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Renee van der Zanden 
ontwerpt winnende ‘Preuvenelap’
Door Monique van Hagen
Voor het grootste eetfestijn van Nederland, het Preuvenemint in Maas-
tricht, heeft de studente Renee van der Zanden, afkomstig uit Nuenen, de 
ontwerpwedstrijd gewonnen voor het betaalmiddel van dit evenement, ‘De 
Preuvenelap’. De Preuvenelap geldt als het enige wettige betaalmiddel op 
het Preuvenemint dat in augustus plaatsvindt. De Preuvenelap wordt dan 
ook honderdduizenden keren gedrukt.
Al op jonge leeftijd was Renee creatief 
bezig. In de jaren dat zij op basisschool 
De Rietpluim zat, heeft zij haar inte-
resse voor het (toen nog vooral) teke-
nen ontwikkeld. Een hoogtepunt voor 
haar was toen zij in groep 8 een ont-
werp mocht maken voor het decor 
van de eindmusical. Na de Rietpluim 
heeft zij de Havo gedaan op het Ec-
kart, waar zij zich meer ging richten 
op vakken als; tekenen, handvaardig-
heid, CKV en kunstgeschiedenis. 
Na de middelbare school is zij de op-
leiding Interieur aan het  St. Lucas in 
Boxtel gaan volgen. Ze had nog lang 
niet het idee dat dit haar eindbestem-
ming was en wilde ontzettend graag 
door. Een goede aansluiting daarom 
was de  Academie voor Beeldende 
Kunsten in Maastricht, waar zij uit-
eindelijk als tweedejaars studente de 
richting Illustratie volgt, wat haar su-
per goed bevalt! De eerste keer dat ze 
naar deze school ging, kon ze de crea-
tiviteit van de studenten gewoon 

proeven als het ware. Studenten bar-
sten van de creativiteit en de leraren 
zijn ontzettend inspirerend, zij zijn 
eigenlijk ook meer begeleidende als 
leraar. Op deze school sta jij als stu-
dent centraal en is het van groot be-
lang dat je tijdens deze 4 jaar als het 
ware ‘ontdekt’. Waar liggen jouw pas-
sies, interesses en hoe kun jij jouw kijk 
op deze dingen tot een beeld vertalen 
etc. (Illustratie valt onder visuele com-
municatie net zoals Grafisch, Foto-
grafie, Animatie). Maar bovenal is 
Maastricht natuurlijk een fantastische 
stad om daar te mogen studeren.

Het is voor de eerste keer dat Renee 
een prijs, zoveel eer en ook nog een 
mooi bedrag heeft ontvangen voor 
een ontwerp. Het prijzengeld gaat zij 
deels besteden aan een reis naar New 
York, waar zij volgend jaar met school 
heen gaat en verder houdt zij een deel 
apart voor de vakantie, en nog een 
deel voor studiemateriaal.

Een dolblije Renee van der Zanden met het winnende ontwerp van de Preuvene-
lap.             (foto: Kenneth Tan)

Kloostertuin
Kinderen vergapen zich bij de cuvettes van de IVN in de Kloostertuin. Daarin 
zijn de alpenwatersalamander en de kleine watersalamander goed te zien. Achter 
in de Kloostertuin zijn de kinderen aan het vissen. In bakken worden de diertjes 
verzameld. Lynn Gevers kijkt toe. De salamanders zitten alleen in de sloot en 
niet in de vijver. En hoe ze daar terecht gekomen zijn. Dat kan eigenlijk niemand 
precies vertellen. Ze zitten daar gewoon. Het is goed water voor de salamanders. 
En speciaal voor Koninginnedag hebben ze een oranje buikje! 

(Foto Elwien Bibbe)

Lustrum Mannenkoor 
feestelijk geopend
Met een diner-chantant werd op zaterdag 21 april de viering geopend van 
het 3e lustrum van het Nuenens Mannenkoor (NMK).

In de tot een sfeervol restaurant om-
gebouwde John Geven Studio’s werd    
’s avonds voor de koorleden en part-
ners, familie, vrienden en vriendin-
nen, sponsors en belangstellenden een 
voortreffelijk 5-gangendiner geser-
veerd. Gastvrouw was Lidy Smeulders 
die de diverse culinaire en muzikale 
onderdelen op charmante wijze aan-
kondigde. Na de opening door het 
NMK, dat een selectie zong uit hun 
repertoire van de afgelopen 15 jaar, 
konden de 175 aanwezigen tijdens het 
diner verder genieten van vocale op-
tredens van achtereenvolgens Anna 
Luna, Carlos Donkers en afzonderlijke 
leden van het NMK. Ook de muzikale 
omlijsting door pianist Evert Kielen 
zorgde voor stemmige muziek bij het 
dansen. 
Internetgalerie Borchgreve uit Nue-
nen had in het restaurant een prach-

tige expositie verzorgd van diverse 
schilderijen waaronder ‘Indianenver-
halen’ van de schilder Ad Versteijnen. 
Galeriehouder Gerard Stabel schonk 
dit kunstwerk aan het NMK om tij-
dens het diner te veilen. Het bestuur 
van het NMK had besloten om de op-
brengst te bestemmen voor een goed 
doel en wel voor hun koorlid Peter 
Reemst, die parttime werkzaam is als 
chirurg in Mutomo Hospital in Kenia. 
Veilingmeester Harry van Duijnhoven 
zorgde op onnavolgbare wijze voor 
een schitterende opbrengst van                  
€ 825,- die hij samen met voorzitter 
Nico Smid namens het NMK aan Pe-
ter en Katinka mocht overhandigen. 
Met dank aan allen die aan de avond 
hebben meegewerkt kan worden te-
ruggezien op een schitterende ope-
ning van het lustrumjaar van het 
Nuenens Mannenkoor. 

Harry van Duijnhoven en Nico Smid overhandigen de cheque aan Peter en Ka-
tinka Reemst.

Openingstijden 
tweedehands 
kledingwinkel 
De Vlinder
In verband met de vakantie en Hemel-
vaartsdag is de kledingwinkel in 
Vrouwencentrum De Vlinder aan de 
Sportlaan 12 op 3 mei en 17 mei geslo-
ten. In plaats daarvan is de winkel 10 
mei geopend van 12.00 tot 15.00 uur. 

Vanaf donderdag 31 mei bent u van 
12.00 tot 15.00 uur weer van harte 
welkom. De winkel is iedere donder-
dag in de even weken open.
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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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De aanvragen liggen ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) bij de balie Wonen en 
Openbare Ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen.

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  
24/04/ N-HZ-2012- Papenvoort 19 Bouwen  25/04/2012 
2012 0035  Slopen RO Plaatsen 

    aanbouw en slopen 
    bijgebouw   
 
25/04/ N-HZ-2012- Stad v. Gerwen 9 Bouwen
2012 0037   Slopen Slopen en 25/04/2012 
    verhogen dak
    bestaande stal

      
Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Stichting	Buitenschilderdag	Nuenen	zijn	vergunning	en	onthef-

fing verleend voor het organiseren van een Buitenschilderdag op 
zondag 20 mei 2012 in het Park (verzenddatum 26 april 2012);

•	 aan	de	heer	A.	van	de	Wiel	 (John’s	Kitchen)	zijn	vergunning	en	
ontheffingen verleend voor het organiseren van het evenement 
“Nuenen	steunt	Alpe	d’Huzes”	op	25	en	26	mei	2012	in	het	win-
kelcentrum	Kernkwartier	(verzenddatum	27	april	2012).

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 voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Her-
togenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90 125, 5200 MA ‘s-Her-
togenbosch, worden verzocht terzake van het bestreden besluit een 
voorlopige voorziening te treffen.

Nuenen, 3 mei 2012                      

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

•	 Zwerfafval	in	de	door	de	gemeente	geplaatste	afvalbakken.	
Uw containers mag u aanbieden vanaf 22.00 uur op de dag vóór de 
ophaaldag en moet u op de ophaaldag vóór 22.00 uur binnenzetten. 
Grof huisvuil, snoei-, bouw- en sloopafval etc kunt u bij de milieustraat 
inleveren. Meer informatie over de milieustraat is terug te vinden op 
www.nuenen.nl	onder	“wonen	in	Nuenen”.

Grote containers
Als u een container op gemeentegrond wilt plaatsen, heeft u hiervoor 
geen vergunning nodig. Wel zijn er een aantal voorwaarden. Zo mag 
de container:
•	 Geen	schade	toebrengen	aan	eigendommen	van	de	gemeente	(of	

van een ander);
•	 Niet	gevaarlijk	of	hinderlijk	geplaatst	worden;
•	 Het	meest	doelmatige	gebruik	niet	verhinderen.
Let wel op: in centrum- en/of winkelgebieden verhindert u door het 
plaatsen van een container soms het meest doelmatige gebruik omdat 
u bijvoorbeeld een parkeerplaats bezet in een gebied waar weinig 
parkeerplaatsen zijn. Voor het plaatsen van een container in een cen-
trum- en/of winkelgebied kan daarom een ontheffing nodig zijn. Bent 
u van plan een container te plaatsen in deze gebieden? Informeert u 
dan van tevoren bij de gemeente of een ontheffing nodig is. Hiervoor 
belt u het algemene telefoonnummer van de gemeente: (040) 2631 
631.

Regelgeving en contactgegevens
De regelgeving kunt u terugvinden in de afvalstoffenverordening, Al-
gemene Plaatselijke Verordening en in de jaarlijks uitgegeven afvalka-
lender. De verordeningen zijn te vinden op www.nuenen.nl onder 
“bestuur	en	organisatie”.	
De	BOA’s	zijn	bevoegd	om	overtredingen	van	de	genoemde	regelgeving	
te bekeuren. Als u vragen heeft naar aanleiding van deze publicatie 
dan kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken via 
telefoonnummer (040) 2631 631. Voor meldingen over onder andere 
zwerfafval kunt u contact opnemen met het meldpunt van de ge-
meente Nuenen via telefoonnummer (040) 2631 699.

ONTVANGEN AANVRAGEN VERGUNNI NG
Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:

•	 Aanvrager:	Stichting	Knipoog	uit	de	hemel	voor	het	organiseren	
van een rommelmarkt op zondag 24 juni 2012 op een gedeelte van 
de straat Hoge Tom;

•	 Aanvrager:	V.O.F.	Boersma-Sterrenberg	voor	het	innemen	van	een	
standplaats met suikerspin en snoep respectievelijk het innemen 
van	een	standplaats	met	oliebollen	in	het	Park	t.o.	het	Klooster	
tijdens carnaval 2013;

•	 Aanvrager:	Ponyclub	Prins	Willem	Alexander	voor	het	organiseren	
van een Concours Hippique op 23 en 24 juni 2012 op het weiland 
aan de Dubbestraat gelegen tegenover huisnr. 4.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
Postbus 10 000, 5670 GA  Nuenen.

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

COLLECTE
In de week van 6 t/m 12 mei 2012 wordt gecollecteerd door Astma 
Fonds	(binnenkort	Longfonds).

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 6 mei aangewezen als koopzon-
dag voor de bedrijven uit gebied II. Dit wil zeggen alle wegen buiten 
de bebouwde kom van de gemeente Nuenen c.a. Alle bedrijven uit 
gebied II mogen op deze dag geopend zijn.

AFVAL EN CONTAINERS
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze	aandachtspunten	voor	de	opsporingsambtenaren	(BOA’s)	zijn	
benoemd.	Wij	zien	gedurende	week	19	en	week	20	van	2012	extra	toe	
op het thema afval en containers. Op de naleving van andere regels 
wordt uiteraard ook toegezien. 

Afvalbakken
Een schone openbare ruimte is belangrijk in uw leefomgeving. De ge-
meente draagt een steentje bij door het plaatsen van afvalbakken in 
de openbare ruimte en het inzetten van een schoonmaakploeg. De 
afvalbakken in de openbare ruimte zijn alléén bestemd voor zwerfaf-
val (afval van beperkte omvang) en niet voor huishoudelijk afval, 
chemisch afval etc. Daarnaast moet u het afval thuis in de goede 
afvalbakken/zakken deponeren:
•	 Huishoudelijk	afval	in	de	grijze	container;
•	 Groente-	fruit-	en	tuinafval		in	de	groene	container;
•	 Papier	in	de	blauwe	container;
•	 Plastic	afval	in	de	daarvoor	bestemde	vuilniszakken;
•	 (Klein)	chemisch	afval(	KCA)	in	de	daarvoor	bestemde	afvalbak-

ken; 

te.  Dit is een meststof die 8 à 9 maan-
den voeding geeft aan de planten. 
Kortom allemaal voordelen voor de 
consument. 
De hangpotten worden allemaal in ei-
gen tuinderij gekweekt. Er is een enor-
me keus uit zeer veel verschillende 
hangpotten met diverse kleur en/of 
bloemcombinaties. Een echte aanra-
der voor een moederdagcadeau. U 
bent van harte welkom in de kas op 
het adres Tuindersbedrijf André van 
Rooy, Alvershool 5a in Gerwen.

Easy Pot hangpot
Dit seizoen introduceertTuindersbedrijf André van Rooy   de splinternieu-
we Easy Pot hangpot. Deze is dit jaar voor het eerst op de markt en exclusief 
hier verkrijgbaar.
Deze hangpot is voorzien van een wa-
terreservoir van 1,5 liter en heeft een 
doorsnee van 27 cm. Deze is voor de 
consument erg handig in het gebruik. 
Door het grote waterreservoir is de 
kans op uitdroging minimaal. Dit is 
voor de consument natuurlijk erg be-
langrijk, zeker als er een warme zomer 
komt. Bovendien blijven de bloemen 
in de hangpot veel langer mooi en zal 
de bloemenpracht veel uitbundiger 
zijn. Zoals al vele jaren zijn deze hang-
potten allemaal voorzien van osmoco-

Een ruime keus uit veelkleuruge bloemcombinaties met de Easy Pot hangpot.

Boek Herdenkingsbomen 
Nuenen c.a.
Heemkundekring De Drijehornick uit Nuenen heeft een boek uitgebracht 
over de plaatselijke herdenkingsbomen, getiteld: Herdenkingsbomen in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. De tekst en opmaak zijn van Bob de Smit.
In het boek worden 36 herdenkingsbo-
men behandeld die in onze gemeente 
staan. Per boom wordt de locatie ver-
meld, de reden van plaatsing en het 
verhaal van de boom. In het voor-
woord wordt kort ingegaan op het fe-
nomeen ‘herdenkingsbomen’. 
Verder komen zeven verdwenen her-
denkingsbomen aan bod, zoals de 

De oudste is van de Wilhelmina-linde 
uit 1898. Achterin het boek staan foto’s 
van alle beschreven bomen en de daar-
bij behorende gedenkplaten voor zo-
ver beschikbaar.

Bob de Smit, Herdenkingsbomen in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Over bomen voor 100-jarigen, Oran-
je- en andere gelegenheidsbomen. 
(uitgave Heemkundekring De Drije-
hornick). A4-formaat, 56 pagina’s. 
Verkrijgbaar in de heemkamer  in Het 
Klooster. Geopend: di 9.30 -12.00 uur. 
en wo 19.30-21.30 uur.

De titel van het boek in Italics, dus 
schuin. En de onderste regels een iets 
kleinere tekengrootte.

Wentelwiek-boom en de De Vooruit-
gang 100 jaar-boom en is er een hoofd-
stuk Alternatieve herdenkingsbomen, 
zoals de Boord-bomen. Ook zijn er 
drie twijfelgevallen. Dat zijn bomen 
die wel speciaal zijn geplant maar het 
is onbekend door wie of waarom. Leuk 
zijn de twaalf oorkondes die bij een be-
paalde herdenkingsboom horen.

“The Best Real Soul Disco Party” 
in Het Klooster

Op zaterdag 19 mei gaan de voetjes van de vloer in Het Klooster met 
The Best Real Soul Disco Party. De Soulparty is al jaren een feit in Het 
Klooster, dit jaar zal het in een ander jasje worden gestoken, maar nog 

steeds met de beste Disco Soul muziek.
DJ Hilco Slik verzorgt deze avond in samenwerking met Esta Loca. Hilko 
Slik is een zelfstandig DJ en voice-over met een eigen studio, maar is ook 

werkzaam bij Sky Radio en Radio Veronica. Door zijn vele ervaring kan deze 
DJ de beste Soulnummers draaien. Esta Loca verzorgt de onmisbare verlich-

te dansvloer en de vele discoverlichting.
Tijdens deze avond zullen er prijzen worden uitgereikt aan de best verkleed-

de bezoeker. Ook als er kaarten worden besteld voor 7 mei dan wordt er 
kans gemaakt op één van de 5 VIP arrangementen voor 4 personen die Het 
Klooster verloot. “The Beste Real Soul Disco Party”  op zaterdag 19 mei van 
21.00 – 02.00 uur. Voorverkoop € 10,- aan de deur € 15,-. Kaarten bestellen 

kan via www.hetklooster.org. De dresscode is Soul.



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.ToT ziens bij

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

 

 

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

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

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 4 eN 5 mei: 
raapstelen, 2 bosjes .......................1,25
courgettes, 2 stuks .........................0,99
Nw. oogst malta aardappelen, hele kilo 1,25
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 7 mei:

Witte kool,  panklaar, 1/2 kilo ..........0,69
DiNSDag 8 mei:

andijvie,  panklaar, 1/2 kilo ..............0,99
WOeNSDag 9 mei:

chinese wokgroenten, 1/2 kilo .....1,45
DONDerDag 10 mei:

gekookte bieten, 1/2 kilo ...............0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week vaN 4 mei t/m 10 mei:

elstar, 2 kilo ......................................1,99
Jonagold, 2 kilo ................................1,79
Stroganoff salade, 250 gram ..........1,59
Perssinaasappels, 12 stuks ...........1,99

Lekker en 
snel klaar

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

Kalfs hamburgers
4 stuks  ....................  4,50
Figaro
100 gram ...................................................1,25 
100 gr. Mortadella +
100 gr. Rauwe ham samen .....3,95
Quiche Lorraine
“Uit eigen keuken”, per stuk ...............1,50  
Gevulde paprika
100 gram ...................................................1,15 
Lasagne
“Kant en klaar”, 500 gram ..................4,95

 

SPecial

SPecial

kOOPJe

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

Brood van de maand: Mei
Maïsbrood

Proef de heerlijke lente

Ze zijn er weer:
Onze overheerlijke 
Aardbeiensloffen
nu voor maar

Granerybrood

Actie geldig van 4 mei t/m 10 mei:

€ 7,95

€ 1,99

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

Voor de best belegde broodjes!!!

Wie tekent & ontwerpt de mooiste 
verjaardagstaa  

Kom naar de winkel en win 
een spannend voorleesboek

WWW.ANNATOER.NL

ANNA KOMT NAAR U TOE
Weet u dat 3 op de 10 dorpsgenoten regelmatig last hebben van 
darmklachten? Of dat 25% van de mensen in uw wijk last heeft 
van spataderen? Tijdens de Anna Gezondheidstoer informeren 
onze specialisten u op locatie uitgebreid over darmklachten en 
spataderen. Daarnaast spreken zij over aambeienklachten en 
problemen van snotneus tot oorontsteking. De specialisten laten u 
eveneens kennismaken met de persoonlijke en betrokken werkwijze 
van het kleinschalige St. Anna Ziekenhuis.
 
