zonnebloem-Linq (jongerenafd.) vrijwilligers voor de werkgroep en begeleiding cliënten.   tijden in overleg.
www.zonnebloemlinq.nl (organiseren ontmoetingscafé voor jongeren met/zonder bep.) 
 Ook maatje gevraagd voor vrouw (21) in Nuenen.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lokale Omroep Nuenen websiteredacteur om samen met redactieleden de website verder  6 u. per week in overleg 
 te ontwikkelen (deel kan vanuit huis)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De Akkers ondersteuning maaltijden op verpleegafd. Affiniteit met  alle dagen van 17.00 – 19.00 u.
 dementerenden gewenst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De Voedselbank vrijw. om producten in te zamelen in supermarkten op 1 en 2 juli.  Tijden in overleg. reacties: 
  t.houtepen@onsnet.nu / 06-23848755.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vluchtelingenwerk (LEVgroep) een vrijw. voor licht adm. werk.  op dinsdag van 9.00-12.00 u.
 (accuraat, om kunnen gaan met privacy-gev. inform.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jo van Dijkhof begeleiden bridgeavonden (op dinsdag en donderdag, in overleg) van 19.00-23.00 u.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De Akkers vrijw. voor begeleiding bewoners o.a. bij gebruik van de computer  in overleg
 en om te wandelen. vrijw. voor begeleiden beweegactiviteit dinsdag van 14.30-16.30 u.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het servicepunt van de LEVgroep op Berg 22 in
Nuenen. Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via i.borger@levgroep.nl

Tips voor studenten op 
kamerjacht
 
Studenten die op zoek zijn naar een kamer hebben het lastig. Als nieuwko-
mers weten zij vaak weinig over hun rechten als huurder. Vooral studenten 
die huren bij een particuliere verhuurder lopen tegen problemen aan. Nieuw 
zijn de klachten over online kameradvertenties die misleidend zijn en stu-
denten op hoge kosten jagen.
 
Tips
Om ellende met de huisbaas te voor-
komen en ter voorbereiding op de ka-
merjacht geeft het Juridisch Loket vier 
tips:
1. Informeer vooraf over je rechten 

als huurder;
2. Toets of de hoogte van de huurprijs 

correct is;
3. Vraag advies over de inhoud van het 

huurcontract voor ondertekening;
4. Lees de contractvoorwaarden voor 

het plaatsen van een kameradver-
tentie.

 
Particuliere kamerverhuur
Maak gebruik van de rechten die je als 
huurder hebt. Een veel gehoorde vraag 
is: “Mijn huisbaas zegt dat ik mijn ka-
mer uit moet omdat het huurcontract 
voor een jaar is afgelopen, klopt dat?” 
Veel studenten weten niet dat de ver-
huurder een wettelijk geldige reden 
moet opgeven om het huurcontract te 
beëindigen. Ook hoeven studenten 
geen genoegen te nemen met achter-
stallig onderhoud of hoge huurbedra-
gen.
 
Misleidende reclame
Vooral in de grote studentensteden 
neemt het aantal klachten toe van stu-
denten die via internet op kamerjacht 
zijn. Studenten melden zich via een 
website aan om ‘custom-made’ ka-
meradvertenties per mail te ontvan-

gen. Uiteindelijk voldoen de aangebo-
den kamers niet aan de opgegeven 
wensen en zijn de gedupeerde studen-
ten wel veel geld kwijt aan inschrijf- en 
incassokosten.
 
Goede voorbereiding, halve werk
Jan Albert Waal, Algemeen Directeur 
van het Juridisch Loket, stelt: “Onze 
juridische medewerkers zien elk jaar 
weer gedupeerde studenten die in 
conflict zijn met hun huisbaas. Aan-
komende kamerbewoners kunnen 
zich wapenen tegen malafide huisba-
zen. Met de juiste juridische informa-
tie op zak, voorkomt de student veel 
problemen.”

Over het Juridisch Loket
Het Juridisch Loket is een onafhanke-
lijke, publieke dienstverlener die ie-
dereen met een juridische vraag goed, 
snel en gratis helpt. Ze zien zich als de 
wegwijzer in recht en zijn erop gericht 
om iedereen op een betrokken en ver-
trouwelijke manier gratis juridische 
informatie en advies te verstrekken. 
Mensen kunnen hiervoor terecht op 
onze website, bellen (0900-8020 € 0,10 
p/m), chatten, mailen of langskomen 
op een van de 30 vestigingen door het 
hele land. De 300 hooggekwalificeer-
de, juridische medewerkers staan ga-
rant voor kwaliteit en betrouwbaar-
heid. Voor meer informatie ga naar 
www.juridischloket.nl.

regeling met de David Lloyd Sports & 
Health Club te Veldhoven en De brug 
Actiev te Mierlo, waardoor zowel jij-
zelf als je familie als je medewerkers 
met korting kunnen sporten!
 
BBQ + orange box talks
Als afsluiting van de eerste helft van 
het jaar en om de zomervakantie al-
vast in te luiden organiseren ze de be-
faamde Startend MKB BBQ in combi-
natie met de Orang Box Talks. Hopend 
op goed weer hebben ze buiten de zaal 
ook het terras gereserveerd bij de vas-
te locatie ’t Klooster te Nuenen.
 
Het programma van 
dinsdag 21 juni 2011:
18:00-18:30       Aankomst leden
18:30-20:30       Barbecue
20:30-23:00       Naborrelen

Meer informatie kunt u vinden op 
www.startendMkb.nl

Máxima Medisch Centrum      
signaleert flinke stijging interne geneeskunde

Impact vergrijzing duidelijk 
zichtbaar
 
Máxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven signaleert een grote stij-
ging in het aantal bezoeken aan de internist. Afgelopen jaar zijn er aanzien-
lijk meer patiënten voor aandoeningen zoals diabetes, kanker of dialyse 
naar interne geneeskunde geweest.  Het aantal nieuwe patiënten steeg met 
maar liefst zes procent in 2010 t.o.v. 2009. Het effect van de vergrijzing in 
de regio Zuidoost-Brabant lijkt hiermee zichtbaar te worden. 
 
Interne geneeskunde van MMC heeft 
in dit kader een belangrijke signaleren-
de functie: het aantal mensen dat voor 
dit specialisme wordt opgenomen in 
het ziekenhuis is groter dan het aantal 

van de twee andere ziekenhuizen in de 
regio Eindhoven samen, blijkt uit de 
jaarverslagen.
 
“Er is  in 2010 zelfs een speciale polikli-
niek voor ouderengeneeskunde ge-
opend”, zegt dr. Ronald Erdsieck, hoofd 
interne geneeskunde in MMC. “Oude-
ren hebben dikwijls specifieke proble-
men zoals geheugenstoornissen, val-
len en veelvuldig medicijngebruik. 
Met de toename van het aantal patiën-
ten blijkt dat dergelijke zorg duidelijk 
in een behoefte voorziet.”
 
Interne geneeskunde is een zeer breed 
vakgebied: ook hormoongerelateerde 
aandoeningen, osteoporose en allergo-
logie behoren tot het specialisme.“Er is 
een duidelijk een verband in ons vak-
gebied tussen leeftijd en het vóórko-
men van ziekten. De komende 15 jaar 
zal regio Eindhoven stevig vergrijzen

o

k



Redactionele artikelen voor dit blad dienen uiterlijk maandag om 17.00 uur bij de redactie aanwezig te zijn.         

24-25-26 
juni 2011

NUE
NEN
C U L I N A I R

LOCATIE: PARK
WWW.NUENENCULINAIR.NL

NUENEN CULINAIR 24-25-26 jUNI
Nuenen Culinair wordt voor het tweede opeenvolgende jaar gehouden in het Park in 

Nuenen tijdens het weekend van 24, 25 en 26 juni. Gedurende dit driedaagse culinaire 

evenement kunnen bezoekers kennismaken met de kookkunsten van diverse horecaonder-

nemers. Het evenement is natuurlijk meer dan het proeven van kleine culinaire hapjes: 

het centrum van Nuenen wordt - met live muziek, optredens en verschillende terrasjes 

- een gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud.

  

ENtREE EN CoNsUmptIEs
Een entreekaart kost € 10,-. Dit is inclusief 6

Vincentjes, het betaalmiddel van Nuenen Culinair. 1 

Vincentje vertegenwoordigt € 1,-. Kinderen tot 12 jaar 

hebben gratis toegang, mits onder begeleiding van 

een volwassene.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa óf in de 

voorverkoop bij de deelnemende restaurants.

Kaarten voor de Culinaire Business Borrel zijn

tot en met 23 juni online te bestellen.

LOCATIE:
WWW.NUENENCULINAIR.NL

Tegoedbon voor kinderen
Bij Koken voor Kinderen 
paviljoen staan twee 
gratis gerechtjes speciaal 
voor jou klaar!

1 bon per kind per dag.
Niet inwisselbaar
voor contanten.

Tegoedbon voor kinderen
Bij Koken voor Kinderen 
paviljoen staan twee 
gratis gerechtjes speciaal 
voor jou klaar!

1 bon per kind per dag.
Niet inwisselbaar
voor contanten.

Nu volop aanbiedingen
diverse

tuin-en serremeubelen
barbecues en parasols
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Teddy van de Rijt wint laatste 
selectiewedstrijd
Zondag 19 juni werd tijdens Concours Hippique Haarlemmermeer de laat-
ste selectiewedstrijd voor de KNHS-Roelofsen Raalte Trophy verreden. De 
lichte tour kwam op naam van Teddy van de Rijt uit Nuenen met haar pony 
Kosmo van Orchid’s. In de zware tour presteerde Sherin Hogenkamp uit 
Langeveen het best. De Nuenense Lisanne Roesink op Matchello werd hier 
tweede. De beste 14 combinaties van het tussenklassement selecteerden 
zich voor de finale tijdens CHIO Rotterdam.

Onsbuurtplein.nl

Wijk Andriesplein actief
Onsbuurtplein.nl , wijk Andriesplein organiseert op woensdagavond 29 
juni vanaf 20.00 tot 21.30 uur en zondagochtend 3 juni vanaf 10.00 tot 12.00 
uur informatiebijeenkomsten. 

