
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

Dr. D. Bakker is
AFWEZIG i.v.m. vakantie
van 18 juli t/m 5 augustus

Telefoon 040-2951030

Meer sex
in de tuin

Gerwen
culinair
op 10, 11 en
12 augustus

Kwekerij 
Jansen 
25 jaar
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Bram van Wijk naar Rusland.

Opnieuw Nuenenaar naar 
Russische voetbalacademie
Door Gerrit van Ginkel

Op voorspraak van zijn dorpsgenoot Louis Coolen, heeft Bram van Wijk 
(29) een 6 maanden contract getekend  bij de Russische voetbalacademie 
’Yuri Konoplev Academy’ in de Centraal Russische stad Toljatti, zo’n 1000 
kilometer ten oosten van Moskou.

Bram van Wijk deed zijn eerste ervarin-
gen op als jeugdtrainer bij de RKSV Nue-
nen, Helmond Sport en  v.v.Gemert. 
Steeds hield hij contact met Louis Coo-
len over de aanpak en zijn eerste schre-
den op het trainersvak.
Van Wijk zal in het verre Rusland speci-
aal de techniektraining verzorgen voor 
de onderbouw tussen de 7 en 10 jaar van 
het internaat.
Op het internaat van de Russische Natio-
nal Academy of Footbal, dat gesponsord 
wordt door  Chelsea eigenaar Roman 
Abramovitsj, zijn meerdere Nederlandse 
trainers werkzaam.
Naast Louis Coolen werkt Roland Vroo-
mans er als directe assistent, en diverse 
Nederlandse specialisten hebben er al se-
minars gegeven, waaronder Arno Philips, 
Raymond Verheijen, Jefta Bresser en 
Edwin Susebeek.

Het voetbalinternaat telt 350 leerlingen 
in de leeftijd van 7 tot 17 jaar. 150 leerlin-
gen zijn intern op het internaat en gaan 
op jaarbasis drie maal op verlof naar huis.
Men beschikt over 30 trainers. Ook on-
derwijs krijgt op het internaat door de 
invloed van Louis Coolen steeds meer 
aandacht. Hij rapporteert maandelijks als 
Technisch Directeur van de academie 
zijn vorderingen aan Guus Hiddink die 
nog steeds een belangrijke pion in Rus-
land is om het voetbal naar een hoger peil 
te tillen.

Brede verantwoordelijkheid
Louis Coolen is nu drie en een half jaar 
actief in Rusland en heeft als Technisch 
Directeur een breed gebied waarvoor hij 
verantwoordelijk is. Van de hoogte van 
het gras tot het eten van de centrale keu-
ken, van de organisatie van wedstrijden 
en buitenlandse toernooien tot het aan-
stellen van een adequaat trainerscorps en 
van de zorg voor goed onderwijs en taal-
kennis tot uiteraard een goede voetbal-
opleiding.
De grootste zorg is het omhoogbrengen 
van het niveau van de trainers in combi-
natie met het verzorgen van een goed 
voetballeerplan.
 Daarnaast vormt het landklimaat met de 
lange winters (van november tot maart) 
een probleem bij de seizoensopbouw. 
Een ander probleem in het onmetelijke 
land zijn de enorme afstanden die afge-
legd moeten worden om een geschikte 
tegenstander te vinden. ”Met een jeug-
delftal moeten we vaak 500 kilometer rei-
zen met een  bus om een wedstrijd tegen 
een  tegenstander van niveau  te spelen. 
Voor de oudere elftallen geldt vaak dat 

afstanden afgelegd worden die in Europa 
alleen voorkomen bij Europese wedstrij-
den, bijvoorbeeld 1500 kilometer.
Bijna alles gaat hier per bus. Er is niet veel 
infrastructuur ontwikkeld. Als je hier de 
stad uit gaat, rijd je zo de middeleeuwen 
binnen”, volgens Louis Coolen. Een an-
dere barrière is de taal. Louis heeft er veel 
aan gedaan om zich de Russische taal ei-
gen te maken, en spreekt  nu op elemen-
tair niveau de taal die nodig is om met de 
trainers en spelers te communiceren.  
Dat roept bij de jeugd en de trainers dan 
weer zoveel sympathie op dat zij zich het 
Engels  eigen maken. 

De mentaliteit en de instelling van de 
Russen zal wel een generatie lang nodig 
hebben om zich aan te passen.
”Eigen initiatief en nieuwe frisse ideeën 
ontmoet je hier zelden. Men is nog 
steeds gewend dat de Staat overal voor 
zorgt. Men voert wel opdrachten uit 
maar als daaraan voldaan is wacht men 
op de volgende. Tussendoor doet men 
weinig om zich te verbeteren en wacht 
men af”.
Louis zijn contract loopt af in december 
2011 en vorige week heeft hij in een ge-
sprek met de president aangegeven dat 
hij na december de Academie gaat verla-
ten. In october wil hij een groots drie-
daags seminar opzetten voor alle 
Russiche Academies en daar zijn Russich 
voetbalplan presenteren. Na drie en een 
half jaar moet de Academie op poten 
staan zoals hij dat in gedachte heeft.  Een 
schema van drie weken werken van 7 da-
gen per week, 10 uur per dag dat werd 
onderbroken met een week vrij, gaat na 
3½ jaar tevens zwaar wegen. 

Louis Coolen vertrekt eind dit jaar bij 
Russische werkgever

Bram van Wijk tekent contract op Rus-
sische voetbalacademie

Kermis in Nuenen 
van 8 tot en met 12 juli 
De kermis komt naar Nuenen. De kermis wordt rondom het park geplaatst 
en draait vanaf vrijdagmiddag 8 juli tot en met dinsdag 12 juli. De drie 
Nuenense gilden, het St. Catharinagilde Nuenen-Boord, het St. Annagilde 
Nuenen-dorp en de Antoniusschutterij Eeneind-Opwetten, komen verge-
zeld van Brassband De Vooruitgang op zaterdagavond traditiegetrouw bij 
burgemeester W.R. Ligtvoet offi  cieel “de kermis aanzeggen”. U wordt uitge-
nodigd deze gebeurtenis te volgen bij het gemeentehuis aan de Papenvoort 
om 19.00 uur. Daarna wordt een rondgang over de kermis gemaakt.

Het programma voor zaterdag 9 juli 
a.s. luidt als volgt:
18.45 uur: 
Vertrek van de Antoniusschutterij, het 
St. Annagilde, het St. Catharinagilde 
en Brassband “De Vooruitgang” vanaf 
het Dorp naar de voorzijde van het ge-
meentehuis aan de Papenvoort.
19.00 uur: 
“Officiële aanzegging van de kermis 
2011 aan de burgemeester door de 
Hoofdman van de Antoniusschutterij 
Eeneind-Opwetten  en het brengen 
van de vendelgroet.
• toespraak door burgemeester 
• muzikaal intermezzo door 
 Brassband “De Vooruitgang”.
19.30 uur: 
Vertrek voor de rondgang over de ker-
mis waarbij aangelegd wordt bij Au-
berge Vincent en Eetcafé Ons Dorp in 
het centrum van Nuenen. 

Voor de kermisdagen is het volgen-
de programma opgesteld:
Vrijdag 8 juli:
14.30 uur: Kermis open.
  
Zaterdag 9 juli: 
13.30 uur: Kermis open. 
19.00 uur:
Officiële aanzegging van de kermis 
door de gilden aan de burgemeester 
bij het gemeentehuis. Gevolgd door 
een rondgang over de kermis, onder 
de muzikale begeleiding van Brass-
band “De Vooruitgang”

Zondag 10 juli: 
Kermis open: 13.30 uur.

Maandag 11 juli:
13.30 uur: Kermis open.
14.00 tot 16.00 uur:
Een GRATIS kop koffie en een portie 
poffertjes voor dorpsgenoten van 65 
jaar en ouder. U bent welkom bij de 
poffertjeskraam. 
19.00 - 21.00 uur:
“Clown Desalles” bezoekt de kermis 
en vermaakt groot en klein.
18.00 -  22.00 uur:
Muziek en entertainmentshow van de 
100% NL zomertour.

Dinsdag 12 juli: 
13.30 uur: Kermis open.

Meer tijd voor gezin
Daarna wil Louis  wat meer tijd voor zijn 
gezin in Nuenen. Hij wacht af wat na een 
eventuele vakantieperiode op zijn pad 
komt. “Regelmatig een bezoek aan de 
Russchische academie om de zaak te blij-
ven controleren behoort tot de mogelijk-
heden”, zegt hij. Wellicht behoort  een 
trainersbaan nog tot de mogelijkheden. 
”Ik ben nog veel te jong (59) en te vitaal 
om thuis te zitten. 
Verder kan ik altijd nog iets betekenen en 
wil graag iets terugdoen voor de Nue-
nense gemeenschap en voor de RKSV 
Nuenen in het bijzonder. Vooral de uit-
straling van hun nieuwe sportpark en de 
manier waarop hun organisatie staat 
maakt overal veel indruk.  
In Nuenen ben ik per slot van rekening 
begonnen met voetballen en bij deze club 
ben ik gestart met mijn trainersloopbaan. 
Daarom heeft dat een speciale plaats, 
zegt Louis Coolen.

Geslaagd
Joost Coolen heeft met succes zijn 
studie sociale psychologie aan de 
universiteit van Utrecht afgerond. 
Zijn afstudeeronderzoek, als 
onderdeel van het masterprogram-
ma, had betrekking op de invloed 
die je hebt op de gedachten,  gevoe-
lens en gedrag van mensen. 

T 

19.00 - 21.00 uur:
Clown Desalles, bezoekt de wederom 
de kermis en vermaakt groot en            
klein.

En natuurlijk kunt u op de hele kermis 
uw voordeel doen met de kortings-
bonnen elders in de blad. 





Nuenen 040-283 96 47

Tevens voor de bestrijding van
ratten, muizen, zilver- / ovenvisjes,

vliegen, houtworm, etc...

Wespen overlast?

De enige echte 
Gerwense 
vlooienmarkt
 
Hoewel de vakantie voor de meeste 
van ons nog moet beginnen, wil 
Drumfanfare Jong Leven u er alvast 
aan herinneren dat de jaarlijkse vlooi-
enmarkt op het Heuvelplein in Ger-
wen met rasse schreden nadert. Deze 
gezellige markt wordt voor de 42e 
keer gehouden en wel op zondag 28 
augustus. De kraampjes liggen dan 
weer vol spullen om heerlijk in te kun-
nen ‘rommelen’. Ook zijn er diverse 
kraampjes met koffie, frisdranken en 
hartige hapjes. De toegang is uiteraard 
gratis. Op deze markt worden geen 
kramen verhuurd. Alleen op 27 augus-
tus worden vlooienspullen opgehaald 
in het centrum van Gerwen.



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

Soort Datum Dossier-
aanvraag  ontvangst  Nummer Locatie Activiteit

Regulier 26/06/2011 N-HZ-2011-0109 Weiseind 12 Aanleggen zwembad in 
    achtertuin  
Regulier 25/06/2011 N-HZ-2011-0110 Zilvermeeuwhof 15 Vervangen kozijn door deur  
    ten behoeve van 
    aanleggen dakterras  
Regulier 29/06/2011 N-HZ-2011-0111 Stad van Gerwen 5 Bouwen luchtkanaal 
    in stal 1  
Regulier 30/06/2011 N-HZ-2011-0112 De Vroente 26 Plaatsen airconditionerings- 
    unit achterzijde woning 
Regulier 02/07/2011 N-HZ-2011-0113 De Vroente 196 Veranderen gebruik zolder ten
    behoeve van nagelstudio 
Regulier 02/07/2011 N-HZ-2011-0114 Boordseweg 17 Slopen aanbouw aan 
    achterzijde woning  
Regulier 02/07/2011 N-HZ-2011-0115 Oranjestraat 21 Uitbreiden woonhuis 

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 omge-
vingsvergunning is verleend.

INGETROKKEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Soort Datum Dossier-
aanvraag  intrekking  Nummer Bouwadres Bouwactiviteit 
Regulier 28/06/2011 N-HZ-2011-0099 Vredehof 5 Oprichten 
     zwembad  
Regulier 29/06/2011 N-HZ-2011-0084 Alvershool 7 Oprichten 
     paardenstal

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 
28/06/2011 N-HZ-2011-0098 Collseweg 14 Bouwen Slopen inpandig 29/06/2011
   Slopen kantoor in bedrijfsunit 
     2  van bedrijfsgebouw
29/06/2011 N-HZ-2011-0104 Beatrixstraat 13 Bouwen Plaatsen dakkapel  29/06/2011 
    aan voorzijde
01/07/2011 N-HZ-2011-0067 Dubbestraat Handelen  Veranderen 01/07/2011
  ongenummerd in strijd met gebruik schuur  
   regels ruimtelijke      
   ordening 
04/07/2011  N-HZ-2011-0085 Dirigenthof 5 Bouwen Plaatsen dakkapel  04/07/2011 
    achterzijde 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan de heer H.C. Hendrix (Van Goghbar) zijn toestemming, 

vergunning en ontheffing verleend voor het inrichten van een terras 
voor zijn horeca-inrichting aan het adres Park 63A tijdens Nuenen 
kermis in de periode van 8 tot en met 12 juli 2011 (verzenddatum 
29 juni 2011);

• aan de heer M.A.J. van de Burgt (Comigo) zijn toestemming, 
vergunning en ontheff ing verleend voor het uitbreiden van het 
reguliere terras aan de zijkant van zijn horeca-inrichting aan het 
adres Park 25 tijdens Nuenen kermis in de periode van 8 tot en met 
12 juli 2011 (verzenddatum 29 juni 2011);

• aan de heer M. Hems en mevrouw S. Pijs (Eetcafe Ons Dorp) zijn 
toestemming, vergunning en ontheffing verleend voor het uitbreiden 
van het reguliere terras aan het adres Parkstraat 1 tijdens Nuenen 
kermis in de periode van 8 tot en met 12 juli 2011 (verzenddatum 
29 juni 2011);

• aan de heren Evers en Van Keulen zijn toestemming, vergunning en 
ontheffing verleend voor het uitbreiden van het reguliere terras aan 
het adres Park 61 tijdens Nuenen kermis in de periode van 8 tot en 
met 12 juli 2011 (verzenddatum 30 juni 2011).

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, 7 juli 2011

 

opvallende, mooie en/of creatieve foto wordt geplaatst op de cover 
van de gemeentegids 2011-2012. Andere foto’s kunnen worden ge-
plaatst in het binnenwerk.

Voor wie?
De wedstrijd is bedoeld voor alle amateur-fotografen uit de gemeen-
te Nuenen die hun foto’s beschikbaar willen stellen. Dus inwoners, 
van jong tot oud, die het leuk vinden om te fotograferen mogen mee-
doen aan deze wedstrijd.

Winnaar en prijzen
De burgemeester zal uit de inzendingen de beste foto kiezen. De win-
nende foto staat een jaar lang op of in de gemeentegids die huis-aan-
huis wordt verspreid in de gemeente Nuenen. Bovendien ontvangen 
de winnaars een presentje.

Hoe doet u mee?
De dorpen, het verenigingsleven, evenementen en een prachtig bui-
tengebied lenen zich bij uitstek voor mooie foto’s. Stuur uw digitale 
foto in naar voorlichting@nuenen.nl. Vermeld uw naam, adres, tele-
foonnummer en de omschrijving en plek van uw foto. U mag maximaal 
twee foto’s insturen en de foto’s moeten voldoen aan een hoge reso-
lutie (minimaal 300 dpi en/of maar minimaal 1,5 Mb). Er is geen 
thema, er zijn geen grenzen, dus wees creatief! De wedstrijd loopt tot 
1 augustus 2011 

INScHRIjVINGEN DESIGN IN DETAIL 
AWARD 2011 GEOPEND
 
Zaken in de horeca, detailhandel en dienstensector die zich on-
derscheiden in de markt dankzij samenwerking met ontwerpers, 
vormgevers of interieurarchitecten kunnen zich tot 30 september 
inschrijven voor Design in Detail Award 2011. Een internatio-
nale jury selecteert op 11 oktober de winnaars. Deze zaken 
krijgen een expositie tijdens Dutch Design Week waarna het 
publiek kan bepalen welke zaak hun favoriet is. 

De aftrap van de wedstrijd werd afgelopen maandag 20 juni gegeven 
bij één van de winnaars Design in Detail Award 2010, Temporary 
Concept Store by Jannissima. 30 september sluiten de inschrijvingen 
en worden ze getoetst op volledigheid. Op 10 oktober vindt de voor-
selectie plaats door de internationale vakjury. Vervolgens bezoekt de 
jury op 11 oktober de finalisten. ’s Avonds worden de finalisten door 
de jury geïnterviewd tijdens een exclusieve bijeenkomst met publiek 
bestaande uit eigen fans, andere kandidaten en betrokken ontwerpers. 
Tijdens de Dutch Design Week komen de winnaars volop in de be-
langstelling te staan.
  
Tot 24 december krijgt het winkelend publiek de kans om op hun fa-
voriet te stemmen. Via de website www.designindetail.nl kan iedereen 
zijn of haar stem laten gelden. Begin 2012 wordt de “Absoluut Favoriet 
2012” bekend gemaakt. Stemmers maken kans op leuke prijzen.

Voor voorwaarden voor deelname en inschrijven zie www.designinde-
tail.nl

HONDEN
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 28 en 29 extra toe op het thema 
honden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toe-
gezien. 

Binnen onze gemeente gelden verschillende regels voor honden. Deze 
regels zorgen ervoor dat de verkeersveiligheid wordt beschermd en 
moeten voorkomen dat onze gemeente niet verontreinigd wordt en u 
hiervan geen hinder ondervindt. De regels over honden zijn:
U moet uw hond overal aanlijnen. Dit geldt natuurlijk niet voor de 
hondenlosloopwegen. 
Op speelplaatsen, zandbakken, speelweiden en sportvelden zijn geen 
honden toegestaan. U moet ervoor zorgen dat uw hond niet op deze 
plaatsen komt, tenzij er sprake is van een blindengeleidehond.
U moet uw hond voorzien van een halsband, tatoeage of chip waaruit 
blijkt wie de eigenaar is.
U moet ervoor zorgen dat uw hond zich niet van uitwerpselen ontdoet 
op een openbare plaats. Als een hond zich op een openbare plaats 
ontdoet van uitwerpselen dan moet u deze opruimen. U moet hiervoor 
altijd een opruimmiddel bij u hebben. Dit moet u kunnen aantonen. 
Voor sommige hondenlosloopwegen geldt de opruimplicht niet. De 
opruimplicht bij een hondenlosloopweg of –terrein geldt alleen als dit 
staat aangegeven. 

Als u uw hond uitlaat, houd dan rekening met deze regelgeving. Over-
tredingen door onze BOA’s worden geconstateerd kunnen leiden tot 
een boete. De regels komen uit artikel 2.57 en 2.58 van de Algemeen 
Plaatselijke Verordening (APV). U kunt deze vinden via www.nuenen.
nl onder “bestuur en organisatie” – “verordeningen”.  

Voor klachten en meldingen over honden kunt u contact opnemen 
met het meldpunt van de gemeente Nuenen: (040) 2631 699. Voor 
vragen over dit artikel kunt u bellen naar het algemene nummer: (040) 
2631 631.

ONTVANGEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders van 
Nuenen c.a. bekend aanvragen om omgevingsvergunning te hebben 
ontvangen voor:

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

VERKEER
• Asfaltonderhoud
In de periode van 15 juli t/m 20 juli a.s. worden aan verschillende 
wegen asfaltwerkzaamheden verricht. Hierdoor kan enige hinder ont-
staan. Het betreft kleine reparatiewerkzaamheden aan fietspaden en 
rijbanen. De kruising Smits van Oyenlaan-Beekstraat wordt groot-
schalig aangepakt en wordt daarom enkele dagen afgesloten. 

Asfaltreparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan de volgende 
wegen: Geldropsedijk, Boord, Brabantring, Hoge Brake, Kremerspad, 
en Meierijlaan. De fietspaden van de Oude Landen, Collse Hoefdijk 
en Hooijdonk worden ook gerepareerd.