AANMELDEN
Hebt u interesse om één van deze avonden bij te wonen? 
Meld u dan aan via www.annatoer.nl of telefoon 040 - 286 4874.

Twitter mee 

via #annatoer

St. Anna Ziekenhuis organiseert

INFORMATIEAVONDEN IN 
NUENEN EN BRANDEVOORT

WOENSDAG 16 MEI Het Klooster in Nuenen

VOORLICHTING OVER DARMKLACHTEN EN AAMBEIEN

DINSDAG 22 MEI  Wijkhuis ‘t Brandpunt 
in Brandevoort

VOORLICHTING SPATADEREN EN ‘VAN SNOTNEUS TOT OORONSTEKING’

van Heijstlaan 31 - Nuenen (Boschhoeve) Rianne Swinkels 06-41 00 88 22

Kapsalon

Boschhoeve

NIEUW in Nuenen (Boschhoeve)

www.kapsalonboschhoeve.nlUw kapper voor he
t hele gezin!

Vergelijken kost niets, 
teveel betalen voor uw hypotheek 

komt elke maand terug!

Weerswinkel 7 L
5673 PM Nuenen
06-46 31 41 52

www.straatman-kolsters.nl

www.verkeersopleidingkriegenbergh.nl

Wij verzorgen rijopleidingen voor:
• Auto (schakel en automaat)

• Motor
• Bromfiets
• Aanhanger
• Theorielessen

Voor meer informatie:
Weverstraat 14 A
5671 BC Nuenen

Nuenen: 040-2835544
Gemert: 06-25002664
Son en Breugel: 06-28833969

RIJLESSEN MET BOVAG GARANTIE

Nu € 40,- extra korting bij inschrijving op een 
auto-, motor- of aanhangerpakket.

Auto rijles vanaf 16,5 jaar

40 jaar!
Rond de Linde nu compleet digitaal 

op www.ronddelinde.nl 



Wij gaan er voor !!!!!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Salami
100 gram ......................................................................................................................139

Rucolarolletje
“Special”, 100 gram ....................................................................................200

Bij 150 gr. gebraden entrecote 
gratis 100 gr. selderij-salade

Asperge soep
Uit eigen keuken, liter ............................................................................375

Rozinski
“Special”, 100 gram ....................................................................................160

DEZE WEEK:

Varkenshaas-saté
4 voor ..........................................................................................................................................600

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

KINDERKLEDING MEGA ZOMER SALE!!!
Maten 50 t/m 176 – 12.000 stuks!

Alle kleding tot 80% korting!
Guess, Replay, Diesel, Retour jeans, Pepe jeans, 

NoNo, Moodstreet, Design Heroes, Blablabla, Funky 
XS, Flo, Relaunch, Blue System, Miss 60, Name It, 

Eager Beaver, Doerak, Outfitters Nation, Happy Horse 
en nog veel, veel meer….

WANNEER?
Zaterdag 12 mei van 10.00 uur t/m 16.00 uur.

Waar?
 Spaarpot 20E De Huufkes 89
 5667 KX GELDROP 5674 TL NUENEN

Twee locaties met op elke locatie een ander aanbod.

Gratis parkeren, geen tassen toegestaan,
enkel pin en contante betalingen.

Kijk op www.vogels.keurslager.nl voor onze bbqfolder
Het is goed weer bij:

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

Een groot assortiment

hangpottEn (met waterreservoir)

pErkplantEn

Zondag 6 mei
geopend 

DagElijks vErsE
(gEschilDE) aspErgEs

& aarDbEiEn

Kuippl
anten

Perkp
lanten

Stekpe
rkplan

ten

Geraniu
ms

Alvershool 5a, Gerwen, 040-2847272
Email info@andrevanrooij.nl

Website; www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

Een groot assortiment van

Nieuw:
Easypot hangpot 27 cm.

met waterreservoir van 1,5 liter 
€ 10,- per stuk, 2 voor € 18,50

    Nu  • Tomatenplanten (geënt)
 • Komkommerplanten (geënt)
 • Diverse groenteplanten

Meimaand aanbieding
Geraniums (hang en staand)

€ 0,90 per stuk
In de maand mei: 
ma. t/m vr. geopend tot 20.00 uur

Alles van 
eigen kwekerij

Zondag
6 mei
GEOPEND!
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

BEZORGING:

Telefoon 06 - 48 69 89 19
cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders

van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

Di. t/m Do.: 10.00-18.00 uur

Vrijdag: 10.00-20.00 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN
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Luxafl ex® 
horrenproduct

50%
KORTING*

e2

Houd alle muggen en 
vliegen buiten en kies 
voor een Luxafl ex® hor. 
Nu krijg je het 2e hor-
renproduct met wel 50%
korting! Wil je daarnaast 
geen last meer hebben 
van hooikoorts, kies dan 
voor Poll-tex® gaas, dit 
houdt alle pollen tegen.

Luxafl ex®
binnenzonwerings-

product 

GRATIS*

e4

De actieperiode is van  zaterdag
 31-03-2012 t/m zondag 03-06-2012 
* Vraag uw dealer om de actievoorwaarden 
of kijk op luxafl ex.nl/acties

Kies uit een enorm 
aanbod schitterende
binnenzonwering om je 
huis een nieuw gezicht 
te geven.  Nu het 4e 
binnenzonwerings-
product gratis. Elke 
combinatie is mogelijk.

LUXAFLEX® MAAKT VAN WONEN GENIETEN
IN DE ACTIEMAANDEN VAN DE ZONWERING
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Eerste deel fietsverbinding tussen 
Helmond en Eindhoven is klaar
Op 20 april hebben de heren Fons Jacobs, Peter Tielemans, Martien Jansen 
en Joost Helms feestelijk het eerste deel van de fietsverbinding tussen Hel-
mond en Eindhoven geopend. Met een Floow, een moderne e-bike, kwamen 
de heren aan bij de nieuwe fietsbrug bij Station ’t Hout in Helmond, om het 
bekende lintje door te knippen. 

Vanaf het Station ’t Hout zal aan de 
noordkant van het spoor het fietspad 
worden doorgetrokken tot aan Ton-
gelre in Eindhoven. Zo zal de afstand 
tussen het centrum van Helmond en 
Eindhoven, zo’n dertien kilometer, 
met veel gemak met de fiets af te leg-
gen zijn. De dichtstbijzijnde woningen 
tussen Helmond en Eindhoven staan 
overigens slechts vijf kilometer van el-
kaar, dus verwacht wordt dat het fiets-
pad door veel fietsers gebruikt zal 

Kraamhuur 
jubileum braderie 
in Lieshout
Op Pinkstermaandag 28 mei orga-
niseren de Gardistenbond en de 
Commissie Boerenbruiloft Rao-   
persgat in het centrum van Lieshout 
de traditionele jaarmarkt. Het is dit 
jaar de 25e keer dat deze braderie in 
het dorp wordt gehouden.

De organisatie biedt verenigingen, 
hobbyisten en verzamelaars uit Laar-
beek de mogelijkheid om op deze jubi-
leum braderie (uitsluitend voor ‘non-
food') een kraam te huren. 

U kunt hiervoor contact opnemen 
met de Gardistenbond. Tel. 06-50 
514404 of liever een berichtje naar 
braderielieshout@gmail.com. De huur 
bedraagt € 25,- per kraam. Markt-
kooplieden en verkopers van food    
dienen contact op te nemen met orga-
nisatie- en adviesbureau Koolen en 
Koolen uit Tilburg via hun website. 

Voor verenigingen is de braderie, 
naast het verschaffen van informatie, 
een geschikte gelegenheid om met een 
leuke activiteit extra inkomsten te ge-
nereren. De sluitingsdatum voor het 
aanvragen en betalen van een kraam 
via de Gardistenbond is 19 mei. 

Collecte 
Hartstichting 
opnieuw succesvol
De jaarlijkse collecte voor de Hart-
stichting is weer voorbij, de collecte-
bussen staan weer op zolder. De             
opbrengst van de totale collecte be-
draagt € 10.477,58. Uitgesplitst: Nue-
nen: € 9012,15; Gerwen: € 935,30 en 
Nederwetten: € 530,13. Een prachtig 
resultaat. Met dit geld kan de Hart-
stichting nog meer bijdragen aan on-
derzoek, preventie en behandeling van 
hartziekten. Wilt u meer informatie 
over de Hartstichting? Bel dan het lan-
delijk informatienummer: 0900-300 
0300 of ga naar www.hartstichting.nl . 
Als u het collectantenteam wilt komen 
versterken neem dan contact op met 
Ria  v. Happen, tel.nr. 040-2835570 of 
Nelleke van de Ven, tel. 040-283 3182.

Opbrengst sponsor-
diner Doctors for 
Mozambique veel hoger
Het diner gehouden bij Pezzaz op 24 
april j.l. waarbij de opbrengst voor 
Doctors for Mozambique bestemd 
was en waarover wij vorige week be-
richtten, kende door wat nagekomen 
giften en enkele verdubbelaars een 
veel hoger resultaat. De organisatie 
laat ons weten dat het geweldige be-
drag van ruim € 9.000,-- uit de bus is 
gekomen. Een heel groot succes dus. 
Elke euro van dit bedrag wordt geheel 
en zonder overheadkosten besteed 
aan de artsen in opleiding in Beira, 
Mozambique. Hierdoor is het moge-
lijk om van dit geld weer vier studen-
ten een heel jaar lang te laten studeren 
aan de Universiteit aldaar. Meer infor-
matie vindt u op www.doctorsformo-
zambique.org. 

Ook hakken in steen?
Beeldhouwers 
gezocht bij het CAN
Gaat u dit jaar ook een beeld hakken 
in steen? Er zijn nog plaatsen voor 
mensen die hun tweede beeld ooit wil-
len maken maar zeker ook voor men-
sen die al meer evaring hebben. Het 
beeldhouwweekend van Kunstencen-
trum CAN wordt dit jaar gehouden 
van vrijdag 11 mei tot en met zondag 
13 mei. 

Elk jaar zijn er zo’n 9 tot 12 beeldhou-
wers bezig om gedurende 3 aaneenge-
sloten dagen te werken aan de tot-
standkoming van een zelf ontworpen 
beeld in steen. De lessen worden gege-
ven door beeldhouwer Christa Alaert 
uit Asten. Christa Alaert is in 1991 
cum laude afgestudeerd aan de Hoge-
school voor Wetenschap en Kunst te 
Gent, specialisatie beeldhouwen. 
Voor inschrijvingen kunt u terecht op 
de website van het CAN: www.stich-
tingcan.nl

Nuenense Stichting Connected to Namibia genomineerd

Prijs wordt ingezet voor 
watervoorziening in Namibië
Het project “Door zon naar water” van de stichting Connected to Namibia 
Foundation is genomineerd voor een prijs van Fietsen Scoort. Daarmee kan 
deze Stichting geld verdienen als zij de meeste stemmen heeft van de geno-
mineerden in Noord Brabant. Toos Verbruggen, voorzitter van de stichting, 
laat weten dat bij het winnen van de prijs  het geld gebruikt zal worden voor 
de aanschaf van een nieuwe pomp of zonnepanelen voor een nieuw water-
project wat nu op stapel staat bij de activiteiten die de stichting uitvoert in 
Namibië. 
Nieuwe watervoorziening
De huidige watervoorziening van de 
David Khamuxab Primary school in 
Outjo draait met behulp van een oude 
dieselpomp die hoge onderhoudskos-
ten met zich meebrengt. Het ont-
breekt regelmatig aan diesel. Er is be-
hoefte aan een voortdurende en 
betrouwbare watervoorziening bij de-
ze school waardoor ook de tuin bij de 
school een bijdrage kan leveren voor 
wat extra eten voor de Bushman kin-
deren. Uit onderzoek is gebleken dat 
een waterpomp op zonne-energie de 
school zou kunnen helpen met de wa-
tervoorziening. De Boerenvereniging 
en de Namibian Agriculture Union 
zijn betrokken bij de school en hebben 

de kennis om het proces van installe-
ren en onderhouden te begeleiden. 
Kosten van dit project zijn €15.000,- 
inclusief watertoren, tanks en afraste-
ring.

Helpt u de Stichting met uw stem? 
Om voor de prijs in aanmerking te ko-
men moeten zoveel mogelijk mensen 
stemmen op het project. Dat kunt u 
doen op de website van Fietsen Scoort: 
http://www.fietsenscoort.nl/sponsor-
projecten/noord-brabant/connected-
to-namibia-foundation-door-zon-
naar-water
Voor meer informatie over de stich-
ting Connected to Namibia: www.na-
mibie.biz

NUENEN CA. 
SON EN BREUGEL

KOOPPLEIN.NL
IETS KOPEN OF VERKOPEN?

Verzonden vanaf mijn iPad

Lint en bedrog
Door Elwien Bibbe

Al een paar jaar drink ik samen met de oude en de nieuwe gedecoreerden 
een Oranjebittertje op het Rabobankplein in Het Klooster. Altijd weer leuk 
en gezellig. Want heel veel mensen kennen elkaar.
Een van de eersten op het plein is Dick 
Schoneveld. Met heel veel plezier kijkt 
hij terug op de Nuenense lintjesregen. 
Hij had geen enkel idee dat hem de eer 
te beurt zou vallen. Op de vraag van 
Maarten Houben of hij iets gemerkt 
had, had hij geantwoord: “Pas toen ik 
mijn kinderen zag, kreeg ik argwaan.” 
Waarop Houben reageerde met: 
“Krijgt u dan wel vaker argwaan als u 
uw kinderen ziet.” En dat was niet het 
enige moment, waarop onze nieuwe 
burgemeester de zaal aan het lachen 
kreeg. Het was een lange zit, met zo-
veel gedecoreerden, maar absoluut 
niet saai.

Ik ontmoet nog meer gedecoreerden 
op het Rabobank plein. Daan Verbaan 
is ridder geworden, en voor hem was 
het een complete verrassing tot op het 
laatste moment. Hij was op zijn san-
dalen, eh, nee, geen colbertje. Ze zou-
den nog even een kopje koffie gaan 
drinken in Het Klooster. “En ik zei 
nog, Het Klooster is zo vroeg helemaal 
niet open.” Nou lag de focus helemaal 
op het uitje, dat die dag ter ere van de 
50e verjaardag van dochter Irene 
plaats zou vinden, een tocht langs haar 
roots in Nuenen. Het enige dat hem 
verbaasde was dat het allemaal zo 
vroeg was. De familie moest immers 
uit heel Nederland komen. Pas op het 
moment dat zijn dochter hem wees op 
zijn naam op de stoel in de theaterzaal 
begon het te dagen. En het feest voor 
zijn dochter, dat werd uiteindelijk zijn 
feest!

Albert Hoving kreeg ook een onder-
scheiding. “Ik moest toch in Het 
Klooster zijn. Ik zit in het Oranje Co-

mité. Ik heb zelfs mijn eigen bloemen 
klaargezet. Opeens zag ik mijn zoon 
met de bedrijfswagen, dat was nog 
niet zo vreemd, maar toen ik de kop-
pies van mijn kleinkinderen zag, ging 
bij mij een lichtje op. Ik vind het knap 
dat mijn vrouw niets gezegd heeft. 
Maar ik heb toch ook niets te zeggen, 
grapt zijn vrouw Nettie. We lachen en 
ze vertelt hoe moeilijk dit was. Sinds 
oktober moest ze het stil houden en 
voor een echtpaar dat gewend is om 
elkaar altijd alles te vertellen, viel dat 
niet mee.

Leo Arts werd naar Het Klooster ge-
lokt met de mededeling dat zijn 

KBO Lieshout op excursie 
naar weverij Geldrop
Donderdag 10 mei staat een excursie naar het Weverijmuseum in Geldrop 
op het programma van de Lieshoutse seniorenvereniging. In het museum 
werken de medewerkers op oude weefgetouwen. De gidsen zijn mensen uit 
het vak en zij geven een overzicht van de ontwikkelingen van weeftechnie-
ken gedurende de laatste honderd jaar. Weven kan niet zonder garens. 
Daarom geeft het museum ook aandacht aan het maken van garens met de 
bijbehorende machines. 
De deelnemers vertrekken ’s middags 
om half twee met eigen auto’s vanaf 
het Dorpshuis in Lieshout. Wie zich 
voor de excursie wil aanmelden, kan 
dat opgeven bij de Inloop in het 
Dorpshuis. Wie met iemand mee wil 
rijden, kan dat ook aangeven tijdens 
de Inloop. Kosten voor deelname zijn 
3 euro, voor meerijden betaalt men 
1,50 euro aan de chauffeur.
De vier seniorenverenigingen van 
Laarbeek gaan op dinsdag 8 mei op be-
devaart naar Handel. Deelnemers gaan 
op eigen gelegenheid, men hoeft zich 
niet vooraf op te geven. De Heilige Mis 
in de parochiekerk van Onze Lieve 
Vrouw ten Hemelopneming begint om 
14.30 uur. Na afloop is er een gezellig 
samenzijn in Café ’t Vossenhol. Wie 
graag met iemand mee wil rijden kan 
dat bij de Inloop aangeven. Kosten 
voor meerijden zijn 2,50 euro. Het is 
ook mogelijk om samen te fietsen. Het 
vertrek is om 13.30 uur vanaf het 
Dorpshuis.  Bent u ouder dan 50 jaar 
en lijkt het u leuk om deel te nemen 
aan de activiteiten van de Lieshoutse 
seniorenvereniging of wilt u eerst meer 
informatie, stuur dan een mailtje naar 
Nelly de Groot, e-mail: pjamdegroot@

planet.nl of bel: 0499-422326. Of loop 
gewoon eens binnen bij de Inloop in 
het Dorpshuis. Op dinsdag van 10.00 
tot 11.30 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. 

Opening MFA Nederwetten
De Multi Functionele Accommodatie, ofwel het project Brede School De 
Koppel in Nederwetten is bijna gereed. De laatste hand wordt gelegd aan de 
afbouw. Omstreeks 1 augustus vindt de overdracht plaats aan de gebrui-
kers. Op de eerste plaats aan de basisschool St. Jozef. Daarnaast aan de 
Stichting Newest die het dorpshuis en de sportaccommodatie in gebruik 
neemt. Bovendien wordt door Kids Society Erica een buitenschoolse kin-
deropvang gerealiseerd. Verder worden 6 appartementen en 5 grondgebon-
den woningen opgeleverd.

gaan worden. Ook door recreatieve 
fietsers uiteraard.
Het fietspad, aan de noordkant van 
het spoor tussen Helmond en Eindho-
ven, zal medio 2014 gereed zijn. Het 
zal midden over Landgoed Gulbergen 
lopen en past daarmee perfect in de 
visies en plannen van het Rijk van 
Dommel en Aa. Het SRE is zowel van-
uit het Rijk van Dommel en Aa als 
vanuit de realisatie van het beoogde 
fietspad nauw bij de besluitvorming, 
financiering en uiteindelijke realisatie 
betrokken. Ondermeer is door het 
SRE bij het ministerie van I&M suc-
cesvol subsidie aangevraagd. Het gaat 
hierbij om € 1,2 miljoen subsidie. 
Daarnaast draagt het SRE uit de Mo-
biliteitsmiddelen ongeveer € 9 ton bij. 
Omdat dit fietspad over het grondge-
bied van meerdere gemeenten gaat, 
namelijk Helmond, Geldrop-Mierlo, 
Nuenen en Eindhoven, voert het SRE 
de regie over de realisatie.

schoonzoon Peter Pors een onder-
scheiding zou krijgen. En dat Peter 
een lintje zou krijgen, dat was zo van-
zelfsprekend, dat hij de stap naar Het 
Klooster waagde! Hij bleek het uitein-
delijk zelf te zijn. Leo’s motto: je doet 
iets goed of je doet het niet.
Fien van Grotel stond ’s middags al 
weer voor de kerk met wafels. Ze ging 
voor Stefan van Nagelkerke, dus had 
geen argwaan! Want ze was al eens 
eerder onderscheiden. En dan bevor-
derd worden. Ja, blij vanzelfsprekend.