Steun voor Nuenense 
Voedselbank nog steeds nodig.
 
Vrijdagavond 1 juli en zaterdag 2 juli a.s. zal er door medewerkers van de 
Nuenense Voedselbank met ondersteuning van andere inwoners weer   de 
jaarlijkse inzamelingsactie worden gehouden, bij diverse supermarkten. 

Kunstagenda
Kunsthandel – Galerie Art Dumay & Lijstenatelier Foederer (Park 75)
Tentoonstelling: ‘Brabant en Den Haag uit de doeken. Vriendschappen van 
Vincent van Gogh verzameld’. Achtergronden en informatie over Vincent’s 
schildervrienden van toen uit Den Haag en Brabant te zien in het Vincentre, 
waarna de originele werken bezichtigd kunnen worden bij Kunsthandel Art 
Dumay. Tot en met 1 september.   Openingstijden: maandag van 12.00 tot 
17.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zondag van 
13.00 tot 17.00 uur (tot en met 1 september). www.artdumay.nl. Telefoon: 
2845208. 

Galerie Bonnard (Berg 41)
Zomerexpositie tot en met 29 juni met schilderijen van o.a. Annelies Jonkhart 
en Chris Overbeeke. Beelden van o.a. Yvon van Wordragen, Christien Dutoit, 
Romee Kanis. Glas van Johan de Vries. Openingstijden: vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 18.00 uur. www.galerie-bonnard com. Telefoon: 06-
51937205

Galerie ART’88 (Mgr. Cuytenlaan 9)
Tentoonstelling ‘Japanese Moves’. Schilderijen en werk op papier van Jan Mar-
tens tot en met 26 juni. Openingstijden: donderdag tot en met zondag van 
14.00-17.00 u. Telefoon: 2831687

Galerie en beeldentuin Kunst aan de Berg (Berg 51)
 Expositie met monotypes en zeefdrukken van Sibylla Grootveld en sculptu-
ren in natuursteen (binnen en buiten) van Jeanne van Dranen. Daarnaast 
blijven de beelden van Kees van Cappellen te bezichtigen in de beeldentuin. 
Openingstijden: zondag 26 juni van 13:00 uur tot 17:00 uur.www.kunstaande-
berg.nl. Telefoon: 2300025 www.kunstaandeberg.nl

Smeulders (Beekstraat 23)
Expositie “glamour en passie” met werken van Marieke van Tien  uit Nuenen. 
Geopend op zaterdag 25 juni en zondag 26 juni van 13.00 tot 18.00 uur. www.
smeuldersisopen.nl

Expositie Piet Doorakkers (Eindhoven)
Piet Doorakkers, voormalige deelnemer aan het Panoramaschilderij Van 
Gogh, exposeert zijn werken tot en met 16 juli  bij de GGZ Eindhoven in het 
gebouw van de Grijze Generaal (t.o. 

Dertien combinaties verschenen aan 
start in de lichte tour. Meer dan de helft 
wist in het klassieke parcours foutloos 
te blijven. In de barrage bleef winnares 
Teddy van de Rijt foutloos in een snelle 
tijd van 39,74 seconden. Ook Josta van 
Straaten kwam foutloos over de finish. 
Met Fury legde zij de barrage af in een 
tijd van 40,75 seconden. Een springfout 
bracht Lisa Everts met haar pony Stak-
kato op de derde plaats. In de tussen-
stand voor de finale is de leiding gedeeld 
in handen van Josta van Straaten en Me-
gan Laseur (Soest). Beide amazones 
staan op 57 competitiepunten, dit is het 
totaal van hun beste drie resultaten. 
Teddy van de Rijt staat derde met 55 
punten.

Het deelnemersveld in de zware tour 
bestond uit 7 combinaties. Vier wisten 
zich te plaatsen voor de barrage. De 
winst ging naar Sherin Hogenkamp die 
als enige foutloos wist te blijven in 47.61 
seconden. Tweede werd Lisanne Roe-

Matthijs Brandt is een van de mensen 
achter dit initiatief legt uit. “De bedoe-
ling is dat we kennis willen maken met 
onze wijkbewoners en nieuwe ideeën/ 
mogelijkheden bespreken met betrek-
king tot het organiseren van nieuwe 
en passende wijkactiviteiten. Tijdens 
deze informatiebijeenkomst laten we 
de foto-ontwikkeling zien van kerk tot 
school, de mogelijkheden die we als 
wijk hebben voor buurtactiviteiten en 
wisselen we graag met u van gedachte 
hoe dit te organiseren. Verder laten we 
zien wat LEV groep Nuenen doet 
m.b.t. jeugd activiteiten en natuurlijk 
Club Sam”.

Vanzelfsprekend komt ook het plan 
(ontmoeten, informeren, bewegen en 

koken) in samenwerking met het 
Oranje Fonds aan de orde en de daar-
bij behorende aangekochte materia-
len. Mede op basis hiervan wil Wijk 
Andriesplein komen tot meer ideeën 
om de wijkbeleving te vergroten. Deze 
informatie bijeenkomst is voor ieder-
een toegankelijk. Vooraf aanmelden is 
gewenst. Informatie via onsbuurt-
plein.nl@onsnet.nu (website ons-
buurtplein.nl is nog in ontwikkeling)

Aanstaande zaterdag 25 juni is er de 
“Camping voor één nacht” op het 
veldje Wilgenstraat/Andriesplein. Ge-
zellig kamperen en ontbijten met je 
mede buurtbewoners. 

Info via heidi@onsnet.nu

Zowel in het centrum als winkelcen-
trum Kernkwartier zal er weer een be-
roep worden gedaan op de inwoners 
om een deel van het ontvangen vakan-
tiegeld te besteden aan producten 
voor noodlijdende Nuenenaren. Nog 
steeds is het nodig om een aantal van 
20 gezinnen, momenteel ruim 50 per-
sonen in totaal, te helpen.
Momenteel zijn zij niet in staat om 
met hun zeer beperkt inkomen, vol-
doende minimale levensbehoeften 
aan te schaffen.
Wekelijks stellen vrijwilligers van de 
Voedselbank gevarieerde pakketten 
samen om deze gezinnen te onder-
steunen. Ondanks begeleiding en zeer 

nauwgezette inkomenstoetsing om in 
aanmerking te komen voor een voed-
selpakket, zijn nog steeds een aantal 
inwoners van onze relatief rijke ge-
meente, aangewezen op deze onder-
steuning.
Gelukkig loopt het aantal personen te-
rug dat wekelijks een beroep op ons 
moet doen, maar nog altijd zijn er ge-
zinnen waar hulp dringend gewenst is.
Daarom nu ook weer een dringend be-
roep om op de koopavond van vrijdag 
1 juli en zaterdag 2 juli a.s. tijdens de 
openingsuren producten zoals houd-
bare levensmiddelen, aardappelen en 
wasproducten te willen geven aan on-
ze inzamelaars.

Traditioneel Iers sessie festival 
in Nuenen
In juni geen Ierse sessie in Weverkeshof en in juli en augustus ook niet. 
Maar op 11 september, op de tweede zondag van de maand, pakken de 
muzikanten groots uit.

“Het is dan 12 ½ jaar geleden dat ze in 
Nuenen startten met de Ierse sessies 
en dat gaan ze vieren”, meldt Kees van 
Wijnen met trots.

In Schafrath, De Zinn, Auberge Vin-
cent, Ons Dorp en ‘s avonds in Het 
Klooster zal het bol staan van de Ierse 
muziek. Vanaf 13.30 uur nemen de 
beste sessiemuzikanten uit Nederland 
en de Belgische en Duitse grensstreek 
rondom de verschillende sessietafels 
plaats. Andere muzikanten kunnen 
daarbij in de ‘outercircle’ aansluiten en 
alle toeschouwers daar weer rondom 
heen. Ook op Weverkeshof begint om 
13.30 uur de muziek. Daar wordt wat 

langzamer gespeeld, zodat hier de 
muzikanten die nog niet zo snel zijn 
hun hart kunnen ophalen: een slow 
session. En er wordt natuurlijk ook ge-
zongen.
’s Avonds, vanaf 18.30 uur is Het 
Klooster de ontmoetingsplaats voor 
alle sessiemuzikanten. Daar wordt na-
tuurlijk weer gespeeld en ook de Ierse 
dans ontbreekt niet.

Voor het eerst zal in Nederland een 
Iers Sessie festival plaatsvinden en wie 
weet is het de start voor een jaarlijks 
terugkerend evenement! Meer infor-
matie via  keesvandesanden@onsnet.
nu of c.vanwijnen@onsnet.nu .

Iwan en de Vuurvogel in 
Openluchttheater Mariahout
 
Toneelvereniging Mariahout gaat op zoek naar een heuse vuurvogel! Onder 
de regie van Peter Stax komt de vereniging met een sprookjesachtig en 
humoristisch spektakel. 
 
Toneelvereniging Mariahout speelt 
dit jaar een prachtig samengesteld 
Russisch sprookje. Het sprookje ver-
telt het verhaal van Iwan. Iwan is een 
gelukskind, de zevende zoon van een 
zevende zoon. De voorspelling luidt 
dat hij ooit tsaar van het Russische rijk 
zal worden. Natuurlijk is er een slech-
terik, Tovenaar Kastchei, die dit hele-
maal niet ziet zitten en liever zelf op 
de troon plaats zou willen nemen. Er 
wordt van alles geprobeerd om Iwan 
tegen te houden, zelfs de onmogelijke 
opdracht om een veer van de vuurvo-
gel te bemachtigen.
Het is een verhaal waarin menig klif en 
ravijn, bos en berg, meer en zee ge-
trotseerd moeten worden voordat 
Iwan zijn doel bereikt, maar loopt dat 
wel goed af? Bent u nu ook benieuwd 

hoe dit verhaal afloopt? Kom naar het 
Openluchttheater in Mariahout en er-
vaar het zelf!
 