• Afsluiting Smits van Oyenlaan-Beekstraat
Het kruisingsvlak Smits van Oyenlaan-Beekstraat wordt afgesloten 
voor het verkeer op 15, 18 en 20 juli a.s.

Werkzaamheden
Op vrijdag15 juli vanaf 09:00 uur wordt begonnen met het verwijderen 
van de bestaande asfaltlaag. De afsluiting duurt mogelijk tot 16:00 
uur. Vervolgens wordt maandag 18 juli vanaf 09:00 uur een nieuwe 
asfaltlaag aangebracht. Deze afsluiting duurt ook tot ongeveer 16:00 
uur. Op woensdag 20 juli wordt van 09:00 uur tot 11:00 uur het krui-
singsvak weer afgesloten voor het aanbrengen van nieuwe belijning en 
markering.

Omleiding
Het verkeer komende vanaf het centrum wordt omgeleid via Berg, 
Vincent van Goghstraat. Komende van Eindhoven wordt het verkeer 
omgeleid via Laan van Nuenhem, Laan ter Catten, Papenvoortsedijk. 
Dit geldt ook voor het verkeer komende vanaf Lieshout-Gerwen. De 
omleidingsroutes worden aangegeven door gele verwijzingsborden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met balie Wonen en Openbare 
ruimte via (040) 2631 699.

• Verkeersmaatregelen Bloem en Tuin.
Tijdens het evenement Bloem en Tuin van 15 juli t/m 24 juli a.s. is een 
parkeerverbod met wegsleepregeling ingesteld voor Breeldere (het 
weggedeelte tussen Beekstraat / Mierlosedijk en Schoutse Vennen), 
Schoutse Vennen, Vaarle en Parallelweg.
De Parallelweg is gedurende het evenement gesloten voor gemotori-
seerd verkeer, met uitzondering voor aanwonende. Aanrijdroutes voor 
gemotoriseerd- en fietsverkeer worden duidelijk aangegeven door 
borden.

VERVOLG ENERGIEzUINIGE VERLIcHTING 
SMITS VAN OyENLAAN
In december 2010 is het eerste gedeelte van de Smits van Oyenlaan 
tussen de snelweg A270 en de rotonde Klamperlaan voorzien van 
energiezuinige ledverlichting.

Na een periode van een half jaar, waarin deze nieuwe verlichting als 
positief is ervaren, wordt het overige deel van de Smits van Oyenlaan 
ook voorzien van energiezuinige ledverlichting.

De huidige verouderde armaturen zijn voorzien van lage druk natrium 
lampen (SOX). Deze lampen hebben een hoog vermogen en verbruiken 
dus veel energie. De nieuwe armaturen zijn voorzien van ledverlichting 
en hebben als voordelen dat ze energiezuiniger zijn en een langere 
levensduur hebben. Hierdoor is het niet meer nodig de lampen om de 
2 à 3 jaar te vervangen. Voor de gemeente Nuenen betekent dit een 
flinke besparing op de energie- en onderhoudskosten. Bovendien is 
het met deze nieuwe verlichting beter mogelijk kleuren te herkennen.

Vanaf maandag 11 tot en met vrijdag 15 juli 2011 wordt door onder-
houdsaannemer Imtech de armaturen vervangen op het gedeelte van 
de Klamperlaan tot aan de Stiphoutseweg.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze nieuwe openbare 
verlichting kunt u mailen met gemeentehuis@nuenen.nl

UW FOTO OP DE VOORKANT 
VAN DE GEMEENTEGIDS?
Dat kan! Maak een mooie originele foto van een plek, object of wat 
u maar wilt in de gemeente Nuenen en win een leuke prijs! De meest 



      

   

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. 8 eN Za. 9 juli: 

Hollandse broccoli, 1/2 kilo ............0,69
champignons, per bakje .....................0,69
aardappelschijfjes, 1/2 kilo ............0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 11 juli:

Hollandse bloemkool, per stuk .....0,99
DiNSDag 12 juli:

Hollandse ijsbergsla, per krop ......0,69
WOeNSDag 13 juli:

courgettes, 2 stuks. ........................... 0,99
DONDerDag 14 juli:

gekookte bieten, 1/2 kilo ................0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

reclame geHele Week VaN 8 juli t/m 14 juli

Doyenne du comice, chili, hele kilo ... 1,49
Opal pruimen, Holland, hele kilo ..... 2,49
Waldorffsalade, 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 service en kwaliteit!

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

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

         

Kalfsgehakt burgers
4 stuks voor  ............................5,50
“Lolly Pop”
varkensfilet, chorizo, abrikoos
op een stokje “heerlijk!!”
100 gram ...................................1,75
100 gram snijworst +
100 gram gebraden gehakt  ......1,95
4 Gepaneerde Schnitzels  .....5,50
Varkenshaas 
“ In het groen” 100 gram .........2,10

Ook deze week 
“Iedere 2e ambachtelijke verse 

soep voor de halve prijs!!”

SPecial

tOPPerS

SPecial

kOOPje

kOOPje

actie geldig van vrijdag 8 juli 
t/m donderdag 14 juli:

Slagroom Schnitte 
voor  ........................
Verhallen’s
Zonnepitten brood 
voor  ........................
Kleine roomboter cake
voor  ........................

Brood van de maand juli:

PanoCorn
Lekker meergranenbrood 

vol van zonnepitten

€ 5,45

€ 1,99

€ 2,45

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!!! 
opruiminG!

  • pyjama’s
  • nachthemden
  • Dusters van pill, rösch, 

   ringella, Schiesser, Triumph 

  • BH’s
  • (prothese) Badpakken
   en tankini’s 
    25% Korting
 • Dames Björn Borg 

  (shorts en hipsters) ...........................................1/2 prijs!
 • Schiesser hemdjes 
  95% katoen, 5% elasthan, van 14,95 voor ........................9,95
 • Luxe slips en strings  

1/2 prijs (van de originele verkoopprijs)

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

  

ROBO bouwkundig teken- en adviesbureau [T] 040 - 290 60 55   [M] 06 - 13 46 39 59 
Vredehof 6, 5671 DS Nuenen [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 ? 
                    Bouwen of verbouwen met rOBO bureau!

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!

      vRond de Linde op internet: 
www.ronddelinde.nl



Lekker mals!

Lollipop
Special, 100 gram voor ........170
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kipkotelet
4 voor ....................................550
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bij 150 gram Filet Mignon GRATIS hampreisalade

DEZE WEEK:

Kalfsburgers 
4 stuks voor ..............................  550

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid 
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Boerenmetworst
150 gram halen 100 gram betalen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

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 7 juli 
t/m zaterdag 9 juli a.s.
 
BOSPEEN
PER BOS  ..................0,99

PEULTJES  
200 GRAM ................. 1,49

GALIA MELOEN
PER STUK .................. 0.99

TROPICAL DESSERT
250 GRAM ................. 1.49

VASTE AANBIEDING:
CHERRY TOMATEN, PER DOOS ..........0,69
CHAMPIGNONS, PER DOOS ..................0,79

VOLGENDE WEEK:

Baklappen
4 stuks voor ..............................600

BBQ - Specialist
ook de gehele vakantie!

Aanbiedingen geldig 
vanaf maandag 11 juli
t/m woensdag 13 juli a.s.

BLOEMKOOL
PER STUK ..................0,99

FRIESLANDERS  
3 KILO ...................... 1,99

ZESPRI KIWI GREEN/GOLD
10 STUKS .................. 2.99

KARTOFFELSALADE 
500 GRAM ................. 1.99

 

Starz Trendstore 
Horloges & Sieraden

 
 

SALE!! 
 

- 20% 
- 25% 
- 30% 
- 50% 

op diverse sieraden en 
horloges 

Boordseweg 2 B 040 - 2952035 
5671 AS Nuenen www.starztrendstore.nl 

 

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

Gehele maand Juli

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

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor al uw stucadoorwerken

Johan Frisostraat 8, Nuenen
Tel. 06-21895672 / 040-2832200

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) 

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

DEUR TOTAAL
Showroom uitverkoop

 • Norhtgo showroom & 
  voorraaddeuren
 • Voordeuren
 • Achterdeuren
 • Binnendeuren
 • 20, 30 tot wel 60% korting 

6 jaar GND garantie

Mail of bel voor een afspraak of voor meer informatie.
email: henkcoolen@onsnet.nu     mob.: 06-4638 8646

Thuis in uw regio makelaars

www.vansantvoort.nl

van Santvoort Makelaars B.V.
Kromme Steenweg 4

5707 CC Helmond
Telefoon 0492-525552

Fax 0492-525727
info@helmond.vansantvoort.nl

Nu aantrekkelijk geprijsd! Vraagprijs: € 625.000,-- k.k. 

Dungense Kant 20 Gerwen (gem. Nuenen)
Op een prachtige locatie aan de rand van de dorpskern van Gerwen ge-
legen vrijstaand landhuis met een royale living en leefkeuken, alsmede 
maar liefst 5 slaapkamers en een inpandige garage. Het geheel is gele-
gen op een volop privacybiedend perceel met aan de voorzijde een vrij 
uitzicht over landerijen en op korte afstand van velerlei voorzieningen 
en diverse uitvalswegen.

inhoud 
± 785 m3

perceel
980 m2

bouwjaar
1975

SBN SBN
Studie Begeleiding Nuenen
Ons bureau  richt zich op leerlingen uit het voortgezet onderwijs, 
die behoefte hebben aan:
Huiswerkbegeleiding in kleine groepen met
 aandacht voor leren studeren
Individuele begeleiding voor een of meer vakken
Inschrijven voor het nieuwe schooljaar nu al mogelijk.
Inlichtingen: 040 - 2836524, postbus 10, 5670 AA Nuenen

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

Je vader zegt dat  
Je behekst bent 
vanwege Je handicap

wat kun Je doen?

word nu donateur 
 ing 7 800 800

gr
at
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at
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ng



7 Juli 2011Rond de Linde  Nr. 27  

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

PUBLICATIE BESTEMMINGSPLAN 
BUITENGEBIED
Inspraak en vooraankondiging Bestemmingsplan Buitengebied 1ste 
herziening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden in verband met de 
herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. 
Bij de goedkeuringsprocedure van het Bestemmingsplan Buitengebied 
in 2008 heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant goedkeuring 
onthouden aan een aantal regels. Met deze herziening worden deze 
regels aangepast. Tevens worden er een aantal regels aangepast als 
gevolg van de laatste ontwikkelingen binnen het ruimtelijk beleid voor 
het buitengebied. 

De wijzigingen hebben de volgende inhoud:
• In verwevingsgebieden wordt het nu mogelijk om binnen het 

bouwblok gebouwen op te richten voor de intensieve veehouderijtak, 
dit in overeenstemming met het reconstructieplan De Peel.

• De regels ten aanzien van zorgverlenende nevenactiviteiten zijn 
aangepast zodat zorg een onderdeel is van de agrarische onderneming 
of worden aangeboden door de bewoner van een langgevelboerderij.

• Er wordt een beperkte regeling opgenomen ten behoeve van de bouw 
van schuilhutten voor paarden.

• De oppervlakte van rijhallen binnen bestaande bouwblokken wordt 
verruimd om ondernemers meer ontwikkel mogelijkheden te bieden.

• De regeling voor hekwerken bij woningen in bosgebieden is 
aangepast om te voorkomen dat hele bospercelen worden omheind.

• De inhoudsmaat van woningen wordt verruimd van 600 m3 naar 
1000 m3 omdat dit beter aansluit bij de inhoudsmaat bij 
langgevelboerderijen en Ruimte voor Ruimte. Dit geldt ook voor 
woningen welke in voormalige langgevelboerderijen worden 
opgericht.

• Het begrip bestaand is gekoppeld aan het begrip vergund om te 
voorkomen dat illegale bouwwerken alsnog worden gelegaliseerd.

• De regeling bij erfafscheidingen op volkstuincomplexen is aangepast 
om te voorkomen dat iedere afzonderlijke volkstuin wordt voorzien 
van een afscheiding hoger dan 1 meter.

• De regeling ten aanzien van de molenbiotoop is aangepast omdat 
in het oorspronkelijke plan de molenbiotoop voor open landschappen 

was opgenomen in plaats de regeling voor meer gesloten land-
schappen.

• De regeling voor Bed en Breakfast is aangepast om te voorkomen 
dat er grootschalige verblijfsrecreatievoorziening gaan ontstaan 
binnen deze regeling.

• De voorwaarde voor het aanvragen van een verklaring van geen 
bezwaar bij gedeputeerde staten is geschrapt uit het plan omdat 
dit in de Wet ruimtelijke ordening niet meer wordt voorgeschreven.

• De afstand tussen bijgebouwen en hoofdbouwmassa ten behoeve 
van mantelzorg is verkleind van 25 meter naar 10 meter.

• De dubbelbestemming Beschermd dorpsgezicht is aangepast nu het 
Rijk deze niet meer aanwijst. Inhoudelijk is er niets gewijzigd aan de 
beschermende regels.

Het beleidsvoornemen ligt met ingang van 8 juli 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.

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 beleids-
voornemen.

Nuenen, 7 juli 2011.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a.

PUBLICATIE WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn 

om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning op grond 
van de Wet milieubeheer te verlenen aan:
• De heer J. Jansen voor het veranderen van een paardenhouderij, 

gelegen aan Boord 12  te Nuenen.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 8 juli 
2011 tot 19 augustus 2011 U kunt deze inzien bij het gemeentehuis 
Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn 
elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 
14.30 uur tot 18.00 uur. Wilt u een mondelinge toelichting op de stuk-
ken dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer 
G. van den Brand, telefoonnummer: (040) 259 46 09.

Binnen de hierboven genoemde termijn kan schriftelijk of mondeling 
zienswijze worden ingediend. De schriftelijke zienswijze moet worden 
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Nuenen, 
p/a Postbus 435, 5600 AK Eindhoven.
De zienswijze moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
- naam en adres indiener;
- datum indiening bezwaarschrift;
- tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt;
- wat is uw bezwaar.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden 
opgenomen met de heer G. van den Brand, telefoonnummer: (040) 
259 46 09.

De ingediende zienswijze(n) worden toezonden naar de aanvrager 
(conform Algemene wet bestuursrecht). De aanvrager krijgt de moge-
lijkheid om hierop te reageren.

Nuenen, 7 juli 2011

Informatie-
bijeenkomst 
15 bungalows 
bouwplan De Vank
Op vrijdag 8 juli a.s. organiseert Ban 
Bouw een informatiemiddag over de 
nieuwbouw van 15 bungalows ach-
ter De Vank (voormalige scouting-
terrein) in Nuenen. In Het Klooster, 
in de Rens Broederszaal,  kunnen 
geïnteresseerden terecht voor een 
presentatie van het plan. Vanaf 16.00 
uur kunt u zonder afspraak terecht 
(tot circa 18.00 uur). Voor meer 
informatie kunt u terecht bij make-
laarskantoor Van Santvoort en Met-
selaars Makelaardij. 

Toernooi zal plaatsvinden in crisissfeer

Voor de 20ste keer kermistoepen
Door Gerrit van Ginkel

Degenen die een uitnodiging ontvangen hebben kunnen er weer tegenaan 
op kermismaandag 11 juli om 11.00 uur bij Schafrath. De uitnodiging is in 
twee talen opgemaakt. Een taal is het Hogh Nuenens en de andere taal is het 
Algemeen Beschaafd Nederlands.

Daarmee is ook meteen het enigste 
beschaafde onderdeel benoemd. Al 
langer doen de geruchten in Nuenen 
de ronde. Het toernooi zal ook niet 
ontkomen aan  crisismaatregelen. 
De toegangsprijs heeft nog steeds 
dezelfde neiging als de Nuenense 
OZB. Er is een dringend advies om 
zelf water mee te nemen voor uit-
drogingsverschijnselen,  er wordt 
dringend aangeraden om brood van 
thuis mee te nemen omdat de enkele 
broodjes die nog aangeboden zullen 
worden, keihard van ouderdom zul-
len zijn en ver over de houdbaar-
heidsdatum en de bretels van een 
vorige uitvoering moeten aange-
daan worden om te voorkomen dat 
men niet kan weglopen met een af-
gezakte broek tijdens het spel.

Amusement
De juiste keuze voor amusement 
blijft de organisatie hoofdpijn be-
zorgen. Een delegatie van hen heeft 
drie dagen in een tentje gebivak-

keerd op Pinkpop en Fons Linders 
was net voor dit interview met en-
kele vertrouwelingen terug van een 
vierdaags verblijf in het Ierse Du-
blin. Na beide missies hebben zij 
echter geen contracten af kunnen 
sluiten met artiesten of groepen die 
goed genoeg zijn voor hun Interna-
tionaal Kampioenschap Siertoepen 
voor Heren.
De organisatie is er wel in geslaagd 
het Nijmeegse duo De Happy Maker 
te contracteren. Aan hen is gevraagd 
wat eerder dan vorig jaar van huis te 
vertrekken met hun brommertje. 
Toen ze vorig jaar arriveerden in Nu-
enen en toen ze eindelijk hun orgeltje 
opgebouwd hadden op het terras van 
Schafrath waren de eerste toepdeel-
nemers al omgevallen, weggelopen of 
waren zelfs al thuis in diepe rust.
Het duo heeft wel beloofd meer CD’s 
voor de verkoop mee te nemen. De 
zeven stuks die ze vorig jaar bij zich 
hadden, waren binnen een minuut 
verkocht en dat hadden ze in jaren 

niet meegemaakt. De omzet van de 
laatste jaren was slechts twee CD’s 
die afgenomen werden door hun 
moeder en schoonmoeder.

De Bestse impresario Jan Scheepers, 
alias D’N FICUS, zal weer een ander 
deel van het amusement voor zijn 
rekening nemen. Uit zijn bekende 
stal zullen weer een aantal parade-
paardjes optreden die zullen zorgen 
voor het nodige volume en enthou-
siasme. 
Het is ieder jaar weer een verrassing 
wat en wie hij uit zijn hoge hoed to-
vert. Scheepers is ondertussen wel 
een begrip in de artiestenwereld en 
zijn netwerk strekt zich uit over het 
hele land. Artiesten staan in de rij 
voor hem en kunnen zo bekendheid 
verwerven voor een latere professio-
nele status. Bijna alle bekende ar-
tiesten in Nederland zijn via hem 
begonnen.

Tot slot nog een goede raad van toer-
nooi directeur Fons Linders: ”Prijst 
den dag niet voor het avond is”.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Harry Frijns winnaar 
fotowedstrijd bibliotheek 
Dorpsgenoot Harry Frijns won afgelopen zaterdag de fotowedstrijd in bibli-
otheek dommeldal.
In mei en juni waren in de bieb foto’s 
van fotografe Rees Diepen te zien. Daar-
bij schreef de bibliotheek een fotowed-
strijd uit. De opdracht was: maak in de 
stijl van Rees Diepen een foto met als 
thema “senioren”.
 
Rees Diepen
Rees Diepen is vooral bekend vanwege 
haar fotoboeken en werk in tijdschriften 
omtrent “oog voor mensen”. De exposi-
tie in de bibliotheek vertoonde een goed 
beeld van de emancipatie in het omgaan 
met mensen en kinderen, vooral in de 
naoorlogse periode 1954-1990.

Brabant Collectie
In 2008 schonk Rees Diepen (Tilburg 
1925) haar gehele fotografische oeuvre 
aan de Brabant-Collectie van de Univer-

siteit van Tilburg. Brabantse fotografie 
is een speerpunt in het verzamelbeleid 
van de Brabant-Collectie en de collectie 
Diepen is een belangrijke aanvulling op 
de overige collecties van Brabantse fo-
tografen zoals Jan Bijnen, Martien Cop-
pens en Gaston Remery.

Fotowedstrijd
Er waren 15 inzendingen met uiteinde-
lijk 3 genomineerden. Als lid van de jury 
heeft Rees Diepen zelf een oordeel ge-
veld. In de bibliotheek van Nuenen 
werd de winnaar bekend gemaakt. Har-
ry Frijns uit Nuenen fotografeerde een 
dorpsgenote tijdens de buitenschilder-
dag op 15 mei in Nuenen. Zijn winnen-
de foto zal in traditionele bariet-print 
aan de Brabant-Collectie worden toege-
voegd.