Rieky Foederer was er niet op vrijdag-
morgen, vertelde iemand mij buiten 
op de zonovergoten Oranjemarkt. Ze 
moest invallen in de Rode Kruis-bun-
galow in Someren. Maar dat was voor 
burgemeester Houben geen pro-
bleem! Hij reed die vrijdag gewoon 
nog even met de onderscheiding naar 
Someren.

19 onderscheidingen vielen in Nuenen 
en één Nuenenaar, Dhr. Nandoe, werd 
onderscheiden in Den Haag.

Daarmee is een belangrijke stap gezet 
in de realisatie van het dorpsontwik-
kelingsplan van Nederwetten, een 
plan wat begon met het bouwen van 
55 huizen in de Esrand. Met dit geheel 
is door de gemeente Nuenen en de 
woningbouwvereniging Helpt Elkan-
der een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het verbeteren van de leefbaar-

heid van de kleine kern Nederwetten.

Nederwetten wil dit heuglijke feit vie-
ren. Op vrijdagmiddag 31 augustus is 
de officiële opening door burgemees-
ter Houben, gevolgd door een recep-
tie. ’s Avonds is er in de nieuwe voor-
stellingszaal een feest waarbij lokale 
artiesten en groepen zorgen voor de 
muzikale omlijsting. Op zaterdagmid-
dag 1 september is het open huis. Ie-
der is welkom om de nieuwe accom-
modatie te komen bekijken. Ook 
zullen de lokale verenigingen zich pre-
senteren tijdens een verenigings-
markt. Voor de kinderen staan er di-
verse speelattracties opgesteld. Het 
geheel gaat aan het einde van de mid-
dag over in een dorpsbarbecue.
Ter gelegenheid van deze mijlpaal 
wordt met steun van de Provincie een 
boekje uitgebracht dat een tijdsbeeld 
schetst van het hedendaagse Neder-
wetten. Dit boek wordt ook huis aan 
huis verspreid in Nederwetten.

Agenda:
31-08-2012 14.00 uur: Opening MFA 
Nederwetten en receptie voor geno-
digden.
31-08-2012 20.00 uur: Muziekfeest 
met optredens door lokale artiesten.
01-09-2012 14.00 uur: Open huis en 
verenigingsmarkt.
01-09-2012 17.00 uur: Dorps BBQ.
Voor nadere informatie: Bert Willems, 
tel. 040-283 9067 of mail l.willems@
onsnet.nu.



LINDEBLAADJES per FAX of E-MAIL
opgegeven, worden NIET GEPLAATST 

indien niet vooruit betaald is. 
Er volgt geen tegenbericht.

LINDEBLAADJES

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.

HoE gAAt DAt?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur 
kunt u de advertentie aanleveren bij: 

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor advertenties onder nummer wordt € 2,00 extra 
berekend. Bewijsnummer is € 2,00 extra.

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

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

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

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.

Feestje? Huur: Statafels  
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting vrijwilligers 
thuiszorg geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

WIJ vERHuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAg

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

LINDEBLAADJES per FAX 
of E-MAIL opgegeven, wor-
den NIET GEPLAATST in-
dien niet vooruit betaald is. 
Er volgt geen tegenbericht.

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

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.

Ro
nd

 d
e 

Li
nd

e
 o

p 
in
te

rn
et

:

ww
w.

ron
dd

eli
nd

e.n
l

DE BEvEILIgINgS-
SpEcIALISt van Nue-
nen e.o. voor hang en sluit-
werk, spoeddienst na inbraak 
en buitensluitingen, alarm 
en camera, verlichting etc. 
www.kbsvangrootel.nl 
tel: 06 - 53 42 14 18.

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

De beveiligingsspecialist 
van Nuenen e.o. voor hang 
en sluitwerk, spoeddienst 
na inbraak en buitenslui-
tingen, alarm en camera, 

verlichting etc.
www.kbsvangrootel.nl
tel: 06 - 53 42 14 18

praktijk voor persoonlijke bewustwording

LEEF JE LEVEN
        

gelukkiger met jezelf en je relaties
      

www.hoger-bewustzijn.nl
Liz Schouten          040-2906060

 

     

VERSE
ASPERGES

Openingstijden:
Ma.- vr. van 13.00 - 17.00 uur

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

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 34, Nuenen

Tel. 040 - 283 90 01

More than Seven, de 
winkel met de koe; op 
DE HELE coLLEctIE 
50 % koRtINg !!! op = 
op. vrijdag 10.00-18.00 
zaterdag 10.00-17.00. 
Berg 52a, Nuenen.

BIJStERvELD schilder-
werken & Decoratie. 
Voor al uw vastgoedon-
derhoud. Gratis offerte 
0611927715 (Mierlo)

tE koop: z.g.a.n. winter-
banden set 4 stuks, merk 
Goodyear. Maat: 215/65 
R15 96T. + Sneeuwkettin-
gen. Prijs € 350,- Tel. 06-
51373272.

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

Collse Hoefdijk 25, 5674 Vl NUeNeN Tel. 040-2837774

Wist u dat Café René beschikt over een zaal tot 100 personen en 
dat deze voorzien is van airco, een professionele beamer en een 

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

personeelsfeesten - bedrijfsborrels - enz. enz
Bel voor vrijblijvende informatie of kom eens langs!

Parkstraat 3
5671 GD Nuenen
Tel. 040-2838777
Mobiel 0612699691

NUENEN • 040 - 787 80 81 • 06 - 11 08 22 12
vrbouw@onsnet.nu • www.vrbouw-onderhoud.nl

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 06 - 12 45 89 61.

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

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

oERLEMANS kEukENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

OOK VOOR RENOVATIE, AppARATUUR EN dE MONTAGE VAN UW KEUKEN.

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

Witgoedapparaten met 
lichte transportschade. 
Witgoedspecialist Van de 
Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

Wasmachine, koelkast, 
vaatwasser defect? Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

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

voor onderhoud en re-
paratie van uw vloer 
of nieuwe vloer bij 
Bernard Smits. Kerkak-
kers 3, Gerwen. Tel. 040-
2833994/0651935589 of 
kijk voor info op www.
smitshoutenvloeren.n l 
voor het assortiment.

Frietwagen aan huis 
voor al uw feesten v.a. 
4,50 euro p.p. www.friet-
jebrabant.nl of bel 06-18 
880537.

Ekkersrijt 2023  Son
0499 - 460044


STUK?

AIRCO
Léan Mesman BV

AUTO

Vest
€ 69,95

Jurk
€ 89,95

Parkstraat 7 - 5671 GD Nuenen - T 040 283 64 41
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Van Gogh leeft!

      nieuws
Lezing over Van Gogh in Nuenen in 
Denver, Amerika
Een Nuenense inwoner, die werkzaam 
is op het gebied van opleiding & trai-
ning is uitgenodigd om tijdens het 
grootste congres ter wereld op zijn 
vakgebied in Denver, Amerika, een le-
zing te geven met de titel ‘Van Gogh 
on Learning’. Hierin wordt stilgestaan 
bij de brieven van Van Gogh en ook 
zijn werk en verblijf in Nuenen. De 
conferentie heeft 8000 bezoekers uit 
meer dan 70 landen. Een verslag zal in 
Rond de Linden te lezen zijn. 

Vincentre winnaar van de Peeltro-
fee 2012
De Peeltrofee, een prijs voor perso-
nen, projecten of organisaties die een 
bijzondere bijdrage hebben geleverd 

De aanschaf van de Cefla hypermo-
derne lakstraat is in meerdere opzich-
ten opmerkelijk te noemen. “Een der-
gelijke investering is in deze tijd 
inderdaad bijzonder”, aldus Mari Jan-
sen. “Onze orderportefeuille is nu en 
op de langere termijn dermate goed 
gevuld, dat we gewoon geen andere 
keus hadden dan ons machinepark 
verder uit te breiden. Een dergelijk 
technisch hoogstandje kom je in heel 
Zuidoost-Brabant niet tegen. Ook dat 
gegeven vervult ons met trots.”
Niet alleen wordt het prijstechnisch 
nóg interessanter om met het bedrijf 
in zee te gaan, ook maakt de machine 
het mogelijk om ook grote productse-
ries snel van een prachtige laklaag te 
voorzien. “Wat we handmatig in een 
week aan werk verzetten, kan met de-
ze machine in één dag”, legt Mari Jan-
sen uit. De mogelijkheden zijn onge-
kend.” 
Maar ook op het personele vlak maakt 
het bedrijf flinke stappen. Nadat Mari 
Jansen al eerder zoon Ruud zag toetre-
den tot het team, zal per 1 mei aan-
staande ook Coen Jansen als jongste 
telg van de familie het team komen 
versterken. “We maken in alle opzich-

Woef en Co opent 
hondenboetiek in Nuenen
Door Gerrit van Ginkel
 
Op 5 mei 2012 opent hondenboetiek Woef en Co haar deuren in het hartje 
centrum van Nuenen aan de Parkstraat 15a. Terwijl aan stijl en interieur 
steeds meer aandacht wordt besteed, komt de kat of hond des huizes er vaak 
bekaaid af; hun meubels worden regelmatig over het hoofd gezien. Woef en 
Co brengt hierin verandering door manden, kleding en accessoires met 
klasse en stijl voor de hond en woning aan te bieden.
 
“Sfeervol ingericht, overzichtelijk op-
gesteld en diervriendelijk zijn de 
hoofdingrediënten die er voor zorgen 
dat iedereen die de winkel binnen-
stapt zich hier direct op zijn gemak 
voelt,” zegt eigenaar Theo Verharen. 
De winkel heeft duidelijke thema wan-
den. Een wand is volledig besteed aan 
voeding, een wand aan kleding en een 
wand aan accessoires zoals manden, 
riemen en halsbanden. Daarnaast is er 
een kleine verdieping welke is inge-
richt op de verzorging van de hond.
Woef en Co levert voornamelijk exclu-
sieve kleding, handgemaakte halsban-
den, luxe hondenmeubels, hond- en 
woningaccessoires welke door-gaans 
in een reguliere dierenwinkel niet ver-
krijgbaar zijn. Voor voeding en verzor-
ging is gekozen voor toonaangevende 
leveranciers uit binnen- en buitenland, 
waarbij gekozen is voor brokken en 
kant en klaar vers vlees (KVV) zonder 
kunstmatige toevoegingen.
Ook voor verzorgingsproducten voor 

Ingezonden brieven
Bananengemeente Nuenen c.a.
Een dezer dagen las ik een gedachtekronkel, die luidde: achter elke frustratie 
schuilt een gedachte. Ik moest hieraan denken toen ik in het Regio Plus katern van 
het Eindhovens Dagblad van  25 april jl. las dat, weliswaar al schertsend, de 
nieuwbakken burgemeester Maarten Houben van onze gemeente, over de politie-
ke ontwikkelingen binnen zijn gemeenteraad, naar een verslaggeefster van het ED 
via Twitter hierover als achtergrondinformatie meegaf: www.debananenrepu-
bliek.com . Een benaming  die in het algemeen  een negatieve klank heeft. Met een 
kleine woordspeling en de huidige politieke instabiele toestand binnen de Nue-
nense gemeenteraad lees je dan al gauw : de bananengemeente Nuenen c.a. Je zou 
haast denken dat dit zeker ook de frustrerende gedachte van de burgemeester 
Maarten is, die in zijn nog geen 100 dagen van zijn functioneren als burgervader 
van Nuenen,  al te maken heeft gekregen met een gemeenteraad , waarvan enkele 
deelnemende coalitie partijen (het CDA  en de Combinatie)  hun vertegenwoordi-
gende wethouders geheel of deels  in de steek hebben gelaten,  alsmede  met een 
gigantisch tekort in de gemeentekas van ruim vijf miljoen euro. Door de steeds ver-
der afglijdende politieke instabiele ontwikkelingen binnen de Nuenense gemeente-
raad  kan dat  niet anders zijn dat dit een burgemeester wel moet frustreren. Al 
eerder noemde VVD/raadslid Christ Eeuwhorst de Nuenense politiek een bana-
nenrepubliek. Het geeft wel aan hoe de politieke vlag er in de gemeente Nuenen 
c.a. en de Nuenense raad  bij hangt: allerbelabberdst! En dit beeld begint zich 
meer en meer ook bij de Nuenense burger  af te tekenen. Een ontwikkeling voor Nu-
enen die niet bevorderlijk en aantrekkelijk is voor samenwerking met andere 
buurgemeenten, maar wel een ontwikkeling die bevorderlijk  werkt om haar zelf-
standigheid in de waagschaal te leggen en/of koersgericht af te stevenen op een,  
weer eens aangezwengeld,  voorgesteld groot stedelijk gebied onder regie van de 
grote stad Eindhoven, derhalve annexatie. 

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen .

Nieuws met zaken
Nuenens bedrijf klaar voor de toekomst 

Volautomatische lakstraat 
Interieurspuiterij Jansen 
operationeel
Met de onlangs in gebruik genomen volautomatische lakstraat zet Interi-
eurspuiterij Jansen een volgende stap richting de toekomst. De laatste uit-
breiding van het toch al imposante machinepark van de Nuenense spuitspe-
cialist is echter allerminst ingegeven door luxe. “De aanschaf van deze 
machine is pure noodzaak”, zegt directeur Mari Jansen. “Vanwege een ster-
ke toename van het productiewerk, dreigden we vast te lopen. Met dit nieu-
we paradepaardje wordt dat voorkomen en kunnen we onze klanten met de 
vertrouwde kwaliteit op maat blijven bedienen.”

De Nieuwe aanwinst de volautomatische lakstraat.

ten flinke stappen”, meent Mari Jan-
sen. “En ondertussen blijven we doen 
waar we goed in zijn: het verzorgen 
van eersteklas spuitwerk.” 

Of het nu gaat om interieurelementen 
van MDF, hout, metaal, kunststof of 
glas, voor keuken- en meubelfabri-
kanten, interieur- en standbouwers, 
aannemers en binnenhuisarchitecten 
is Interieurspuiterij Jansen al vele ja-
ren een betrouwbare partner voor de 
meest uiteenlopende spuitwerkzaam-
heden. Daarnaast is ook de particulie-
re klant kind aan huis, met name voor 
het overspuiten van onder meer meu-
bels en keukens. 
Naast hoogglans spuiten, dé speciali-
teit van het bedrijf, is de ISO 9002-ge-
certificeerde onderneming ook zeer 
ervaren in het aanbrengen van zijde-
glans, beitsen en patineren. Interieur-
spuiterij Jansen, werkend volgens de 
hoogste kwaliteitsnormen, telt circa 
twintig medewerkers en beschikt te-
vens over een vestiging in het Belgi-
sche Kinrooi. 

 

Een nieuwe hondenboetiek in Nuenen aan de Parkstraat is geopend.

uw hond kunt u bij Woef en Co te-
recht.
“Maar ook vragen over de verzorging 
en gezondheid van de honden, kun-
nen na overleg met onze leveranciers, 
beantwoord worden”, verklaart eige-
naar Theo. ”De relatie met hen is zo-
danig dat zij bereid zijn de bij hen aan-
wezige know-how met ons te delen”. 
Tijdens de opening op 5 mei zal Jean 
Peau international in de winkel aan-
wezig zijn en demonstraties hond ver-
zorging geven. Hierbij krijgt de klant 
uitgebreid uitleg en de gelegenheid tot 
het stellen van vragen over de verzor-
ging van de hond en de producten.

Woef en Co is geopend maandag van 
13.00 tot 17.30 uur, dinsdag en don-
derdag van 09.30 tot 17.30 uur, woens-
dag van 09.30 tot 12.30 uur, vrijdag 
van 09.30 tot 20.00 uur en zaterdag 
van 09.30 tot 17.00 uur. Zondag geslo-
ten. Ga naar www.woefenco.nl voor 
meer informatie.

aan het op de kaart zetten van de Peel, 
is afgelopen zondag uitgereikt aan het 
Vincentre door gebiedsgedeputeerde 
Ruud van Heugten. De winnaar kreeg 
een kunstwerk van de hand van kun-
stenares Leny van den Eerenbeemt uit 
Asten. Namens het Vincentre namen 
Ton de Brouwer en Frans van den Bo-
gaard de Peeltrofee 2012 in ontvangst. 

Over het Vincentre  in Nuenen vindt 
de jury dat het door samenwerking 
tussen diverse partijen en de inzet van 
vele vrijwilligers is uitgegroeid tot een 
publiekstrekker van nationaal allure. 
‘Van Gogh is een symbool voor Bra-
bant en wordt middels dit project ont-
sloten voor een breed publiek’. 

Gratis bezoek bij verlaten basis-
school
Het Vincentre heeft als afscheidsca-
deautje voor het verlaten van de basis-
school alle Nuenense groepen 8 een 
gratis bezoek aan het Vincentre aan-
geboden. Het Vincentre vindt het leuk 
en leerzaam om de Nuenense leerlin-
gen die de overstap maken naar de 
middelbare school, kennis te laten 
maken met Vincent van Gogh en in 
het Vincentre op bijvoorbeeld de 
Ipads Vincent van Gogh te laten ont-
dekken. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

9e Buitenschilderdag Nuenen op zondag 20 mei

Groot festijn in het Park 
en omgeving
 
Op zondag 20 mei vindt weer de jaarlijkse Buitenschilderdag Nuenen plaats, 
dit jaar voor de 9e keer. De Sti2chting Buitenschilderdag heeft als doel om een 
jaarlijks treffen te organiseren voor schilders uit Nuenen en omgeving. Daar-
bij krijgen kunstenaars de gelegenheid om  op de vele plekken die Nuenen als 
“openluchtmuseum” rijk is uit de tijd van Vincent van Gogh 1883-1885, hun 
veldezel op te zetten. De Stichting is onderdeel van Van Gogh Village Nuenen. 
De 9e Buitenschilderdag is in Nuenen in 
het Park te bezoeken van 10 tot 17 uur 
op 20 mei. De officiële opening is om 
13.30 uur in het Park ter hoogte van de 
H. Clemenskerk en zal verricht worden 
door wethouder de heer P. de Witte.

Thema 2012
Het thema voor dit jaar is: de vierjaar-
getijden in ons Brabant. Geïnspireerd 
op één van de uitspraken van Vincent 
van Gogh neergeschreven in zijn brie-
ven aan Theo. Deelnemers worden 
uitgedaagd tot een eigen interpretatie 
van dit thema.

Thematentoonstelling  en exposities
Ook is er jaarlijks een thematentoon-

stelling, die dit jaar zal plaatsvinden in 
de Pastorie en uiteraard ontbreekt ook 
het jeugdatelier voor kinderen niet en 
de gezellige kunstmarkt. Het Park is 
op 20 mei tevens een ontmoetings-
plaats voor kunstenaars, bezoekers en 
musici. Ook het Vincentre is geopend 
met haar tentoonstelling ‘Van aardap-
pel tot app’. 