Wilt u de avond helemaal compleet 
maken? In samenwerking met Restau-
rant de Pelgrim heeft het Openlucht-
theater een Theaterdiner in het leven 
geroepen. Voor meer informatie kijk 
op www.oltm.nl
 
Speeldagen: donderdag 23 juni, aan-
vang 20.30 uur; zondag 26 juni, aan-
vang 19.00 uur; vrijdag 1 juli, aanvang 
20.30 uur en zaterdag 2 juli, aanvang 
20.30 uur. Kaarten kosten € 10 euro, 
kinderen betalen € 5,-. De kaarten zijn 
verkrijgbaar aan de kassa van het 
Openluchttheater of via de internet-
site www.oltm.nl  

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

e

Paardensport

Sleuteloverdracht 
bouwplan 
Boschhoeve 
Woensdag 15 juni was de symboli-
sche sleuteloverdracht van bouw-
plan Boschhoeve. Op de plek waar 
vroeger de hengstenhouderij van 
Van Heijst stond zijn ongeveer 60 
huizen en kantoorruimtes gebouwd.
 
‘Oud bewoner’ Ruurd van Heijst uit 
Gerwen kwam op zijn eigen paard 
naar de locatie om de sleutel aan de 
nieuwe bewoners te overhandigen. En-
kele nieuwe bewoners zullen vlakbij 
‘de eik van Antje’ gaan wonen. Antje is 
de moeder van Ruurd van Heijst.
 
Het bouwplan liep door de kredietcri-
sis vertraging op maar dit werd vervol-
gens vlotgetrokken door de provincie.

sink (Nuenen) met Matchello. Zij reed 
een snelle tijd van 39.4 seconden, maar 
moest vier strafpunten laten noteren. 
Teddy van de Rijt reed ook goed in de 
zware tour. Met Pico behaalde ze de 
derde plek met 41,43 seconden.
 
Tijdens de competitiewedstrijden van 
de KNHS-Roelofsen Raalte Trophy 
kunnen de deelnemers punten verza-
melen. Om in aanmerking te komen 
voor de finale moet de combinatie deel-
nemen aan minimaal vijf competitie-
wedstrijden, hierbij worden de behaalde 
punten van de beste drie competitie-
wedstrijden meegenomen naar de finale 
tijdens het CHIO in Rotterdam. De bes-
te 14 gekwalificeerde combinaties in 
beide klassen mogen deelnemen aan de 
finale op zaterdag 27 augustus. De win-
naars van de eindstand van de competi-
tie krijgen als ereprijs een uniek trai-
ningsarrangement aangeboden op Stal 
Roelofsen in Raalte.

KBO Lieshout naar 
Kevelaer
Op donderdag 30 juni organiseert 
Seniorenvereniging KBO Lieshout 
weer een bedevaart naar Kevelaer.  
Fietsers vertrekken om 9.00 uur 
voor deze ‘KBO Lieshout Radwall-
fahrt’ vanaf het Dorpshuis. 

Rond 16.00 uur verwacht men in Ke-
velaer aan te komen. Na de H. Mis 
door pater Verstappen dineren de be-
devaartgangers in het Priesterhuis, 
waar ook de overnachting is. Het Lies-
houtse Seniorenkoor Vogelenzang zal 
tijdens de mis zingen. Na het ontbijt 
op vrijdagmorgen keren de fietsers 
weer huiswaarts. Het is ook mogelijk 
om met de bus te reizen. Die vertrekt 
donderdagmiddag om drie uur vanaf 
het Dorpshuis. Na het diner in Keve-
laer gaat de bus ’s avonds weer richting 
Lieshout. Ook niet-leden kunnen met 
de bus meereizen.

Op uw broodnodige gulle steun wordt 
gerekend..
Financiële ondersteuning ter bestrij-
ding van de kosten voor de organisatie 
zoals stroom, vervoer en verwarming  
is natuurlijk ook zeer welkom.
Bankrekening Rabo nr 1013.83.584. 
Voedselbank Nuenen.
Ook kan de Voedselbank nog aanmel-
ding voor hulp gebruiken van inwo-
ners van Nuenen door aanmelding bij 
servicepunt Welzijn,Wonen en Zorg, 
adres Berg 22, Nuenen.

Namens bestuur Voedselbank Nue-
nen, Frans Verhallen.

Dikke Mik op de 
Weverkeshof 
Op zondagmiddag 26 juni vanaf 14 
uur, speelt Dikke Mik Brabantse 
volksmuziek bij de dorpsboerderij. 

Volksmeziekgroep  DIKKE MIK voert 
U in een oer Brabantse sfeer mee naar 
lief en leed van alledag . Met de spreek-
woordelijke blijheid van een Brabander 
presenteren zij een boeiend muzikaal 
programma dat ze op vermakelijke wij-
ze aan elkaar praten. Het gaat over vrij-
en, misdaad, drinken, stront, dood of 
ervaringen en adviezen hieromtrent. 

De zin voor ironie, de onbekommerde 
luchthartigheid en de optimistische le-
vensstijl hebben de muzikanten: Ge-
rard de Greef , Hub Starmans,  Jos en 
Rob Habraken met de paplepel van 
hun voorgangers binnen gegoten ge-
kregen. De entree is gratis. 

Twitterspreekuur voor 
vrouwen bij het Máxima
 
Stel uw vragen via twitter aan gynaecoloog Erik Boss op @mmcziekenhuis 
Máxima Medisch Centrum organiseert vrijdag 24 juni een twitterspreek-
uur voor vrouwen met vragen over typische vrouwenklachten. Gynaecoloog 
Erik Boss neemt op vrijdagochtend 24 juni van 10.30 tot 11.30 uur plaats 
achter het toetsenbord om vragen te beantwoorden die via Twitter binnen-
komen. 
 
Tijdens het twitterspreekuur kun-
nen vrouwen vragen stellen over: an-
ticonceptie, afwijkende uitstrijkjes, 
bekkenbodemklachten, zwanger-
schap, overgang, menstruatie en an-
dere typische vrouwelijke zorgvragen.
 

Het twitterspreekuur is vrijdagoch-
tend 24 juni van 10.30 uur tot 11.30 
uur. Gynaecoloog Erik Boss zit klaar 
voor het beantwoorden van de vragen 
op @mmcziekenhuis. Gebruik de 
hashtag #tsu om mee te twitteren.



 

Olijf
r e s t a u r a n t
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Kreeftenfestival
OP MAANDAG 27 JUNI ORGANISEERT 

Olijf een kreeftenfestival.

Omstreeks 19.00 uur wordt u verwacht bij Olijf, alwaar wij 
u zullen verwennen met een 5 gangen kreeftenmenu, 

inclusief 5 bijpassende glazen wijn.

De kosten bedragen 75,00 € per persoon.

Alleen gebruikmaken van dit kreeftenmenu is ook mogelijk 
voor 52,50 € p.p. (De genuttigde drankjes worden in 

rekening gebracht).

Uiteraard is het ook mogelijk gewoon gebruik te maken 
van onze a la carte kaart of van onze verrassingsmenu’s.

Restaurant Olijf op Nuenen Culinair 
Tijdens Nuenen Culinair op 24-25-26 juni 2011

kunt u als liefhebber van wijn- en spijs, genieten van een 
Culinair Olijf Arrangement of van een 

Olijf High Wine Arrangement. informeer: 040 291 34 76

Wij hopen u te mogen verwelkomen. team olijf

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

TK | PAPENVOORTSEDIJK 6 NUENEN

vrijdag 24 juni
15.00-16.00 uur

maandag 27 juni
17.00-18.00 uur

Dorpsstraat 11
5708 GC  Helmond

0492-548935
www.colenvanderduim.nlVraagprijs: €785.000,00 k.k.

TE KOOP | UITSTEKEND ONDERHOUDEN, WITTE VILLA MET FRAAIE SERRE,
INPANDIGE GARAGE OP ZONOVERGOTEN, PRIVACYBIEDEND HOEKPERCEEL
(ZUID), GELEGEN AAN EEN VAN DE MOOISTE LANEN VAN NUENEN

Voorts op steenworp afstand van bruisende Van Gogh centrum en nabij scholen, openbaar
vervoer, winkels e.a. voorzieningen. Tevens prima uitvalswegen naar o.a. Eindhoven, Helmond.

• ruime living (ca. 65 m2) met
vloerverwarming, haardpartij
en fraaie serre (2008)

• luxe keuken (2008)
• 2 badkamers

• zeer royale slaapkamers
• zonovergoten tuin (zuid)
• kunststof kozijnen en deuren
• aluminium serre met schuif-

puien en vloerverwarming

Perceel: 597 m2

Inhoud: ca. 890 m3

OPEN
HUIS

Vollenhoven Exploitatie B.V. zoekt ter versterking van het service team 
van haar self-service station Collse Hoefdijk  in Nuenen.

spontane medewerkers, die oog hebben voor detail, voor de functie van:

Medewerker tankstation voor weekenden
(op oproepbasis) eventueel ook op weekdagen mogelijk

Ben je klantvriendelijk, punctueel en stressbestendig;
Kun je goed in een team werken en ben je communicatief sterk en 
enthousiast?

Neem dan voor nadere informatie contact op met de stationsmanager 
Pascal Bijnen, telefoon 06 – 15078046.

Schriftelijke sollicitaties kun je zenden aan:
VOLLENHOVEN EXPLOITATIE BV,  Postbus 5075, 5004 EB  Tilburg
Afdeling HRM, t.a.v. Marian Dijkstra.

WWW.SANIPLE IN .NL

• Advies

• Gratis ontwerp

• Realisatie

sanitair

badmeubels

wand- & 
vloertegels 

natuursteen & 
keramiek vloeren

De Huufkes 19A
Nuenen
040-2913089

Openingstijden: 
Ma. t/m Vr.: 
09.00 - 18.00 uur  
Za.: 09.00 - 17.00 uur

voor de beste 
badkamer 
ervaring

Bij Saniplein betaalt u helemaal 
GÉÉN BTW op arbeidsloon én materialen.

Nieuwe badkamer?