Inzending Harry Frijns bij Expo Rees Diepene



baan bij Ban Bouw?
Ban Bouw werd in 1928 opgericht als Bouwonderneming Aldenhoven Nuenen. Generaties later 
heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een onafhankelijke bouwonderneming/projectontwikkelaar, 
met name actief in Zuidoost-Brabant. Ban Bouw telt circa 70 vaste medewerkers die zich richten op  
projectwoningbouw, utiliteitsbouw, commercieel vastgoed, renovaties, verbouwingen en restyling 
van bedrijfspanden. Ban Bouw gelooft in de kracht van samenwerking. Ons ambitieniveau ligt 
hoog. Als projectontwikkelaar hebben wij oog voor onze omgeving en staan we altijd open voor 
nieuwe initiatieven. 

Wij zijn wij op zoek naar:

een zelfstandig calculator

een werkvoorbereider&

Wij vragen voor beide functies:
• minimaal 3 jaar ervaring in de genoemde functie 
• minimaal MBO/HBO werk- en denkniveau
• kennis van woning- en utiliteitsbouw
• ervaring in renovatie en groot onderhoud is een pre
• nauwkeurigheid, accuraatheid, proactief zijn, een 
 goede dosis werklust en een no-nonsense aanpak
• sterke communicatieve vaardigheden en zelfstandigheid

Interesse?
Voor meer informatie kunt  
u contact opnemen met 
de heer Gijs van Doorn 
op telefoonnummer: 
040 - 283 19 05 of via 
gijs@banbouw.nl

Uw sollicitatiebrief met cv 
kunt u richten aan de heer 
G. van Doorn

Wij bieden:
• een jonge, dynamische en transparante werkomgeving
• ruimte voor ideeën en creatieve oplossingen
• een goed salaris
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden (marktconform)

Collseweg 23
5674 TR Nuenen
Tel: 040 - 283 19 05

www.banbouw.nl

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)

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

WENDY
SUMMER

SALE
50%
korting*

* m.u.v. hoog zomercollectie

VINCENT VAN GOGHSTRAAT 13, NUENEN
TEL.: 040-284 01 93   WWW.WENDYSJEANSSHOP.NL

NIEUWE COLLECTIE MEUBELPROGRAMMA’S

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

Dit moet u zelf zien!
prachtige dressoirs, tafels, kasten, 

salontafels, banken & stoelen

Modern - Klassiek - Trendy

Zeer scherp geprijsd!Boord 14
Nuenen

Dagelijks 
verse 

aardbeien
van de 

volle grond

e
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OPRUIMING
1 artikel 35%

vanaf 2 stuks 50% korting*
* Met uitzondering van basics, accessoires en nieuwe collectie.

In verband met kermis Nuenen zijn wij maandag 11 juli gesloten.

Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T: (0)40 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl

Lezingen en cursussen EHBO vereniging 

Informatieavond Epilepsie
Op woensdag 7 september a.s. organiseert EHBO vereniging St. Clemens 
Nuenen een informatieavond over epilepsie. Deze avond is ook toegankelijk 
voor niet leden van de vereniging.

Tonpraters in 
Openluchttheater Mariahout 
 
Op vrijdag 8 juli om 20.30 uur is het lachen geblazen in het Openluchtthe-
ater in Mariahout. Met optredens van onder andere Berry Knapen, Frans 
Bevers, DeVeltOp, Erpel in een Zekske en de uit Sterksel afkomstige Rob 
Scheepers wordt het een echt zomers feestje. 

Dubbel feest       
in huize Jansen-Koenen
Twee geslaagden in één gezin en het zijn geen broers of zussen. Het zijn 
Rianne Jansen-Koenen en Majella Jansen. Moeder Rianne (45) slaagde afge-
lopen week voor het diploma SPW bij het ROC en dochter Majella voor het 
VMBO bij de Rooi Pannen.

Een dolgelukkige Majella en Rianne.

Majella riep al vanaf haar negende dat 
ze het toerisme in wilde...op een cam-
ping werken leek haar geweldig. Tot 
bijna een jaar geleden, toen ging het 
roer om, want de horeca en het toeris-
me, daar moet je voornamelijk zelf van 

 
Net voordat de zomervakantie zijn in-
trede doet, kun je in het Openlucht-
theater alvast in de zomerstemming 
komen. Openluchttheater Mariahout 
organiseert een compleet en avond-
vullend programma. Naast vele be-
kende kletsers is er volop muziek, 
zang en entertainment.
 
De avond is gevuld met tonpraters en 
entertainment van bekende Brabantse 
groepen. Beleef een avond met top-
vertier! Kaarten voor de voorstelling 
zijn 10 euro per stuk en zijn verkrijg-

baar aan de kassa van het Openlucht-
theater en via de internetsite. 

Ook voor meer informatie kijk op de 
internetsite van het Openluchttheater 
www.oltm.nl.

Één persoon op de 150 mensen heeft 
last van epilepsie. We hebben mis-
schien allemaal wel iemand in onze fa-
milie of kennissenkring die epilepsie 
heeft. Maar wat is epilepsie? Hoe her-
kennen we epilepsie? Welke vormen 
zijn er?
Maar vooral wat moeten we doen als 
iemand in onze buurt een aanval 
krijgt?
Om antwoord te krijgen op al deze 
vragen komt de heer F. Palmen, epi-
lepsieverpleegkundige van Kempen-
haege uitgebreid hierover vertellen. 
Heeft u hier ook interesse in, kom dan 
naar deze informatieve avond over 
epilepsie.

Datum: Woensdag 7 september 2011
Plaats: In de kantine van de RKSV 
Nuenen, Pastoorstmast 7.
Tijd: Aanvang: 20.00 uur.
Toegang is gratis, inclusief een kopje 
thee of koffie bij binnenkomst. U dient 
zich vooraf aan te melden want vol is 
vol.
Aanmelden kan bij:
E-mail: ehbo.nuenen@onsnet.nu of
schriftelijk: Bij het secretariaat EHBO 
vereniging St. Clemens, Refelingse Er-
ven 71, 5672 TB Nuenen.

Cursus EHBO
Op dinsdag 1 november 2011 start 
EHBO verenging St. Clemens weer 

een nieuwe cursus Eerste Hulpverle-
ner mits er voldoende deelnemers 
zijn. De cursus bestaat uit 15 lesavon-
den (inclusief examen) minimum leef-
tijd is 16 jaar. Na het slagen ontvangt 
men het diploma Eerste Hulpverlener 
van het Oranje Kruis.

Cursus reanimatie en AED voor 
niet-EHBO’ers
In september en oktober starten er 
weer diverse cursussen reanimatie en 
AED voor niet-EHBO’ers. De cursus 
bestaat uit twee lesavonden van drie 
uur.

Cursus EHBO aan kinderen
In maart 2012 start er weer een cursus 
EHBO aan kinderen. De cursus be-
staat uit een theorie gedeelte dat u 
thuis kunt doen. Daarna volgen er nog 
vijf lesavonden praktijk afgesloten met 
een toets. Na afloop krijgt u het certi-
ficaat EHBO aan kinderen van het 
Oranje Kruis.

Hebt u belangstelling voor een van de-
ze cursussen dan kunt u inlichtingen 
vinden op de website van EHBO ver-
eni ging St. Clemens: www.ehbo-nue-
nen.nl of bij het secretariaat EHBO 
vereniging St. Clemens: E-mail: ehbo.
nuenen@onsnet.nu of telefonisch: 030 
-283 3548. U vindt hier ook een in-
schrijfformulier.

Verloren
Op dinsdag 28 juni jl. heeft David 
Raaymakers op het fietspad aan de Eu-
ropalaan (tussen novalis college- afs-
lag Vorsterdijk) een Jongens Mc-
Gregor zomerjack verloren. Maat 176, 
zwart, stof lijkt op neopreen. In dit 
jack zaten ook ± 4 sleutels aan een 
groen keykoord. Reacties David Raay-
makers 040-2836738 

Touwtrekken 
over water in 
Nederwetten
KPJ Nederwetten organiseert 
op zondag 14 augustus tijdens 
het dorpsfeest en kermis touw-
trekken over water op het ter-
rein bij de Oude Toren aan de 
Hoekstraat. Aanvang: 10.30 uur. 
Informatie en inschrijven (t/m 
vrijdag 12 augustus) via  info@
kpjnederwetten.nl of via Mark, 
tel. 0652093197. Het inschrijf-
geld is voor dames en heren-
teams vanaf 16 jaar is € 15,- en 
voor de jeugd tot 16 jaar € 7,50. 
Toegang is gratis.

Boetes wegens verkoop van 
alcohol aan 16 minners
De eerste helft van 2011 heeft de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit 
(nVWA) deels samen met de politie, ruim gecontroleerd op de leeftijdsgren-
zen die gelden voor de verkoop van alcohol. Daarbij zijn 12 boetes uitge-
deeld. 

Dit is vergelijkbaar met het aantal ge-
constateerde overtredingen in dezelf-
de periode, een jaar geleden. In totaal 
zijn 104 controles uitgevoerd. Er is ge-
controleerd bij cafés, discotheken, su-
permarkten, slijterijen, sportkantines, 
cafetaria’s en tijdens evenementen. 
Ook in de tweede helft van 2011 zul-
len weer volop leeftijdsinspecties 
plaatsvinden.

Controles ‘Geflest!’
De nVWA controleert de leeftijds-
grenzen voor zwak alcoholhoudende 
drank (16 jaar) en voor sterke drank 
(18 jaar). Er zijn in de eerste helft van 
2011 totaal 12 boetes uitgedeeld voor 
het verstrekken van alcohol aan jonge-
ren in Zuidoost-Brabant. De meeste 
maatregelen zijn opgemaakt in de ho-
reca. De boete bij een eerste overtre-
ding bedraagt 900 euro, bij de tweede 
overtreding 1800 euro en de derde 
overtreding 3600 euro. Daarnaast kan 
de gemeente de Drank- en Horeca-
wetvergunning van het horecabedrijf 
intrekken op basis van de constaterin-
gen van de nVWA. 

Gebleken is dat steeds meer onderne-
mers maatregelen treffen om overtre-

ding van de leeftijdsgrenzen te voor-
komen. Toch zijn er ook nog veel 
ondernemers die de regels structureel 
overtreden.

Nalevingsonderzoek
Dit jaar wordt ook weer het mystery-
shoponderzoek uitgevoerd in horeca, 
supermarkten en sportkantines. Daar-
bij wordt gekeken in hoeverre verko-
pers van alcohol bereid zijn om alco-
hol te verkopen aan 16 minners en of 
daarbij om een identiteitsbewijs wordt 
gevraagd. Het onderzoek wordt niet 
gebruikt om boetes op te leggen, maar 
om een indruk te krijgen van de stand 
van zaken van de naleving van de leef-
tijdsgrenzen door verkopers van alco-
hol. Twee jaar geleden bleek nog, dat 
jongeren onder de 16 nagenoeg pro-
bleemloos drank kunnen kopen. 

kunnen genieten, erin werken is een 
ander verhaal. Zoekend naar wat an-
ders heeft zij nu gekozen voor het 
MBO Uiterlijke verzorging bij het 
ROC. 

Rianne werkt al sinds 2000 bij Peu-
terplaza. In 2002 rondde ze de oplei-
ding Helpend-Welzijn2 af. Drie jaar 
geleden begon ze aan de opleiding So-
ciaal Pedagogisch werk. Rianne: "We 
hebben beide moeten doorzetten in 
een periode van nare maar gelukkig 
ook vele leuke gebeurtenissen". Huis-
werk combineren met een gevoel van 
‘jakkes ik ben een puber en wil niks!’of 
‘doet die stofzuiger het werk niet van-
zelf?’ met tussendoor nog een verhui-
zing/verbouwing en een bruiloft van 
pa en ma... ja, het was best weleens 
een gekkenhuis bij ons. Maar uitein-
delijk zijn we allebei geslaagd voor ons 
diploma en supertrots. We hopen een 
voorbeeld te zijn voor vele andere 
moeders en dochters, want je bent 
nooit te jong om gewoon door te zet-
ten ...en nooit te oud om te leren!”

‘Laat je niet flessen!’
De leeftijdsinspecties zijn onderdeel 
van het regionale alcoholmatigings-
project ‘Laat je niet flessen!’ dat sinds 
2006 loopt. Doel is om het drankge-
bruik onder jongeren tot 24 jaar terug 
te dringen: in ieder geval geen alcohol 
onder 16 jaar en daarna niet overma-
tig. Naast handhaving wordt ook aan-
dacht besteed aan voorlichting en pre-
ventief beleid en regelgeving. 
 
Voor meer info kijk op: www.ljnf.nl.

n

Eikenprocessierups kan tot 
gezondheidsklachten leiden
De Eikenprocessierupsen  die in veel eikenbomen zitten  zijn weer actief in 
het hele land. De overlast is groter en de periode dat de rups actief is wordt 
langer. De GGD raadt iedereen aan alert te zijn, zeker als u in de zomer 
buiten recreeert.

Gezondheidsklachten komen voort 
uit het contact met brandharen van de 
eikenprocessierups. De klachten zijn 
voornamelijk: jeuk, roodheid en irri-
tatie van de huid in de vorm van bult-
jes en irritatie aan de ogen. Soms leidt 
inademing van de brandharen tot 
klachten van de luchtwegen zoals 
hoesten of benauwdheid. In het ergste 
geval kan er ook een sterke allergische 
reactie optreden.

Klachten voorkomen
Hou afstand van besmette eikenbo-
men. De afstand tot de boom is gelijk 
aan de hoogte van de boom. Vermijd 
wegen waar (eiken)bomen staan met 
veel eikenprocessierupsen. Gaat u de 
natuur in? Zorg dan voor goede be-
dekking van de hals, armen en benen. 
Hang de was niet vlakbij besmette ei-

kenbomen op. Hou in gebieden waar 
eikenprocessierupsnesten zijn, ramen 
en deuren dicht. De wind verspreidt 
ook brandharen die gemakkelijk de 
woningen inwaaien. 

Voor verdere informatie zie www.ggd-
bureaugmv.nl of neem contact op met 
bureau Gezondheid, Milieu en Veilig-
heid GGD’en Brabant en Zeeland via 
0900 - 3 68 68 68.



PAR-3 MAKELAARS O.G. B.V.  WEEGSCHAALSTRAAT 3, POSTBUS 4122, 5604 EC EINDHOVEN
T:  040-2901390, F: 040-2901391, E: INFO@PAR3MAKELAARS.NL, I: WWW.PAR3MAKELAARS.NL

Een verrassend ruim en in moderne tinten afgewerkt nagenoeg
vrijstaand herenhuis met inpandig bereikbare garage en volop 
privacy biedende tuin!
Ind.: hal met toilet, living in 
L-vorm met open haard, volop 
lichtinval en deur naar terras, 
woonkeuken met moderne keu-
keninrichting v.v. alle apparatuur, 
bijkeuken, garage met aansluiting 
wasmachine.
1e verdieping: overloop, 3 ruime 
slaapkamers waarvan 1 met deur 
naar balkon,
moderne luxe betegelde com-
plete badkamer.

2e verdieping: vaste trap, 
voorzolder met study, C.V.-
bergruimte, ruime zolderkamer 
met VWT en volop bergruimte.
Bijzonderheden: - houten 
delenvloer in hal en living
– nieuwe kozijnen 1e en 2e 

verdieping - perceelsopper-
vlakte 3.21 are – inhoud ca. 
560 m³ 

- geheel omsloten achtertuin 
met meerdere terrassen en 
achterom

Sterk verlaagde 
Vraagprijs € 429.000,-- k.k.

Constantijnstraat 7 te Nuenen

Nagenoeg

vrijstaand

wonen!

 

In Dierenrijk werk je samen met 

40 collega’s van de afdelingen 

Educatie, Dierverzorging, 

Facilitaire Dienst en Horeca/

Receptie. Jij zorgt ervoor dat de 

bezoekers kunnen genieten van 

de talrijke diersoorten in het 

park en dat kinderen ook nog 

lekker kunnen beesten tussen 

de dieren op en rondom unieke 

speelattracties.

Meer info over deze vacature, 

sollicitatiemogelijkheden en werken 

bij Libéma? 

Kijk op www.libema.nl/werken

Voor de afdeling Horeca/Receptie van Dierenrijk 
zijn wij op zoek naar 

De mooiste tijd beleef je bij Libéma!
Met drie vakantieparken, zes attractieparken, zes beursaccommodaties, eigen organisatiebureaus en 
ruim 750 medewerkers is Libéma de grootste aanbieder van leisure-producten voor zowel de zakelijke 
als consumentenmarkt in Nederland. Jaarlijks komen meer dan 5 miljoen gasten in aanraking met de 
uiteenlopende producten en merken van Libéma.

Binnen de receptie en in het horecagedeelte ben jij hét 
aanspreekpunt voor onze gast. Voor de zomermaanden juli en 
augustus zoeken wij enthousiaste collega’s. De standplaats 
van deze functie is Nuenen.

Op www.libema.nl/werken vind je meer informatie over 
bovenstaande functie. Pas je in het gewenste profiel en wil 
jij graag werken in een levendige en bruisende omgeving? 
Dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren via de website 
of bel met Marieke Smits via 0492-668247.

Enthousiast?
Kijk dan snel op onze site www.libema.nl/werken.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie  

wordt niet op prijs gesteld.

Een bijbaan
tussen de tijgers?

Multifunctionele 
Vakantiekrachten

Volvo 340, 3 deurs, 1.4l GL Automaat, 112.000 km

Deze auto is in nieuwstaat!  ............................... April 1991
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Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

(A)Sociale woningbouwstichting
Mijn zoon Rudy huurde vorig jaar een woning van Helpt Elkander aan de Sint 
-Annagildelaan 36. Met de hele familie hebben wij deze woning van onder tot bo-
ven opgeknapt.
Na zo’n half jaar kreeg Rudy de mogelijkheid om een huis in Gerwen te kopen. Als 
gevolg: Opzeggen van de huur per december 2010. Bij zijn opzegging schreef Rudy 
een brief of zus Daniëlle in aanmerking kon komen voor deze woning.  Mede dat 
“onze familie” de hele woning had opgeknapt.
Volgens Helpt Elkander was dit niet mogelijk, ondanks de lange inschrijving van 
Daniëlle. Tevens zou Daniëlle snel een huis toegewezen krijgen wegens het grote 
aantal doorstromingen naar de nieuwbouw in Nuenen. Na zo’n maand of 3 nog-
maals langs Helpt Elkander gegaan met hetzelfde verzoek. Echter we kregen als 
antwoord: Neen, we kunnen niets voor jou betekenen.
Nu 8 maanden later staat de woning nog steeds leeg!

Renate van Lierop, Waterhoenhof 14, Nuenen.

Reactie van Helpt Elkander
Allereerst zeg ik u dank voor het feit dat u het principe van wederhoor toepast.
De voorstelling van zaken zoals gesteld door mevr. Van Lierop is niet geheel juist.
De woning St. Annagildelaan 36 is door Rudy van Stiphout en Inge Jansen per no-
vember 2009 gehuurd van Helpt Elkander.
In november 2010 heeft de heer Rudy van Stiphout en Inge Jansen, na een jaar be-
woning,  de huur opgezegd van die woning.
Rudy heeft aan Helpt Elkander verzocht om de woning toe te wijzen aan zijn zus 
Daniëlle. Helpt Elkander heeft aan Rudy van Stiphout bericht dat de woningen 
worden toegewezen conform het woonruimteverdeelbeleid.
Zijn zus Daniëlle is geboren in 1988 en was op dat moment geen 23 jaar oud ,  een 
van de toewijzingscriteria voor die eengezinswoning.
De woning is verhuurd aan een andere woningzoekende en die heeft als huurder 
derhalve ook de huur betaald aan Helpt Elkander.
Het valt te betreuren dat de huurder direct na acceptatie van de woning zodanig 
ziek is geworden dat zij de woning niet heeft bewoond.
Een week geleden heeft die huurder besloten om de huur op te zeggen zonder er 
daadwerkelijk gewoond te hebben.
Er op vertrouwend u hiermee voldoende te hebben ingelicht, tekent,

m.v.g. WBV Helpt Elkander, Henri Smits.