Andere activiteiten 
Het Park in Nuenen wordt op 20 mei 
omgedoopt tot Place du Terte en er 
vinden diverse activiteiten plaats: 
Schilders en portrettekenaars, diverse 
demonstraties w.o. gebruik potten-
bakkerschijf, glaskunst, stenen slijpen, 
etsen etc.  Verkoop van schilderkunst 
en andere kunstuitingen, Jeugdatelier
accordeonisten alias Van Gogh

Deelnemen of bezoeken?
Deelnemende buitenschilders kunnen 
zich nog inschrijven tot 10 mei. De in-
schrijfkosten bedragen € 7,50. Daar-
voor kunt u de hele dag schilderen in 
het pittoreske Nuenen die één en al 
Van Gogh uitademt. U ontvangt bij 
aankomst een kopje koffie en tussen 
de middag een lunchpakket. Dit is in 
de prijs inbegrepen. Aanmelden kan 
via e-mail: p.vanlaarhoven@onsnet.
nu of per post: Bevernelstraat 15, 5672 
HD Nuenen. 
Ook bezoekers worden opgeroepen 
om op 20 mei een bezoek te brengen 
aan het Park en omgeving, om zo de 
gezellige sfeer te proeven van de Bui-
tenschilderdag. 

Lindeblaadjes
opgeven tot uiterlijk 
dinsdagmorgen bij: 

Drukkerij Messerschmidt, 
Berkenbos 6, Nuenen.

De kosten zijn
 10,00 euro (max. 20 woorden).
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1. De heer N. (Neil) Lawrence (58), 
 Nuenen  

 Ridder ON
2. De heer D. (Daan) Verbaan (81), 

Nuenen  
 Ridder ON

3. De heer L.J.(Leo) Arts (74), 
Nuenen  
 Lid ON

4.  De heer A.J. (Albert) Bastiaans 
(63), Nuenen  
 Lid ON

5.  De heer C.J. (Cor) Bastiaans 
(66), Lieshout  
 Lid ON 

6.  Mevrouw J.H.C. (Fien) van 
Grootel (77), Nuenen  
 Lid ON

7.  De heer A. (Albert) Hoving (66), 
Nuenen  
 Lid ON

8.  De heer A.W.H. (Ton) Konings 
(74), Nuenen  
 Lid ON

9.  De heer S.J.L.E. (Stefan) 
 Nagelkerke (68), Nuenen  

 Lid ON
10. De heer P.J. (Piet) Raaijmakers 

(87), Gerwen  
 Lid ON

11. Mevrouw M.J. (Miep) Luijten-
Romijn (79), Nuenen 

  Lid ON
12. De heer N.G.J. (Nico) Salden 

(77), Nuenen  
 Lid ON

13. De heer R.H.J.M. (Ruud) 
Sanders (47), Nuenen 

  Lid ON
14. De heer C.H.A.S. (Cees) van 

Schaik (77), Nuenen 
  Lid ON
15. De heer D.B. (Dick) Schoneveld 

(65), Nuenen  
 Lid ON

16. Mevrouw H.M.J. (Riky)  
Foederer (68), Nuenen  
 Lid ON

17. De heer J.J. (Sjef) Versantvoort 
(84), Nederwetten  
 Lid ON

18. Mevrouw E.C. (Els) van den 
Bemd-de Vries (75), Nuenen  
 Lid ON

19. De heer P.A.M. (Piet) de Werd 
(73), Gerwen 

  Lid ON

1. De heer N. (Neil) Lawrence 
(58), Nuenen

 RIDDER in de Orde van 
Oranje-Nassau

 
De heer Neil Lawrence heeft zich inge-
zet voor het internationale onderwijs in 
de regio Zuid-Nederland, te weten:

•	 1994	-	2008:	15	jaar	voorzitter	van	de	
Stichting Regionale Internationale 
School (RIS) in Eindhoven. De RIS ver-
zorgde het internationale Primair On-
derwijs in Zuid-Nederland en omvatte 
twee afdelingen: een Nederlandse af-
deling voor kinderen van Nederlandse 
ouders en een Internationale afdeling 
voor kinderen van buitenlandse ou-
ders. Als bestuursvoorzitter heeft hij 
moeten manoeuvreren in het lastige 
speelveld van internationale gebruiken 
en culturen en de Nederlandse (onder-
wijs)wetgeving en bestuursstructuren. 
Het internationale onderwijs, zeker op 
het basisschoolniveau, kenmerkt zich 
door een zeer sterke betrokkenheid 
van ouders bij het onderwijs en een 
vraag om grote flexibiliteit en een cus-
tomised aanpak gezien het grote ver-
loop van de expats-families. Als voor-
zitter heeft betrokkene zich ingezet om 
tot goede oplossingen te komen met 
betrekking tot deze spanningsvelden. 
Gedurende zijn voorzitterschap heb-
ben er zich vele bestuurswisselingen 
voorgedaan, wat typerend is voor het 
internationale onderwijs. Neil Law-
rence was een van de constante facto-
ren binnen de stichting, waardoor de 
continuïteit van de school nooit in ge-
vaar is geweest. Zijn voorzitterschap 
werd beëindigd door de fusie van de 
RIS met het Stedelijke College Eindho-
ven, waarvan de afdeling International 
Secundary School Eindhoven (ISSE) 
het internationale Voortgezet Onder-
wijs in Zuid-Nederland verzorgt. De 
fusie die leidde tot de Stichting Primair 
en Voortgezet Onderwijs Zuid-Neder-
land was noodzakelijk omdat de beide 
internationale scholen binnenkort sa-
men worden gehuisvest op een inter-
nationale campus, de huidige Constant 
Rebecque Kazerne in Eindhoven. Ge-
durende	zijn	voorzitterschap	was	hij	5	
maal betrokken bij de sollicitatie voor 
de selectie van directieleden. Ook is er 
een nieuw internationaal erkend on-
derwijsprogramma ( One School ) 

doorgevoerd. Naast zijn activiteiten als 
voorzitter was Neil Lawrence in de pe-
riode	2003-2009	 lid	van	de	Taskforce	
International School Eindhoven. Deze 
Taskforce	moest	de	paden	banen	voor	
de bouw van een internationale cam-
pus en de integratie van beide interna-
tionale scholen.

•	 2009	-	heden:	3	jaar	vice-voorzitter	van	
de	Raad	van	Toezicht	van	de	Stichting	
Primair en Voortgezet Onderwijs 
Zuid-Nederland

•	 1974-1988:	 voor	 zijn	 komst	naar	Ne-
derland	in	1988	was	de	heer	Neil	Law-
rence organisator en penningmeester 
in zijn woonplaats Leyland van het 
jaarlijkse Leyland Festival in Groot-
Brittannië,	een	optocht	van	150	trucks/
bussen en een evenement voor duizen-
den mensen.

•	 De	heer	Lawrence	is	in	uitstraling	een	
typische bedrijfsman, die naast zijn 
zware internationale functie bij Daf 
Trucks,	vele	maatschappelijke	verdien-
sten heeft opgebouwd door zijn inzet 
voor	de	internationale	school	/	onder-
wijs in deze slimste regio van de hele 
wereld: Brainport regio Eindhoven, 
Zuid-Oost Brabant. Mede hierdoor is 
het vestigingsklimaat voor een interna-
tionale beroepsbevolking (expats) op 
een gunstige manier beïnvloed.

2. De heer D. (Daan) Verbaan 
(81), Nuenen

 RIDDER in de Orde van 
Oranje-Nassau

 
De heer Daan Verbaan heeft verdien-
sten opgebouwd op grond van zijn 
voormalige beroepsmatige en al dan 
niet daaraan gerelateerde activiteiten op 
het terrein van HRM, het kerkelijk le-
ven, cultuur en welzijn, te weten:

Activiteiten gerelateerd aan zijn hoofd-
functie:

•	 1960	-	1990:	De	heer	Daan	Verbaan	is	
van oorsprong werktuigbouwkundige 
en	hij	trad	in	1960	in	dienst	van	Philips.	
Achtereenvolgens was hij belast met 
de centrale werving en selectie van 
technisch personeel, hoofd perso-
neelszaken van een concernafdeling en 
vanaf	 1980	projectleider	 voor	 projec-
ten op het gebied van bedrijfskundige 
en bedrijfspsychologische vraagstuk-
ken en als zodanig adviseur van de 
hoofddirectie. Hij verrichtte baanbre-
kend werk met name op het gebied van 
ziekteverzuim en leiderschap. Hij was 
als docent verbonden aan verschillen-
de instellingen, waaronder de oplei-
ding voor verzekeringsgeneeskundi-
gen en bedrijfsartsen. Uiteindelijk re-
sulteerde zijn werk in de ontwikkeling 
van het rekenmodel de zgn. Verbaan-
norm, een instrument voor het terug-
dringen van het ziekteverzuim dat 
sindsdien tot op heden nog veel wordt 
gebuikt door bedrijven, instellingen en 
organisaties.

•	 1992	 -	 2002:	 Na	 zijn	 pensionering	 in	
1990	ging	hij	een	partnership	aan	met	
het Institute for Human Resource Ma-
nagement	(IHRM),	waarna	hij	 in	1992	
een eigen adviesbureau startte onder de 
naam Daan Verbaan Management 
Consultance. Met dit bureau profileer-
de hij zich met een team van medewer-
kers op het gebied van ziekteverzuim-
beheersing, managementdevelopment, 
bedrijfscommunicatie, klantgerichte 
dienstverlening en het intermediëren 
tussen bedrijven en Arbo-diensten. In 
de jaren negentig groeide hij uit tot de 
goeroe van het ziekteverzuim en hij was 
een veelgevraagd spreker op congres-
sen.	In	2002	verkocht	hij	zijn	bedrijf	aan	
zijn inmiddels aangesloten partner, 
waarna de naam veranderd werd in 
Falke&Verbaan. Hij werd opnieuw ad-
viseur van Philips om de ziekteverzuim-
beheersing een nieuwe impuls te geven 
en verleende diverse ondersteunende 
diensten aan andere bedrijven en instel-
lingen. Nu treedt hij nog op bescheiden 
wijze op als adviseur.

Daarnaast	 ontplooide/ontplooit	 hij	 di-
verse activiteiten (al dan niet gerela-
teerd aan de hoofdfunctie):

•	 tot	op	heden:	diverse	functies	-	vrijwil-
liger bij de Stichting Instuif en de Stich-
ting X-werk (voorlopers van de Stich-
ting Huka Buhu (Huiskamer Buitens-
huis). - vrijwilliger bij de Moderamen-
groep (vanuit de kerk) en bij het conci-
liair proces. - organisator van diverse 
evenementen, met het doel om men-
sen bij elkaar te brengen. - auteur en 
spreker. Hij schrijft boeken en artike-
len en houdt spreekbeurten en lezin-
gen over personeelsmanagement 

•	 1967	-	1982,	(mede)	oprichter	van	en	
vrijwilliger bij de Stichting Huka Buka, 

een interkerkelijke stichting die het 
doel heeft jongeren met verschillende 
godsdienstige achtergronden met el-
kaar in contact te brengen. Hij was de 
motor achter deze stichting en heeft 
zich ingezet voor het opstarten, uit-
bouwen en ontwikkelen van deze 
stichting en de organisatie van een 
groot aantal activiteiten.

•	 2005	 -	 2010,	 organisator	 van	 exposi-
ties, literaire, creatieve of muzikale bij-
eenkomsten en culinaire workshops in 
zijn huis en tuin voor talentvolle jonge 
kunstenaars om ze de kans te bieden 
hun werk te laten zien aan een groter 
publiek

•	 2007	-	heden,	opleider	van	een	jongen	
in onder andere houtbewerking en 
elektronica

•	 2008	-	heden,	(mede-)oprichter	en	voor-
zitter	 van	de	LETS-Nuenen	 (Local	Ex-
change	 Trading	 System).	 LETS	 is	 een	
ruilsysteem voor diensten en soms pro-
ducten op lokaal niveau binnen een 
groep van ingeschreven leden. Zo on-
dersteunt hij bijvoorbeeld de stichting 
van een Afghaanse jongeman ten behoe-
ve van Afghaanse straatkinderen, stelt 
hij privéruimten beschikbaar voor bij-
eenkomsten, staat hij producten af voor 
exposities en geeft hij computerlessen

•	 2010	-	heden,	oprichter	van	de	Stich-
ting Open Vensters, een project waar-
bij hij ouderen, eenzame mensen en 
gehandicapten die in een isolement zit-
ten, met elkaar in contact brengt tij-
dens een wekelijkse bijeenkomst waar-
bij hij ze leert communiceren via de 
computer (skype)

Uit het bovenstaande blijkt dat de heer 
Daan Verbaan een enthousiaste, gedre-
ven en energieke man is die een goed 
hart heeft voor de zwakkeren in onze 
samenleving.

3. De heer L.J.(Leo) Arts (74), 
Nuenen 

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau

 
De heer Leo Arts heeft zich ingezet van-
af	 1983	met	 activiteiten	 op	het	 terrein	
van de voetbalsport en het kerkelijk le-
ven, te weten:
•	 1983	-	heden,	bijna	30	jaar	vrijwilliger	

bij de voetbalvereniging RKSV in Nue-
nen	 (1.100	 leden).	 Hij	 is	 lid	 van	 de	
groenploeg en hij verricht onderhoud 
aan het sportpark, eerst op de Lui-
struik en nu op het Sportpark Oude 
Landen. In de zomervakantie maakt hij 
het park weer op orde voor het vol-
gende voetbalseizoen. Ook heeft hij 
jarenlang de kaartjescontrole bij de 
kassa gedaan. 

•	 1987	 -	 heden,	 25	 jaar	 materiaalman	
van het eerste team van de voetbalver-
eniging RKSV in Nuenen. Hij zorgt dat 
alle materialen zowel bij uit- als thuis-
wedstrijden	 aanwezig	 zijn.	 In	 1996	 is	
hij benoemd tot Groenwitter van het 
jaar. Hij is een voorbeeld voor veel vrij-
willigers en een onmisbare schakel.

•	 1989	-	heden,	23	jaar	vrijwilliger	bij	de	
RK Parochie in Nuenen. Hij verzorgt 
de pastorietuin. Daarnaast verzorgt hij 
vele praktische zaken rond de kerk en 
de pastorie. Binnen deze parochie 
heeft	hij	 in	2011	een	vrijwilligersprijs	
gekregen.

De heer Leo Arts is al geruime tijd met 
pensioen.

4. De heer A.J. (Albert) Bastiaans 
(63), Nuenen

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau

De heer Albert Bastiaans zet zich al ja-
renlang in voor verschillende Gerwense 
verenigingen, te weten:
•	 1964	 -	heden,	 actief	 lid	en	vanaf	2007	

voorzitter van het Heilig Kruisgilde 
Gerwen. Hij is tamboer en verricht 
hand- en spandiensten binnen het gilde.

•	 1980	 -	 1992,	 van	 1983	 tot	 1989	 be-
stuurslid	 en	 van	 1984	 tot	 1992	 pen-
ningmeester van de muziekvereniging 
Gerwens Muziekkorps. Hij was de 
tambour-maître.

•	 2010	-	heden,	secretaris	van	de	vereni-
ging Gerwen Aktief. Deze vereniging 
organiseert diverse evenementen zoals 
een Parijse Markt (vlooien-, antiek, en 
ambachtenmarkt) en de avondzes-
daagse op hometrainers, waarvan de 
baten ten goede komen aan Gerwense 
verenigingen en aan goede doelen.

•	 Sinds	1980	is	hij	bloeddonor.	In	2004	
heeft hij de bronzen erepenning van de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten gekregen.

De heer Albert Bastiaans is al met de 
VUT,	 voorheen	 was	 hij	 werkzaam	 bij	
een lichtreclamebedrijf Armada Design.

5. De heer C.J. (Cor) Bastiaans 
(66), Lieshout

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

 
De heer Cor Bastiaans is een broer van 
bovengenoemde decorandus Albert 
Bastiaans en hij is woonachtig in Lies-
hout. Hij is tijdens de lintjesregen nog in 
het buitenland op vakantie en daarom 
krijgt hij de versierselen uitgereikt tij-
dens Koninginnedag te Gerwen, van-
wege de volgende activiteiten:
•	 1971	-	1973	en	van	1985	tot	2011:	ruim	
25	 jaar	 actief	 als	 bestuurslid	 van	 het	
Heilige Kruisgilde in Gerwen. Als be-
stuurslid was hij verantwoordelijk voor 
het beheer en onderhoud van de uni-
formen en van de diverse materialen en 
attributen.	Sinds	1988	is	hij	lid	van	de	
kantine commissie. Verder verricht hij 
tot op heden hand- en spandiensten.

•	 2010	-	heden,	secretaris	van	de	Jasclub	
van de KBO, afdeling Nuenen. 

De heer Cor Bastiaans heeft de pensi-
oengerechtige leeftijd al bereikt. Zijn 
laatste werkkring was bij Glasbedrijf 
Smits Isorama. 

6. Mevrouw J.H.C. (Fien) van 
Grootel (77), Nuenen

 Lid in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

 
Mevrouw Fien van Grootel zet zich al 
jarenlang in binnen onze gemeenschap 
op het gebied van het kerkelijke en cul-
turele leven, en bij de Dorpswerkplaats 
met de volgende activiteiten:
•	 1984	-	heden,	lid	van	de	Raad	voor	Di-
aconie	(1984	-	2002)	en	lector	(1989	-	
heden) van de RK Parochie in Nuenen. 
Daarnaast	 verzorgt	 zij	 de	 PR	 (1989	 -	
heden) en was zij lid van de parochie-
vergadering	(1999	-	2006)

•	 1993	 -	 heden,	 initiatiefnemer	 en	 be-
stuurslid/facilitair	coördinator	(1995	-	
heden) van de Stichting Dorpswerk-
plaats Nuenen. De Dorpswerkplaats is 
een zelfstandige stichting, die zich ten 

bestuurlijke verdiensten opgebouwd. 
Daarbij heeft hij de volgende activitei-
ten ontplooid:
•	 1965	-	heden,	ruim	45	jaar	actief	bin-

nen de volleybalsport. Als bestuurslid 
(o.a. voorzitter en penningmeester) 
van	de	Volleybalclub	Geldrop.	In	1976	
was hij één van de grondleggers van de 
jaarlijkse wedstrijden om de Brabant-
beker. Hij is de medeorganisator van de 
competitie.	Op	18	juni	2002	is	hij	door	
de gemeente Geldrop onderscheiden 
met de prestatiepenning met bijho-
rende oorkonde. 

•	 1995	-	heden,	secretaris	van	de	Kruis-
vereniging Nuenen c.a. 

•	 2003	-	heden,	voorzitter	van	de	KBO	
Biljartclub	De	Treffers.

De	heer	Konings	heeft	van	1958	tot	aan	
zijn	 pensionering	 in	 1999	 gewerkt	 bij	
Philips. Hij was op verschillende lei-
dinggevende niveaus betrokken bij de 
kwaliteitsafdeling van Audio. 