Ja, u leest het goed!
Het door de regering aangepaste tarief van 6% op arbeids-
loon wordt door Saniplein verlaagd tot 0. Bovendien neemt 
Saniplein de volledige btw op de materialen voor haar rekening.
 Zo bespaart u tot 1-7-2011 de volledige 19% BTW

Wij zijn op zoek naar een: 

Commerciële relatie beheerder m/v
voor het onderhouden van de 

zakelijke relaties (adverteerders) van Rond de Linde.

Wat vragen wij van u:
Iemand met commerciële affiniteit, goed thuis in Nuenen en die het 
een uitdaging vindt de commerciële relaties van weekblad Rond de 
Linde te onderhouden en uit te breiden. 
Wij zoeken iemand die zich hiervoor 1 à 1,5 dagen per week op free-
lance basis wil inzetten. 

Bent u degene die wij zoeken, dan verzoeken wij u per email contact 
op te nemen met de heer P. Cuijpers, p.cuypers@onsnet.nu

Propaanvulstation
voor caravan, boot, barbecue of camper

Gas Las Centrum
Bedrijventerrein “De Kade”

Quinten Matsyslaan 33
5642 JC Eindhoven

telefoon 040-2814144
fax 040-2811164

DIENSTEN EN
INFORMATIE

Bezorgen Rond de Linde:
06 - 48698919 - cuijpersverspreiding@upcmail.nl

 

SPOEDPOST CATHARINA
De Centrale Huisartsen Post is gehuisvest in 
het Catharinaziekenhuis. De Centrale Dienst-
apotheek is gehuisvest in hetzelfde gebouw. 
Beide posten zijn alleen geopend voor spoed-
gevallen.
Openingsuren:
Spoedpost, tel. 0900-8861 (10 ctm.): 
Ma. t/m vr. van 17.00-08.00 uur; Weekend en 
feestdagen: dag en  nacht.
Centrale Dienstapotheek, tel. 040-2436666: 
Ma. t/m vr. van 17.30 - 08.30 uur; Weekend en 
feestdagen: dag en nacht.
                                                                                                    
LEVGROEP (Voorheen BWI)
E-mail: bwinuenen@wel-zijn.org. Berg 22c, 5671 
CC Nuenen, tel. 040-2831675, fax 040 - 284 05 
33. Geopend: ma. t/m do. van 8.30-16.00 uur. 
en vr. van 8.30-12.30 uur
SPREEKUREN: 
• Algemeen Maatschappelijk Werk: 
 Op afspraak 
• Echtscheiding:
 Iedere dinsdag van 19.00-21.00 uur 
• Sociaal Raadsliedenwerk: Na tel. afspraak.
• Jeugd- en jongerenwerk: Tel. 040-2831675.
• Vluchtelingenwerk en nieuwkomers:
 Dinsdag van 12.00-14.00.
                                                                                                    
BEREIKBAARHEID POLITIE NUENEN
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen
Alarmnummer 1 - 1 - 2 (spoedeisende gevallen).
Telefoon 0900 8844 (24 uur per dag).
Bureau geopend: ma. t/m vr.: 10.00-13.30 uur, 
zaterdag en zondag gesloten.
                                                                                                    
SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN ZORG NUENEN
Het servicepunt is gevestigd aan de Berg 
22c, 5671 CC in Nuenen, telefoonnummer 
(040) 283 16 75 (tel. spreekuur van 09.00 tot 
11.00 uur).
De openingstijden zijn van maandag tot en 
met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. Het ser-
vicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over en aan-
vragen van voorzieningen op het terrein van 
welzijn, wonen en zorg. 
Dit zijn: - Woonvoorzieningen 
 - Huishoudelijke hulp
 - Vervoersvoorzieningen 
 - Zorgconsulenten
 - Rolstoelen 
 - Mantelzorg
 - Informatiewinkel
Het servicepunt is een samenwerkingsver-
band tussen de LEVgroep (voorheen BWI) en 
de gem. Nuenen.
Op www.nuenen.nl onder de button service-
punt vindt u uitgebreide informatie over het 
servicepunt. 
                                                                                                    
OPENINGSTIJDEN VAN DE MILIEUSTRAAT
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00-
17.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00 uur. 
Heeft u vragen, bel dan het gemeentehuis, 
040-2631699. Ophalen van grof vuil kan ook 
door de gemeente, tegen betaling. 
Meer informatie: tel. 040-2631699.
                                                                                                    
MELD- EN KLACHTENLIJN 040-2631699, 
Afd. Werken en Beheer, 24 uur per dag.
                                                                                                    
VOEDSELBANK NUENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, 
Berg 22, 5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675
                                                                                                    
”PLUSMINUS” 
Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt 
zich aanmelden via tel. 06-39243420, postbus 
62, 5670 AB Nuenen of e-mail: plusminus@
onsnet.nu
                                                                                                    
STICHTING LEERGELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, 
Postbus 62, 5670 AB Nuenen of e-mail:
leergeld@onsnet.nu
                                                                                                    
HULPDIENST VOOR OUDEREN
Tel. 2831675 op werkdagen tussen 09.00 en 
12.00 uur.
                                                                                                    
DE AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en 
dienstverlening bij u thuis. Kantooruren tel. 
2635999. Acute hulp vereist: tel. 2486324.
                                                                                                    
SOCIAAL-FINANCIEEL ADVISEUR KBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.
                                                                                                    
TELEKABEL
Storing 0800-1424 (22 ct. per minuut).
Klantenservice ma. t/m vr. 08.30-18.00 uur.
                                                                                                    
SENSOOR NOORD BRABANT
Dag en nacht gesprek van mens tot mens: 
0900-0767 (5ct/m) of 040-2125566. 
Chat: www.sensoor.nl 
Postbus 4644, 5601 EP Eindhoven
                                                                                                    
KINDERTELEFOON VOOR Z.O.-BRABANT
Iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur. 
Tel. 0800-04322 (gratis).
                                                                                                    
OPENINGSTIJDEN WERELDWINKEL
Berg 28b, tel. 2839195. ma. 13.00-18.00 uur. 
di. t/m. vr. 10.00-18.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.
                                                                                                    
AA-EINDHOVEN E.O. 
Zelfhulpgroepen voor mensen met alcohol-
problemen, tel. 040-2110124, dag en nacht 
bereikbaar.
                                                                                                    
OPENBARE BIBLIOTHEEK NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel. 2833097. 
Openingstijden: ma. van 14.00-20.00 uur, di. 
gesloten, wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 
uur, vr. 14.00-20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 
Leeszaal open tijdens openingstijden bibliotheek
                                                                                                    
VRIJWILLIGERSHULP VOOR THUISSTER-
VENDEN
Voor hulpaanvraag tel. 040-2864199 
(St. Annaziekenhuis) 24 uur per dag bereikbaar.
                                                                                                    
OPEN HUIS ”DE REGENBOOG”
Sportlaan 5. Elke donderdag van 10.00-12.00 
uur. Ook tijdens de vakanties.
                                                                                                    
PROBLEMEN? PRATEN HELPT
Escape, tel. 06 - 39 60 23 80
www.escape-nuenen.nu • escape@onsnet.nu
                                                                                                    
ZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, ver-
zorging, verpleging, jeugdgezondheidszorg 
(consultatieburau), kraamzorg, voedingsvoor-
lichting en dieetadvies. Voor alle diensten dag 
en nacht bereikbaar: Postbus 2160, 5500 BD 
Veldhoven, 040-2308408.
• Bureau Zuidzorg Nuenen, Kloosterstraat 

15.
• Servicepunt Zuidzorg, Kloosterstraat 15. 
 Vooraanvraag/verhuur verpleegartikelen, 
 personenalarmering, maaltijdservice en alle 

andere dienstverlening. 
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-

173, Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en ver-
koop van verpleeg- en kraamzorgartikelen.

• Open op weerkdagen van 08.30-12.30 uur
                                                                                                    
BLOEDAFNAME
Bloedafnamedienst Regio Eindhoven: 
Ma. t/m vr. in de Akkers (M. Begemannstr.) 
8.30-10.45 uur en in Medisch Centrum De 
Berg, 8.30-10.30 uur.
                                                                                                    
LABORATORIUM ST. ANNAZIEKENHUIS
Zuidzorg (Kloosterstraat 15):
Maandag, woensdag, donderdag  en vrijdag 
van  8.15 tot 09.00 uur. (voor vragen kunt u 
contact opnemen met het secretariaat labora-
torium, tel: 040-2864866).
Patiënten uit de trombosedienst worden door 
de trombosedienst afgesproken op speciaal 
daarvoor gereserveerde tijden. Deze zijn hier 
niet vermeld.

06-04-2011

eRond de Linde op internet: 
www.ronddelinde.nl



KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

DE HUUFKES 29, NUENEN
T  040 - 284 12 22  WWW.KURA.NL

ULTIEME

HOUTLOOK

KUNSTSTOF KOZIJNEN
VOOR DE BESTE PRIJS! OOK IN UW REGIO

Slechts 6% BTW op arbeid

bij KURA ook na 1 juli!!! lunch • high tea • dinner

Parkstraat 2b
5671 GG Nuenen
040-7870041
www.puff-inn.nl

Ter versterking van ons team zijn 
wij op zoek naar een:

• Ervaren medewerker
 bediening;
• Interieurverzorger;
• Medewerker spoelkeuken;
• Hulpkok

Ben jij een aanpakker, gastvriendelijk, enthousiast 
en wil je werken in een prettige werkomgeving, 
stuur dan een korte motivatie + CV naar: 
hildegard@labiba.nl

  

Metselaars Makelaardij

ZUIDERKLAMP 68 TE NUENEN
Een uitstekend gebouwde, gemoderniseerde vrijstaande villa met een garage en maar liefst 
zes slaapkamers. Op de begane grond bevind zich een tweede leefruimte met riante woon-/
slaapkamer, een badkamer en een tweede slaapkamer welke de mogelijkheid bieden voor een 
praktijkruimte. De parkachtige tuin rondom is schitterend aangelegd.  De woning ligt in de 
directe omgeving van diverse scholen en een overdekt winkelcentrum in een groene, kind-
vriendelijke woonomgeving in Nuenen-Zuid. Hier wandelt u zo de bossen in!