Bijna dagelijks fiets ik door ons mooie 
stukje natuurgebied 't Broek, genietend
van de rust zoals vele andere fietsers en 
wandelaars met of zonder hond.

Een paar weken geleden al heb ik  zowel de 
politie als de gemeente op de hoogte ge-
bracht van 't feit dat het bord ”bestem-
mingsverkeer” massaal genegeerd wordt 
door automobilisten. Het is een feit dat 
het, nu de Berg tijdelijk is afgesloten, drukker is. Zondag heeft er een bijna dodelijk on-
geluk plaatsgevonden, een automobilist kwam na een onoverzichtelijke bocht tegen 
een boom tot stilstand. Zover ik weet waren er geen fietsers/wandelaars bij betrokken, 
maar nu is het uitkijken naar de auto’s i.p.v. genieten van t moois wat het Broek heeft 
te bieden.

Onbegrijpelijk  dat in een recreatief gebied 
60 km/u toegestaan is vanwege de 
status”buitengebied”.
 Nb. 300 meter verderop heeft het de status 
van bestemmingsverkeer en ga je dan 
rechtsaf kom je in de Kuilen weer na 300 
meter een bordje “bestemmingsverkeer”  
tegen. Daarin is de logica ver te zoeken……

Dan nog een gevaarlijke situatie voor hondenbezitters. Zie onderstaand bord: Maar 
Let op…. verderop in het Broek staat een bordje in tegengestelde richting “einde hon-
denlosloopweg” Heeft iemand hier zitten slapen?  Ik raad hondenbezitters  aan hun 
hond aan de riem te houden waar autoverkeer is toegestaan (de eerste 300 meter) en 
de gemeente het bordje weg te halen.
Bij voorbaat hartelijk dank. Ik wil graag opkomen voor de veiligheid van mens en dier 
en daarom de gemeente nogmaals gebeld en gevraagd te kijken naar deze situatie zo-
dat er weer veilig gerecreëerd kan worden!!
Mijn klacht is in behandeling genomen en dank aan de redactie van Rond de Linde 
voor 't plaatsen van mijn stukje.

Elly van den Heijkant, Ref. Erven 53, Nuenen

Voetbal ophalen, even aanbellen!
Het is woensdagavond. Een dag na de storm. Ik loop de keuken in en hoor stem-
men, niet abnormaal in een woonwijk, maar deze stemmen zijn heel dichtbij. Kijk 
naar buiten en zie niets. Weer heel duidelijk stemmen alsof ze bijna naast me 
staan! 
Ik loop naar buiten kijk de tuin in en zie niemand, kijk naar de poort en zie rich-
ting de poort een man en 2 tieners weglopen en ik vraag beleefd: “Mag ik vragen 
wat u hier doet?” Het antwoord van de man is: Oh wij zoeken een bal!. Waarop ik 
vraag of het normaal is zonder even aan te bellen zomaar in iemands achtertuin 
te gaan. 
Antwoord: Ik wist niet waar de voordeur was. Maar goed we zijn in de Molvense 
Erven en daar gelden soms andere regels. Ik zeg tegen de man dat het niet gewenst 
is om zomaar op ons grondstuk rond te lopen voordat hij zich heeft gemeld en dat 
het nu ook gevaarlijk is omdat door de bewuste storm van de avond daarvoor een 
grote boom is omgewaaid en dit tot ongelukken kan lijden. Nonchalant meent de 
vader dit met een “u heeft gelijk”, zich uit de voeten te maken. Ik vraag; heeft u de 
bal gevonden? Nee, is het antwoord, op mijn vraag; waar hebben de jongens ge-
voetbald? Nou ze hadden niet echt gevoetbald maar een beetje met de bal ge-
speeld. De heren vertrekken en ik vraag me af of ik dit voorval normaal moet vin-
den. Als ik de volgende ochtend opsta en uit het bovenraam kijk zie ik een voetbal 
op het dak van de woonkamer liggen. Vreemd, niet gevoetbald. Alleen gespeeld. 
Maar zoals wij en ook mijn schoonouders hiervoor al deden, kan de vader samen 
met zijn zoon(s)  de bal gewoon bij ons op komen halen, zonder rancune! 
Wel graag even aanbellen.

Ellen de Jong, Molvense Erven 63, 5672 HJ Nuenen.

Spectaculaire 
Nuenens Soccer Tournament
De voetbaldagen bij EMK in Nuenen worden op 16, 17 en 18 augustus 
omgetoverd tot een waar gevechtstoernooi. Natuurlijk wordt er niet met 
zwaarden en messen gevochten, maar wel met vlijmscherpe voetbalbewe-
gingen. De spectaculaire onderdelen zijn onder andere panna knock-out, 
beach soccer en dit jaar nieuw: spettervoetbal. Maar ook is er een 4 tegen 4 
en een 7 tegen 7 competitie. En natuurlijk penalty schieten!

De Voetbal Academie Toppers is op de 
eerste dag aanwezig om de deelne-
mers te leren een 1 tegen 1 duel te do-
mineren. En elke dag zijn er geweldige 

De jeugd heeft de toekomst
Jongeren 
collecteren 
voor Rode Kruis
Pim Palthe is collecte coördinator 
voor het Nederlandse Rode Kruis. 
Zijn zoon maakt deel uit van een 
groepje jongeren dat graag op het 
veldje in de Refelingse Erven ver-
toeft. 

Veel buurtbewoners zien hen als 
hangjongeren en vinden het wat eng 
die grote groep jongeren. De jongeren 
zelf hebben niet de insteek, maar wil-
len graag bijeen komen en dat gebeurt 
op het veldje. Pim Palthe kwam met 
een geweldig idee. “De groep jongeren 
had een imagoprobleem, ik een collec-
teprobleem voor het Rode Kruis. Dus 
kwamen we gezamenlijk op het idee 
om de jongeren te laten collecteren in 
hun eigen wijk. Ze zeiden direct ja en 
voelden zich verbonden met hun om-
geving en medemens.” De jeugd haal-
de in de Refelingse Erven 287,78 euro 
op voor het Rode Kruis. En zo blijkt 
maar weer: de jeugd heeft de toe-
komst!

PVGE Midzomer-
contactavond
 
Op vrijdag 22 juli vindt weer het tra-
ditionele zomeravondfeest plaats in 
het Strandbad Enode. Dit alles 
onder de muzikale begeleiding van 
het Senior Combo, met zang van 
Lidy Allan. 

Om de beweging er in te houden kunt 
U meedoen met midgetgolf. En na-  
tuurlijk is er alle gelegenheid om mee 
te dansen op de muziek van het Com-
bo.
Toegang alleen voor PVGE leden. De 
kosten bedragen  €  6,-.  Aanvang 20.00 
uur,  zaal open vanaf 19.30 uur.  Aan-
melden is mogelijk t/m 15 juli bij 
voorkeur schriftelijk met het aan-
meldstrookje uit de Nieuwsbrief bij 
Ria Steur, Draviklaan 28, 5672 BZ  Nu-
enen. Of: Els Stultiens, tel. 040-
2833502, Vincent van Goghstraat 217,  
5671 DH  Nuenen.

Officiële overdracht openbare 
ruimte Claushof
De 30 huurwoningen in de Claushof worden inmiddels al bijna 2 jaar 
bewoond. Toch vond pas afgelopen zaterdag tijdens een gezellige straatbar-
becue met ‘een beetje vertraging’ de officiële overdracht plaats van de open-
bare ruimte (de straat en het groen) door woningbouwvereniging Helpt 
Elkander aan de gemeente. De Claushof ligt in het oude deel van Nuenen, 
tussen de Beatrixstraat en de Oranjestraat.

Vorig jaar werd door de bewoners 
voor het eerst een barbecue georgani-
seerd in de straat en daarmee ont-
stond meteen een traditie. De barbe-
cue van dit jaar werd aangeboden door 
de woningbouwvereniging. Een be-
lofte die directeur Henri Smits al bij de 
oplevering in 2009 had gedaan aan 
Karel Swinkels, eigenaar van de enige 
particuliere woning in de straat, is 
daarmee ingelost. Naast alle bewoners 
van de Claushof waren een delegatie 
van de gemeente en het bestuur van 
Helpt Elkander aanwezig.

Vertraging
Dat ‘vertraging’ niet alleen van toe-
passing is op het moment van de over-
dracht, bleek wel uit de woorden van 

Henri Smits. “Al in 1997 zijn wij ge-
start om dit project van de grond te 
krijgen, maar door langdurige be-
zwaarprocedures stonden de huizen 
er uiteindelijk pas twee jaar geleden”, 

De Claushof wordt tijdens een straatfeest officieel door Helpt Elkander overgedra-
gen aan de gemeente Nuenen.

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

Mijn werk als dokter
Het werk van een dokter kent grofweg twee aspecten. Allereerst het stellen 
van een diagnose bij een patiënt en vervolgens het behandelen van die 
patiënt. 

Als arts voor acupunctuur en ortho-ma-
nuele technieken ben ik ook een “gewo-
ne” dokter. Daarom heb ik veel aandacht 
voor het stellen van de diagnose en doe ik 
altijd een second opi-nion. Daarvoor 
moet ik het volledige medische dossier 
van een patiënt doornemen. Anders kan 
ik geen juiste mening vormen over de 
medische geschiedenis en de aandoening 
van de patiënt. Meestal sturen de patiën-
ten me deze gegevens tevoren toe. Ook 
komt het voor dat ik het bij de specia-list 
of het ziekenhuis opvraag. 

Daarna volgt het eerste consult. Dat 
duurt meestal één tot anderhalf uur. Ik 
neem dan een uitgebreide, zogeheten 
“anamnese” af. Dat wil zeggen dat ik goed 
naar de patiënt luister en een groot aantal 
vragen stel. Vervolgens doe ik een gede-
gen lichamelijk onderzoek. Daarnaast 
neem ik de bloeddruk op. Als het nodig 
is, overleg ik met de huisarts. Bijvoor-
beeld over aanvullend röntgen- of bloed-
onderzoek. 

Altijd informeer ik de patiënt ook over de 
reguliere behandelmogelijkheden. Soms 
moeten die volgens mij ingezet worden. 
Dan dring ik er bij de patiënt op aan zich 
(ook) tot de huisarts of specialist te wen-
den.

In mijn praktijk zie ik enerzijds patiën-
ten met een regulier gedocumenteerde 
ziekte zoals migraine, astma, reuma etc. 
Ook bij hen doe ik een second opinion. 
Dat is maar goed ook. Want bij een aantal 
patiënten blijkt dan toch dat er (inmid-

dels) ook nog iets anders aan de hand is.

Anderzijds zie ik veel mensen met klach-
ten die een onbekende of onbegrepen 
oorzaak hebben. Dan span ik me in om 
mogelijke, onderliggende oorzaken aan 
het licht te brengen. 

Bijvoorbeeld: gemiddeld eens per maand 
zie ik een patiënt, waarbij ik een tumor 
vermoed. Dan bel ik onmiddel-lijk de 
huisarts, nog tijdens het consult. De hele 
reguliere machinerie komt dan in wer-
king. Dat moet ook. Want met acupunc-
tuur kun je kanker niet verhelpen. 

Wel kun je met acupunctuur het im-
muunsysteem en de energiehuishou-
ding van ernstig zieke patiënten ver-
sterken. 
Bij chemo-therapie is acupunctuur ef-
fectief tegen de misselijkheid. Met acu-
punctuur werk ik dus aanvullend op de 
reguliere zorg, aan de kwaliteit van de 
dag van ernstig zieke mensen. 

Verder kan ik met acupunctuur vaak 
veel betekenen voor mensen met pijn- 
ontstekings- en chronische klachten.  
Klachten die heel naar en pijnlijk zijn, 
die de kwaliteit van de dag ook ernstig 
aantasten, maar die niet levensbe-
dreigend zijn.Toch blijft een juiste di-
agnose van belang.  Met acupunctuur 
kun je namelijk “zo maar” de pijn weg 
prikken. Tegelijkertijd moeten we ze-
ker weten dat er geen ander onder-
liggend probleem is. Want dat moet al-
tijd ook aangepakt worden. 

aldus de directeur van Helpt Elkander. 
Wethouder Martien Jansen, die ook 
een woordje sprak tot de aanwezigen, 
was in de opstartfase van het bouw-
plan de verantwoordelijke wethouder 
en is dat tegenwoordig weer. Voor 
hem stond deze overdracht dus ook 
een beetje symbool voor het afronden 
van een project dat hij destijds aan een 
andere wethouder uit handen heeft 
moeten geven.
Voor de bewoners is de opgelopen 
vertraging eigenlijk alleen maar gun-
stig geweest, want voor hen kwam de 
oplevering precies op het juiste mo-
ment. Zij zijn allemaal zeer positief 
over de kwaliteit van de woningen en 
de leefomgeving in de Claushof.

prijzen voor de winnende teams. De 
drie dagen worden afgesloten met een 
gezellige barbecue. 

Iedereen die geboren is tussen 1 janu-
ari 1993 en 1 april 2003 kan meedoen. 
Deelname is voor jongens en meisjes 
en het maakt niet uit van welke voet-
balvereniging je lid bent. Zelfs als je 
niet bij een club voetbalt, ben je ook 
welkom! Deelname kost € 45,-. Daar-
voor krijgen de deelnemers een geheel 
compleet tenue (shirt, broek en sok-
ken) en een voetbal. Deelnemers ge-
boren in de jaren 1993 tot en met 1996 
betalen € 15,-. Zij vervullen ook een 
ondersteunende rol in de tribes. Om 
met name ook jongere deelnemers, 
geboren in 2001 of 2002, te stimuleren 
mee te doen, ontvangen die bij in-
schrijving een extra trainingsbal. Kun-
nen zij zich vast goed voorbereiden! 

Inschrijven kan via de site www.emk-
voetbaldagen.nl. Wacht niet te lang 
met inschrijven, want vol is vol!

e



Het Volksfeest bij uitstek, de Kermis is weer in ons mooie 
Nuenen neergestreken.
Van 8 tot 12 juli staan er weer ruim 35 attracties opgesteld rondom ons mooie en sfeervolle park in 
het centrum. Op deze unieke locatie wordt het weer flaneren, zwieren, zwaaien en rondjes draaien 
voor jong en oud.

Spektakel wordt gegarandeerd door de Booster die u ruim 40 m. hoog door de lucht laat zwieren en draai-
en, de Free Style, Break Dance en Polyp.

En wat te zeggen van een bezoekje en/of rit met familie en vrien-
den in de mooiste Cake Walk van Nederland of op avontuur in het 
Glazen Doolhof met de klinkende naam “Rue de Paris” en de fa-
milie achtbaan  “Wild West Main Train”, de Autoscooter of moeten 
we Botsauto’s zeggen en natuurlijk de Rups, waaraan velen onder 
ons vast bijzondere herinneringen hebben.  Ze staan er allemaal !!

Natuurlijk wil je ook eens een gokje wagen of uw behendigheid 
testen en dan die prachtige beer of een van die andere prachtige 
prijzen winnen voor kind, vriendin of vriend of gewoon om thuis te 
pronken?
Ook dat kan bij de Bussensport, Balco Rotor, Schuivenspel, Lucky 
Cranes, Foto Schietsalon, Voetbalspel, Kamelen Derby, American Skeeball, Euro Ball en Wip de kip. Of uw 
krachten eens testen met de Boksbal.

Ook de kleintjes komen aan hun trekken op onze kindvriende-
lijke familiekermis. Zij zijn welkom bij de prachtige nostalgische 
draaimolen “Le Grand Carrousel” met muziek uit een echt orgel 
en natuurlijk bij de babyflug “Ufo-Jet” en het prachtige “Reis door 
Toverland”. En natuurlijk spelen zij hun spel met Eendjes vissen, 
Lijntrek, Aqua Blasta, Ballonnen en Speelgoed.

En als je al flanerend van attractie naar attractie gaat dan krijg je 
natuurlijk ook trek in een hapje en/of een drankje of die traditionele 
kermislekkernijen. Ook daar is ruimschoots in voorzien.
De Hollandse Gebakkraam, Suikerspin-Popcorn, Snack, Zwenk-
gril, Pizza King, Viskraam, SlushPuppie en verse fruitdrank, 

Spaanse Churros en de snoepkraam “Royal Montélimar” met zijn nostalgische uitstalling dragen er zorg 
voor dat het u aan niets hoeft te ontbreken.
Voor de lekkerbekken is er ook nog de Poffertjeskraam waar u uw hapje kunt combineren met een drankje 
en terwijl u zit te genieten van uw lekkernij op uw gemak eens rond kunt kijken en genieten van de kermisat-
tracties, het sfeervolle park en al de kermisvierende en genietende mensen.

Natuurlijk is er ook gezorgd voor spektakel rondom de kermis.
Volgens goed Nuenens gebruik, wordt de kermis op zaterdag officieel geopend door de burgemeester on-
dersteund door de Nuenense gilden en muzikaal opgeluisterd door Brassband De Vooruitgang.

Maandag 11 juli:
Tussen 14.00 uur en 16.00 uur zijn de 65plussers uit  
Nuenen weer van harte welkom in de poffertjeskraam 
voor een gratis portie poffertjes en een kop koffie.

Van 19.00 uur tot 21.00 uur zal Clown Desalles
zijn opwachting maken op het kermisterrein.

Van 18.00 uur tot 22.00 uur staat de
Muziek- en Entertainmentshow van de 

100%NL ZOMERTOUR,
op de Nuenense kermis.
Net zoals, dagelijks, op de 
radiozender 100%NL staan zij 
garant voor een avondje 
entertainment onder leiding van 
DJ Colin Banks met bekende 
Nederlandse artiesten en een 
interactief programma met het 
publiek. Natuurlijk is er 
een gevarieerd 
prijzenpakket 
voorhanden.
Een Show 
waarvan Jong en 
oud zal kunnen genieten.

Dinsdag 12 juli:
Ook vandaag is Clown Desalles tussen 
19.00 uur en 21.00 uur op onze 
kermis aanwezig om het publiek en
 natuurlijk met name de kleintjes te 
vermaken.

En natuurlijk kunt u de hele kermis uw 
voordeel doen met de kortingsbonnen 
welke gepubliceerd worden in 
Rond de Linde.

NUENEN KERMIS, EEN WAAR FAMILIEFEEST.