9. De heer S.J.L.E. (Stefan) 
Nagelkerke (68), Nuenen

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

 
De	heer	Stefan	Nagelkerke	is	al	ruim	35	
jaar verdienstelijk met bestuurlijke en 
vrijwilligers activiteiten, te weten:
•	 1977	-	2001,	secretaris	van	de	Stichting	

voor Vorming en Educatie, genaamd 
De Boerderij. De Boerderij was in Ne-
derland een voorbeeld als vormingsin-
stituut, uniek in zijn soort, waar ge-
werkt werd met een grote bevlogen-
heid aan (jong) volwassenen-educatie. 
De Boerderij was een soort volksuni-
versiteit,	waar	 in	de	 topjaren	wel	700	
cursisten vorming genoten.

•	 1995	 -	 heden,	 bestuurslid	 en	 vanaf	
2006	 voorzitter	 van	 de	 Stichting	 De	
Dorpswerkplaats Nuenen, een zelf-
standige stichting, die zich tot doel 
stelt volwassenen, die niet meer, of 
slechts gedeeltelijk aan het arbeidspro-
ces deelnemen, de faciliteiten te bieden 
gezamenlijk of individueel hun hobby’s 
te beoefenen.

•	 2003	-	heden,	voorzitter	van	de	Stich-
ting Poolse kinderen in Nuenen. Deze 
stichting zet zich in om jaarlijks een 
aantal Poolse kinderen, afkomstig uit 
een achterstandsgebied in Zuidoost- 
Polen en uit financieel en sociaal zeer 
zwakke gezinnen eenmalig naar Nue-
nen te halen en hen een onvergetelijk 
vakantieprogramma aan te bieden. De-
corandus is bij nagenoeg alle program-
ma-activiteiten aanwezig en verleent 
-waar nodig- assistentie.

•	 2009	-	heden,	gastheer	bij	het	Vincen-
tre,	het	documentatiecentrum/	open-
luchtmuseum van de Stichting Van 
Gogh Village Nuenen 

In	2001	heeft	hij	de	erepenning	in	Zilver	
van de gemeente Nuenen c.a. uitgereikt 
gekregen.
Tot	 aan	 zijn	pensionering	was	de	heer	
Nagelkerke werkzaam bij de SRE Eind-
hoven.

10. De heer P.J. (Piet) Raaijmakers 
(87), Nuenen

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

 
De heer Piet Raaijmakers heeft zich 
ruim	25	jaar	verdienstelijk	gemaakt	met	
activiteiten op het gebied van de paar-
densport en het kerkelijk leven, te weten:
•	 1985	 -	 heden,	 vrijwilliger	 bij	 de	 jaar-

lijkse Veulenkeuring in Gerwen. Be-
trokkene is actief als verkeersregelaar, 
vrijwilliger bij de parkeerplaats, verko-
per van boekjes en entreekaarten. Ook 
verricht hij hand- en spandiensten. 

•	 1994	-	heden,	vrijwilliger	bij	de	RK	Pa-
rochie St. Clemens in Gerwen. Betrok-
kene	 is	 actief	 als	 collectant	 (1994	 -	
2006),	onderhoudsman	van	de	kerk	en	
het	 kerkhof	 (1994	 -	 2003)	 en	 onder-
houdsman van de binnentuin van de 
kerk	(2002-	heden).

•	 Decorandus	is	vele	jaren	chauffeur	van	
de Buurtbus Nuenen-Son-Best.

Piet Raaijmakers is al lange tijd gepensi-
oneerd. Hij was voorheen werkzaam bij 
Rendac Son BV. 
 
11. Mevrouw M.J. (Miep) Luijten-

Romijn (79), Nuenen
 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

 
Mevrouw Miep Luijten heeft de afgelo-
pen	17	jaar	activiteiten	verricht	op	diver-
se maatschappelijke terreinen, te weten:
•	 1994	-	2003,	medeoprichter	en	secre-

taris van de Philips Vereniging van Ge-
pensioneerden Eindhoven e.o. (PV-
GE), afdeling Nuenen, een open ver-
eniging voor senioren. Zij was afge-
vaardigde in verschillende andere 
overlegvormen, zoals het Structureel 
Overleg Vrijwilligersorganisaties, het 
Overleg Nuenense Ouderenorganisa-
ties en de commissie Ouderenbeleid.

•	 1995	-	2004,	lid,	waarvan	5	jaar	voor-
zitter van de Beheerscommissie van 
het Steunpunt De Goudvinkhof.

•	 1999	-	2004,	ouderenbezoeker	en	ver-
strekker van informatie over wat er 
voor ouderen mogelijk is om thuis te 
blijven wonen.

•	 2000	-	2011,	tot	2006	secretaris	en	van-
af	2006	voorzitter	van	het	Samenwer-
kings Overleg Vrijwilligersorganisaties 
Nuenen. Zij was een verbindende fac-
tor tussen de diverse vertegenwoordi-
gers in het SOV. Zij zorgde voor het 
gezamenlijk opkomen voor de belan-
gen van de doelgroep van het SOV. 
Vanaf	 2004	was	 zij	 tevens	 lid	 van	 de	
Nuenense Commissie Ouderenbeleid.

•	 2000	-	heden,	voorzitter	van	het	Nati-
onale Ouderenfonds, afd. Nuenen. Zij 
zet zich in voor de zomerzegelactie. 

•	 2009	-	heden,	voorzitter	van	de	fiets-	
en wandelclub Dwersgangers van de 
PVGE, afd. Nuenen. Zij organiseert de 
seizoenafsluiting en de jaarvergade-
ring. 

•	 Verder	 was	 zij	 voorzitter	 van	 het	
schoolbestuur van de kleuterschool de 
Zonnehoek.	Tijdens	de	gehele	school-
periode van haar kinderen was zij op 
deze school actief.

In haar werkzame leven heeft zij ver-
schillende functies gehad als directie-
secretaresse, bij onder andere handels-
huizen en bij Philips.

12. De heer N.G.J. (Nico) Salden 
(77), Nuenen

 LID in de Orde van Oranje-
Nassau 

 
De	heer	Nico	Salden	 is	al	bijna	30	 jaar	
verdienstelijk met activiteiten binnen de 
voetbalsport, te weten::
•	 1983	 -	heden,	vrijwilliger	bij	de	voet-
balvereniging	RKSV	in	Nuenen	(1.100	
leden). Hij onderhoudt de accommo-

datie.	Hij	was	in	1991	tot	2008	lid	van	
de	 Seniorensommissie.	 Van	 1994	 tot	
2009	 was	 hij	 ledenadministrateur	 in-
ner van de contributie. Hij verricht tal 
van	reparaties.	In	1993	is	hij	benoemd	
tot Groenwitter van het jaar. Hij was 
onmisbaar bij de verhuizing naar een 
ander sportpark. Bij de viering van zijn 
25-jarig	 jubileum	 als	 accommodatie-
beheerder	in	2006	heeft	hij	de	bronzen	
erepenning van de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten in ontvangst 
mogen nemen.

De heer Salden is al geruime tijd gepen-
sioneerd. 

13. De heer R.H.J.M. (Ruud) 
Sanders (47), Nuenen

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

 
De heer Sanders heeft naast zijn baan als 
IT-Consultant	bij	Unisoft	Retail	Soluti-
ons, de volgende activiteiten ontplooid, 
veelal binnen de voetbalsport, te weten:

•	 1985	-	heden,	begeleider	sport	en	spel,	
lid	 van	 de	 Jeugdcommissie	 en	 later	
voorzitter	van	de	Jeugdcommissie	van	
de RKSV Nuenen. Betrokkene is een 
belangrijke organisatorische schakel 
binnen het jeugdvoetbal van genoem-
de vereniging. Naast het leiden van de 
commissie is hij vrijwel elke zaterdag 
op het sportpark om te helpen de za-
ken in goede banen te leiden. Hij is 
mede-initiator van het scheidsrech-
tersproject	 (2010-2011)	 dat	 ervoor	
zorgt dat alle jeugdwedstrijden door 
leden van de seniorenelftallen en door 
de A- en B- jeugdleden worden geleid. 
De	KNVB	Zuid	1	volgt	dit	project	op	
de voet om dit eventueel ook bij andere 
voetbalverenigingen	 uit	 te	 rollen.	 Te-
vens verzorgt hij samen met anderen 
de veld en kleedkamerindeling voor 
wedstrijd- en trainingsdagen. Voordat 
hij	 toetrad	 tot	 de	 Jeugdcommissie,	
heeft	 hij	 zich	 gedurende	 15	 jaar	 ver-
dienstelijk gemaakt bij de afdeling 
sport en spel van de RKSV Nuenen.

•	 2000	-	heden,	lid	van	het	Hoofdbestuur	
van de RKSV Nuenen. Uit hoofde van 
zijn verantwoordelijkheid m.b.t. de 
Jeugdcommissie	heeft	betrokkene	zit-
ting in genoemd bestuur waarin hij 
beleidsmatig medeverantwoordelijk is 
voor de gehele gang van zaken bij de 
RKSV Nuenen.

•	 2006	-	heden,	voorzitter	van	het	Web-
team van de RKSV Nuenen. Het web-
team is verantwoordelijk voor de web-
site van de vereniging. Betrokkene 
geeft sturing aan de opzet van deze site 
en vult mede de inhoud in.

•	 2007	-	heden,	lid	van	de	denktank	van	de	
RKSV Nuenen. De denktank is een or-
gaan dat het bestuur helpt bij het opzet-
ten van het vrijwilligersbeleid. Betrok-
kene heeft hierin een belangrijke taak.

•	 2009	-	heden,	medeorganisator	van	het	
internationaal	B-	en	E-	toernooi.	Toen	
FC Eindhoven stopte met het zgn. B-
toernooi heeft decorandus samen met 
twee andere personen het initiatief ge-
nomen om dit internationale B-toer-
nooi naar Nuenen te halen. Hetzelfde 
geldt voor het internationale E-toer-
nooi dat van PSV is overgenomen toen 
deze met dit toernooi wilde stoppen.

14. De heer C.H.A.S. (Cees) van 
Schaik (77), Nuenen

 LID in de Orde van Oranje-
Nassau 

De	 heer	 Cees	 van	 Schaik	 ontplooide/
ontplooit de volgende activiteiten:

•	 1982	-	1987,	gever	van	computerlessen	
bij het vormings- en educatiecentrum 
De Boerderij in Nuenen. 

•	 1992	-	heden,	vrijwilliger	bij	het	KBO,	
afdeling	 Nuenen	 (1875	 leden).	 Sinds	
2001	verkoopt	hij	zomerzegels	in	Nue-
nen. Daarnaast is hij lid van de hulp-
dienst	 voor	 ouderen	 (2006-heden)	 en	
fotograaf bij bijzondere gebeurtenissen.

•	 1993	-	1998,	vrijwilliger	bij	de	Vrijwil-
ligers Centrale Nuenen (thans de Klus-
sendienst van de KBO) 

•	 1998	 -	 heden,	 medeoprichter,	 be-
stuurslid	(enkele	 jaren)	en	docent/be-
geleider (heden) van de Stichting Seni-
orweb Nuenen. Betrokkene houdt zich 
thans bezig met het geven van cursus-
sen en het ontwikkelen van workshops.

Voor zijn pensionering was decorandus 
werkzaam als ingenieur bij Philips.

15. De heer D.B. (Dick) Schone-
veld (65), Nuenen

 Lid in de Orde van Oranje-
Nassau 

De heer Dick Schoneveld heeft de afge-
lopen	20	 jaar	culturele	verdiensten	op-

gebouwd op muzikaal en cultureel ter-
rein, te weten:
•	 1990	-	2003,	secretaris	van	de	Blaaska-

pel Vierkant Rond Nuenen
•	 1991	 -	heden,	 organisator	 en	 van	1996	
tot	 2002	 bestuurslid	 van	 de	 carnavals-
vereniging	De	Dwèrsklippels	(100	leden)

•	 1994	 -	 heden,	 secretaris	 van	 het	 dans-			
en amusementsorkest Memory in Nue-
nen. Hij is de spil van het orkest.

•	 2008	-	heden,	medeoprichter	en	secre-
taris van de Stichting Doctors for Mo-
zambique. Alle formele zaken zoals 
aktes, statuten, notulen, website, web-
master, design folder, kortom alles wat 
te maken heeft met het opstarten van 
een stichting heeft hij tot in perfectie 
uitgevoerd.

•	 2010	-	heden,	secretaris	van	de	Stich-
ting Oud-Prinsen - Goede doelen. 
Deze stichting organiseert evenemen-
ten om geld in te zamelen voor goede 
doelen.

Ook de heer Schoneveld was voor zijn 
pensionering werkzaam bij Philips.

16. Mevrouw H.M.J. (Riky) Foede-
rer (68), Nuenen

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

Mevrouw Riky Foederer heeft zich inge-
zet binnen de carnavalsvereniging en 
binnen de REVAK, te weten:

•	 1972	-	carnaval	2010,	begeleider	en	op-
leider	van	de	Jeugddansgarde,	de	klei-
ne	dansmariekes	(leeftijd	6-8	jaar),	on-
derdeel van de Carnavalsvereniging De 
Dwèrsklippels.

•	 1975	-	1997,	vrijwilliger	bij	de	zwem-
vereniging REVAK (revalidatie - reac-
tivering, een zwemvereniging voor 
mindervaliden. Zij was redactielid van 
het clubblad en voorzitter van de zie-
kencommissie.

Tot	op	heden	is	zij	actief	rondom	het	se-
niorencarnaval.	In	2011was	zij	barones.
In	1997	heeft	zij	de	bronzen	erepenning	
van de gemeente Nuenen gekregen.

17. De heer J.J. (Sjef) Versantvoort 
(84), Nuenen

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

De heer Versantvoort heeft zich ver-
dienstelijk gemaakt door zijn activitei-
ten binnen het kerkelijk leven en de ten-
nissport, te weten:

•	 1996	 -	 heden,	 onderhouder	 van	 het	
kerkhof en onderhouder van het Hei-
lige Kruispark en koster van de H. 
Lambertuskerk te Nederwetten.

•	 1998	-	2010,	groundsman	van	de	Ten-
nisvereniging Nederwetten. Hij ver-
zorgde de accommodatie.

De heer Versantvoort is al enige tijd ge-
pensioneerd. Voorheen was hij werk-
zaam bij Rendac Son.

18. Mevrouw E.C. (Els) van den 
Bemd-de Vries (75), Nuenen

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

Mevrouw Els van den Bemd is een vrij-
willigster uit duizenden en heeft zich 
ingezet op diverse terreinen binnen de 
zorg, te weten:

•	 1986	 -	 heden,	 activiteitenbegeleider	 bij	
het zorgcentrum De Akkers te Nuenen. 
Zij leidt de activiteiten en doet de voor-
bereiding, uitvoering en evaluatie geheel 
in eigen beheer. Ook is zij actief tijdens 
diverse uitstapjes met de bewoners.

•	 1997	-	heden,	Treffers	 in	Nuenen	(20	
leden).	 Zij	 coördineert,	 motiveert	 en	
enthousiasmeert de clubleden.

19. De heer P.A.M. (Piet) de Werd 
(73), Nuenen

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

De	heer	Piet	de	Werd	is/was	vanaf	1974	
tot op heden op de onderstaande terrei-
nen actief:

•	 1974	 -	 heden,	medeoprichter	 van	 en	
vrijwilliger bij de lokale politieke partij 
Combinatie Nuenen c.a. en voorheen 
GB74.	In	de	periode	1974-2000	was	hij	
tevens	secretaris	van	GB74.

•	 2003	 -	 2008,	 initiator	 en	 trainer	 ver-
keerseducatie bij het project basis-
scholen in Nuenen c.a. 

•	 2004	 -	 heden,	 vrijwilliger,	 baliemede-
werker en tot voor kort gids bij het Van 
Gogh Documentatie Centrum en 
thans bij het Van Gogh Village Nuenen 
- Vincentre. Betrokkene is medesleu-
telhouder en voor een dagdeel verant-
woordelijke in het museum. 

doel stelt volwassenen, die niet meer, 
of slechts gedeeltelijk aan het arbeids-
proces deelnemen, de faciliteiten te 
bieden gezamenlijk of individueel hun 
hobby’s	te	beoefenen.	Als	bestuurslid/	
facilitair	coördinator	is	zij	verantwoor-
delijk voor de interne organisatie, zoals 
de begeleiding van de gastvrouwen, de 
conciërge, de activiteitengroepen en 
het gebruik van de hobbyruimtes, de 
schoonmaak en het tuinonderhoud en 
de organisatie van de jaarlijkse activi-
teiten (zoals de paas- en kerstmarkten 
en het wafelbakken) t.b.v. de verwer-
ving van inkomsten.

•	 2004	-	heden,	initiatiefnemer	en	lid	van	
de werkgroep Buitenschilderdag Nue-
nen. Betrokkene was initiatiefnemer 
van het panoramaschilderij “Van 
Gogh: een schilderachtig leven”.

Ook	was/is	zij	betrokken	bij	de	organi-
satie van tal van festiviteiten in het dorp 
Nuenen. 
•	 Zij	was	lid	van	de	Nuenense	evenemen-
tencommissie.	Zij	was/is	betrokken	bij	
de Stichting Plusminus en de Stichting 
Poolse Kinderen. Zij was nauw betrok-
ken bij de vakantieweken voor Poolse 
kinderen. Als vrijwilliger bij de Stich-
ting Plusminus begeleidt zij groepen 
van vrouwen met sociale, psychische en 
lichamelijke handicap(s).

•	 In	 1994	 heeft	 zij	 de	 Eremedaille	 ver-
bonden aan de Orde van Oranje-Nas-
sau	in	goud	ontvangen	en	in	2003	heeft	
zij de gouden erepenning van de ge-
meente Nuenen ontvangen. Nu ont-
vangt zij bij bevordering wederom een 
Koninklijke onderscheiding.

Mevrouw Fien van Grootel is nu al ge-
ruime tijd met pensioen, voorheen was 
zij werkzaam als groepsleidster in het 
vormingswerk.

7. De heer A. (Albert) Hoving 
(66), Nuenen

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

 

De heer Albert Hoving heeft zich de afge-
lopen	20	jaar	onafgebroken	ingezet	bij	di-
verse verenigingen op het gebied van 
sport, techniek en financiën, te weten:

•	 1991	-	heden,	ruim	20	jaar	vrijwilliger	bij	
de Eindhovense Computer Associatie, 
een computerhobbyclub, waarbij hij van-
af	1999	tot	heden	als	bestuurslid	actief	is.

•	 1995	-	2004,	bijna	10	jaar	lid	van	de	on-
dernemingsraad van het Philips Projects 
Centre waarbij jaren als vice-voorzitter 
en als voorzitter.

•	 1995	-	2010,	17	jaar	vrijwilliger	bij	en	be-
stuurslid van de Hockeyclub Nuenen. 
Betrokkene	 was	 5	 jaar	 penningmeester	
van de Veteranen C. Daarnaast was hij 
gedurende	7	jaar	betrokken	bij	de	organi-
satie van evenementen bij de Veteranen 
L. Ook was hij lid van de barcommissie.

•	 2001	-	heden,	ruim	11	jaar	penningmees-
ter van het Oranje Comité Nuenen.