 • zeer royale, luxe afgewerkte en goed onderhouden vrijstaande woning;
 • de villa is de afgelopen jaren regelmatig aangepast door onder andere een nieuwe
  keuken, modernisering van de woonkamer door onder meer het plaatsen van een
  gashaard en op de verdieping het plaatsen van dakkapellen;
 • de begane grond is nagenoeg geheel voorzien van vloerverwarming;
 • de woning ligt in een gewilde villawijk in Nuenen-Zuid met alle gewenste faciliteiten
  in de directe omgeving;
 • deze woning is uitermate geschikt voor een woon-/werksituatie. Te denken aan een
  dokters-, tandarts-, fysiotherapiepraktijk, atelier of een kantoor aan huis
 • Open huis vindt plaats op 27 juni 2011 van 19.30 to 21.00 uur.

VRAAGPRIJS € 699.000,= KK

Voor meer informatie: Metselaars Makelaardij BV, tel. 040-2833057
info@metselaarsmakelaardij.nl, www.metselaarsmakelaardij.nl 

Open
HuisGARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EUROPALAAN 2, 5674 CA NUENEN

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

De mooiste horeca 
locatie van helmonD 

Paviljoen de Warande, De Kluis 4, Helmond
 T: 0492-536361, www.paviljoendewarande.com

gehele dag geopend VanaF 11.00 UUR
Van dinsdag t/m zondag

Geheel vernieuwd buitenterras met tuin.

4-GANGEN KEUZE MENU

e 26,- p.p.

www.restaurantdesteenoven.nl

Steenovenweg 21
Helmond

0492-507507

www.lekkereteninhelmond.nl  www.trouweninhelmond.nl

3-GanGen 
KreeFtenmenU

E 28,- p.p.
met een hele kreeft als hoofdgerecht

Met mooi weer lunch en diner buiten in 
onze restauranttuinGeheel vernieuwd buitenterras met tuin.

4-GANGEN KEUZE MENU

e 26,- p.p.

www.restaurantdesteenoven.nl

Steenovenweg 21
Helmond

0492-507507

Vredehof 6, 5671 DS Nuenen [T] 040-29 06 055 [E] r.vanrooij@robobureau.nl [I] www.robobureau.nl

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.

B O U W P L A N N E N ? 
                  Nu 13% korting op de BTW van uw verbouwing. 

 
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.

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. 

Het fundament voor de start van een goede bouw!

s
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COLOFON
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout. 
ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, 
Melanie Dumay, Yvonne Beckx.
Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstan-
digheden foutief of niet geplaatst zijn geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateri-
aal dienen vrij van rechten te worden aangeleverd.

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 06 - 48 69 89 19
E-mail: cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor verspreiding van folders.

     Uit d’n hoek…

Kerkberichten

KLUIJTMANS NATUURSTEEN
NATUURSTEEN - GRAFWERKSPECIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

Voor uw vensterbanken, dorpels, aanrechtbladen, 
raamdorpels, etc. 
Maar ook voor een passend grafmonument, urn 
graf of urn tegel, naar uw of ons ontwerp.

Kanaaldijk noord 113, Eindhoven  040-281 35 69  of  06-519 80 777
info@kluijtmansnatuursteen.nl www.kluijtmansnatuursteen.nl   

Enorm Bedankt! 
Voor alle fijne woorden,
aanwezigheid, telefoontjes, 
kaarten, bloemen, meehuilen, 
meeleven, attenties, was en afwas, 
knuffels, brieven, tekeningen, eten, 
e-mails, foto's, opgehaalde herinneringen, 
sms-jes, schouders en handen, overnemen 
van Kievit-zaken, koffie schenken, broodjes smeren 

en alle hulp bij de uitvaartdienst.

We gaan verder, zonder  
Maarten van der Steen

  

Zonder zijn vrolijke aanwezigheid 
en zijn liefde voor ons.

We gaan verder met zijn vieren
en met jullie allemaal.

 
  Caroline van der Steen - Brand

Bastiaan, Maud en Willemijn

 Jacomien, Wendy en Roel van der Steen

dankbetuiging2.pdf   1   19-06-11   21:47

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 25 juni, 18.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger: 
pastor S. Kuijpers.
Zondag 26 juni, 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorganger pas-
tor S. Kuijpers.
Zondag 26 juni, 11.00 uur: Woord       
en Communiedienst, muzikale omlijs-
ting, voorganger pastoraal werker   J. 
Deckers.
Vrijdag 01 juli 13.00 uur: Huwelijks-
viering: Ramon Magermans en Carola 
Mes.

Misintenties:
Zaterdag 25 juni, 18.30 uur: Bep Kam-
minga-de Graaf;  Pastoor Jan van Oos-
terhout, (vanw. verjaardag); Nico van 
Soerland, (vanw. verjaardag); Overle-
den ouders van Soerland; Overleden 
ouders van der Dussen; Toon van der 
Linden.
Zondag 26 juni, 09.30 uur: Wim van 
Boxtel; Pastoor Jan van Oosterhout, 
(vanw. verjaardag); Mia van den Ak-
ker-de Rooij; Susanne Raijmakers-van 
den Akker. 
Zondag 26 juni, 11.00 uur:  Nel van 
Liempd-van Genugten; Toon en Sjaan 
Hoeks-Adriaans, (vanwege sterfdag 
Sjaan); Pastoor Jan van Oosterhout, 
(vanw. verjaardag); Toon en Maria 
Smeekens-Aarts, (vanw. verjaardag 
Maria); Marinus Bunthof; Lotte van 
Rooij; Leo van Hevelingen; Huub 
Knegtel; Riet Stoop-van de Vrande; 
Brigitte Reijnders-Petter, (vanw. sterf-
dag); Adrianus Schenkels; Mariet de 
Haas-van Breugel.

Mededelingen:
In onze parochie werden gedoopt: 
Janneke Leijgraaff, Helsestraat 3 en 
Ruben Bouwhuis, Rode Kruislaan 79. 
Wij wensen de familie van harte profi-
ciat en veel geluk!

De schaalcollecte voor de Nederland-
se Missionarissen heeft € 704.55 opge-
bracht. 

In onze parochie zijn overleden: Tiny 
Steenbekkers, Vondelstraat 6, Gonnie 
van der Meeren-van de Wijdeven, 
Castilielaan 15, Paula Hobbelen-Ver-
hoeckx, Castilielaan 15 en Mariet de 
Greef-Arts, Voirt 23. Wij wensen fa-
milie en vrienden troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 26 juni: 10.00 uur. Voorganger 
ds. C. Crouwel. In deze dienst nemen 
de kinderen van groep 8 afscheid van 
de kindernevendienst.
Er is kindernevendienst voor de basis-
schoolleeftijd.

De collecte is voor ‘Vluchtelingen in 
de Knel’. Na de dienst is er gelegenheid 

tot nagesprek en ontmoeting met kof-
fie en thee.

� ema-avond Nuenense kerken
De Nuenense kerken presenteren de 
laatste thema-avond van dit seizoen 
op woensdag 29 juni 2011. Deze avond 
is de afsluiting van een reeks van 10 
avonden waarin de beden van het On-
ze Vader, het ultieme liedje van verlan-
gen, centraal stonden. Het is een fees-
telijk slot dat wordt verzorgd door 
Kees van der Zwaard. 

 Hij zwerft naar eigen zeggen tussen 
ooit en eeuwigheid. Vecht met het cy-
nisme om de liefde, verkent de gren-
zen van de ontroering en zingt daarbij 
liedjes van verlangen. Maar welk ver-
langen eigenlijk? Het verlangen om 
nog één keer .....? Daar valt veel over 
vertellen. En ook dat zal Kees doen. Ie-
dereen is van harte uitgenodigd! De 
kosten worden bestreden uit vrijwilli-
ge bijdragen d.m.v. een collecte aan 
het einde van de avond.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 26 juni 09.30 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger: pastor 
F. Groot.

Misintenties:
Frans van Rooij; Jos van Esch, Wim en 
Riek Hoeks; Vader en Moeder Lie.

Mededelingen:
In onze parochie is overleden: Frans 
van Rooij, De Koppel 6. Wij wensen 
familie en vrienden troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.
De schaalcollecte voor de Nederland-
se Missionarissen heeft € 159.33 opge-
bracht. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 26 juni, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorganger: 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties:
Frans en Anna de Groot-Vrijalenho-
ven en zoon Henk; Overleden ouders 

Verhagen-Hendriks en overleden fa-
milieleden.

Mededelingen:
De schaalcollecte voor de Nederland-
se Missionarissen heeft € 143.32 opge-
bracht. 

Oude St. Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 23 juni: Feest van het Al-
lerheiligst Sacrament, 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 24 juni: Geboorte van de H. 
Johannes de Doper, 7.15 uur Heilige 
Mis.
Zaterdag 25 juni: 8.30 uur Heilige Mis.
Zondag 26 juni: 2e zondag na Pinkste-
ren, 7.00 uur H. Mis; Plechtige viering 
van Sacramentsdag, 10.30 uur Hoog-
mis, daarna Sacramentsprocessie.
Maandag 27 en dinsdag 28 juni: 18.30 
uur Heilige Mis.
Woensdag 29 juni: HH. Petrus en Pau-
lus, 7.15 uur Heilige Mis.

Sacraments-processie 
trekt feestelijk door 
Gerwen
Op zondag 26 juni is het in de katho-
lieke Kerk Sacramentsdag. In Ger-
wen trekt de aloude sacramentspro-
cessie door het dorp. Deze processie 
trekt uit onder de leuze ‘Feest van 
geloof’. De plechtige Latijnse Hoog-
mis begint om 10.30 uur. Om onge-
veer 12.00 uur begint de stoet met 
het Allerheiligste.