SPAANSE CHURROS
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

0,50 cent korting
Op één portie
Vers gebakken

SPAANSE CHURROS

EENDJES VISSEN
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

7 x vissen
voor € 6,00

dan extra prijs

Royal Montélimar
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

  Kaneelstokken
2 grote van € 3,50

Voor € 5,00 

SCHUIVENSPEL
PUSHER

Bij aankoop van € 10,00 aan penningen
ontvangt u 20 penningen extra

HOLLANDSE GEBAKKRAAM
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

13 oliebollen 
voor € 6,00

SLUSH PUPPIE
Johan van Tuijl

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

Slushpuppie in een                       
Bidon voor € 2,00

CAMELEN DERBY
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

Bij besteding van 
5 Euro

1 Spel Gratis

Corrie’s Visstekje
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

bij aankoop van 4 haringen
de 5e Haring Gratis

TOVERLAND
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

8 ritten
voor € 6,00

BALCO ROTOR
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

bij besteding van € 5,00
500 punten gratis

UFO JET
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

6 ritten
voor € 5,00

Pizza King
€ 0.50 korting op stuk pizza  

1 bon per persoon
alle dagen geldig

LE GRAND CARROUSEL
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

8 ritten
voor € 6,00

BUSSENSPORT
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

bij deelname

€ 0,50 korting

Rue de Paris
Glazen Doolhof

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

3  ritten voor € 5,00
Alle dagen geldig

SNACKKRAAM
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

bij aankoop van een zak FRITES
Fricandel gratis

Rupsbaan
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

Bij snelle PIET 
5 ritten voor € 5,00

SUIKERSPIN
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

bij aankoop van een

normaalsuikerspin 
€ 0,50 korting

CAKE WALK
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

6 ritten
voor € 6,00

Ballonnen
Speelgoedkraam
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

€ 0,50 korting op één
HELIUM BALLON

AUTOSCOOTER
Tegen inlevering van deze bon 
Bij aankoop van 

€ 6,00 penningen
2 penningen Gratis

SCHUIVENSPEL
PUSHER

Bij aankoop van € 5,00 aan penningen
ontvangt u 10 penningen extra

FREE STYLE
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

4 ritten
voor € 6,00

Royal Montélimar
Tegen inlevering van deze bon 

Alle kermisstokken naar keuze 
van € 1,50

5 voor € 5,00

Wild West
Main Train

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 

4 Halen 2 Betalen

LIJNTREK
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

7 keer trekken voor € 5,00
per persoon 

EUROBALL
Bij aankoop van €5,- speelmunten 

en deze bon 10  Punten gratis
 en bij aankoop van twee €5,- speelmunten 

en deze bon 25 Punten gratis
Voor iedereen 80 ballen voor €5,-

LUCKY CRANES
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

20 speelpenningen
voor € 5,00

POLYP
tegen inlevering van deze bon

4 ritten voor €5,00

VOETBALSPEL
Tegen inlevering van deze bon bij

deelname van 5 ballen altijd
Lerenbal gewonnen

Wip de Kip
bij inlevering van deze bon

2 Ballen gratis
Alle dagen geldig

   Trampoline
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

bij deelname
1  minuut extra Springen

Break Dance
Ricardo Ropers
tegen inlevering van deze bon ontvangt u

4 ritten voor € 6,00

FOTO SCHIETSALON
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u bij

pijpjes schieten
in plaats van 12 x 

15x voor € 5,00

Poffertjeskraam
Tegen inlevering van deze bon 

€ 1,00 korting
Op een normaal portie

Poffertjes 

American SkeeBall
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

10 Punten Gratis
bij aanschaf 5 Euromunt
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Politieberichten
Nuenen: Man gewond bij aanrijding
Bij een aanrijding op de Collse Hoefdijk is donderdagmiddag 30 juni rond 16.00 
uur een 25-jarige Eindhovenaar gewond geraakt. De man reed daar op zijn snor-
fiets aan de verkeerde kant van de weg. Hij werd geraakt door een 65-jarige auto-
mobilist die vanaf zijn afrit de weg wilde opdraaien. Hij zag daarbij de snorfiets-
er over het hoofd. Het slachtoffer is met botbreuken naar het ziekenhuis 
gebracht.

Nuenen: Politie arresteert man voor vernieling
De politie heeft donderdagmiddag 30 juni rond 16.00 uur een 62-jarige man uit 
Sint Oedenrode aangehouden op de Stiphoutseweg. De man zou ‘s ochtends een 
raam van een woning in Nuenen hebben stuk geslagen. In die woning verbleef   
zijn vrouw. Het tweetal heeft relationele problemen. In de middag zou de man 
zijn terug gekomen en de plaat, die inmiddels voor de kapotte ruit was geplaatst, 
te hebben vernield. De gealarmeerde politie kon de man later aanhouden op de    
Stiphoutseweg. Hij is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.

Eindhoven: Politie arresteert Nuenenaar na botsingen met geparkeerde auto’s
De politie heeft zondagochtend 3 juli een man van 20 jaar uit Nuenen aange-
houden omdat hij met zijn wagen tegen tenminste zes geparkeerde auto’s zou    
zijn gereden. Dat gebeurde rond 4.30 uur op de Tongelresestraat. Toen ge-
waarschuwde agenten ter plaatse kwamen, liepen de bestuurder en zijn passagier 
op straat. Ze hadden beiden een bult op hun voorhoofd maar waren verder niet 
gewond. De man uit Nuenen bleek gedronken te hebben. Op het bureau blies hij 
een alcoholpromillage van bijna 1,30. Omdat het om een beginnend bestuurder 
gaat, en gezien het rijgedrag van de man, is zijn rijbewijs ingevorderd. De politie 
zal hem nog gaan horen.

Nuenen: Nuenenaar gewond bij aanrijding
Bij een aanrijding op de Broek is zondagmiddag 3 juli een man van 23 jaar uit 
Nuenen gewond geraakt. Hij bestuurde een auto die rond 14.00 uur door nog 
onbekende oorzaak tegen een boom reed. De man raakte bekneld en is door de 
brandweer uit de wagen bevrijd. Vervolgens is hij door een ambulance naar een 
traumahelikopter gebracht die in de omgeving kon landen. Daarmee is de auto-
mobilist naar een ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. De aard van het letsel is nog 
onbekend. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding.

Kunstagenda
Nieuw in Nuenen:  Ruimte in Beeld (Dubbestraat 9a)
Een nieuwe werkplek voor beeldhouwen in steen, schilderen en creatieve work-
shops, traning, coaching en bezinning. Expositie van werken van Katja van de 
Eijnden en Leonie Dekker (schilderijen) May Oudenhoven, Jan Opstelten, Rob 
Zweerman en Antoinet Verhagen (beelden). Diverse workshops en cursussen in 
de maand juli. www.ruimteinbeeld.nl . Telefoon: 06-23670405.

Galerie de Kei (Opwettenseweg 74) 
Expositie: Ode aan de 83 jarige Martin van Wordragen, op zaterdag en op zon-
dag wordt de  documentaire: “Zwart gooi je uit het raam” getoond. Oeuvre over-
zicht van schilderijen van Van Wordragen vanaf 1974 tot en met zijn laatst ge-
maakte werk. Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur, 
zondag 14.00 tot 17.00 uur. www.galeriedekei.nl. Telefoon: 2841583.

Kunsthandel – Galerie Art Dumay & Lijstenatelier Foederer (Park 75)
Tentoonstelling: ‘Brabant en Den Haag uit de doeken. Vriendschappen van Vin-
cent van Gogh verzameld’. Achtergronden en informatie te zien in het Vincentre, 
originele kunstwerken van Vincent’s vrienden te zien bij Kunsthandel Art Du-
may,  Openingstijden: maandag van 12.00 tot 17.00 uur, dinsdag tot en met za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur, zondag van 13.00 tot 17.00 uur (tot en met 1 sep-
tember). www.artdumay.nl. Telefoon: 2845208. 

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.

Galerie en beeldentuin Kunst aan de Berg (Berg 51)
Expositie met monotypes en zeefdrukken van Sibylla Grootveld en sculpturen in 
natuursteen (binnen en buiten) van Jeanne van Dranen. Daarnaast blijven de 
beelden van Kees van Cappellen te bezichtigen in de beeldentuin. Geopend op 
zondag 10 juli van 13:00 uur tot 17:00 uur. www.kunstaandeberg.nl. Telefoon: 
2300025

Uitzending Lokale 
Omroep Nuenen
Op zondag 10 juli start weer een 
nieuwe Nuenen Nu uitzending met 
daarin o.a. de volgende onderwer-
pen :

• Het beste idee van   
dommelstreek finale

• Nuenen Culinair
• Politieke partijen : 
 Nuenens Belang
• Fanclub van Steven Kruijswijk
• Ik stotter niet mee
• Andre van der Maat krijgt lintje
• AED cursus

Lokale Omroep Nuenen, www.om-
roepnuenen.nl, 040 2835384 

Het Grote 
Gerwense 
Bokkenollen
Op donderdagvond 11 augustus 
organiseert Stichting Jeugd & Jon-
gerenactiviteiten Gerwen op het 
kindervakantieweekterrein, het 
eerste Grote Gerwense Bokkenol-
len. Voorgaande jaren werd er altijd 
gevolleybald op deze donderdag-
avond, dit jaar een keer een hele 
andere activiteit:  Bokkenollen. 

Waar: terrein KVW (kindervakantie-
week) Gerwen Alverschool 4/4a.
Voor wie: voor iedereen ouder dan 12 
jaar. 
Teams: het Bokkenollen speel je in een 
team van 4 personen. 
Aanvang: het begint om 19.00 uur en 
het programma duurt tot 22.00 uur. 
Daarna is de prijsuitreiking op het ter-
rein.

Ga de uitdaging aan en schrijf je snel 
in!!! Voor wie meer info wil over wat 
Bokkenollen is kijk maar eens op 
www.youtube.nl (bokkenollen). 
Voor meer informatie en aanmeldin-
gen: Bram Daams, tel: 06-51747439, e-
mail: bramdaams@hotmail.com  of  
kindervakantieweekgerwen@live.nl 
of kijk op de site 
www.jeugdactiviteitengerwen.nl

Nuenenaren 
weer gul voor de 
Voedselbank
 
Vrijdag 1 en Zaterdag 2 juli j.l. werd 
de jaarlijkse inzamelingsactie 
gehouden voor de Nuenense Voed-
selbank. Ook dit jaar werd er door 
de mede-inwoners weer ruimhartig 
geschonken tijdens de inzamelings-
actie bij de supermarkten.

Prachtig om te zien hoe veel mensen 
spontaan bereid waren om de armlas-
tige mede-inwoners van onze ge-
meente hiermee te helpen. Dankzij 
ondernemers uit Nuenen wordt er al 
wekelijks verse producten aangele-
verd maar deze actie van zaterdag 
voor meer lang houdbare producten 
geeft ons weer lange tijd de gelegen-
heid om ook wekelijks te kunnen ver-
delen. 

Heel veel dank, ook aan de vele be-
reidwillige vrijwilligers. 

Namens het bestuur bestaande uit 
Truus Houtepen, Ton Grimberg, Toon 
Rooijackers en Frans Verhallen.

Nieuw én revolutionair apparaat:

Huidverbetering en - verjonging 
in Gerwen
Suzanne Slaats is eigenaresse van Beauty MG aan de Van Kemenadelaan 12 
in Gerwen. Toen zij drie jaar geleden begon met haar schoonheidssalon, 
wilde ze het graag anders doen dan anderen. Dat bleek in de afgelopen jaren 
niet alleen aan de manier waarop ze haar klanten behandelt, of het produc-
tengamma van Sans Soucis, maar nu ook door haar investering in een revo-
lutionair apparaat.

Gladde huid
In haar salon prijkt de MedCos Mi-
croSkinPolish. Een apparaat dat drie 
krachtige en veilige technologieën op 
het gebied van huidverbetering en 
verjonging bewerkstelligt. “Het appa-
raat is nieuw  in Nederland, ik ben in 

Nieuwe behandelmethode voor huid-
verbetering in Gerwen

heel België en Nederland de 89e salon 
die het apparaat heeft aangeschaft.” 
Suzanne wil met de MedCos een unie-
ke dienst verlenen. “Doordat het om 
drie technologieën gaat, treedt er een 
geweldig resultaat op. De oude en do-
de huidcellen worden verwijderd met 
microkristallen via een speciale   vacu-
umtechniek (micordermabrasie)  en 
daarna wordt de huid met een laser 
voorzien van hoogwaardige hyaluron-
zuur. En als derde polish ik de huid 
waardoor ik een voedend en bescher-
mend serum aanbreng op de huid. Het 
is niet alleen een heel prettige, hygië-
nische maar ook heerlijke behande-
ling. Met een schitterend resultaat na-
tuurlijk: een gladdere en strakke huid.” 

Investeren
Suzanne heeft een lange en rijke ach-
tergrond op het gebied van schoon-
heid en cosmetica. Toch was de drang 
naar zelfstandigheid groot, nu drie 
jaar geleden. 
Toen zij met haar salon begon, had ze 
het voornemen om te blijven investe-
ren. In haar klanten, in haar produc-
ten en in haar technieken en metho-

des. De MedCos MicroSkinPolish is 
een behoorlijke investering. En toch 
deed ze het. “Ik wil uniek zijn, de per-
fecte behandelingen kunnen uitvoe-
ren en de MedCos bood daartoe alle 
mogelijkheden. Vandaar dat ik ben 
overgegaan tot aanschaf.  Een behan-
deling met dit apparaat kost voor acht 
behandelingen  750 euro. Uiteraard is 
één behandeling ook mogelijk. “Het 
beste resultaat haal je toch uit meer-
dere behandelingen. De huid wordt 
zichtbaar jonger, frisser en strakker.” 
Suzanne werkt binnen haar salon met 
de hoogst haalbare hygiënische nor-
men. 
Alle kopstukken worden niet gerei-
nigd, maar vervangen voor elke be-
handeling. “Hygiëne vind ik een groot 
goed, vandaar dat ik dat zo doe, de 
huid is tenslotte heel belangrijk!”

n

Jongere aan het werk? 
Cheque voor werkgever
Een werkgever die een jongere tot 27 jaar in dienst neemt, krijgt in 2011 een 
cheque tot maximaal 5.500 euro. Het Regionaal Arbeidsmarkt Platform 
Zuidoost Brabant wil jongeren met deze Werkcheque-regeling aan een 
baan helpen. Het SRE participeert in dit Platform. 
Werkcheque jongeren tot 27 jaar
Er zijn op dit moment nog altijd veel 
werkzoekende jongeren in de regio 
Zuidoost-Brabant. Daarnaast zijn er 
werkgevers die er mogelijk nog aan 
twijfelen of ze een jongere aan willen 
nemen in de huidige economische si-
tuatie. Werkgevers wordt een steuntje 
in de rug gegeven door hen een werk-
cheque aan te bieden als zij een jonge-
re in dienst nemen.

Wie een werkzoekende jongere tussen 
de 18 en 27 jaar oud voor minimaal 
een jaar een arbeidsovereenkomst (en 
opleiding) geeft, kan in aanmerking 
komen voor een werkcheque. Deze 
werkcheques geven recht op een be-
drag tot maximaal € 5.500 per jaar. 
Een werkgever mag vijf keer gebruik 
maken van deze regeling. De aan-
vraagregeling is eenvoudig. 

De subsidiebedragen voor de werk-
cheque zijn:  
• Voor een arbeidsovereenkomst van 

minimaal 32 uur € 3.000,
• aangevuld met   scholing/ oplei-

ding maximaal € 2.500

• Voor een (BBL) leerwerkovereen-
komst van minimaal 32 uur € 4.500.

Voorwaarden: 
De jongere woont in Bergeijk, Bladel, 
Eersel, Oirschot en Reusel-de Mier-
den, Waalre, Valkenswaard, Heeze-
Leende, Cranendonck, Eindhoven, 
Veldhoven, Best, Nuenen, Son en 
Breugel, Geldrop-Mierlo, Helmond, 
Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne, As-
ten of Someren.
De jongere is tussen de 18 en 27 jaar 
oud (of 16 of 17 jaar indien vrijgesteld 
van leerplicht).
De jongere heeft drie maanden aan-
eengesloten geen vast inkomen uit ar-
beid.
De jongere werkte het afgelopen half 
jaar niet bij de werkgever die de aan-
vraag doet.

De werkcheque wordt gefinancierd uit 
regionale fondsen en het Europees So-
ciaal Fonds. Voor meer informatie en 
de aanvraagformulieren kunt u terecht 
op de website van Leren en werken 
Eindhoven: www.lerenenwerken-ehv.
nl of op www.werkpleinmercado.nl.

Olijf Open 2011 in volle gang
Het Lissevoort Olijf Open siert deze week al voor het 11e jaar op rij de ten-
nisbanen op het sportpark aan de Lissevoort. De afgelopen dagen is er al 
volop getennist en er zullen tot en met komende zondag ook nog de nodige 
tenniswedstrijden gespeeld worden. Verder wordt er naast alle sportieve 
activiteiten ook extra aandacht geschonken aan de inwendige mens.

Sportiviteit en gezelligheid
Ook dit jaar hebben zich weer meer 
dan 500 deelnemers ingeschreven 
voor één van de grootste open toer-
nooien in de regio. Het Olijf Open 
ademt sfeer uit en staat al jaren be-
kend om haar unieke combinatie van 
hoogstaand tennis en de nodige gezel-
ligheid. Zo zijn er gedurende de week 
verschillende thema avonden, zoals de 
Franse avond van afgelopen dinsdag, 
de Olijf avond op donderdag en vrij-
dag de feestavond. 

Donderdag Olijf avond
Vanavond zal Restaurant Olijf de 
deelnemers en bezoekers van het toer-
nooi trakteren op een glaasje rosé en 
canapés. Onder het genot van deze 

versnaperingen in een lounge-achtige 
setting zal men ook Nederlandse top-
tennissers kunnen aanschouwen, die 
op deze Olijf avond af zullen trappen 
voor de Café René Cup.

Café René Cup
Naast het reguliere toernooi wordt er 
dit jaar voor de vierde keer een invita-
tietoernooi georganiseerd. Vanaf don-
derdagavond strijden zes spelers uit 
de Nederlandse top om de felbegeerde 
Café René Cup. Dit jaar zijn de deelne-
mers Peter Lucassen, Gerard ter 
Woorst, Bart van Monsjou, Ille van 
Engelen, Bart Beks en Pim van Deu-
veren.  
Voor meer info en een sfeerimpressie 
kunt u terecht op: www.lissevoortopen.nl

Tennis
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Juf Ingrid Rovers verlaat na 
42 jaar de Nieuwe Linde
Opgehaald door directeur Harry van den Bogaard, alpinopet, in een 
Deux Chevaux met een stokbroodje! Zo arriveerde juf Ingrid Rovers op 
haar laatste werkdag, dinsdag 5 juli, op het schoolplein van bs De Nieuwe 
Linde. Waarom zo Frans? Ingrid en haar man Kees hebben een huis in  
Frankrijk en daar zullen ze nu Ingrid na 42 jaar stopt in het onderwijs 
volop gaan genieten. 

De Nieuwe Linde had een verrassingsprogramma voor deze juf, die vanaf de 
oprichting van de school, die inmiddels ook al weer 25 jaar bestaat, vele jaren 
groep 3 draaide. Dus talloze, inmiddels volwassen Nuenenaren kennen haar. 
Hebben van haar leren lezen en leren zingen. Daarom hebben alle leerlingen 
speciaal voor haar het ‘kauwgomballenlied’ ingestudeerd. Kees en Ingrid Ro-
vers wonen op de Berg in Nuenen.

Een lachende Ingrid Rovers bij aankomst op het schoolplein 
van De Nieuwe Linde.

Bij alle plekken door Vincent van Gogh geschilderd

De 17e zuil is een feit
Door Melanie Dumay

Al weer 6 jaar geleden werd Nuenen, ofwel Van Gogh Village Nuenen, voor-
zien van informatiezuilen. De zuilen staan bij de gebouwen, plekken of 
monumenten die Vincent van Gogh heeft geschilderd tijdens zijn verblijf in 
Nuenen. Echter één belangrijke plek ontbrak nog: op de grens van Eindho-
ven en Nuenen prijkt de Collse Watermolen, een gecombineerde koren- en 
oliemolen aan de Kleine Dommel. 

De molen is een rijksmonument en is 
op zaterdagochtend nog open en vaak 
in bedrijf. Vincent van Gogh schilderde 
deze molen in ca. 1884. In die tijd was 
de molen ongetwijfeld zeer actief. Van 
Gogh moet ongetwijfeld zijn route 
door ’t Coll met veel plezier gewandeld 
hebben. Het schilderij kwam in 1966 in 
particulier bezit. Sinds 2003 is het 
schilderij onderdeel van een collectie 

in de Verenigde Staten. Op de grens 
van Nuenen en Eindhoven echter, kunt 
u de molen nog in het echt aanschou-
wen. Bij het lezen van de nieuwe infor-
matiezuil, waant u zich even in de tijd 
dat Vincent hier stond, liep en schil-
derde. Met de komst van deze 17e zuil 
is de Van Gogh route compleet. De zui-
len zijn gerealiseerd door de Stichting 
Van Gogh Village Nuenen.

Wethouder Pero van Nuenen (l) en wethouder Helms van Eindhoven onthullen 
de laatste Van Gogh zuil bij de Collse watermolen.