•	 2006	-	heden,	ruim	5	jaar	penningmees-
ter van de Stichting Oranje Comité Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten 

Daarnaast was en is hij actief bij de onder-
staande verenigingen buiten Nuenen:
•	 vrijwilliger	 algemene	 ondersteuning	 bij	

ledenactiviteiten van de Groninger Club 
t	Olle	Haim	in	Den	Bosch	(1961	-	1970)

•	 lid	van	diverse	werkgroepen	(o.a.	school	
en verkeer) in de gemeente Eemnes ter 
ondersteuning van de gemeenteraad 
(1980	-	1985)

•	 voorzitter	van	de	Sociale	Culturele	Activi-
teiten	de	Driesten	in	Eemnes	(1982	-	1985)

•	 algemeen	 bestuurslid	 en	 voorzitter	 van	
de commissie techniek van de Camper 
Club	Nederland	(2007	-	heden)

De heer Albert Hoving is al gepensio-
neerd, voorheen was hij werkzaam bij 
Philips	 tot	hij	op	60-jarige	 leeftijd	met	
de	VUT	ging.

8. De heer A.W.H. (Ton) Konings 
(74), Nuenen

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

 
De	heer	Ton	Konings	heeft	 langdurige	

Negentien gedecoreerden
in Nuenen c.a. bij gelegenheid 

van Koninginnedag 2012
In het kader van de Algemene Gelegenheid bij gelegenheid van Koninginnedag 2012 werden in Nuenen c.a. zestien 
lintjes uitgereikt. Drie gedecoreerden t.w. De heer Cor Bastiaans, Mevr. Riky Foederer en de heer Sjef Versantvoort 
zullen de Koninklijke onderscheiding op een later tijdstip ontvangen omdat zij onmogelijk aanwezig konden zijn. 
Burgemeester Maarten Houben heeft op vrijdag 27 april jol. in de theaterzaal van Het Klooster, aan de overige zestien 
decorandi een lintje uitgereikt. De Nuenense burgemeester liet zien dat de uitreiking van de onderscheidingen voor 
alle aanwezigen een ontspannen bijeenkomst kan zijn door een leuke interactie met alle gedecoreerden.

Onderste rij vlnr. Mevr.Miep Luijten, Mevr. Els van den Bemd, Hr. Piet Raaijmakers en de Jeugdburgemeester Judi Groote
Verder vlnr en naar boven: Hr. Dick Schoneveld, Mevr. Fien van Grootel en Hr. Nico Salden,Hr. Ton Konings, Hr. Albert Hoving, Hr. Daan Verbaan, Hr. Leo Arts en Hr. Cees van 

Schaik, Hr. Piet de Werd, Hr. Stefan Nagelkerke, Hr. Albert Bastiaans, Burgemeester Maarten Houben, Hr. Ruud Sanders en Hr. Neil Lawrence.  
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1. De heer N. (Neil) Lawrence (58), 
 Nuenen  

 Ridder ON
2. De heer D. (Daan) Verbaan (81), 

Nuenen  
 Ridder ON

3. De heer L.J.(Leo) Arts (74), 
Nuenen  
 Lid ON

4.  De heer A.J. (Albert) Bastiaans 
(63), Nuenen  
 Lid ON

5.  De heer C.J. (Cor) Bastiaans 
(66), Lieshout  
 Lid ON 

6.  Mevrouw J.H.C. (Fien) van 
Grootel (77), Nuenen  
 Lid ON

7.  De heer A. (Albert) Hoving (66), 
Nuenen  
 Lid ON

8.  De heer A.W.H. (Ton) Konings 
(74), Nuenen  
 Lid ON

9.  De heer S.J.L.E. (Stefan) 
 Nagelkerke (68), Nuenen  

 Lid ON
10. De heer P.J. (Piet) Raaijmakers 

(87), Gerwen  
 Lid ON

11. Mevrouw M.J. (Miep) Luijten-
Romijn (79), Nuenen 

  Lid ON
12. De heer N.G.J. (Nico) Salden 

(77), Nuenen  
 Lid ON

13. De heer R.H.J.M. (Ruud) 
Sanders (47), Nuenen 

  Lid ON
14. De heer C.H.A.S. (Cees) van 

Schaik (77), Nuenen 
  Lid ON
15. De heer D.B. (Dick) Schoneveld 

(65), Nuenen  
 Lid ON

16. Mevrouw H.M.J. (Riky)  
Foederer (68), Nuenen  
 Lid ON

17. De heer J.J. (Sjef) Versantvoort 
(84), Nederwetten  
 Lid ON

18. Mevrouw E.C. (Els) van den 
Bemd-de Vries (75), Nuenen  
 Lid ON

19. De heer P.A.M. (Piet) de Werd 
(73), Gerwen 

  Lid ON

1. De heer N. (Neil) Lawrence 
(58), Nuenen

 RIDDER in de Orde van 
Oranje-Nassau

 
De heer Neil Lawrence heeft zich inge-
zet voor het internationale onderwijs in 
de regio Zuid-Nederland, te weten:

•	 1994	-	2008:	15	jaar	voorzitter	van	de	
Stichting Regionale Internationale 
School (RIS) in Eindhoven. De RIS ver-
zorgde het internationale Primair On-
derwijs in Zuid-Nederland en omvatte 
twee afdelingen: een Nederlandse af-
deling voor kinderen van Nederlandse 
ouders en een Internationale afdeling 
voor kinderen van buitenlandse ou-
ders. Als bestuursvoorzitter heeft hij 
moeten manoeuvreren in het lastige 
speelveld van internationale gebruiken 
en culturen en de Nederlandse (onder-
wijs)wetgeving en bestuursstructuren. 
Het internationale onderwijs, zeker op 
het basisschoolniveau, kenmerkt zich 
door een zeer sterke betrokkenheid 
van ouders bij het onderwijs en een 
vraag om grote flexibiliteit en een cus-
tomised aanpak gezien het grote ver-
loop van de expats-families. Als voor-
zitter heeft betrokkene zich ingezet om 
tot goede oplossingen te komen met 
betrekking tot deze spanningsvelden. 
Gedurende zijn voorzitterschap heb-
ben er zich vele bestuurswisselingen 
voorgedaan, wat typerend is voor het 
internationale onderwijs. Neil Law-
rence was een van de constante facto-
ren binnen de stichting, waardoor de 
continuïteit van de school nooit in ge-
vaar is geweest. Zijn voorzitterschap 
werd beëindigd door de fusie van de 
RIS met het Stedelijke College Eindho-
ven, waarvan de afdeling International 
Secundary School Eindhoven (ISSE) 
het internationale Voortgezet Onder-
wijs in Zuid-Nederland verzorgt. De 
fusie die leidde tot de Stichting Primair 
en Voortgezet Onderwijs Zuid-Neder-
land was noodzakelijk omdat de beide 
internationale scholen binnenkort sa-
men worden gehuisvest op een inter-
nationale campus, de huidige Constant 
Rebecque Kazerne in Eindhoven. Ge-
durende	zijn	voorzitterschap	was	hij	5	
maal betrokken bij de sollicitatie voor 
de selectie van directieleden. Ook is er 
een nieuw internationaal erkend on-
derwijsprogramma ( One School ) 

doorgevoerd. Naast zijn activiteiten als 
voorzitter was Neil Lawrence in de pe-
riode	2003-2009	 lid	van	de	Taskforce	
International School Eindhoven. Deze 
Taskforce	moest	de	paden	banen	voor	
de bouw van een internationale cam-
pus en de integratie van beide interna-
tionale scholen.

•	 2009	-	heden:	3	jaar	vice-voorzitter	van	
de	Raad	van	Toezicht	van	de	Stichting	
Primair en Voortgezet Onderwijs 
Zuid-Nederland

•	 1974-1988:	 voor	 zijn	 komst	naar	Ne-
derland	in	1988	was	de	heer	Neil	Law-
rence organisator en penningmeester 
in zijn woonplaats Leyland van het 
jaarlijkse Leyland Festival in Groot-
Brittannië,	een	optocht	van	150	trucks/
bussen en een evenement voor duizen-
den mensen.

•	 De	heer	Lawrence	is	in	uitstraling	een	
typische bedrijfsman, die naast zijn 
zware internationale functie bij Daf 
Trucks,	vele	maatschappelijke	verdien-
sten heeft opgebouwd door zijn inzet 
voor	de	internationale	school	/	onder-
wijs in deze slimste regio van de hele 
wereld: Brainport regio Eindhoven, 
Zuid-Oost Brabant. Mede hierdoor is 
het vestigingsklimaat voor een interna-
tionale beroepsbevolking (expats) op 
een gunstige manier beïnvloed.

2. De heer D. (Daan) Verbaan 
(81), Nuenen

 RIDDER in de Orde van 
Oranje-Nassau

 
De heer Daan Verbaan heeft verdien-
sten opgebouwd op grond van zijn 
voormalige beroepsmatige en al dan 
niet daaraan gerelateerde activiteiten op 
het terrein van HRM, het kerkelijk le-
ven, cultuur en welzijn, te weten:

Activiteiten gerelateerd aan zijn hoofd-
functie:

•	 1960	-	1990:	De	heer	Daan	Verbaan	is	
van oorsprong werktuigbouwkundige 
en	hij	trad	in	1960	in	dienst	van	Philips.	
Achtereenvolgens was hij belast met 
de centrale werving en selectie van 
technisch personeel, hoofd perso-
neelszaken van een concernafdeling en 
vanaf	 1980	projectleider	 voor	 projec-
ten op het gebied van bedrijfskundige 
en bedrijfspsychologische vraagstuk-
ken en als zodanig adviseur van de 
hoofddirectie. Hij verrichtte baanbre-
kend werk met name op het gebied van 
ziekteverzuim en leiderschap. Hij was 
als docent verbonden aan verschillen-
de instellingen, waaronder de oplei-
ding voor verzekeringsgeneeskundi-
gen en bedrijfsartsen. Uiteindelijk re-
sulteerde zijn werk in de ontwikkeling 
van het rekenmodel de zgn. Verbaan-
norm, een instrument voor het terug-
dringen van het ziekteverzuim dat 
sindsdien tot op heden nog veel wordt 
gebuikt door bedrijven, instellingen en 
organisaties.

•	 1992	 -	 2002:	 Na	 zijn	 pensionering	 in	
1990	ging	hij	een	partnership	aan	met	
het Institute for Human Resource Ma-
nagement	(IHRM),	waarna	hij	 in	1992	
een eigen adviesbureau startte onder de 
naam Daan Verbaan Management 
Consultance. Met dit bureau profileer-
de hij zich met een team van medewer-
kers op het gebied van ziekteverzuim-
beheersing, managementdevelopment, 
bedrijfscommunicatie, klantgerichte 
dienstverlening en het intermediëren 
tussen bedrijven en Arbo-diensten. In 
de jaren negentig groeide hij uit tot de 
goeroe van het ziekteverzuim en hij was 
een veelgevraagd spreker op congres-
sen.	In	2002	verkocht	hij	zijn	bedrijf	aan	
zijn inmiddels aangesloten partner, 
waarna de naam veranderd werd in 
Falke&Verbaan. Hij werd opnieuw ad-
viseur van Philips om de ziekteverzuim-
beheersing een nieuwe impuls te geven 
en verleende diverse ondersteunende 
diensten aan andere bedrijven en instel-
lingen. Nu treedt hij nog op bescheiden 
wijze op als adviseur.

Daarnaast	 ontplooide/ontplooit	 hij	 di-
verse activiteiten (al dan niet gerela-
teerd aan de hoofdfunctie):

•	 tot	op	heden:	diverse	functies	-	vrijwil-
liger bij de Stichting Instuif en de Stich-
ting X-werk (voorlopers van de Stich-
ting Huka Buhu (Huiskamer Buitens-
huis). - vrijwilliger bij de Moderamen-
groep (vanuit de kerk) en bij het conci-
liair proces. - organisator van diverse 
evenementen, met het doel om men-
sen bij elkaar te brengen. - auteur en 
spreker. Hij schrijft boeken en artike-
len en houdt spreekbeurten en lezin-
gen over personeelsmanagement 

•	 1967	-	1982,	(mede)	oprichter	van	en	
vrijwilliger bij de Stichting Huka Buka, 

een interkerkelijke stichting die het 
doel heeft jongeren met verschillende 
godsdienstige achtergronden met el-
kaar in contact te brengen. Hij was de 
motor achter deze stichting en heeft 
zich ingezet voor het opstarten, uit-
bouwen en ontwikkelen van deze 
stichting en de organisatie van een 
groot aantal activiteiten.

•	 2005	 -	 2010,	 organisator	 van	 exposi-
ties, literaire, creatieve of muzikale bij-
eenkomsten en culinaire workshops in 
zijn huis en tuin voor talentvolle jonge 
kunstenaars om ze de kans te bieden 
hun werk te laten zien aan een groter 
publiek

•	 2007	-	heden,	opleider	van	een	jongen	
in onder andere houtbewerking en 
elektronica

•	 2008	-	heden,	(mede-)oprichter	en	voor-
zitter	 van	de	LETS-Nuenen	 (Local	Ex-
change	 Trading	 System).	 LETS	 is	 een	
ruilsysteem voor diensten en soms pro-
ducten op lokaal niveau binnen een 
groep van ingeschreven leden. Zo on-
dersteunt hij bijvoorbeeld de stichting 
van een Afghaanse jongeman ten behoe-
ve van Afghaanse straatkinderen, stelt 
hij privéruimten beschikbaar voor bij-
eenkomsten, staat hij producten af voor 
exposities en geeft hij computerlessen

•	 2010	-	heden,	oprichter	van	de	Stich-
ting Open Vensters, een project waar-
bij hij ouderen, eenzame mensen en 
gehandicapten die in een isolement zit-
ten, met elkaar in contact brengt tij-
dens een wekelijkse bijeenkomst waar-
bij hij ze leert communiceren via de 
computer (skype)

Uit het bovenstaande blijkt dat de heer 
Daan Verbaan een enthousiaste, gedre-
ven en energieke man is die een goed 
hart heeft voor de zwakkeren in onze 
samenleving.

3. De heer L.J.(Leo) Arts (74), 
Nuenen 

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau

 
De heer Leo Arts heeft zich ingezet van-
af	 1983	met	 activiteiten	 op	het	 terrein	
van de voetbalsport en het kerkelijk le-
ven, te weten:
•	 1983	-	heden,	bijna	30	jaar	vrijwilliger	

bij de voetbalvereniging RKSV in Nue-
nen	 (1.100	 leden).	 Hij	 is	 lid	 van	 de	
groenploeg en hij verricht onderhoud 
aan het sportpark, eerst op de Lui-
struik en nu op het Sportpark Oude 
Landen. In de zomervakantie maakt hij 
het park weer op orde voor het vol-
gende voetbalseizoen. Ook heeft hij 
jarenlang de kaartjescontrole bij de 
kassa gedaan. 

•	 1987	 -	 heden,	 25	 jaar	 materiaalman	
van het eerste team van de voetbalver-
eniging RKSV in Nuenen. Hij zorgt dat 
alle materialen zowel bij uit- als thuis-
wedstrijden	 aanwezig	 zijn.	 In	 1996	 is	
hij benoemd tot Groenwitter van het 
jaar. Hij is een voorbeeld voor veel vrij-
willigers en een onmisbare schakel.

•	 1989	-	heden,	23	jaar	vrijwilliger	bij	de	
RK Parochie in Nuenen. Hij verzorgt 
de pastorietuin. Daarnaast verzorgt hij 
vele praktische zaken rond de kerk en 
de pastorie. Binnen deze parochie 
heeft	hij	 in	2011	een	vrijwilligersprijs	
gekregen.

De heer Leo Arts is al geruime tijd met 
pensioen.

4. De heer A.J. (Albert) Bastiaans 
(63), Nuenen

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau

De heer Albert Bastiaans zet zich al ja-
renlang in voor verschillende Gerwense 
verenigingen, te weten:
•	 1964	 -	heden,	 actief	 lid	en	vanaf	2007	

voorzitter van het Heilig Kruisgilde 
Gerwen. Hij is tamboer en verricht 
hand- en spandiensten binnen het gilde.

•	 1980	 -	 1992,	 van	 1983	 tot	 1989	 be-
stuurslid	 en	 van	 1984	 tot	 1992	 pen-
ningmeester van de muziekvereniging 
Gerwens Muziekkorps. Hij was de 
tambour-maître.

•	 2010	-	heden,	secretaris	van	de	vereni-
ging Gerwen Aktief. Deze vereniging 
organiseert diverse evenementen zoals 
een Parijse Markt (vlooien-, antiek, en 
ambachtenmarkt) en de avondzes-
daagse op hometrainers, waarvan de 
baten ten goede komen aan Gerwense 
verenigingen en aan goede doelen.

•	 Sinds	1980	is	hij	bloeddonor.	In	2004	
heeft hij de bronzen erepenning van de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten gekregen.

De heer Albert Bastiaans is al met de 
VUT,	 voorheen	 was	 hij	 werkzaam	 bij	
een lichtreclamebedrijf Armada Design.

5. De heer C.J. (Cor) Bastiaans 
(66), Lieshout

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

 
De heer Cor Bastiaans is een broer van 
bovengenoemde decorandus Albert 
Bastiaans en hij is woonachtig in Lies-
hout. Hij is tijdens de lintjesregen nog in 
het buitenland op vakantie en daarom 
krijgt hij de versierselen uitgereikt tij-
dens Koninginnedag te Gerwen, van-
wege de volgende activiteiten:
•	 1971	-	1973	en	van	1985	tot	2011:	ruim	
25	 jaar	 actief	 als	 bestuurslid	 van	 het	
Heilige Kruisgilde in Gerwen. Als be-
stuurslid was hij verantwoordelijk voor 
het beheer en onderhoud van de uni-
formen en van de diverse materialen en 
attributen.	Sinds	1988	is	hij	lid	van	de	
kantine commissie. Verder verricht hij 
tot op heden hand- en spandiensten.

•	 2010	-	heden,	secretaris	van	de	Jasclub	
van de KBO, afdeling Nuenen. 

De heer Cor Bastiaans heeft de pensi-
oengerechtige leeftijd al bereikt. Zijn 
laatste werkkring was bij Glasbedrijf 
Smits Isorama. 

6. Mevrouw J.H.C. (Fien) van 
Grootel (77), Nuenen

 Lid in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

 
Mevrouw Fien van Grootel zet zich al 
jarenlang in binnen onze gemeenschap 
op het gebied van het kerkelijke en cul-
turele leven, en bij de Dorpswerkplaats 
met de volgende activiteiten:
•	 1984	-	heden,	lid	van	de	Raad	voor	Di-
aconie	(1984	-	2002)	en	lector	(1989	-	
heden) van de RK Parochie in Nuenen. 
Daarnaast	 verzorgt	 zij	 de	 PR	 (1989	 -	
heden) en was zij lid van de parochie-
vergadering	(1999	-	2006)

•	 1993	 -	 heden,	 initiatiefnemer	 en	 be-
stuurslid/facilitair	coördinator	(1995	-	
heden) van de Stichting Dorpswerk-
plaats Nuenen. De Dorpswerkplaats is 
een zelfstandige stichting, die zich ten 

bestuurlijke verdiensten opgebouwd. 
Daarbij heeft hij de volgende activitei-
ten ontplooid:
•	 1965	-	heden,	ruim	45	jaar	actief	bin-

nen de volleybalsport. Als bestuurslid 
(o.a. voorzitter en penningmeester) 
van	de	Volleybalclub	Geldrop.	In	1976	
was hij één van de grondleggers van de 
jaarlijkse wedstrijden om de Brabant-
beker. Hij is de medeorganisator van de 
competitie.	Op	18	juni	2002	is	hij	door	
de gemeente Geldrop onderscheiden 
met de prestatiepenning met bijho-
rende oorkonde. 