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 
heiligenbeelden meedragen. Onder-
tussen bidden en zingen de meelopen-
de gelovigen. Er zijn twee rustaltaren, 
waar een moment van aanbidding is. 
De processie zal ongeveer twee uur 
duren. Om ca. 14.00 uur is de stoet 
weer terug in de middeleeuwse Cle-
menskerk. Na afloop van de kerkelijke 
plechtigheid is er een feest in de tuin 
van de priorij. Daar vieren de proces-
siegangers feest met koffie en taart. 

Processie

Zaterdagmorgen hoorde ik ineens weer het ‘Kinderen van Maria’ klinken. De 
Parkstraat was vol met zingende wandelaars: de processie van Handel. En 
daarna natuurlijk het geklingel van de belletjes aan de paarden. Huifkarren 
van Schrijvers en Van Kuijk of met Sancta Maria erop. Ik weet niet waarom 
maar ieder jaar moet ik er naar kijken.
 Vanuit Valkenswaard naar Mariabedevaartsoord Onze Lieve Vrou-
we van Handel. Uit dankbaarheid, voor troost en steun. Een tocht van 40 ki-
lometer, alleen op mens- en dierkracht. 
Mooi in deze tijden van techniek en waarin alles naar euro’s wordt omgere-
kend. Al zag ik wel wat mobieltjes maar vooruit. Het Park is een vaste rust-
plaats voor het gezelschap. Na een half uurtje vertrokken ze weer.
 ’s Zondags reed ik over de Berenkuil, zat ik met de auto ineens ach-
ter diezelfde huifkarren, op de weg terug naar Handel. Na een omritje door 
de stad, ik had geen zin om te wachten, arriveerde ik eindelijk bij de friettent 
op de Tongelresestraat. Die stond natuurlijk vol met hongerige proces-
siegangers. Moest ik alsnog aansluiten.

Edwin Coolen

De opbouw van Nuenen Culinair is vanaf dinsdag in volle gang in het Park 
in Nuenen. Want vrijdag 24 juni is het zover. Het driedaagse culinaire eve-
nement wordt offi  cieel geopend door de burgemeester van de gemeente 
Nuenen C.A., Willem Ligtvoet, tijdens de Culinaire Business Borrel. Op de 
valreep hebben zich nog drie nieuwe deelnemers voor Nuenen Culinair aan-
gemeld. Kaarten zijn in de voorverkoop met vijftig procent korting ver-
krijgbaar.

actie wordt georganiseerd door super-
markt C1000 aan de Smidse. Toegangs-
kaarten zijn met de kortingsbon (zie 
elders in Rond de Linde) verkrijgbaar 
voor € 5,- per persoon per dag. Ook kan 
de kor-tingsbon aan de kassa van Nue-
nen Culinair worden ingeleverd. Bij de-
ze kaarten ontvangt een bezoeker drie 
Vincentjes. Bovendien organiseert 
C1000 nog een leuke actie. Klanten 
kunnen vijftig Vincentjes winnen bij 
hun aankopen. Zaterdagmiddag om 
17.00 uur worden vier winnaars be-
kend gemaakt die hun prijs nog voor 
18.00 uur kunnen ophalen. Wie de 
kaarten in de voorverkoop bij Albert 
Heijn in de Parkstraat of het Kern-
kwartier koopt, krijgt er een gratis Vin-
centje en een product bij.

Nuenen Culinair en kinderen
Voor kinderen wordt Nuenen Culinair 
dit jaar extra gezellig. Speciaal voor hen 
is het paviljoen ‘Koken voor Kinderen’ 
ingericht waar de koks Stephan van 
Oppenraaij en Martijn Docters van de 
Nuenense Kookclub Abil samen koken 
met vrouwen van verschillende natio-
naliteiten, vere-   nigd in Vrouwencen-
trum De Vlinder uit Nuenen. Ook staan 
bij het pavil-joen twee gerechtjes gratis 
klaar voor kinderen tegen inlevering 
van de tegoedbon uit de Rond de Linde. 
Kinderen die hebben meegedaan aan 
de fotowedstrijd van Nuenen Culinair 
en een foto instuurden waar ze zelf op-
stonden en iets dat met eten te maken 
had, maken kans dat hun foto wordt af-
gedrukt op groot doek. Deze zijn te be-
wonderen op de hekken die 
rond-om het terrein van Nuenen Culi-
nair staan. De hoofdprijs is een echte 

In totaal presenteren vijftien horecaon-
dernemers zich op de tweede editie van 
Nuenen Culinair. Recent hebben zich 
nog drie nieuwe gegadigden aange-
meld. Zo besloten de Nuenense onder-
nemers Hildegard en Andy Becker toch 
nog mee te doen ondanks dat zij pas 
onlangs hun restaurant Puff Inn in het 
dorp hebben geopend. Ook Mister Ice 
Cream is aan de deelnemerslijst toege-
voegd. 
De goochelende ijscoman uit Turkije 
zorgt dat ieder ijsje op een speciale wij-
ze wordt overhandigd. Tot slot        is 
zelfs vanuit België interesse in       Nue-
nen Culinair: Bistro de Eetkamer uit 
Sint Niklaas wil de bezoekers een aantal 
culinaire verrassingen laten proeven 
die op klassieke wijze worden bereid.
Er worden ook optredens verzorgd 
door diverse artiesten zoals de Nuenen-
se jazzband Carte Blanche,  jazzband 
Imelda & Friends, allroundband Forth 
Avenue en harpiste Manon Kroese.
Voor de zakelijke Culinaire Business 
Borrel zijn nog slechts enkele kaarten 
verkrijgbaar via deelname@nuenencu-
linair.nl. Na de opening door burge-
meester Ligtvoet, wordt een veiling ge-
organiseerd. De Stichting Van Gogh 
Village Nuenen veilt een aantal bijzon-
dere schilderijen. 

Vijftig procent korting in de voorver-
koop
Publiek is welkom op vrijdag vanaf 
18.30 uur en zaterdag 25 juni en zondag 
26 juni van 14.00 tot 24.00 uur. Uiter-
aard zijn de kaarten aan de kassa ver-
krijgbaar. Bezoekers die hun kaarten in 
de voorverkoop aanschaffen, krijgen 
vijftig procent kor-ting. Deze kortings-

24-25-26 
juni 2011

NUE
NEN
C U L I N A I R

LOCATIE: PARK
WWW.NUENENCULINAIR.NL

Nuenen Culinair vrijdag van start 
Kinder Kook Clinic aangeboden door 
kookwinkel Embrasse Kookgoed. De 
prijsuitreiking vindt zondagmiddag om 
17.00 uur plaats.

Meer informatie
Vrijdag: 16.00-19.00 uur 
(Culinaire Business Borrel). 
Vrijdag: 18.30-24.00 uur 
(open voor publiek). 
Zaterdag: 14.00-24.00 uur. 
Zondag: 14.00-24.00 uur.

Entree
Een entreekaart kost 
€ 10,-. Voor dit bedrag 
krijgen bezoekers 6 Vin-
centjes, het betaalmiddel van 
Nuenen Culinair (1 Vincentje 
vertegenwoordigt € 1,-). Kinde-
ren tot 12 jaar hebben onder 
begeleiding van een volwassene gratis 
toegang. In de voorverkoop zijn kaar-
ten met korting te krijgen.

Swingende fi nale ‘Het beste idee 
van Dommelstreek’ op 24 juni
Vrijdag 24 juni vindt op het Horecaplein in Geldrop de swingende fi nale 
plaats van de innovatiewedstrijd van Rabobank Dommelstreek. Twaalf 
fi nalisten strijden voor de titel in de categorie Scholieren, Ondernemers of 
Particulieren. 
Daarnaast biedt het podium plaats 
aan muzikale talenten uit de regio. Tij-
dens de finale treden Timo Weijers 
(leerling Strabrecht College), Eric Jas-
pers uit Leende en Marc Elbers (de 
Nuenense Elvis) uit Nuenen op. Piano 
en Co verzorgt een unieke, muzikale 
improvisatieshow.
Het publiek kan vrijdagavond stem-
men welk idee het beste is. De stem 
van het publiek telt voor 50% mee in 
het eindoordeel van de jury. De avond 
begint om 19.00 uur en rond 22.15 
wordt bekend welke drie kandidaten 
de titel in de wacht slepen. 

Het evenement is gratis toegankelijk 
en vindt plaats op het Horecaplein in 
Geldrop. Om 19.00 uur start de finale 
met het optreden van Timo Weijers.

m



Ook op uw vakantieadres 
Rond de Linde op internet: 

www.ronddelinde.nl

LINDEBLAADJES
VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

V E R R A S S E N D 
K O M P L E E T !        
Wilt u vakkundig binnen- of 
buitenonderhoudsschilder-
werk met garantie? Bel dan: 
040-2419092.

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.

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

Feestje? Huur: Statafels   
€ 4,-; Barkruk €  1,25; Ka-
raoke €  40,-; Tenten vanaf 
€ 25,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, 
telefoon 0492-510855 of 
06-27175412. website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Stichting Vrijwilligers 
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereik-
baar via tel. 040-2864199.  
Voor zorg aan mensen 
met dementie en/of een 
lichamelijke beperking: 
Geldrop via Loket Zorg, 
tel. 14040. Servicepunt                                           
Nuenen: tel. 040-2831675.

DE LEDERCHIRURG 
Gespecialiseerd in het   
opnieuw kleuren en repa-
reren van uw lederen meu-
belen, (kleding) zonder 
kleurverschil. Bel voor een 
vrijblijvende afspraak tel. 
06-23732001.

ICT-er met de VUT heeft 
tijd over voor al uw com-
puter- netwerk- TV-  en au-
dio installaties en/of instel-
lingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

’’Lindeblaadje’’ opgeven?
Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur kunt u de 
advertentie aanleveren bij: 
Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.
Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,00 (max. 20 woorden). 
Per woord meer € 0,25. Voor advertenties onder 
nummer wordt € 1,00 extra berekend. 
Bewijsnummer € 1,00 extra.

Lindeblaadjes kunnen niet per fax of e-mail aangeleverd worden. Er volgt dan geen tegenbericht.

HOE GAAT DAT?