Mode
2e afprijsronde

kortingen van 50% tot 80%

Badmode, lingerie en nachtmode
(met uitzondering van de basiscollectie)

1e afprijsronde
kortingen van 20% tot 50%

JOSÉ CUYPERS LINGERIE
Parkho f  1 -  5671  EX  Nuenen  -  040 -7630 415

JOSÉ CUYPERS MODE
Parkstraat 7- 5671 GD Nuenen - 040-2836441

Kwekerij Jansen 25 jaar
Door Edwin Coolen

Het seizoen zit er bijna op, de grootste drukte is voorbij. ‘De rust is een 
beetje wedergekeerd. Zeker in het seizoen werken we van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat.’ Tevreden kijken Jan en Maria Jansen terug op de voorbije 
drukke maanden. En op de 25 jaar die Kwekerij Jansen bestaat.

Jan en Maria Jansen, al 25 jaar een begrip in Nuenen.

Jan is geboren op de Kapperdoes, een 
inmiddels verdwenen boerderij annex 
café op Boord. Daarna ging zijn fami-
lie één boerderij verder wonen. Weer 
een perceel verder hebben Jan en Ma-
ria hun huis gebouwd. ‘Ik ben twee 
keer verhuisd en maar 100 meter op-
geschoven.’ Maria komt uit Domme-
len en kende Nuenen alleen van de 
processie van Handel.

Asperges en violen
‘Ons huis was net voor ons trouwen 

klaar. Met de wittebroodsweken was 
ik asperges aan het steken. Dat was 
toen nog allemaal handwerk en kon 
niet wachten’, aldus Maria. ‘Ik gaf mijn 
vrouw een aspergemachine voor haar 
verjaardag’, zegt Jan lachend. ‘Ik ben 
ooit begonnen met varkens, violen 
deed ik erbij. Maria vond de bloemen 
veel interessanter. Daarom hebben we 
de varkens afgestoten. We kochten 
grond hier tegenover en zijn daar be-
gonnen met asperges telen en violen 
kweken.’

 Inmiddels is het bedrijf uitgebreid tot 
5000 m2 kas. Asperges, aardbeien en 
violen zijn de belangrijkste producten. 
‘We begonnen met 11 kleuren violen 
in perskluitjes van de volle grond. Vo-
rig jaar hadden we 110 verschillende 
hybride violen in potjes.’

Huyskweker
Jan en Maria Jansen zijn aangesloten 
bij de organisatie van Huyskwekers, 
een landelijke organisatie van 12 kwe-
kers. ‘Uniek is ons omruilsysteem van 
hangpotten met reservoir. Verder 
staat kwaliteit bij ons voorop en ver-
kopen we aan huis’, aldus Maria.

Mappa Mondo
De Huyskwekers sponsoren Mappa 
Mondo, een afdeling van het Neder-
landse Rode Kruis. Jan en Maria heb-
ben een fles bij de kassa staan voor do-
naties. De Mappa Mondo-huizen 
bieden specialistische zorg aan ernstig 
zieke kinderen. Als de intensieve zorg 
thuis te zwaar wordt, kunnen ouders 
hun kind daar naar toe brengen en zo 
tijdelijk ontlast worden. Er zijn drie 
huizen waarvan er één in Waalre staat.
Op 9 juli vertrekken twee wandelaars 
vanuit de Huyskweker in Sappemeer 
voor een sponsorloop ten behoeve van 
Mappa Mondo. De tocht voert langs 
alle Huyskwekers in Nederland, zo’n 
600 km. Op maandag 18 juli komen ze 
bij Kwekerij Jansen aan. Daarna gaat 
het richting Zeeland.

De grond tegenover de kwekerij, waar 
Jan en Maria 25 jaar geleden zijn be-
gonnen, moet waarschijnlijk plaats 
gaan maken voor nieuwbouwplan 
Nuenen-West. Hun bedrijf blijft na-
tuurlijk bestaan op de bekende plek. 
‘We blijven aan de rand van het dorp 
wonen’.

Winnaars prijsvraag      
toegangsbewijzen Bloem & Tuin

VIP arrangement:
Mw. C. de Kroon, 
Oranjestraat 13, 5671 HH Nuenen

Vrijkaarten:
1 Gijs van der Heijden, 
Weverstraat 14, 5671 BC Nuenen
2 Mariëtte Foolen, 
Ten Hout 9, 5674 NZ Nederwetten
3 Anita vd Laar, 
Den Binnen 21, 5674 TW Nuenen
4 Annie-Schenkels, 
Mgr-Frenkenstraat 62, 5674 RX Gerwen.
5 Mevr. D. Schmid, 
Claushof 42, Nuenen
6 M. Dirkes, 
Hoge Tom 2, 4673 LX Nuenen
7 Roan Aarts, 
Noorderklamp 10, 5673 BH Nuenen
8 Yvonne van Rijn, 

Europalaan 109, 5671 JD Nuenen
9 Rian van Dijck, 
Beatrixstraat 14, 5671 HG Nuenen

Prijswinnaars kunnen hun kaarten op-
halen op werkdagen tussen 09.00 en 
16.30 uur, op vertoon van een legiti-
matiebewijs, bij John Geven Studio’s 
B.V., Spegelt  45-47 in Nuenen.

Speciaal voor de lezers van Rond de 
Linde treft u deze lezersactie aan.
U dient hierbij van alle speciale losse 
letters, die verspreid staan ergens in 
Rond de Linde, een woord te vormen 
dat betrekking heeft op Bloem & Tuin. 
Deze week nog worden onder de goe-
de inzenders 9x2 vrijkaarten en 1x2 
VIP arrangementen voor een geheel 
verzorgde dag Bloem & Tuin verloot.

De Aardpeer

Uw inzending dient, voorzien van 
naam en adres, voor zondagavond 
binnen te zijn op: info@bloem-en-
tuin.nl. 

Geen winnaar, niet getreurd
Intratuin is een van de participanten 
aan Bloem & Tuin 2011. Zij bieden u 
daarom kaarten in de voorverkoop 
aan met maar liefst € 4,50 kor-
ting.  Mocht u dus niet bij de win-
naars behoren dan kunt u altijd nog 
een kaartje kopen in de voorverkoop 
bij o.a. 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

De oplossing van vorige week is: “Aardpeer”. De prijswinnaars van deze 
week zijn: 

Muziek op Weverkeshof
Zondagmiddag 10 juli om 14.00 uur speelt de band Klezmajeur op De 
Dorpsboerderij Weverkeshof te Nuenen. 

Klezmajeur speelt muziek met zigeu-
nerinvloed en Jiddische zang. De 
naam van de groep is een woordspel 
van klezmar en majeur waarmee zij 
het vrolijke karakter van de muziek 
willen aangeven. 
De bandleden hebben allemaal  een 
succesvolle achtergrond met volks-
muziek  in hun bagage.
Ze zijn beïnvloed door zigeunermu-
ziek, Poolse, Roemeense en Russische 
volksmuziek en hebben ook Arabi-

sche invloeden ondergaan. Ze maken 
er een compleet feest van waarbij ook 
een levenslied  niet ontbreekt. 
De band bestaat uit 4 personen: Cora 
van der Berg, viool en zang; Erwin En-
gelsma, klarinet en zang; Heleen Hart, 
accordeon en Onno van Hagen op de 
contrabas.
De toegang is gratis. De Dorpsboerde-
rij vindt u aan de Hugo van Berckel-
laan 5 te Nuenen. Voor meer informa-
tie: www.weverkeshof.nl



7 Juli 2011Rond de Linde  Nr. 27  

Bloemrijke akkerranden 
De Gemeente Nuenen levert in sa-
menwerking met de Argrarische Na-
tuur Vereniging ’t Broek, waar o.a. 
Ruud mee samenwerkt, hun bijdrage 
aan een beter milieu. Zij creëren een 
strook van 6 meter breed en 4 km. lang 
bloemrijke akkerranden waar de vo-
gels, de vlinders, kleine zoogdieren en 
de bijen zich naar hartenlust kunnen 
vermaken. Op deze stroken mag 6 jaar 
lang geen landbouw plaatsvinden. 
Door de akkerranden zal de grond een 
verrijking ondergaan en ook voor de 
moeders en oma’s in Nuenen heeft het 
voordelen…..zij krijgen misschien van 
hun (klein)kind een mooi zelf geplukt 
bosje bloemen.

Workshops van Ruud
Ruud geeft graag workshops, zowel 
aan kinderen als aan volwassenen. Op 
scholen is hij een welkome gast om te 
praten over de natuur en bijvoorbeeld 
uit te leggen hoe je kaarsen kunt ma-
ken, hoe honing gemaakt wordt en 
hoe bijenwas in het potje komt. Ande-
re “bij”-producten zijn onder andere 
mosterd, noga, honingwijn en Ruud 
weet er alles van. Ook staat hij op bra-
derieën, zo ook binnenkort op Bloem 
& Tuin in ons eigen Nuenen. Daar zal 
hij o.a. honing verkopen van de kas-
tanje, de den, de linde, de blauwe bes 
en vele andere soorten.

De bij is dus een mooi diertje dat heel 
veel goed werk verricht voor de mens-
heid. U kunt ook een bijdrage leveren 
door gewoon een paar tegels uit uw 
terras te halen en hier bloemen te 
zaaien. U zult zien dat er veel meer le-
ven in uw tuin aanwezig zal zijn om 
nog maar te zwijgen over de mooie 
vaas met bloemen op uw tafel.

Wilt u meer weten over de bloemetjes 
en de bijtjes, kom dan kijken bij de 
stand, nr. 91, van Ruud bij Bloem en 
Tuin van 15 juli tot en met 24 juli of 
kijk op www.imkerijdewalhut.nl ,  www.
bloem-en-tuin.nl of
www.blauwebessencultuur-vangrotel.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

Geslaagden

Meer seks in de tuin…..
Dat zou het resultaat moeten zijn als we goed naar het onderstaande advies 
luisteren. Klinkt dit als muziek in de oren? Dan is het verstandig dat u even 
verder leest. Wie weet steekt u er iets van op.

Ruud Korteling aan het werk bij Van 
Grotel Blauwe Bessencultuur

De bijtjes hard aan het werk 

In gesprek met Ruud Korteling wordt 
me het een en ander snel duidelijk. 
Ruud is in het dagelijks leven taxi-
chauffer, is getrouwd en heeft 2 kinde-
ren. Tijdens een reis door Chili kwam 
hij in contact met een beestje met 5 
ogen. Dit beestje blijkt voor de mens-
heid van enorm belang te zijn. Veel 
mensen weten dit niet. Inderdaad, ik 
heb het over de echte bloemetjes en de 
echte bijtjes……

Ruud Korteling is 10 jaar geleden be-
gonnen met zijn inmiddels uit de 
hand gelopen hobby: het houden van 
bijen, Ruud is imker in hart en nieren. 
Begonnen op de grond aan het Boord 
in Nuenen waar De Walburg geves-
tigd is. Sinds april van dit jaar heeft 
Ruud 1,2 hectare grond in het buiten-
gebied van Nuenen. Hij heeft er 30 
bijenkasten staan. In elke kast zitten 
ongeveer 50.000 bijen. Een gezellige 
drukte van jewelste in een mooi en stil 
stukje Nuenen.

Gouden keurmerk voor Duurzaam 
ondernemen
Ruud heeft met zijn bedrijf “Imkerij 
De Walhut” het gouden keurmerk 
voor Duurzaam ondernemen 2011 ge-
kregen. Wanneer een ondernemer het 
keurmerk Duurzame ondernemer 
voert, kunt u er van uit gaan dat deze 
ondernemer bewust bezig is met 
mens, milieu en economie in zijn be-
drijfsvoering. Dat is bij Ruud zeker het 
geval.

Een les in voortplanting
Bestuiving en bevruchting worden 
vaak door elkaar gehaald. Bestuiving 
kan leiden tot bevruchting maar dat 
hoeft niet. Na bestuiving moeten de 
spermacellen uit de stuifmeelkorrel 
via de stuifmeelbuis naar de eicel ge-
bracht worden en moeten de kern van 
de spermacel en de kern van de eicel 
met elkaar versmelten. Dit is het mo-
ment van bevruchting. In de lucht zit-
ten zeer veel verschillende stuifmeel-
korrels en alleen een specifieke 
combinatie van stuifmeelkorrel en 
stempel geeft bevruchting. Dit voor-
komt bij kruisbevruchters kruisbe-
vruchting tussen soorten of nauw-
verwante planten, zodat deze 
soort-echt blijven.

Planten worden voor 80% bestoven 
door insecten. Onder de bestuivers 
vinden we bijen, hommels, vlin-
ders....... De bij echter is de enige be-
stuiver die met een volledig volk over-
winterd, waardoor bij de minste 
temperatuurstijging de planten met-
een gebruik kunnen maken van een 
heel leger bestuivers. De bij is bloem-

vast en dat is de andere belangrijke ei-
genschap van de bij. De bij blijft op de-
zelfde bloem vliegen totdat de bloem 
is uitgebloeid. Een bij doet 500 bloe-
men aan op één vlucht, waardoor zij 
van boom tot boom ‘hobbelt’. Hier-
door is inteelt en kleinere of misvorm-
de vruchten uitgesloten. Vooral de 
fruittelers weten dat en laten maar al 
te graag bijenkasten in hun plantages 
plaatsen, de ontwikkeling van de ker-
sen hangt b.v. voor 85% van de bijen 
af.  Bijen vliegen al vanaf 7°C maar 
gaan dan bijna nooit verder dan 50 
meter van de kast, bij 15° wordt dat al 
snel 500 meter en bij warm weer halen 
ze de 3 km.
Het is dan ook niet vreemd dat in een 
wijde omgeving van de bijenkasten de 
natuur het goed doet en de beplanting 
er een betere bloei, zaad- en vrucht-
zetting kent.
 
De bij is daardoor een zeer belangrijke 
schakel in ons milieu. Charles Darwin 
heeft ooit gezegd dat de mensheid 
binnen 4 jaar zal uitsterven zodra er 
geen bij meer op aarde te vinden is. 
Een diertje waaraan we ook dadelijk 
zien wanneer er wat mis is. Gaat het 
goed met de bijen dan gaat het goed 
met de natuur, vergaat het de bijen 
slecht dan is er iets mis in de natuur. Je 
kan ze gerust de barometer van een 
gezond leefmilieu noemen. Het is aan 
de imker om die barometer goed in de 
gaten te houden...
 
Van Grotel Blauwe Bessencultuur
Firma Van Grotel aan de Vorsterdijk 
weet ook alles van de voordelen van 
bijen. Zij kiezen al geruime tijd voor 
het houden van bijen bij hun bessen-
struiken. Niet alleen de bijen van Ruud 
zijn hard aan het werk voor de blauwe 
bes maar ook bijen van andere imkers 
zijn bij Van Grotel actief. 
Door deze bestuiving zullen de bessen 
er mooier uitzien, beter smaken en 
doordat het suikergehalte hoger is be-
ter houdbaar zijn. Er ontstaat minder 
b-keus en zo kan er op de veiling beter 
zaken gedaan worden. En aan dat 
drukke werk van de bij houden wij nog 
eens lekkere honing en fijne bijenwas 
over. Dat kun je met goed recht een fij-
ne samenwerking noemen.

Leuke bijen-weetjes
• Een zomerbij tot 6 weken oud wordt
• Een winterbij 9 maanden oud kan 
worden omdat een winterbij niet zo 
hard hoeft te werken
• Een koningin 5 jaar oud kan worden 
maar meestal al eerder vervangen 
wordt
• Dat elk bevrucht ei een werkbij of 
een koningin kan worden
• Dat elk onbevrucht ei een dar wordt
• De koningin legt van januari tot ok-
tober eitjes. In een jaar circa 150000, 
in haar hele leven totaal 500000 ! Ppfff 
dat is vermoeiend
• Voor de vorming van 1 kg was ver-
bruiken de bijen 10 kg honing en 1 kg 
stuifmeel
• De vliegsnelheid van de bij is 30 km 
per uur
• Haar vleugels bewegen 200 keer per 
seconde
• Een bij vindt over 3 km haar huis te-
rug, ze heeft dus  een ingebouwde 
TomTom! 
• Een bij in haar leven 800 km vliegt
10 bijen 1 gram wegen
• Een bijenvolk per jaar 350 tot 500 
gram was kan aanmaken
• Een bij voor een theelepel honing de 
afstand München - Moskou aflegt... 
en daarbij meer dan 1 miljoen tussen-
landingen maakt, dat is pas rondrei-
zen…..
• 1 kg honing de levens arbeidstijd van 
350 tot 400 bijen kost

Gerwen Culinair     
op 10, 11 en 12 augustus
De kindervakantieweek in Gerwen viert het eerste lustrumjaar in het teken 
van “Gerwen Culinair”. 180 kinderen gaan zorgen voor een spectaculaire 
Dinershow op vrijdag 12 augustus vanaf 18.30 uur op het terrein achter 
Alvershool 4/4a.

Gerwen Culinair op 10, 11 en 12 augustus

Zorg dat u erbij bent want ze laten u 
smikkelen, smullen en genieten van 
lekker eten en vele optredens. Iedere 
groep maakt zijn eigen restaurant met 
alles wat daarbij hoort. Het wordt een 
zeer divers aanbod! Denk maar aan 
een ijssalon, een cocktailbar, Holland-
se Pot, Italiaans, Mexicaans, Amuses, 
Tapas, High Tea enz. enz.
Ook worden er natuurlijk weer vele 
spelletjes gespeeld rondom dit thema. 
Op donderdag laten ze zich zien in 
Gerwen want dan gaan ze Happen en 
Stappen. 
Dit jaar is er op vrijdag geen optocht 
maar wel een speciaal lustrumfeest 
met heel veel verrassingen!
Gelukkig kan er ook dit jaar weer gere-
kend worden op de hulp van bijna 

150!! vrijwilligers. Waar een klein dorp 
groot in kan zijn!!

Op donderdagavond is er een activi-
teit voor de oudere jeugd en volwasse-
nen. Vanaf 19.00 uur: Bokkenollen 
voor iedereen vanaf 12 jaar!! Teams 
van 4 personen kunnen zich opgeven 
via kindervakantieweekgerwen@live.
nl. Laat u verrassen!

U bent op alle dagen welkom om een 
kijkje te nemen op het terrein. De kof-
fie staat klaar! 

Voor vragen: 
kindervakantieweekgerwen@live.nl 
of neem een kijkje op de website www.
jeugdactiviteitengerwen.nl.

19-08-2011: Nacht van de Kievit
Met je tent in de speeltuin slapen, dat is pas spannend! Natuurlijk ben je niet 
alleen, want je papa of mama zijn er ook nog. Maar misschien ga je samen 
met je vriendjes en vriendinnetjes met je zaklamp op onderzoek uit… 

Traditiegetrouw zal op vrijdag 19 au-
gustus weer de Nacht van de Kievit 
plaatsvinden. Speciaal voor alle 
abonnementhouders organiseert 
speeltuin de Kievit een spannende 
avond en nacht voor de Nuenense kin-
deren en hun ouders. De volgende 
ochtend is er een gezamenlijk ontbijt. 

Na het ontbijt is het opruimen gebla-
zen, want om 13.30 uur komt de Nue-
nense brandweer naar de speeltuin 
voor een echt spuitfestijn. 
De kosten voor overnachting is € 2,50 
p.p. Inschrijven kan via het emailadres: 
info@speeltuin-dekievit.nl of bij het 
paviljoen in de speeltuin zelf.