•	 1995	-	heden,	secretaris	van	de	Kruis-
vereniging Nuenen c.a. 

•	 2003	-	heden,	voorzitter	van	de	KBO	
Biljartclub	De	Treffers.

De	heer	Konings	heeft	van	1958	tot	aan	
zijn	 pensionering	 in	 1999	 gewerkt	 bij	
Philips. Hij was op verschillende lei-
dinggevende niveaus betrokken bij de 
kwaliteitsafdeling van Audio. 

9. De heer S.J.L.E. (Stefan) 
Nagelkerke (68), Nuenen

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

 
De	heer	Stefan	Nagelkerke	is	al	ruim	35	
jaar verdienstelijk met bestuurlijke en 
vrijwilligers activiteiten, te weten:
•	 1977	-	2001,	secretaris	van	de	Stichting	

voor Vorming en Educatie, genaamd 
De Boerderij. De Boerderij was in Ne-
derland een voorbeeld als vormingsin-
stituut, uniek in zijn soort, waar ge-
werkt werd met een grote bevlogen-
heid aan (jong) volwassenen-educatie. 
De Boerderij was een soort volksuni-
versiteit,	waar	 in	de	 topjaren	wel	700	
cursisten vorming genoten.

•	 1995	 -	 heden,	 bestuurslid	 en	 vanaf	
2006	 voorzitter	 van	 de	 Stichting	 De	
Dorpswerkplaats Nuenen, een zelf-
standige stichting, die zich tot doel 
stelt volwassenen, die niet meer, of 
slechts gedeeltelijk aan het arbeidspro-
ces deelnemen, de faciliteiten te bieden 
gezamenlijk of individueel hun hobby’s 
te beoefenen.

•	 2003	-	heden,	voorzitter	van	de	Stich-
ting Poolse kinderen in Nuenen. Deze 
stichting zet zich in om jaarlijks een 
aantal Poolse kinderen, afkomstig uit 
een achterstandsgebied in Zuidoost- 
Polen en uit financieel en sociaal zeer 
zwakke gezinnen eenmalig naar Nue-
nen te halen en hen een onvergetelijk 
vakantieprogramma aan te bieden. De-
corandus is bij nagenoeg alle program-
ma-activiteiten aanwezig en verleent 
-waar nodig- assistentie.

•	 2009	-	heden,	gastheer	bij	het	Vincen-
tre,	het	documentatiecentrum/	open-
luchtmuseum van de Stichting Van 
Gogh Village Nuenen 

In	2001	heeft	hij	de	erepenning	in	Zilver	
van de gemeente Nuenen c.a. uitgereikt 
gekregen.
Tot	 aan	 zijn	pensionering	was	de	heer	
Nagelkerke werkzaam bij de SRE Eind-
hoven.

10. De heer P.J. (Piet) Raaijmakers 
(87), Nuenen

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

 
De heer Piet Raaijmakers heeft zich 
ruim	25	jaar	verdienstelijk	gemaakt	met	
activiteiten op het gebied van de paar-
densport en het kerkelijk leven, te weten:
•	 1985	 -	 heden,	 vrijwilliger	 bij	 de	 jaar-

lijkse Veulenkeuring in Gerwen. Be-
trokkene is actief als verkeersregelaar, 
vrijwilliger bij de parkeerplaats, verko-
per van boekjes en entreekaarten. Ook 
verricht hij hand- en spandiensten. 

•	 1994	-	heden,	vrijwilliger	bij	de	RK	Pa-
rochie St. Clemens in Gerwen. Betrok-
kene	 is	 actief	 als	 collectant	 (1994	 -	
2006),	onderhoudsman	van	de	kerk	en	
het	 kerkhof	 (1994	 -	 2003)	 en	 onder-
houdsman van de binnentuin van de 
kerk	(2002-	heden).

•	 Decorandus	is	vele	jaren	chauffeur	van	
de Buurtbus Nuenen-Son-Best.

Piet Raaijmakers is al lange tijd gepensi-
oneerd. Hij was voorheen werkzaam bij 
Rendac Son BV. 
 
11. Mevrouw M.J. (Miep) Luijten-

Romijn (79), Nuenen
 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

 
Mevrouw Miep Luijten heeft de afgelo-
pen	17	jaar	activiteiten	verricht	op	diver-
se maatschappelijke terreinen, te weten:
•	 1994	-	2003,	medeoprichter	en	secre-

taris van de Philips Vereniging van Ge-
pensioneerden Eindhoven e.o. (PV-
GE), afdeling Nuenen, een open ver-
eniging voor senioren. Zij was afge-
vaardigde in verschillende andere 
overlegvormen, zoals het Structureel 
Overleg Vrijwilligersorganisaties, het 
Overleg Nuenense Ouderenorganisa-
ties en de commissie Ouderenbeleid.

•	 1995	-	2004,	lid,	waarvan	5	jaar	voor-
zitter van de Beheerscommissie van 
het Steunpunt De Goudvinkhof.

•	 1999	-	2004,	ouderenbezoeker	en	ver-
strekker van informatie over wat er 
voor ouderen mogelijk is om thuis te 
blijven wonen.

•	 2000	-	2011,	tot	2006	secretaris	en	van-
af	2006	voorzitter	van	het	Samenwer-
kings Overleg Vrijwilligersorganisaties 
Nuenen. Zij was een verbindende fac-
tor tussen de diverse vertegenwoordi-
gers in het SOV. Zij zorgde voor het 
gezamenlijk opkomen voor de belan-
gen van de doelgroep van het SOV. 
Vanaf	 2004	was	 zij	 tevens	 lid	 van	 de	
Nuenense Commissie Ouderenbeleid.

•	 2000	-	heden,	voorzitter	van	het	Nati-
onale Ouderenfonds, afd. Nuenen. Zij 
zet zich in voor de zomerzegelactie. 

•	 2009	-	heden,	voorzitter	van	de	fiets-	
en wandelclub Dwersgangers van de 
PVGE, afd. Nuenen. Zij organiseert de 
seizoenafsluiting en de jaarvergade-
ring. 

•	 Verder	 was	 zij	 voorzitter	 van	 het	
schoolbestuur van de kleuterschool de 
Zonnehoek.	Tijdens	de	gehele	school-
periode van haar kinderen was zij op 
deze school actief.

In haar werkzame leven heeft zij ver-
schillende functies gehad als directie-
secretaresse, bij onder andere handels-
huizen en bij Philips.

12. De heer N.G.J. (Nico) Salden 
(77), Nuenen

 LID in de Orde van Oranje-
Nassau 

 
De	heer	Nico	Salden	 is	al	bijna	30	 jaar	
verdienstelijk met activiteiten binnen de 
voetbalsport, te weten::
•	 1983	 -	heden,	vrijwilliger	bij	de	voet-
balvereniging	RKSV	in	Nuenen	(1.100	
leden). Hij onderhoudt de accommo-

datie.	Hij	was	in	1991	tot	2008	lid	van	
de	 Seniorensommissie.	 Van	 1994	 tot	
2009	 was	 hij	 ledenadministrateur	 in-
ner van de contributie. Hij verricht tal 
van	reparaties.	In	1993	is	hij	benoemd	
tot Groenwitter van het jaar. Hij was 
onmisbaar bij de verhuizing naar een 
ander sportpark. Bij de viering van zijn 
25-jarig	 jubileum	 als	 accommodatie-
beheerder	in	2006	heeft	hij	de	bronzen	
erepenning van de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten in ontvangst 
mogen nemen.

De heer Salden is al geruime tijd gepen-
sioneerd. 

13. De heer R.H.J.M. (Ruud) 
Sanders (47), Nuenen

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

 
De heer Sanders heeft naast zijn baan als 
IT-Consultant	bij	Unisoft	Retail	Soluti-
ons, de volgende activiteiten ontplooid, 
veelal binnen de voetbalsport, te weten:

•	 1985	-	heden,	begeleider	sport	en	spel,	
lid	 van	 de	 Jeugdcommissie	 en	 later	
voorzitter	van	de	Jeugdcommissie	van	
de RKSV Nuenen. Betrokkene is een 
belangrijke organisatorische schakel 
binnen het jeugdvoetbal van genoem-
de vereniging. Naast het leiden van de 
commissie is hij vrijwel elke zaterdag 
op het sportpark om te helpen de za-
ken in goede banen te leiden. Hij is 
mede-initiator van het scheidsrech-
tersproject	 (2010-2011)	 dat	 ervoor	
zorgt dat alle jeugdwedstrijden door 
leden van de seniorenelftallen en door 
de A- en B- jeugdleden worden geleid. 
De	KNVB	Zuid	1	volgt	dit	project	op	
de voet om dit eventueel ook bij andere 
voetbalverenigingen	 uit	 te	 rollen.	 Te-
vens verzorgt hij samen met anderen 
de veld en kleedkamerindeling voor 
wedstrijd- en trainingsdagen. Voordat 
hij	 toetrad	 tot	 de	 Jeugdcommissie,	
heeft	 hij	 zich	 gedurende	 15	 jaar	 ver-
dienstelijk gemaakt bij de afdeling 
sport en spel van de RKSV Nuenen.

•	 2000	-	heden,	lid	van	het	Hoofdbestuur	
van de RKSV Nuenen. Uit hoofde van 
zijn verantwoordelijkheid m.b.t. de 
Jeugdcommissie	heeft	betrokkene	zit-
ting in genoemd bestuur waarin hij 
beleidsmatig medeverantwoordelijk is 
voor de gehele gang van zaken bij de 
RKSV Nuenen.

•	 2006	-	heden,	voorzitter	van	het	Web-
team van de RKSV Nuenen. Het web-
team is verantwoordelijk voor de web-
site van de vereniging. Betrokkene 
geeft sturing aan de opzet van deze site 
en vult mede de inhoud in.

•	 2007	-	heden,	lid	van	de	denktank	van	de	
RKSV Nuenen. De denktank is een or-
gaan dat het bestuur helpt bij het opzet-
ten van het vrijwilligersbeleid. Betrok-
kene heeft hierin een belangrijke taak.

•	 2009	-	heden,	medeorganisator	van	het	
internationaal	B-	en	E-	toernooi.	Toen	
FC Eindhoven stopte met het zgn. B-
toernooi heeft decorandus samen met 
twee andere personen het initiatief ge-
nomen om dit internationale B-toer-
nooi naar Nuenen te halen. Hetzelfde 
geldt voor het internationale E-toer-
nooi dat van PSV is overgenomen toen 
deze met dit toernooi wilde stoppen.

14. De heer C.H.A.S. (Cees) van 
Schaik (77), Nuenen

 LID in de Orde van Oranje-
Nassau 

De	 heer	 Cees	 van	 Schaik	 ontplooide/
ontplooit de volgende activiteiten:

•	 1982	-	1987,	gever	van	computerlessen	
bij het vormings- en educatiecentrum 
De Boerderij in Nuenen. 

•	 1992	-	heden,	vrijwilliger	bij	het	KBO,	
afdeling	 Nuenen	 (1875	 leden).	 Sinds	
2001	verkoopt	hij	zomerzegels	in	Nue-
nen. Daarnaast is hij lid van de hulp-
dienst	 voor	 ouderen	 (2006-heden)	 en	
fotograaf bij bijzondere gebeurtenissen.

•	 1993	-	1998,	vrijwilliger	bij	de	Vrijwil-
ligers Centrale Nuenen (thans de Klus-
sendienst van de KBO) 

•	 1998	 -	 heden,	 medeoprichter,	 be-
stuurslid	(enkele	 jaren)	en	docent/be-
geleider (heden) van de Stichting Seni-
orweb Nuenen. Betrokkene houdt zich 
thans bezig met het geven van cursus-
sen en het ontwikkelen van workshops.

Voor zijn pensionering was decorandus 
werkzaam als ingenieur bij Philips.

15. De heer D.B. (Dick) Schone-
veld (65), Nuenen

 Lid in de Orde van Oranje-
Nassau 

De heer Dick Schoneveld heeft de afge-
lopen	20	 jaar	culturele	verdiensten	op-

gebouwd op muzikaal en cultureel ter-
rein, te weten:
•	 1990	-	2003,	secretaris	van	de	Blaaska-

pel Vierkant Rond Nuenen
•	 1991	 -	heden,	 organisator	 en	 van	1996	
tot	 2002	 bestuurslid	 van	 de	 carnavals-
vereniging	De	Dwèrsklippels	(100	leden)

•	 1994	 -	 heden,	 secretaris	 van	 het	 dans-			
en amusementsorkest Memory in Nue-
nen. Hij is de spil van het orkest.

•	 2008	-	heden,	medeoprichter	en	secre-
taris van de Stichting Doctors for Mo-
zambique. Alle formele zaken zoals 
aktes, statuten, notulen, website, web-
master, design folder, kortom alles wat 
te maken heeft met het opstarten van 
een stichting heeft hij tot in perfectie 
uitgevoerd.

•	 2010	-	heden,	secretaris	van	de	Stich-
ting Oud-Prinsen - Goede doelen. 
Deze stichting organiseert evenemen-
ten om geld in te zamelen voor goede 
doelen.

Ook de heer Schoneveld was voor zijn 
pensionering werkzaam bij Philips.

16. Mevrouw H.M.J. (Riky) Foede-
rer (68), Nuenen

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

Mevrouw Riky Foederer heeft zich inge-
zet binnen de carnavalsvereniging en 
binnen de REVAK, te weten:

•	 1972	-	carnaval	2010,	begeleider	en	op-
leider	van	de	Jeugddansgarde,	de	klei-
ne	dansmariekes	(leeftijd	6-8	jaar),	on-
derdeel van de Carnavalsvereniging De 
Dwèrsklippels.

•	 1975	-	1997,	vrijwilliger	bij	de	zwem-
vereniging REVAK (revalidatie - reac-
tivering, een zwemvereniging voor 
mindervaliden. Zij was redactielid van 
het clubblad en voorzitter van de zie-
kencommissie.

Tot	op	heden	is	zij	actief	rondom	het	se-
niorencarnaval.	In	2011was	zij	barones.
In	1997	heeft	zij	de	bronzen	erepenning	
van de gemeente Nuenen gekregen.

17. De heer J.J. (Sjef) Versantvoort 
(84), Nuenen

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

De heer Versantvoort heeft zich ver-
dienstelijk gemaakt door zijn activitei-
ten binnen het kerkelijk leven en de ten-
nissport, te weten:

•	 1996	 -	 heden,	 onderhouder	 van	 het	
kerkhof en onderhouder van het Hei-
lige Kruispark en koster van de H. 
Lambertuskerk te Nederwetten.

•	 1998	-	2010,	groundsman	van	de	Ten-
nisvereniging Nederwetten. Hij ver-
zorgde de accommodatie.

De heer Versantvoort is al enige tijd ge-
pensioneerd. Voorheen was hij werk-
zaam bij Rendac Son.

18. Mevrouw E.C. (Els) van den 
Bemd-de Vries (75), Nuenen

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

Mevrouw Els van den Bemd is een vrij-
willigster uit duizenden en heeft zich 
ingezet op diverse terreinen binnen de 
zorg, te weten:

•	 1986	 -	 heden,	 activiteitenbegeleider	 bij	
het zorgcentrum De Akkers te Nuenen. 
Zij leidt de activiteiten en doet de voor-
bereiding, uitvoering en evaluatie geheel 
in eigen beheer. Ook is zij actief tijdens 
diverse uitstapjes met de bewoners.

•	 1997	-	heden,	Treffers	 in	Nuenen	(20	
leden).	 Zij	 coördineert,	 motiveert	 en	
enthousiasmeert de clubleden.

19. De heer P.A.M. (Piet) de Werd 
(73), Nuenen

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

De	heer	Piet	de	Werd	is/was	vanaf	1974	
tot op heden op de onderstaande terrei-
nen actief:

•	 1974	 -	 heden,	medeoprichter	 van	 en	
vrijwilliger bij de lokale politieke partij 
Combinatie Nuenen c.a. en voorheen 
GB74.	In	de	periode	1974-2000	was	hij	
tevens	secretaris	van	GB74.

•	 2003	 -	 2008,	 initiator	 en	 trainer	 ver-
keerseducatie bij het project basis-
scholen in Nuenen c.a. 

•	 2004	 -	 heden,	 vrijwilliger,	 baliemede-
werker en tot voor kort gids bij het Van 
Gogh Documentatie Centrum en 
thans bij het Van Gogh Village Nuenen 
- Vincentre. Betrokkene is medesleu-
telhouder en voor een dagdeel verant-
woordelijke in het museum. 

doel stelt volwassenen, die niet meer, 
of slechts gedeeltelijk aan het arbeids-
proces deelnemen, de faciliteiten te 
bieden gezamenlijk of individueel hun 
hobby’s	te	beoefenen.	Als	bestuurslid/	
facilitair	coördinator	is	zij	verantwoor-
delijk voor de interne organisatie, zoals 
de begeleiding van de gastvrouwen, de 
conciërge, de activiteitengroepen en 
het gebruik van de hobbyruimtes, de 
schoonmaak en het tuinonderhoud en 
de organisatie van de jaarlijkse activi-
teiten (zoals de paas- en kerstmarkten 
en het wafelbakken) t.b.v. de verwer-
ving van inkomsten.

•	 2004	-	heden,	initiatiefnemer	en	lid	van	
de werkgroep Buitenschilderdag Nue-
nen. Betrokkene was initiatiefnemer 
van het panoramaschilderij “Van 
Gogh: een schilderachtig leven”.

Ook	was/is	zij	betrokken	bij	de	organi-
satie van tal van festiviteiten in het dorp 
Nuenen. 
•	 Zij	was	lid	van	de	Nuenense	evenemen-
tencommissie.	Zij	was/is	betrokken	bij	
de Stichting Plusminus en de Stichting 
Poolse Kinderen. Zij was nauw betrok-
ken bij de vakantieweken voor Poolse 
kinderen. Als vrijwilliger bij de Stich-
ting Plusminus begeleidt zij groepen 
van vrouwen met sociale, psychische en 
lichamelijke handicap(s).

•	 In	 1994	 heeft	 zij	 de	 Eremedaille	 ver-
bonden aan de Orde van Oranje-Nas-
sau	in	goud	ontvangen	en	in	2003	heeft	
zij de gouden erepenning van de ge-
meente Nuenen ontvangen. Nu ont-
vangt zij bij bevordering wederom een 
Koninklijke onderscheiding.

Mevrouw Fien van Grootel is nu al ge-
ruime tijd met pensioen, voorheen was 
zij werkzaam als groepsleidster in het 
vormingswerk.

7. De heer A. (Albert) Hoving 
(66), Nuenen

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

 

De heer Albert Hoving heeft zich de afge-
lopen	20	jaar	onafgebroken	ingezet	bij	di-
verse verenigingen op het gebied van 
sport, techniek en financiën, te weten:

•	 1991	-	heden,	ruim	20	jaar	vrijwilliger	bij	
de Eindhovense Computer Associatie, 
een computerhobbyclub, waarbij hij van-
af	1999	tot	heden	als	bestuurslid	actief	is.

•	 1995	-	2004,	bijna	10	jaar	lid	van	de	on-
dernemingsraad van het Philips Projects 
Centre waarbij jaren als vice-voorzitter 
en als voorzitter.