NIEUW!
NU OOK

GESCHILDE
ASPERGES

TEVENS
VERSE

AARDBEIEN
Openingstijden:

Ma.-vr. van 13.00-17.00 uur
Za. van 10.00-17.00 uur
Zo. van 10.00-12.00 uur

Eddy van Gennip

Collse Hoefdijk 34, Nuenen
Tel. 040-2839001

Rooijmans

d r u k- e n - k o p i e
&

 

Pinckart 42 • 5674 CC  Nuenen • tel. (040) 283 63 83
nuenen@druk-en-kopie.nl • www.druk-en-kopie.nl  

offsetdruk
briefpapier, visitekaartjes

enveloppen, folders, posters

print & kopieerwerk
folders, flyers, visits, boekjes
rapporten, bouwtekeningen

geboortekaartjes
trouwkaarten

gelegenheidskaarten

●  Voor al uw schade-reparaties
●  Uitleenauto beschikbaar            www. autoschadesmits.nl

COLLSE HOEFDIJK 25, 5674 VL NUENEN Tel. 040-2837774

Albert Schepers
Veiligheid & Comfort
Wegens specialisatie

20 - 50% 
korting

op bijna het 
gehele assortiment

www.albertschepers.nl
Duivendijk 5b, Nuenen

Tel. 040-2840053

DIEF IS KANSLOOS!

WIJ VERHUREN 
BOXEN VOOR 

TIJDELIJKE
OPSLAG

Lieshout
INFO: 06 - 53 86 35 12 
of  0499-421386/421711

LINDEBLAADJES per 
FAX of E-MAIL opgege-
ven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet voor-
uit betaald is. Er volgt geen 
tegenbericht

AUTORIJLES

Lavendelstraat 12
5671 BM Nuenen
Tel. 040-2831486

06-53382903

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-appara-
ten. Tevens verkoop van 
AEG, Siemens, Miele en 
Beko. Zowel vrijstaand als 
inbouw. Voor aanbiedingen 
zie www.adivitswasdroog-
koelspec-nl. - Uw specialist 
AD IVITS, tel. 040-2541803 
/ 06-14697792, www.ivits.nl, 
email: aivits@onsmail.nl 

Klussen - Beveiliging - Senioren
Klussen-reparatie-onderhoud van

ALLE voorkomende zaken in en om 
huis/tuin/auto/pc/caravan/enz. enz.

Senioren ”Handyman”
Dus één vertrouwd adres!

www.kbsvangrootel.nl
TELEFOON

06 - 53 42 14 18
(Bellen is direct actie!)

AANHANG
WAGENS

VERHUUR - VERKOOP
ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040-2832029

Tijdens de keukenpresentatie bij u thuis, onder het genot van een kopje koffi e, 
op uw eigen bank alles bekijken en vragen.

OERLEMANS KEUKENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

• Gratis thuisbezoek
• Gratis offerte
• Gratis tekening
• Keuze uit hout, kunststof, 
 hoogglans, m.d.f, etc.

Bel voor een vrijblijvende 
en gratis offerte:
Telefoon 040-2839838
b.g.g. 0651231801

OOK VOOR RENOVATIE, APPARATUUR EN DE MONTAGE VAN UW KEUKEN .

HONDENUITLAAT-
SERVICE “de Snuffelende 
Snuit” Bij ons kan uw hond 
lekker uitdollen met soort-
genoten, maar rustig rond-
snuffelen mag natuurlijk 
ook! Op omheind terrein. 
Voor info: 040-2839549.AANGEBODEN: PIANO-

LESSEN. Ik ben gespe-
cialiseerd in les geven aan 
kinderen. Voor informatie 
06-47886556.

GEVRAAGD:   
Iemand die vrijwillig de 
website van vrouwencen-
trum “de Vlinder” wil on-
derhouden. Meer informa-
tie: Marcella Vlaanderen. 
Bel: 040-2831675.  
Vrouwencentrum@levgroep.nl

Te koop: Rode bessen, 
zwarte bessen en kruis-
bessen. Alleen op bestel-
ling ‘s avonds en in het 
weekend. Tevens te huur: 
Trilplaat, stenenknipper en 
snelbouwsteigers. Vaarle 
8 Nuenen, midden tus-
sen Nuenen en Mierlo. Tel. 
040-2831509

Na de zomervakantie weer 
met plezier naar school?! 
WWW.BIJLESNUENEN.NL

GASTOUDER FLOORTJE 
voor kinderen van 0-4 jaar 
(via erkend gastouderbu-
reau). Bent u op zoek naar 
een lieve, betrouwbare 
oppas met pedagogische 
opleiding? Bel dan 06-
40413207

Geslaagd!!!
Chantal Havo

Robin ICT
Succes met jullie
HBO-opleiding

Luuk & Lian
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  SUDOKU BEL&WINSPEL: 0909 - 50.10.191 (0,44 euro per gesprek)

ZO DOET U MEE:
Om kans te maken op een prijs, 

belt u de oplossing door naar
0909-50.10.191

(0,44 euro per gesprek)

Daar wordt u gevraagd om één 
bepaalde rij cijfers van de door u 
gevonden oplossing in te toetsen.

Uit alle juiste inzendingen wordt de 
winnaar getrokken.

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één 
keer voorkomen in alle horizontale 
rijen en één keer in alle verticale 

kolommen en één keer in elk van de 
negen vierkantjes van 3 x 3 vakjes.

SUDOKU NR. 25 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

  

Park 61, Nuenen
 Tel. 040 - 283 31 33
www.dinercafezinn.nl

Winnaar week 24: Mevr. K. van de Linden, Plataanstraat 6, 5671 AL  Nuenen.

SUDOKU BEL&WINSPEL: 0909 - 50 10 191 (max. 0,44 euro per gesprek)

www.puzzelland.com

ZO DOET U MEE:

Om kans te maken op
een prijs, belt u de 

oplossing door naar 
0909-50 10 191

(max. 0,44 euro per gesprek)

Daar wordt u gevraagd 
om één bepaalde rij 
cijfers van de door u

gevonden oplossing in te
toetsen.Uit alle juiste
inzendingen wordt de 
winnaar getrokken. 

Veel succes!

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer
voorkomen in alle horizontale rijen en één
keer in alle verticale kolommen en één
keer in elk van de negen vierkantjes van 
3 x 3 vakjes.

5 4 6
5 3 4
7 3 2 5

3 2 9 6
8 3

4 9 5 1
8 7 2

4 1 7
9 6 2 8

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

Oplossing

PUZZELNUMMER: 00956

Zwemmen Tennis

Synchroonzwemshow 
Z&PV Nuenen
De synchroonzwemsters van Zwem & Polovereniging Nuenen zorgen op 
zaterdag 2 juli weer voor een schitterend spektakel. Vol trots laten zij na een 
seizoen van veel trainen hun oefeningen zien. 

De synchroonzwemsters van Z&PV Nuenen in actie tijdens het slotnummer van 
de show van vorig jaar.

De meisjes zwemmen tijdens deze 
show ook de nummers, waarmee zij 
bij de Brabantse Kampioenschappen 
van dit jaar een zilveren en een bron-
zen medaille behaalden.. Ook de aller-

jongsten hebben een schitterend 
nummer speciaal voor deze show in-
gestudeerd. De show begint om 16.00 
uur in het zwembad van sportcomplex 
De Drietip in Nuenen. Toegang gratis.

Nuenense  
Tennis Kampioen-
schappen 2011
De Nuenense Tennis Kampioen-
schappen worden dit jaar gehouden 
op het tennispark van TV Wet-
tenseind van zaterdag 20 augustus 
t/m zondag 4 september. 

Inschrijving staat open voor alle leden 
van de Nuenense tennisverenigingen 
Lissevoort, Goudhoek, Nederwetten 
en Wettenseind en voor alle inwoners 
van Nuenen ca, ook als u geen lid bent 
van een tennisvereniging of van de 
KNLTB.
Het toernooi telt niet mee voor de 
ranking volgens het DSS systeem van 
de KNLTB.
Inschrijven kan via www.tvwet-
tenseind.nl of rechtstreeks via www.
toernooi.nl. Aanvullende informatie 
kunt u verkrijgen via  kouwenberg@
onsnet.nu. De inschrijving sluit op 10 
augustus.

Roefeldag 
BC Lieshout
Badminton Club Lieshout neemt dit 
jaar, op zaterdag 25 juni weer deel 
aan de Roefeldag. 

Op die manier kan de jeugd van Laar-
beek kennismaken met de badmin-
tonsport in het algemeen en Badmin-
ton Club Lieshout in het bijzonder. In 
de ochtenduren zijn daarvoor in 
Sporthal De Klumper de badminton-
netten opgezet en zal vrijwilliger Tim 
van Bommel de deelnemende roefe-
laars ontvangen.

Sportdag millenniumtieners
Niemand kon de millenniumtieners tegenhouden. Dus geen binnenpro-
gramma. Maar gewoon stoer naar buiten: handballen in de regen. Gelukkig 
duurde dat maar even: bij het touwtrekken was het al weer droog.

foto: Petra van Laarhoven

Zo’n 30 kinderen waren samen met 
een 10 tal begeleiders afgelopen zater-
dag op het sportveld van RKSV te vin-
den. Daar vond speciaal voor de in 
2000 geboren kinderen, de ‘prullekes’ 
een sportdag plaats. Natuurlijk werd 
er ook gevoetbald. En peanut, een va-
riant op honkbal, gespeeld. Speciaal 
waren de wedstrijden 100 meter ach-
teruitlopen. Daarmee viel ook een be-
ker te verdienen.

Op dit moment houden de millenni-
umtieners zich ook bezig met de ver-
zorging van hun zonnebloemen op het 
terrein voor Molen de Roosdonck. 
Want ook dit is een wedstrijd. Wie 
heeft straks de langste? Marijn heeft 

daar ook een zonnebloem staan. En 
het gaat goed met haar zonnebloem. 
Ze wijst: de zonnebloem is al minstens 
een meter hoog en is niet geknakt 
door de storm of gerafeld door de re-
gen. Maar ze heeft er wel een eigen, 
langere stok bijgezet.