Geslaagd voor en gefeliciteerd door:
Bob van Doremalen, HAVO Lorentz Casimir Lyceum Papa, mama, Floor, Joris en oma ‘s en opa  
Martine Braams   HAVO Lorentz Casimir Lyceum Oma Joke    
Nick Matthijsse HAVO Lorentz Casimir Lyceum Roel, Jacqueline, Kevin en Jaimy   
Charlotte van Orsouw HAVO Novalis College Pa en ma, Janneke en Maarten   
Christiane Brackel  HAVO Pleincollege Eckart Papa, mama en Casper   
Nick van den Broek HAVO Pleincollege Eckart Carin, Ton, Joyce en Bas   
Ilse van de Ven HAVO Pleincollege Eckart Papa, mama, Edwin en Ruben   
Melissa van den Broek HAVO Pleincollege Eckart Papa, Mama en Tim    
Ilse van de Ven HAVO Pleincollege Eckart (rect) Tante Peet, ome John, tante Sien, Geert, Morris, Fientje 
Lisa Schuts  HAVO Ster College Eindhoven Papa, mama, Jesper, Merel, Edwin  
Jasper Stiphout HAVO Strabrecht College Geldrop Janny en Wim    
Debra Navratil Hogeschool de Kempel Helmond Hélène Peek    
Kim Noijen Juridische Hogeschool  Pa, Ma, Esther Noijen en Martijn   
Kim Noijen Juridische Hogeschool  Oma Elly Noijen     
Jill Brouwers MBO Den Bosch Bloemendetailhandel/ Papa, Mama , Kim en Jeroen   
 Manager bloembinden 
Juliën Hühl Medewerker Fastservice SVO opleidingcentrum  Rob, Margreet, Etiënne en Fabian Huhl  
Kevin Matthijsse ROC Marketing & Communicatie Roel, Jacqueline en Jaimy   
Eva Salden SPW ROC  Opa en Oma    
Hilde Meijering VMBO De Rooi Pannen Papa, Mama en Wouter   
Arnold Raaijmakers  VMBO GT De Rooi Pannen Papa, mama, Jeanette en Jantje.    
Lois Tacke VMBO-K  Pleincollege Nuenen Raymond en Anita.    
Robin de Gier VMBO-K Commanderij College Mama, Bo & Daan    
Robin de Gier  VMBO-K Commanderij College Opa en Oma     
Niels v.d. Ven VMBO-K Pleincollege Nuenen Anita, Mark en Roy Jansen   
Roy Jansen VMBO-T  De Rooi Pannen Mama en Mark Jansen   
Ilona Rietdijk  VMBO-T Pleincollege Eckart Mama, papa,Tatiana en Mark, Angelo en Morris  
Bart Verkooijen  VMBO-T Pleincollege Eckart Patrick Sanders    
Marloes Brouwers VMBO-T Pleincollege Nuenen Jan, Monique, Joris, Teun en Bas de Greef  
Iris Bouwman. VMBO-T Strabrecht College  Mama, Erwin, Jasper, Sanne en oma Grada 
Niels Fickinger VMBO-T Strabrecht College  Wouter, Marian, Dirk en Anouk Fickinger  
Tim  Ketelaars VMBO-T Strabrecht College  Patrick Sanders    
Maarten van Orsouw Vormgever Reclame Presentatie en Communicatie  Pa en ma, Janneke en Charlotte
 de Rooi Pannen
Daniël van Rooij VWO Lorentz Casimir Lyceum Liesbeth, Amied, Eline en Remi   
Joep Bik VWO Lorentz Casimir Lyceum Laurens, Gerry, Ruud, Esther en Boris  
Kelly v.Heeswijk VWO Pleincollege Eckart Anita, Mark en Roy Jansen   
Marenne Hoogenboom, VWO Pleincollege Eckart José van Zon    
Michelle Royakkers VWO Strabrecht College Regina, Tim, Oma en Opa Wiersma.  
Floran van Amelsfort Gymnasium Lorentz Casimir Lyceum  Wilfred, Marie-Louise, Sven en Samantha Kardol 
Paul Drenth Gymnasium Lorentz Casimir Lyceum  Wilfred, Marie-Louise, Sven en Samantha Kardol



De extra inruilactie loopt vanaf 10 juni 2011 t/m 15 augustus 2011, mits uiterlijk 30 november 2011 geregistreerd en is alleen geldig bij aankoop van een nieuwe Toyota Aygo bij 
een offi  ciële Toyota dealer. *De € 1.500,- extra inruilwaarde bestaat uit € 750,- korting + € 500,- loyaliteitsbonus voor inruil van een Toyota + € 250,- extra inruilpremie voor auto’s 
met een bouwjaar t/m 1996. Kijk op toyota.nl voor het overzicht van de extra inruilwaarde op Aygo. Wijzigingen voorbehouden.

Brandstofverbruik (EC/692/2008A) varieert van 4,5l/100 km (22,2 km/l) t/m 4,6l/ 100 km (21,7km/l), CO2 103-106 gr/km.

Met de € 1.500,-* extra inruilwaarde rijdt u al in de comfortabele Toyota Aygo vanaf € 6.790,-. En daar 
gaat de waarde van uw huidige Toyota nog eens vanaf! Daarnaast heeft u voor slechts € 1.060,- meer 
al een Toyota Aygo Now met o.a. airco, radio/CD-speler met MP3-aansluiting, elektrisch bedienbare 
ramen voor en centrale vergrendeling met afstandsbediening.

Toyota Aygo vanaf € 6.790,-

Nu tot € 1.500,- extra inruilwaarde voor uw 
huidige Toyota bij aankoop van een nieuwe Aygo.

Nu tot € 1.500,- extra inruilwaarde voor uw 

270H  Ronde de Linde
270H

Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

Thuis in uw regio makelaars

www.vansantvoort.nl

van Santvoort Makelaars B.V.
Berg 2 - 4

5671 CC Nuenen
Telefoon 040-2833708

Fax 040-2831435
info@nuenen.vansantvoort.nl

Prijs: € 359.000,-- v.o.n. 

Noorstraatje 5 Nuenen
Zeer rustig doch midden in het centrum van Nuenen gesitueerde, ge-
heel nieuwe semi-bungalow met parkeerplaats in de parkeerkelder en 
ruime tuin op zonzijde. De woning is voorzien van een luxe keuken en 
badkamer.

inhoud 
± 450 m3

perceel
260 m2

bouwjaar
2010

LET OP: Geen overdrachtsbelasting verschuldigd!

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

TUINBOUWBEDRIJF DE HAAS
Soeterbeek 3  NueNeN • tel. 040 283 16 01

geopend:  ma tm vr 9.00-17.00 u • za 9.00-17.00 u 

uit eigen kwekerij:

frambozen, bramen 
en rode bes

iedere dag: 
verse  aardbeien

vaN de volle groNd

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18  -  5691 CA Son  -  Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

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

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 t
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D’n Tour

Wielrennen is toch een beetje een katholieke sport en hoort, net als paardrij-
den of motorcross, bij het platteland. Is ook logisch, in de stad worden die din-
gen een stuk lastiger.
 Een groot wielerliefhebber zou ik mezelf niet noemen. Toch zie ik het 
graag en dan met name de Vlaamse klassiekers en de Tour. Die is nu al bijna 
een week aan de gang en gaat bij de dagelijkse dingen horen. Wie heeft de 
etappe  gewonnen? Wie heeft de gele trui? 
 Alles er omheen is minstens net zo leuk. Ieder jaar is het weer wen-
nen aan de nieuwe tricots. Tricot is wielerjargon voor truitje. Ook zoiets, dat 
Vlaamse wielerjargon: koersen, aan het elastiek, demarreren, geparkeerd 
staan, herpakken en col. Wielrennen moet je leren kijken en waarderen.
 Om goed te kunnen wielrennen, heb je een mooie naam nodig, an-
ders kun je het wel vergeten. Namen als Abdoesjaparov, Pedro Delgado, Mau-
rizio Fondriest, de Planckaerts, Pantani, Raymond Poulidor en Duclos-Lassalle. 
Bahamontes! Mijn persoonlijke favoriet: Claude Criquielion. En dan heb ik het 
nog niet eens over de bijnamen. De Nederlandse wielernamen zijn over het 
algemeen weinig indrukwekkend, ze zingen niet. Jan Raas, Peter Post, Eric 
Dekker, Teun de Vries. U begrijpt wat ik bedoel. En Peter Winnen ligt wel erg 
voor de hand. Jean-Paul van Poppel is de positieve uitzondering. Steven Kruijs-
wijk? Kan.
 Het mooist zijn echter de namen van de bergen in de buitencatego-
rie, de HC (Hors Catégorie): Alpe d’Huez. Aspin. Tourmalet. Crois de Fer. Aubis-
que. Luz-Ardiden, Plateau de Beille, Izoard, Télégraph en de Galibier. Mont Ven-
toux, Joux Plane, La Plagne, Hautacam, Col de la Madeleine en Marie Blanque. 
Ze klinken bijna als een gedicht en dwingen respect af. Ik mis de stem van 
Jean Nelissen.
 Eerste bergetappe: volgende week donderdag. 

Edwin Coolen

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, Josine Janssen
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.

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   

     Uit d’n hoek…

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zondag 10 juli, 09.30 uur: Eucharistie-
viering, Parochiekoor, voorganger, 
Pastor J. Vossenaar.
Zondag 10 juli, 11.00 uur: Eucharistie-
viering, Stilteviering, voorganger, Pas-
tor J. Vossenaar.
Vrijdag 15 juli, 14.30 uur: Huwelijks-
viering Dennis Bekkers en Wilma van 
der Putten.
Zaterdag 16 juli, 11.00 uur: Huwelijks-
viering Ralph Rijnders en Kim Chat-
rou.
Zaterdag 16 juli, 13.00 uur: Huwelijks-
viering Jasper van Berghoek en Marie-
ke Bonnier.

Misintenties
Zondag 10 juli, 09.30 uur: Jan en Joep 
Verhallen; Overleden ouders Vermeu-
len-Donkers en Mien de Groot-Ver-
meulen; Overleden famile Yzermans-
van den Eijnden; Marjo de 
Boer-Sanders,(vanwege sterfdag); 
Harrie en Tiny van der Horst-
Dekkers,(vanw. verjaardagen);
Kees van Laarhoven en Gertruda van 
Laarhoven-Dacus.
Zondag 10 juli, 11.00 uur: 
Overleden ouders van de Plas-Bren-
ders; Harrie van den Hurk; Nico Sie-
bers; Mariet de Haas-van Breugel; 
Francisca en Antoon van Moorsel; 
Tonny Merks,(vanw.sterfdag); Wim 
van der Linden; Frans Hermans; Anna 
en Cor Bastiaans; Berend en Ans 
Scholtens; Ad Poulissen; Overl.          
Ouders Poulissen-Harweg; Piet Roij-
akkers; Harrij van der Velden; Piet 
Joosten; Drieka van de Tillaart en   fa-
milie; Familie Bastiaans en voor een 
bijzondere intentie; Jan en Gusta 
Swinkels-Veldkamp.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Dorès 
van Liempt-Martens, Stormmeeuw-
hof 22. Wij wensen de familie en vrien-
den troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

Gedurende de vakantieperiode vanaf 
komende zaterdag tot en met 14 au-
gustus is het Parochiesecretariaat al-
leen geopend op dinsdag- en vrijdag-
ochtend van negen tot  twaalf uur.
Ook vervalt in deze periode de viering 
op zaterdagavond. De door u opgege-
ven misintenties worden verplaatst 
naar zondag 11.00 uur. Mocht u een 
andere datum of tijd wensen, dan kunt 
u contact opnemen met het Parochie-
secretariaat, dat is geopend op dins-
dag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur. 
Telefoonnummer: 2831210.

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 10 juli:10.00 uur. Voorganger 
ds. C. Crouwel. De eerste uit een serie 
van drie stiltediensten.

I.v.m. de schoolvakantie is er de ko-
mende weken geen kinderneven-       
dienst.
De collecte is voor het project “Asha 
Bhavan” in India. Na de dienst is er ge-
legenheid tot nagesprek en ontmoe-
ting met koffie en thee.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 10 juli, 11.00 uur: Eucharistie-
viering, parochiekoor, voorganger: 
pastor F. Groot.

Misintenties:
Pastoor Van Dooren (vanwege sterf-
dag); Leonard en Miet Donkers-
Sloots; Willy Donkers; Bijzondere in-
tentie uit dankbaarheid.

 4 x 40 jaar bij het 
St. Anna Gilde in Nederwetten
Bij het St. Anna Gilde in Nederwetten zijn afgelopen zaterdag 2 juli een 
gildezuster en drie gildebroeders gehuldigd, alle vier voor 40 jaar lidmaat-
schap. 

De jubilarissen vlnr:
Peter van der Putten, Ad van der Putten, Ans Sanders en Dré Sanders

De Jubilarissen 
Ans Sanders – van Erp (uit Tilburg), 
zij is al die jaren een zeer gedreven ge-
weerschutter geweest en heeft zich 
vaak verdienstelijk gemaakt bij het 
verzorgen van de bardienst en het 
schoonhouden van het Gildehuis en 
als hulpjury bij schietwedstrijden.
Dré Sanders (eveneens uit Tilburg en 
getrouwd met Ans), hij heeft zich in 
het verleden en ook nu nog zeer actief 
ingezet voor het gilde, o.a. als schiet-
leider en het verzorgen van de bar-
dienst en het onderhoud van het schi-
etterrein. Ook als geweerschutter 
heeft hij het St. Anna Gilde vele jaren 
vertegenwoordigd.
Peter van der Putten (uit Nederwet-
ten), hij is vendelier geweest vanaf 

1972 tot 2002 en heeft vele jaren mee 
geschoten in de competitie met ge-
weer. 
Ad van der Putten (uit Gerwen), hij 
was koning van 2008 tot 2010 en als 
zodanig ook bestuurslid. Ook hij is 
vendelier geweest vanaf 1972 tot 1998 
maar als het nodig is wil hij altijd nog 
wel een keer vendelen. Ook in het ver-
zorgen van de bardienst en onderhoud 
van het terrein is hij een graag geziene 
medewerker. 
Zij werden uitgebreid door het Gilde 
in het zonnetje gezet en daarnaast 
ontvingen zij uit handen van burge-
meester Ligtvoet het welbekende “Van 
Gogh”-bord. Ook was de voorzitter 
van kring Kempenland aanwezig om 
hen het zilveren schild op te spelden.

Het dak van Brabant
Door Elwien Bibbe

Op sommige plekken kwam ik niet vaak. En één van die plekken, hoe dicht-
bij ook, is het gebied Gulbergen. Mijn kinderen waren al meteen te groot  
voor Dierenrijk en het knuffelen van de lammetjes van Adriaans. Daar 
bovenop  kon ik toen niet golfen en aan bergop fietsen zal ik tot in lengte van 
dagen een broertje dood hebben. 

Zo bleef het ‘landschap uit reststoffen’, 
want zo werd onze voormalige vuil-
nisbelt ooit bestempeld, lange tijd een 
berg om tegenop te kijken als ik naar 
Mierlo ging.

Maar nu is dat anders. Want ik golf. En 
nu weet ik via een sluipweggetje 
achterom, de Sprookjesbaan, de Libel-
lebaan en The Old Course makkelijk 
te vinden.

Twee weken geleden stond ik dus voor 
het eerst met mijn clubs op het Dak 
van Brabant, op hole 4, en keek mijn 
ogen uit: de Nuenense Clemenskerk 
was opvallend dichtbij en die van Gel-
drop verder dan ik dacht. En Eind-
hoven strekte zich breed voor me uit. 
Het was even zoeken naar de Mierlose 
zendmast. Wat een mooi uitzichtpunt 
en wat een schitterende plek voor een 
theehuis. Maar voor de beoogde doel-
groep wat lastig te bereiken. De Gul-
bergen doet zijn naam eer aan: het zijn 
bergen. En de golf buggy eigenlijk 
geen luxe maar onontbeerlijk. Die 
moet ik dus de volgende keer huren. 

Dierenrijk bleef buiten mijn gezichts-

veld, het ligt waarschijnlijk te dicht te-
gen de berg, maar wellicht is straks de 
uitbreiding aan de Nuenense kant van 
het spoor met het Oerlese Papegaaien-
centrum vanaf dit punt wel te zien. 
Net zoals de 300 bungalows die in 
Vaarle moeten gaan verrijzen. Tsja, er 
hangt Nuenen en Geldrop/Mierlo een 
worst van 40 miljoen voor de neus en 
met een lege schatkist is  het lastig 
kiezen. Ben wel benieuwd hoe de 
mountainbikers, de golfers, de vakan-
tiebungalowbezitters, de schapen, de 
papegaaien en de bezoekers van het 
beoogde evenemententerrein elkaar 
in de toekomst zullen omarmen.

En mijn balletje op hole 4, dat sloeg ik 
vrolijk 45 meter naar beneden.

Dit weekend was ik er voor het eerst 
op een zondag en dan is het ook leuk, 
want dan speel je behalve tussen de 
bomen ook tussen de mountainbikers 
door, die zich al zigzaggend een weg 
naar ‘het Dak‘ banen. Een ontzettend 
leuk gezicht en gezien het aantal dat 
het golfterrein doorkruiste, een popu-
laire bezigheid. Gelukkig dragen ze 
een helm.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 10 juli 09.30 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger: pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties:
Kees en Anna Verhagen-Scheepers; 
Mieke van Stiphout-Bekkers; Jan 
Kluijtmans.

Oude St. Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 7 juli: 17.30 uur Lof, 18.30 
uur Heilige Mis. 
Vrijdag 8 en zaterdag 9 juli: 7.15 uur 
Heilige Mis. 
Zondag 10 juli: 4e zondag na Pink-
steren, 10.30 uur Hoogmis. 
Maandag 11 en dinsdag 12 juli: 18.30 
uur Heilige Mis.
Woensdag 13 juli: 7.15 uur Heilige 
Mis.

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Vriendelijk Bedankt!
Dit is bedoeld voor diegene die op woensdagmiddag 29 juni j.l. om +/- 14.45 uur 
onze auto Mitsubishi Colt van 4 maanden oud, een flinke beschadiging (2 deuken 
en een aantal krassen op het linker voorspatbord) heeft toegebracht. Dit is de eer-
ste nieuwe auto die wij hebben aangeschaft en dan overkomt je dit ……..en wij zelf 
in de afgelopen 25 jaar geen schade gehad. De auto stond netjes geparkeerd langs 
de stoep in de Parkstraat 2B voor de deur van Puff Inn. Bij terugkomst van het 
boodschappen doen ontdekte mijn vrouw deze schade. En wat denk je; mooi geen 
briefje van de dader .Gezien de schade, moet de dader dit voorval zeker gemerkt 
hebben. Dit is nu onze maatschappij, zo gaan wij dus met spullen van andere 
mensen om. Nogmaals hartelijk dank !!  maar ik word hier wel boos om.V oelt die-
gene zich alsnog aangesproken , of heeft iemand anders iets gezien en/of gehoord 
?? (een ieder van ons is toch W.A. verzekerd) ,  laat het mij dan a.u.b. weten .Dank 
u voor de aandacht. 

J. van der Aalst, Van Rijckevorsellaan 11,  5673 NE Nuenen.

“De Inloop” in Gerwen tijdens 
de vakantieperiode
De vakanties staan voor de deur. Veel dorpsgenoten trekken er op uit op 
zoek naar een doorbreking van de onontkoombare cadans van het leven van 
alle dag. Toch zullen ook velen thuis blijven en hun verstrooiing zoeken in 
wat zich voordoet. Daarom is het goed te weten dat de medewerkers Werk-
groep Leefbaarheid Gerwen (WGL) de Inloop tijdens de vakantie gewoon 
laten doorgaan. 

Elke week kan iedere Gerwenaar op 
maandagmiddag van 13.30 -15.00 uur 
terecht in d’n Heuvel. Gewoontege-
trouw is er dan een bakje koffie, een 
praatje of voor de liefhebbers een 
wandeling op maat. 
Op 25 juli wordt er op verzoek weer 
een spelletje kaart gedaan of sjoelen 
voor wie daar meer interesse voor 
heeft. Voor deze activiteiten kan een 
beroep gedaan worden op vervoer. 
Dus zij die minder goed ter been zijn 
en dus aangewezen op vervoer kun-

nen dat melden, zodat bezoek aan de 
Inloop toch tot de mogelijkheden be-
hoort. Daar dient wel een kleine ver-
goeding voor te worden betaald. In-
formatie is verkrijgbaar op  de telefoon 
van de WGL: 06 41102625.
Ook de inmiddels gestarte wekelijkse 
fietstochten op vrijdagochtend, gaan 
tijdens deze periode door. Liefhebbers 
verzamelen zich buiten bij d’n Heuvel 
vóór 9.30 uur. Als het regent gaat het 
niet door. Bij twijfel over weersom-
standigheden bellen met 06 41102625.

n



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.