De uitslag: jongens
1. Sandor Timmermans, 26.12
2. Jasper Schaap: 27.45
3. Bas de Greef: 28.59

De uitslag: meisjes
1. Fleur Govaers: 30.06
2. Marjolein Habraken: 32.16
3. Nuria Eibers: 32.71

Jeugdkampioenen 
voorjaarscompetitie Lissevoort
Zaterdag 18 juni zijn bij TV de Lissevoort de jeugdkampioenen van de voor-
jaarscompetitie gehuldigd. Dit jaar zijn er 5 teams kampioen geworden. 

Junioren Z&PV Nuenen 
richting Nederlandse top
Bij de Nederlandse Junioren Kampioenschappen hebben de 5 zwemmers 
van Z&PV Nuenen 14 persoonlijke records neergezet. Met een 6e en twee-
maal een 7e plaats lieten Erica Schoenmakers en Tobias Geurts verder zien 
aansluiting te hebben gevonden bij de top van Nederland.
Erica zorgde op de 200m rugslag voor 
de hoogste klassering. Op de afstand 
waarop ze een half jaar geleden in Ter-
neuzen nog 15e werd kwam ze nu met 
2.43.21 tot een 6e plaats. Op de 100m 
rugslag verbeterde ze haar klassering 
van 11e in januari naar 7e nu. Tobias 
greep op de loodzware 400m wissel-
slag plaats 7 in een dik persoonlijk re-
cord van 5.36.66. Op de 400m vrijeslag 
en 200m rugslag had hij eerder het 
toernooi met tweemaal een 10e plaats 
ook al super gepresteerd. Zijn groot-
ste tijdverbetering was echter op de 
200m wisselslag waarop hij zijn oude 
record van 2.59.87 met maar liefst 18 
seconden omlaag bracht tot 2.41.45.

Voor Joris Willems, Joeri Phaff en 
Alain Vogels waren nog geen klasse-
ringen in de top 10 van Nederland te 
noteren, maar zij bevestigden wel hun 
enorme progressie van de afgelopen 
maanden. Voor het toernooi in januari 
had Joris zich niet eens gekwalificeerd 
en zwommen Joeri en Alain samen 3 
afstanden. Nu tekenden de 3 jongens 
voor totaal 9 starts. Joris pakte op de 
100m vrijeslag met een 29e plaats de 
hoogste klassering van de drie, terwijl 
Alain met 29.90 op de 50m vrijeslag 
voor het eerst binnen de 30 seconden 
bleef.
Komend weekend staat het laatste NK 
van het seizoen op het programma. In 

Emmen worden dan de Nederlandse 
Kampioenschappen Sprint verzwom-
men, met 11 deelnemers van Z&PV 
Nuenen, waaronder een kansrijke 
jeugdestafette.

De NJK ploeg van Z&PV Nuenen met Martin de Wildt, Saskia Phaff, Joris Wil-
lems, Joeri Phaff, Tobias Geurts, Alain Vogels en Erica Schoenmakers

Er deden 23 teams mee aan de compe-
titie. De teams zijn: woensdagmiddag 
jongens t/m 12 jaar teams 1: Tjep, Bau-
ke, Max, Luuk, woensdagmiddag jon-
gens t/m 12 jaar team 2: Menno, Len-
nart, Ralph, Hidde en Gijs, zondag 
jongens t/m 14 jaar team 1: Wouter, 

David, Rik, Simon en Tim, zondag jon-
gens t/m 14 jaar: team 2: Bauke, Len-
nart, Max, Menno en Luuk, zondag 
jongens t/m17 jaar: Rob, Max, Tristan, 
Rik en Willard. De twee eerste teams 
zullen komend weekend spelen om het 
Zuid-Nederlands  kampioenschap.

De kampioenen van Lissveoort

a

1e plaats voor 
Aylin Nederlof
Afgelopen weekend werd in Nieu-
wegein de 2e A-Klasse wedstrijd 
Kunstrolschaatsen van het seizoen 
gehouden. 

Voor Aylin was dit de eerste wedstrijd 
van dit jaar. Ze is al sinds februari ge-
blesseerd en heeft 3 weken geleden de 
training voorzichtig weer opgepakt. 
Met een nieuwe korte kür ging ze za-
terdag een beetje terughoudend haar 
eerste wedstrijd in. Niet alles lukte 
naar tevredenheid, maar ze wist 
alsnog een nette kür te laten zien die 
haar een eerste plaats opleverde. 

Zondag was het vertrouwen weer te-
rug en liet ze een moeilijke kür aan de 
jury zien. Deze scoorde hoge punten 
en leverde een eerste plaats in een 
groot deelnemersveld. Met bijna 15 
punten voorsprong op nummer twee 
wint ze daarmee de klasse Jeugd vrij-
rijden. 

Haar trainster/bondscoach Gerrie 
Obbens heeft haar de hele tijd erg ge-
steund en was dan ook heel blij met 
het resultaat. Nu is het verder trainen 
voor de Nederlandse Kampioenschap-
pen op 1 t/m 3 juli te Mierlo.

Aylin Nederhof met trainster Gerrie 
Obbens



Grote fi nale 

Voor meer informatie
www.hetbesteideevandommelstreek.nl

Rabobank Dommelstreek.

Geniet van optredens van:
• Timo Weijers, Strabrecht College
• Eric Jaspers, Leende
• Mark Elbers, de Nuenense Elvis
• Piano en Co, Nederlands meest swingende improvisatietalenten

Feest!

Gratis toegang!

Vrijdag 24 juni van 19.00 tot 23.00 uur is er een swingende 

feestavond op het Horecaplein in Geldrop. Tijdens deze feestavond 

worden de winnaars van  ‘Het beste idee van Dommelstreek’   bekend 

gemaakt. En u kunt er bij zijn! 

 www.restaurantpezzaz.nl 
Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725  Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

De nieuwe zomerkaart van Pezzaz!
Nuenen Culinair in ons eigen restaurant!

Kijk op de site voor onze nieuwe mogelijkheden!
Eerlijk en sfeervol dineren!

Adv29_PEZZAZ_Rond de Linde_week25.indd   1 18-06-2011   11:39:43

lenssenmannenmode   |   Dorpsstraat 95 Mierlo  (0492) 66 11 00
www.lenssenmannenmode.nl 

OPRUIMING
VOORJAARSCOLLECTIE

Start Donderdag 23 juni 2011

UITLOPENDE JEANSMODELLEN
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KORTING 
TOT WEL50%*

NÚ 1 VOOR €60.- |   2 VÓÓR €100.-

Nieuwstraat 45  
5691 AB  Son en Breugel

T. 0499 - 460 222 
F. 0499 - 460 975
info@sonnerie.nl 

www.sonnerie.nl

Hotel • Brasserie • Zalen

Iedere zaterdag & zondag
High Tea

Open GolftoernooiO GGG lft i
Zondag 11 September

ACTIVITEITEN AGENDA

Op zondag 11 september 2011 organiseren wij voor het 
9e opeenvolgende jaar het Sonnerie Open golftoernooi op 
de prachtige 18 holes baan van ‘Het Golfpark Almkreek’. 
Geheel verzorgde dag incl. ontvangst met kof e, vervoer 
van en naar de golfbaan, lunch, greenfee, 3 consumpties 
na de wedstrijd, feestavond met buffet, drankjes en mooie 
prijzen. Inschrijving via de receptie.

Tijdens onze high tea wordt de tafel gevuld met 
heerlijke lekkernijen zoals sandwiches, quiche, 
scones, muf ns, toast en wordt afgesloten met 
een heerlijk dessert. Natuurlijk onbeperkt diverse 
soorten thee, puur natuur, los geserveerd. Ook 
door-de-weeks mogelijk voor groepen vanaf 8 
personen.

110,00 p.p.

Standaard High Tea 21,50 p.p.
(uitbreidingen mogelijk)

V.C.N. Verzekerings Combinatie Nederland BV, gevestigd in Nuenen, is een 
SUCCESFORMULE en daardoor een sterk groeiende onderneming in de verzeke-
ringsmarkt en behoort tot de top in de branche. Met een dynamisch, enthousiast 
en professioneel team van medewerkers fungeren wij als een backoffi ce-orga-
nisatie dat onafhankelijke intermediairs (assurantietussenpersonen) ondersteunt 
met schadevolmachten, hypotheekinkoop, automatisering en administratie.

Wil jij onderdeel uitmaken van dit succes en meewerken aan de verdere groei? 

Ter versterking van ons team zoeken wij voor onze vestiging te Nuenen een

BOEKHOUDKUNDIG 
MEDEWERKER (fulltime)
Functie: 

• controle van boekingen van verzekeringsmaatschappijen 
 (rekening-couranten)
• facturatie
• verwerken van dagboeken
• journaalposten opmaken
• alle overige voorkomende boekhoudkundige werkzaamheden 

voor meerdere van onze vestigingen
Profi el:

• bij voorkeur een starter op de arbeidsmarkt met het MBA-diploma
• enthousiaste persoonlijkheid met teamspirit
• cijfermatig inzicht
• accuraat kunnen werken
• analytisch vermogen

VCN biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en door 
haar succes optimale doorgroeimogelijkheden met volop ruimte voor eigen 
initiatief.

Ben je geïnteresseerd? Stuur je sollicitatie met CV naar VCN Verzekeringen, 
t.a.v. personeelszaken, Postbus 130, 5670 AC Nuenen of 
naar dtoelen@vcn.nl . Bel voor nadere inlichtingen Daniëlle Toelen, 
telefoonnummer 040-2907575. Voor meer info: www.vcn.nl 

k


	RdL wk25 2011
	VP 25
	Gemeente 25 
	Adv Kersvers
	Adv Vogels
	Tekst cdk vd donk
	Adv C1000
	Tekst klasieke landbouw
	Adv Culinair FC
	Tekst Startend MKB
	Adv Rond de Linde
	Tekst Paardensport
	Adv Wildenberg
	Tekst kerk
	Lindeblaadjes 25
	Tekst sport
	Adv Rabobank FC