PIano- en basgITaar-
lessen in Nuenen, ge-
geven door ervaren do-
centen. Voor info: 040-
2843533 of 06-23094787

Te kooP: kIPkomPaCT 
CaraVan Type 37,hefdak. 
Bouwjaar 1999, stormluifel 
origineel als nieuw. Tel. 
040-2832788. 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

Verkeersschool

Sinds 1955

NIeUW
v.a. 16,5 jaar autorijles

Reserveer tijdig

rijopleidingen
 • Auto
 • Automaat
 • E achter B
 • Bromfiets
 • Aangepast rijden

040-2831486rEpArAtIE 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!)

Stichting Vrijwilligers thuiszorg
Geldrop/mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 040-2864199.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer  040-2862395 of  040-2844005

AAnhAng
wAgens

verhuur - verkoop
onderhoud

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040-2832029

Aangeboden:   
Hulp in de huishouding. 
Tel. 06-85172042  

More THan Seven     
Berg 52a Nuenen. De koe 
kan weer voor de deur staan! 
We zijn weer bereikbaar! Nu 
alle tuniekjes en jurken 40% 
korting. 

Te koop:     Travelsleeper 
+ voortent + luifel, grond-
zeil, keuken. Kantelbeu-
gels, diepvrieskist tafelmo-
del, douchebak, wastafel, 
e.a.b. Tel. 040-2832605

Tijdens de vakantie

normale openingstijden.

Emiel v.d. Pas
Bloemen en planten

Voor al uw 
bloemen, 
tuin- en 

kamerplanten 

Warme loempia’s
6 voor € 5, 00
Ongebakken 

loempia’s
10 voor € 6,00

Van Oosterhout v.o.f.
 Ondergoed & Nachtkleding 

• Correctie-Onderjurkje
Werkt fantastisch!

Ook strepless te dragen
Alleen vandaag € 13,50

• CAVELLO
Heren boxersshorts

Superstunt! 2 stuks € 24,95
+ 3e GRATIS

• Nachtkleding
Voor het hele gezin: Pyjama’s 

Hachthemden, Shortama’s
Op de gehele collectie 10% korting

VAN EEUWIJK
BEDTEXTIEL
OPRUIMING

Dekbedsets
vanaf € 10,-  
Hoeslakens 

elke 2e halve prijs
Satijnen dekbedsets 
uni. kleuren vanaf € 15,-

Volop keuzen, lage prijzen

Weekmarkt Nuenen
Onderstaande aanbiedingen zijn alléén geldig op maandag 11 juli op de weekmarkt!

Ook op Kermis-maandag is het gewoon markt!
op het Vincent van Goghplein in Nuenen

Van Oosterhout v.o.f.
 Ondergoed & Nachtkleding 

Ahbra
De BH die altijd past!

Bij ons slechts

 € 9,95
Nergens goedkoper!

(Diverse kleuren)

NIEUWE
HARING

VERS VAN 
HET MES

€ 2,25
12 voor € 10,00

KAASHANDEL 
DE GOEY & ZN.
Tegen inlevering van 
deze advertentie

Mosterddille saus 
voor € 1,99

PLATENBURG
Groente & Fruitspecialist
Boxtel, tel. 0411-676114

Hollandse bloemkool
per stuk € 1,-
18 Sinaasappels
Vol sap € 3,-
Verse Ananas

2 suks voor € 1,50 

WELTE FRUIT
SINT OEDENRODE

Mooie kersen 
per kilo € 4,50
Grote perziken 
of nectarine

12 voor € 3,50

MARC EN DAVE DE BEER  - Visspecialiteiten - 

Reclame:
* Botermalse paling *
* Kabeljauwfi let *

(op de huid) 
500 gram € 6,95

* Gezinszak Kibbeling *
Met saus € 7,50

Max 1 p.p.          op=op

m

e
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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. 27 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

  

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

Winnaar week 26: Mevr. Anita Jansen, Van Lieshoutgaarde 1, 5672 AH 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.

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

9 7 2
2 3 8 9 6
1 2 9

7 1

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

Oplossing

PUZZELNUMMER: 00958

Triathlon

Voetbal

Zwemmen

Albert Timmers   
prolongeert titel
Voor de tweede achtereenvolgende keer is de winst op de kwart afstand in 
de Dolphin Triathlon Nuenen gegaan naar Albert Timmers. Met een tijd 
van 1:58:45 wist hij het door hem neergezette parcoursrecord met 27 secon-
den te verbeteren. 

Concours 
Ponyclub Prins 
Willem Alexander 
 
Op zaterdag 2 juli heeft Ponyclub 
Prins Willem Alexander een out-
door dressuurwedstrijd georgani-
seerd op het oefenterrein aan de 
Tweerijten in Nuenen. Ook wer-
den de kampioenen gehuldigd. 

Er was een mogelijkheid om twee 
proeven te rijden. Ook kon er wor-
den deelgenomen aan Bixi dressuur 
en springen. Deze wedstrijd was de 
laatste selectiewedstrijd voor de 
dressuurruiters van kring Eindho-
ven voor de Brabantse Kampioen-
schappen op 13-14 augustus in De 
Mortel. 
 
Uitslagen 

Dressuur 1ste proef 
1. Laura van Gennip CL1
1. Laura van Gennip DB
1. Laura Visarius EM1
2. Julia Visarius DL1
3. Lisa van den Heuvel DL1
3. Kiki Donze DZ2 

Dressuur 2de proef 
1. Romy Hertoghs EB
2. Lisa van den Heuvel DL1
2. Robin Schuts DM1 

Bixi springen 
1. Julia Gevers met Fantasy 

Kringkampioenen dressuur 
Laura van Gennip in het DB met 
Leuns Velds Onyx , CL1 met Nicky en 
ABL2 met Bont-Fire.
Judith van Gennip in het DM1 met 
Special-Indy.

Mooi seizoen voor   
minioren Z&PV Nuenen
Bij de jaargangfi nale in Dordrecht hebben de snelste minioren van Z&PV 
Nuenen afgelopen zondag hun seizoen mooi afgesloten. Robin Goossens, 
Merel Phaff  en � omas van Ekert tekenden alle 3 voor persoonlijke records. 

Aylin Nederlof 
2x Nederlands 
kampioen 
kunstrolschaatsen
Van 1 tot en met 3 juli werden in 
Mierlo de Nederlandse kampioen-
schappen kunstrolschaatsen gehou-
den. Nuenense Aylin Nederlof, na 
een periode van blessures en pas 
weer kort in training, behaalde hier 
een dubbelkampioenschap.

Voor de eerste keer dit seizoen deed ze 
mee met figuren. Haar optreden werd 
beloond met een 4e plaats, met even-
veel punten als nummer 3. Maar in de 
korte kür werd ze eerste. Op de zondag 
mocht ze als 8e starten met de lange 
kür en die lukte perfect. Met een voor-
sprong van 33 punten op nummer 
twee werd Aylin 1e en Nederlands 
kampioen in de klasse jeugd vrijrijden 
(14 tot 17 jaar) en daarmee liet ze haar 
concurrenten ver achter zich. Door dit 
mooie resultaat werd ze ook 1e en 
Nederlands kampioen in de combina-
tie, figuren en vrijrijden. Haar train-
ster Gerrie Obbens was superblij met 
deze prestatie. Door dit resultaat mag 
ze in oktober naar de Interland-Cup in 
Weil am Rhein in Duitsland. De selec-
ties voor E.K. en Europacup worden 
binnenkort bekend gemaakt. 

Aylin Nederlof twee keer Nederlands 
kampioen bij het kunstrolschaatsen.

Lange tijd leek het erop dat de win-
naar van 2011 uit de eerste startserie 
van de kwart zou komen, waar een 
drietal heren al een scherpe tijd had-
den neergezet door een zeer snelle 
fietstijd en een solide looponderdeel. 
Uiteindelijk wist Timmers mede 
dankzij de snelste looptijd er weer 
met de winst vandoor te gaan en de 
tijd van Peter Res uit serie 1, die vori-
ge week derde werd op de halve tria-
thlon van Neerpelt, met 37 seconden 
te verbeteren. De derde plaats ging 
naar Sven Verlinden, die vorig jaar 
ook al op het podium stond. Bij de da-
mes ging de winst op de kwart afstand 
naar Anouk Caelers in 2:19:53, die 
van begin tot eind op kop lag, op iets 
meer dan 2 minuten gevolgd door Ja-
ny van Gerwen, die de winnares van 
vorig jaar (Marlot Maas) net 3 secon-
den voor bleef.

Ook op de achtste triathlon was de 
winnaar van vorig jaar, Ruben Geys, 
weer de snelste met een eindtijd van 
1:02:57 (31 seconden sneller dan vorig 
jaar). Dit jaar kon hij comfortabel naar 
de eindzege lopen na de snelste 
zwemtijd en de 2e fietstijd te hebben 
neergezet, de nummer 2 meldde zich 
pas bijna 3 minuten later bij de finish. 
De derde plek ging naar Nuenenaar 
Tom Rademaker. Eerste dame bij de 
achtste was Jeanine Kocken, die uit-
kwam in de categorie 14+ van het 

jeugd- en juniorencircuit.

Naast de startgroepen voor de vol-
wassenen werd er ook weer gestreden 
voor het jeugd- en juniorencircuit. 
Verder was er ook dit jaar weer een 
scholierentriathlon, waarbij kinderen 
van de lagere school samen met een 
ouder een korte triathlon mogen af-
leggen. In totaal stonden er dit jaar 30 
enthousiaste koppels aan de start. Als 
laatste vertrokken de trio-teams, 
waarbij een groot aantal Nuenenaren, 
ondersteund door een flinke suppor-
tersgroep, met elkaar de strijd aangin-
gen.

Met ruim 550 deelnemers kan ook dit 
jaar weer teruggekeken worden op 
een geslaagd evenement. Ook het 
weer werkte dit jaar bijzonder goed 
mee waardoor de atleten in het zon-
netje bij een aangename 21 graden 
hun zwem-, fiets- en looponderdeel 
konden afwerken. De sfeer zat er in 
het centrum ook goed in met een 
groot aantal toeschouwers en goed 
gevulde terrassen. Naast een flink 
aantal deelnemers kon de organisatie 
ook dit jaar weer rekenen op een gro-
te groep vrijwilligers (waaronder de 
27MC club van Nuenen), die onmis-
baar zijn voor het goed laten verlopen 
van het evenement. De datum voor de 
4e editie ligt inmiddels ook al vast: 
zondag 1 juli 2012.

Voor Merel Phaff en Thomas van Ekert 
stond er ieder 1 afstand op het pro-
gramma. Merel kwam aan de start op 
de 100m rugslag, de afstand waarop ze 
zich pas 3 weken geleden had weten te 
plaatsen. Het was voor haar de eerste 
keer dat ze de 100m rugslag in een 50m 
bad zwom, maar ondanks dat wist ze 
zich keurig staande te houden. Als 19e 
geplaatst tikte ze nu als 15e aan in 

1.31.81, waarbij ze halverwege ook nog 
haar 50m tijd wist te verbeteren.
Thomas wist op zijn afstand, de 200m 
wisselslag, geen plekjes te winnen in de 
uitslag, maar was met 3.08.47 wel 
sneller dan hij ooit was geweest in een 
50m bad. Zijn persoonlijk record stond 
op 3.12.28.
Robin Goossens had zich wel op meer-
dere nummers weten te plaatsen, 
namelijk de 100m vlinderslag, 200m 
wisselslag en 100m vrijeslag. Uitein-
delijk was het de 200m wisselslag waar-
op ze haar hoogste klassering wist te 
behalen. Met 2.59.39 zwom ze voor het 
eerst onder de 3 minuten in een 50m 
bad en steeg ze van plaats 12 op de star-
tlijst naar plaats 5 in de einduitslag en 
was daarmee de snelste deelneemster 
uit Brabant. Een mooie prestatie om 
het seizoen 2010-2011 mee af te sluiten.

Paardensport

Kunstrolschaatsen

Vanaf 1 juli 2011 in  Nuenen 
gevestigd

De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen

Tel.  040 - 263 12 00

www.advocatenkantoorintveld.nl

Fietsvierdaagse in 
Mariahout
 
Van 11 t/m 14 juli organiseert BZET 
De Bosduvels haar jaarlijkse fi ets-
vierdaagse voor jong en oud. 

Dit jaar kan er iedere dag tussen 18.00 
en 19.30 uur 30 km gestart worden 
vanaf Restaurant de Pelgrim in de Ma-
riastraat in Mariahout. De kosten voor 
deelname bedraagt €1,50 per avond. 
Meteen vier avonden inschrijven kan 
ook, dan zijn de kosten €5.
De tochten zijn uitgezet over de weg 
en voeren door de mooie en landelijke 
omgeving van Mariahout en zijn ge-
schikt voor alle type fietsers. Wielren-
ners, toerfietsers, families met kinde-
ren, ja zelfs MTB’rs die even over de 
weg willen, kunnen hieraan meedoen. 
Op alle routes is onderweg een pauze-
punt ingericht. Ook kunnen deelne-
mers er na afloop nog even gezellig 
nakletsen op het gezellige terras van 
Restaurant de Pelgrim. 

u
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Nieuwe voorzitter RKGSV
Frits Driessen is de nieuwe voorzitter van RKGSV. Frits neemt het voorzit-
terschap over van Bas Lammers. 

Bas trad op 30 juni tijdens de ledenverga-
dering af en stelde zich niet meer 
herkiesbaar. Frits is geen onbekende van 
het bestuur. Hij heeft in het verleden jar-
enlang de functie van secretaris vervult. 
Tijdens de jaarvergadering heeft Frits zi-
jn plan gepresenteerd hoe hij de ko-
mende jaren RKGSV wil besturen. De 
leden reageerden vol enthousiasme op 
deze aanpak en met hem aan het roer 
heeft RKGSV vertrouwen voor in de 
toekomst.

Aftreden Lammers
Tijdens de algemene ledenvergadering 
heeft Bas Lammers afscheid genomen 
van het bestuur en zich niet meer 
herkiesbaar gesteld. Bas heeft 25 jaar in 
het bestuur van RKGSV gezeten. De laat-
ste 10 jaar was hij voorzitter van de 
vereniging en daarvoor was hij penning-
meester. Namens RKGSV heeft hij de zil-
veren speld gekregen voor 25 jaar lid-
maatschap en werd hij door de leden 
benoemd tot erelid. Ook was er een af-
gevaardigde van de KNVB. Namens de 
KNVB kreeg Bas de gouden waarder-
ingsspeld opgespeld.
Tijdens de jaarvergadering werden 
verder nog 7 leden gehuldigd voor 12,5 
jaar lidmaatschap en 3 leden voor 25 jaar 
lidmaatschap. Bernard Smits werd gehul-
digd voor 50 jaar lid van RKGSV. Hij 
werd ook benoemd tot erelid van de 
vereniging.

Bas Lammers, aftredend voorzitter.

Frits Driessen, nieuwe voorzitter RKGSV 

Jubilarissen bij algemene 
ledenvergadering van NKV 
 
Tijdens de ALV van 23 juni jl heeft NKV, Bert Grooten, Evert Bloos en Annie 
Habraken gehuldigd voor het 25 jarig lidmaatschap bij NKV.
 
Het bestuur van NKV heeft tijdens de 
ALV Ton van der Heiden voorgedra-
gen als Erelid van NKV.  Momenteel 
verzorgt Ton nog de scheidsrechters 
coördinatie en planning namens NKV 
binnen het KNKV. Heeft diverse func-
ties bekleed   bij NKV als ook binnen 
het KNKV, is al jarenlang KNKV 
scheidsrechter, begeleider en opleider. 

Geeft nog steeds trainingen, heeft zich 
ingezet om het technisch beleid van 
NKV mede vorm te geven.  

Ook bestuurlijk heeft NKV een wisse-
ling ondergaan. Gertjan Riet voorma-
lig bestuurslid Jeugd technische Kom-
missie heeft zijn positie neergelegd. 
Mike Risseeuw volgt hem op.

Jubilarissen Bert Grooten (Midden op foto), Evert Bloos (rechts op foto) speler van 
NKV en Annie Habraken ontbreekt op deze foto. 

Korfbal



Direct zelf 
regelen, direct 
geholpen 
Een reisverzekering aanvragen of vreemde 
valuta bestellen voor uw vakantie? 
Dat regelt u direct zelf! Eenvoudig bank
zaken regelen, thuis vanachter de computer. 
Ga op www.rabobank.nl/dommelstreek 
naar het kopje ‘Direct zelf regelen’. Klik op 
uw vraag, vul het webformulier in of klik 
op de link en wij helpen u direct verder. 
Geniet van een onbezorgde vakantie.

Afscheid 
Joop Kummeling 
Na twaalf jaar heeft Joop Kummeling 
tijdens de ledenraadvergadering op 
21 juni afscheid genomen van de raad 
van commissarissen. 

De raad van commissarissen is een 
belangrijk klankbord voor de directie. 
De afgelopen jaren was Joop voorzitter. 
Begin dit jaar droeg hij de voorzitters
hamer over aan Andries Mulder. ‘Ik heb 
het voorzitterschap ervaren als heel 
boeiend en intensief. Mijn termijn zit erop. 
Jammer, ik had nog wel door willen gaan.’

Van 20 tot en met 24 juni vierde Rabobank 
Dommelstreek voor de eerste keer de 
‘Week van de Coöperatie’.  
We kijken terug op een geslaagde week 
vol bijeenkomsten en activiteiten. 

Zo nam Adjiedj Bakas zijn toehoorders mee in 
zijn boeiende en humoristische verhaal over 
de sterk veranderende wereld, gingen klanten 
aan tafel met directie en management, is er 
door startende ondernemers een netwerk
wandeling gemaakt en zijn medewerkers van 
de bank aan de slag gegaan als vrijwilliger bij 
vele lokale initiatieven.

Ook dit jaar kunnen verenigingen en 
stichtingen uit Geldrop, Heeze-Leende en 
Nuenen profiteren van 'Steuntje in de rug'. 

Wilt u de clubkas spekken? 
Meld uw club dan aan vóór 15 september. 
Ga voor het aanmeld formulier en meer 
informatie naar
www.rabobank.nl/dommelstreek. 

Terugblik 
‘Week van de 
Coöperatie’
Betrokken bij elkaar

Meld uw club 
aan en spek 
de clubkas!

Vrijdag 24 juni vond de spannende finale plaats van de innovatiewedstrijd ‘Het beste idee van 
Dommelstreek’. Op het sfeervolle Horecaplein in Geldrop presenteerden de twaalf finalisten hun 
idee, afgewisseld met optredens van Timo Weijers, Eric Jaspers, Mark Elbers en Piano en Co. 

De winnaars zijn: 
Julia van Rijsingen (Heeze)
categorie Scholieren  wint met haar idee de 'deurmat':  € 10.000
Floris Jan Damen (Nuenen)
categorie Particulieren  wint met zijn idee de 'antilek toiletzitting':  € 12.500
Paul Kuijpers (Geldrop)
categorie Ondernemers  wint met zijn idee de 'rolluikreiniger':  € 25.000

Winnaars ‘Het beste 
idee van Dommelstreek’

Cor-Jan Jacobs Marc van Heuven

Vreemd dat u geen hypotheek bij 
Rabobank Dommelstreek heeft

Winnaar Floris Jan Damen

Eén op de vier huizenbezitters heeft een 
hypotheek bij de Rabobank. En dat is niet 
voor niets. U kunt vertrouwen op een 
deskundig en betrouwbaar advies dat past 

bij uw persoonlijke wensen en ambities. 
Niet alleen voor nu maar ook voor de 
toekomst. En dat is niet alles. Bij het afsluiten 
van een hypotheek in de maanden juli en 

augustus, ontvangt u voor het hele 
gezin kaarten voor de cultuuroptocht van  
de Brabantsedag. 

Thuis in Nuenen
Rabobank Dommelstreek: Natuurlijk!

Contactgegevens: Rabobank Dommelstreek  |  telefoon: (040) 280 75 00  |  email:  info@dommelstreek.rabobank.nl  |  internet: www.rabobank.nl/dommelstreek  |   @rabodommelstr

Maak direct een afspraak
Onze vakkundige adviseurs CorJan Jacobs en Marc van Heuven staan voor 

u klaar voor een vrijblijvend adviesgesprek.  

Bel (040) 280 75 00 of ga naar www.rabobank.nl/dommelstreek.
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