•	 1995	-	2010,	17	jaar	vrijwilliger	bij	en	be-
stuurslid van de Hockeyclub Nuenen. 
Betrokkene	 was	 5	 jaar	 penningmeester	
van de Veteranen C. Daarnaast was hij 
gedurende	7	jaar	betrokken	bij	de	organi-
satie van evenementen bij de Veteranen 
L. Ook was hij lid van de barcommissie.

•	 2001	-	heden,	ruim	11	jaar	penningmees-
ter van het Oranje Comité Nuenen.

•	 2006	-	heden,	ruim	5	jaar	penningmees-
ter van de Stichting Oranje Comité Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten 

Daarnaast was en is hij actief bij de onder-
staande verenigingen buiten Nuenen:
•	 vrijwilliger	 algemene	 ondersteuning	 bij	

ledenactiviteiten van de Groninger Club 
t	Olle	Haim	in	Den	Bosch	(1961	-	1970)

•	 lid	van	diverse	werkgroepen	(o.a.	school	
en verkeer) in de gemeente Eemnes ter 
ondersteuning van de gemeenteraad 
(1980	-	1985)

•	 voorzitter	van	de	Sociale	Culturele	Activi-
teiten	de	Driesten	in	Eemnes	(1982	-	1985)

•	 algemeen	 bestuurslid	 en	 voorzitter	 van	
de commissie techniek van de Camper 
Club	Nederland	(2007	-	heden)

De heer Albert Hoving is al gepensio-
neerd, voorheen was hij werkzaam bij 
Philips	 tot	hij	op	60-jarige	 leeftijd	met	
de	VUT	ging.

8. De heer A.W.H. (Ton) Konings 
(74), Nuenen

 LID in de Orde van 
 Oranje-Nassau 

 
De	heer	Ton	Konings	heeft	 langdurige	

Negentien gedecoreerden
in Nuenen c.a. bij gelegenheid 

van Koninginnedag 2012
In het kader van de Algemene Gelegenheid bij gelegenheid van Koninginnedag 2012 werden in Nuenen c.a. zestien 
lintjes uitgereikt. Drie gedecoreerden t.w. De heer Cor Bastiaans, Mevr. Riky Foederer en de heer Sjef Versantvoort 
zullen de Koninklijke onderscheiding op een later tijdstip ontvangen omdat zij onmogelijk aanwezig konden zijn. 
Burgemeester Maarten Houben heeft op vrijdag 27 april jol. in de theaterzaal van Het Klooster, aan de overige zestien 
decorandi een lintje uitgereikt. De Nuenense burgemeester liet zien dat de uitreiking van de onderscheidingen voor 
alle aanwezigen een ontspannen bijeenkomst kan zijn door een leuke interactie met alle gedecoreerden.

Onderste rij vlnr. Mevr.Miep Luijten, Mevr. Els van den Bemd, Hr. Piet Raaijmakers en de Jeugdburgemeester Judi Groote
Verder vlnr en naar boven: Hr. Dick Schoneveld, Mevr. Fien van Grootel en Hr. Nico Salden,Hr. Ton Konings, Hr. Albert Hoving, Hr. Daan Verbaan, Hr. Leo Arts en Hr. Cees van 

Schaik, Hr. Piet de Werd, Hr. Stefan Nagelkerke, Hr. Albert Bastiaans, Burgemeester Maarten Houben, Hr. Ruud Sanders en Hr. Neil Lawrence.  
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Uw Expert bij u in de buurt?
www.expert.nl/winkels

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. 
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 5 mei 2012.

ASUS 15,6” laptop 
K53USX194V. • AMD E450 processor • 4GB intern 
geheugen • 500GB harde schijf • LED-scherm

WHIRLPOOL combimagnetron 
JT 378 WH. • Koken, crispen, grillen en bakken  
• 6th Sense technologie • 1000 watt magnetron, 
1200 watt grill en 1500 watt oven

PRIJSPAKKERS
BIJ EXPERT!BIJ EXPERT!

ASUS 15,6” laptop

349.-
 

VAN 449.-

PRIJSPAKKER!

397.-
 

VAN 449.-

PRIJSPAKKERS
349.-

 
NU 

LG 81 cm LED-TV 
32LS3400.
• Clear Voice II
• HDMI en USB
• Energiebespaar functie 

ASUS 15,6” laptop
K53USX194V. • AMD E450 processor • 4GB intern 
geheugen • 500GB harde schijf • LED-scherm

WHIRLPOOL combimagnetron
JT 378 WH. • Koken, crispen, grillen en bakken  
• 6th Sense technologie • 1000 watt magnetron, 
1200 watt grill en 1500 watt oven

BIJ EXPERT!

ASUS 15,6” laptop

349.-
VAN 449.-VAN 449.-

PRIJSPAKKER!

397.-VAN 449.-

LG 81 cm LED-TV 

geheugen • 500GB harde schijf • LED-schermgeheugen • 500GB harde schijf • LED-scherm

PHILIPS 2 GB 
MP3-speler
SA4RGA02K/12. 
Tegen inlevering van deze 
bon betaalt u slechts

29.-

KnipknallerKnipknallerKnipknaller
PHILIPS 2 GB 

KnipknallerKnipknaller
6 MINUTEN LADEN, 
60 MINUTEN SPELEN

NU MET 
GRATIS PHILIPS 
KEUKENMACHINE 

T.W.V. 79.-

Captain Morgan
Bruine rum

70cl ... €12,95
Hooghoudt

Dubbele graanjenever
100cl ... €10,95
Johnnie Walker

Black label
70cl ... €23,50

Uit ons eigen Nuenen:
Van Gogh bitter

Kruidenlikeur
35cl ... €6,50
70cl ... €11,50
Acties geldig tot en met 24 mei

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Opwettenseweg 72, NUENEN, tel. 040-2121314
www.kdv-kiddies.nl - email: info@kdv-kiddies.nl

 

 V n de Kerkhof
d kwerken

Tel. 040 - 295 25 77• Mobiel 06 - 22 395 840
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Explosieve groei huidkanker bij 
veertigers en vijftigers
In Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven is het aantal pati-
enten met (verdenking op) huidkanker in 2011 met ruim 12% gestegen ten 
opzichte van 2010. Dit aantal zal ook de komende jaren blijven stijgen. 

Nieuwe OCN voorzitter 
Op  23 april 2012 is Jan Veldsink benoemd als nieuwe voorzitter van het  
Ondernemers Contact Nuenen (OCN).   Jan Veldsink is verbonden aan de 
Veldsink Adviesgroep met de hoofdvestiging in Nuenen. Hij volgt Cor 
Molenaar op, die vanaf 1997 voorzitter was. 

Het  OCN verenigt 125 in Nuenen ge-
vestigde ondernemingen uit de  han-
del, industrie en dienstverlening. On-
der leiding van Molenaar groeide het  
OCN uit tot een  toonaangevende 
spreekbuis van de Nuenense onderne-
mers in de  richting van het Nuenense 
gemeentebestuur. Verder staat het 
OCN borg voor aansprekende evene-
menten voor haar leden,       zoals een 
wervelende  nieuwjaarsbijeenkomst, 
bedrijfsbezoeken en top-sprekers uit 
de  ondernemerswereld. Ook dit jaar 

is er weer een interessant  ledenpro-
gramma, zoals een sessie over duur-
zaamheid en een bezoek van een  gro-
te groep leden aan de Floriade in 
Venlo. 
De  andere bestuursleden van het 
OCN zijn: Jack Aldenhoven, Catrien 
Coolen, Adri  Geerts, Gerard van Keu-
len en Joris Rooijackers. Het  secreta-
riaat is uitbesteed aan de Brabants 
Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW, 
het  regionale netwerk van de landelij-
ke ondernemerskoepel VNO-NCW.

   Vacaturebank vrijwilligers 
INSTELLING      OMSCHRIJVING                       BENODIGDE TIJD / MEER INFO        
 
Dorpsboerderij Weverkeshof algemeen bestuurslid met uitvoerende taken v.w.b. evenementenorganisatie  in overleg
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Woonbegeleidingscentrum Nuenen een vrijwilliger die af en toe gezellige activiteiten onderneemt met cliënten in overleg
 (affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking)
____________________________________________________________________________________________________________________________

Akkers   ondersteuning maaltijden op verpleegafdeling (affiniteit met dementerenden) verschillende tijden mogelijk
 kookclub “d’n Dwersligger” dinsdag 10.00-13.30 u.
 redactielid Huisblad Sam Sam (o.a. interviews) in overleg
 begeleiding van bezoekers dagbesteding verschillende tijden mogelijk
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vrouwencentrum (2e) secretaris voor de bestuursgroep van het Vrouwencentrum in overleg
de Vlinder LEVgroep
____________________________________________________________________________________________________________________________

Dorpsboerderij Weverkeshof tuinman / tuinvrouw voor ondersteuning van de tuinploeg maandagochtend
____________________________________________________________________________________________________________________________

Amnesty Intern. afd. Nuenen werkgroeplid voor het organiseren/coördineren van activiteiten in Nuenen in overleg
____________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Nu vrijwilligers voor diverse organisatorische taken tijdens de Kleurenkaravaan 27 mei, tijd in overleg
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Voetbalclub RKSV Nuenen vrijw. v.h. groenonderhoud, netjes houden van het sportpark ochtenden, in overleg
 vrijw. als cameraman/-vrouw v. vastleggen wedstrijden/trainingen (ter analyse) opleiding wordt verzorgd 
____________________________________________________________________________________________________________________________

St. Vrijwillige Thuiszorg vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Dorpswerkplaats Nuenen bestuurslid met administratieve achtergrond (b.v.k. vrouw i.v.m. samenst. best.) in overleg
____________________________________________________________________________________________________________________________

Showkorps O&V voorzitter gevraagd voor energieke vereniging met 55 leden. Bestuur: 7 leden.  in overleg
____________________________________________________________________________________________________________________________

Platform Gehandicaptenbeleid bestuursleden die zelfstandig en in teamverband activ. kunnen opzetten/uitvoeren in overleg
____________________________________________________________________________________________________________________________

Nationaal Ouderenfonds  Nuenen bestuursleden (zomerzegelverkoop in april en de daarbij behorende voorber.+ afh. apr: 4 u. mei/juli: 1-2 u. p.wk
____________________________________________________________________________________________________________________________

St. Culturele Activiteiten Nuenen ateliermedew. (beheer, bestellingen, onderhoud) + webmaster (kan vanuit huis) ca. 1-2 u. per week
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

SPOEDPOST CATHARINA
De Centrale Huisartsen Post is gehuisvest in het Cathari-
naziekenhuis. De Centrale Dienstapotheek is gehuisvest 
in hetzelfde gebouw. 
Beide posten zijn alleen geopend voor spoedgevallen.
Openingsuren:
Spoedpost, tel. 0900-8861 (10 ct/m.): 
Maandag t/m vrijdag van 17.00-08.00 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en  nacht.
Centrale Dienstapotheek, tel. 040-2436666: 
Maandag t/m vrijdag van 17.30 - 08.30 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en nacht.______________________________________

LEVgROEP (VOORHEEN BWI)
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675, fax 
040-2840533, e-mail bwinuenen@wel-zijn.org. 
Geopend: ma. t/m do. van 8.30-16.00 uur. en vr. van 
8.30-12.30 uur
Spreekuren: 
•	 Algemeen	Maatschappelijk	Werk:	Op	afspraak	
•	 Echtscheiding:	Iedere	dinsdag	van	19.00-21.00	uur	
•	 Sociaal	Raadsliedenwerk:	Na	tel.	afspraak.
•	 Jeugd-	en	jongerenwerk:	Tel.	040-2831675.
•	 Vluchtelingenwerk	en	nieuwkomers:
 Dinsdag van 12.00-14.00.______________________________________ 

SERVICEPuNT WONEN, WELzIjN zORg NuENEN
Het servicepunt is gevestigd aan de Berg 22c, 5671 
CC in Nuenen, telefoonnummer (040) 283 16 75 
(tel. spreekuur van 09.00 tot 11.00 uur).
De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag 

van 08.30 tot 12.30 uur. Het servicepunt is hét loket in 
Nuenen waar u terecht kunt voor informatie en advies 
over en aanvragen van voorzieningen op het terrein 
van welzijn, wonen en zorg. 
Dit	zijn:	 •		Woonvoorzieningen	
	 	 •		Huishoudelijke	hulp
	 	 •		Vervoersvoorzieningen	
	 	 •		Zorgconsulenten
	 	 •		Rolstoelen	
	 	 •		Mantelzorg
	 	 •		Informatiewinkel
Het servicepunt is een samenwerkingsverband tussen 
de	LEVgroep	(voorheen	BWI)	en	de	gem.	Nuenen.
Op www.nuenen.nl onder de button servicepunt vindt 
u uitgebreide informatie over het servicepunt. ______________________________________

BEREIkBAARHEID POLITIE NuENEN
Vincent	van	Goghstraat	139,	Nuenen
Alarmnummer	1	-	1	-	2	(spoedeisende	gevallen).
Telefoon	0900	8844	(24	uur	per	dag).
Bureau geopend: Ma. t/m vr.: 10.00-13.30 uur, 
zaterdag en zondag gesloten.______________________________________ 

SENSOOR NOORD BRABANT
Dag en nacht gesprek van mens tot mens: 
0900-0767 (5ct/m) of 040-2125566. Chat:
www.sensoor.nl	•	Postbus	4644,	5601	EP	Eindhoven______________________________________

PROBLEmEN? PRATEN HELPT
Escape,	tel.	06	-	39	60	23	80
www.escape-nuenen.nl	•	escape@onsnet.nu

kINDERTELEfOON VOOR z.O.-BRABANT
Iedere	dag	van	14.00	tot	20.00	uur.	Tel.	0800-04322	
(gratis).______________________________________ 

”PLuSmINuS” 
Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt zich aanmel-
den	via	tel.	06-39243420,	postbus	62,	5670	AB	Nuenen	
of e-mail: plusminus@onsnet.nu______________________________________

STICHTINg LEERgELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus 
62,	5670	AB	Nuenen	of	e-mail:	leergeld@onsnet.nu______________________________________

mELD- EN kLACHTENLIjN 040-2631699, 
Afd.	Werken	en	Beheer,	24	uur	per	dag.______________________________________ 

OPENINgSTIjDEN VAN DE mILIEuSTRAAT
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur en 
zaterdag van 10.00-17.00 uur. 
Heeft u vragen, bel dan het gemeentehuis, 040-2631699. 
Ophalen van grof vuil kan ook door de gemeente, tegen 
betaling.	Meer	informatie:	Tel.	040-2631699.______________________________________                                                        

VOEDSELBANk NuENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, 
5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675______________________________________

DE AkkERS
Zorg	aan	huis.	Alle	zorg,	verpleging	en	dienstverlening	
bij u thuis. Kantooruren tel. 2635999. 
Acute	hulp	vereist:	Tel.	2486324.

VAN DER STAPPEN uITVAARTVERzORgINg
Bernhardstraat 4, 5671 HX Nuenen, tel. 040-2841550
info@vdstappen.nl	•	www.vdstappen.nl______________________________________ 

OPENBARE BIBLIOTHEEk NuENEN
Vincent	van	Goghplein	97,	tel.	2833097.	
Openingstijden: ma. van 14.00-20.00 uur, di. gesloten, 
wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 uur, vr. 14.00-
20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 
Leeszaal open tijdens openingstijden bibliotheek______________________________________ 

VRIjWILLIgERSHuLP VOOR THuISSTERVENDEN
Voor	hulpaanvraag	tel.	040-2864199	
(St.	Annaziekenhuis)	24	uur	per	dag	bereikbaar.	______________________________________ 

OPEN HuIS ”DE REgENBOOg”
Sportlaan	5.	Elke	donderdag	van	10.00	-	12.00	uur.
Ook tijdens de vakanties. ______________________________________

TELEkABEL
Storing 0800-1424 (22 ct. per minuut).
Klantenservice ma. t/m vr. 08.30-18.00 uur.______________________________________

AA - EINDHOVEN E.O. 
Zelfhulpgroepen	voor	mensen	met	alcoholproblemen,	
tel. 040-2110124, dag en nacht bereikbaar.______________________________________

BLOEDAfNAmE
Bloedafnamedienst	Regio	Eindhoven:	
Ma.	t/m	vr.	in	de	Akkers	(M.	Begemannstr.)	8.30-10.45	
uur en in Medisch Centrum De Berg, 8.30-10.30 uur.

zuIDzORg
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
Voor	alle	diensten	dag	en	nacht	bereikbaar:	
Postbus	2160,	5500	BD	Veldhoven,	040-2308408.
•	 Bureau	Zuidzorg	Nuenen,	Kloosterstraat	15.
•	 Servicepunt	Zuidzorg,	Kloosterstraat	15.	
	 Vooraanvraag/verhuur	verpleegartikelen,		
 personenalarmering, maaltijdservice en alle andere 
 dienstverlening. 
•	 Thuiszorgwinkel	Zuidzorg,	Kastelenplein	170-173,	
	 Eindhoven.	Voor	uitleen,	verhuur	en	verkoop	van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
•	 Open	op	werkdagen	van	08.30	-	12.30	uur______________________________________

LABORATORIum ST. ANNAzIEkENHuIS
Zuidzorg	(Kloosterstraat	15):
Maandag, woensdag, donderdag  en vrijdag van 8.15 
tot 09.00 uur. (voor vragen kunt u contact opnemen 
met het secretariaat laboratorium, tel: 040-2864866).
Patiënten uit de trombosedienst worden door de 
trombosedienst afgesproken op speciaal daarvoor 
gereserveerde tijden. Deze zijn hier niet vermeld.______________________________________ 

HuLPDIENST VOOR OuDEREN
Tel.	2831675	op	werkdagen	tussen	09.00	en	12.00	uur.______________________________________ 

SOCIAAL-fINANCIEEL ADVISEuR kBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.

DIENSTEN EN INFORMATIE  29-02-2012

 

4 mei herdenken, 5 mei vieren

Vrijheid geef je door
Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. Op 5 mei vieren we onze 
vrijheid. Iedereen, ieder jaar opnieuw.

4 mei herdenken 

  5 mei vieren

Op 4 mei is het om 20.00 uur in het 
hele land twee minuten stil. Dan her-
denkt heel Nederland de oorlogs-
slachtoffers. Het meest bekend is de 
Nationale Herdenking bij het Natio-
naal Monument op de Dam. Maar ook 
bij u in de buurt vindt op 4 mei een 
herdenking plaats, bij een van de 3500 
oorlogsmonumenten die ons land telt. 
Op 5 mei vieren we dat we in Neder-
land sinds 1945 vrij zijn van oorlog en 
onderdrukking. Ook staan we stil bij 
onvrijheid elders in de wereld. Dit 
doen we dit jaar met de Nationale 
Start in Brabant, de veertien Bevrij-
dingsfestivals in het land en het 5 mei-
concert op de Amstel. En ook in uw 
buurt wordt vast de vrijheid gevierd.

Ga voor een herdenking en viering bij 
u in de buurt naar de website van uw 
gemeente. 
Surf voor een monument bij u in de 
buurt naar www.4en5mei.nl.

Doorgeven van vrijheid begint bij 
herinneren
Sinds 1945 leven we in Nederland in 
vrijheid. Voor de na-oorlogse genera-
ties is die vrijheid er altijd geweest. 
Zeker jongeren zien vrijheid als van-
zelfsprekend. Het is er gewoon, als wa-
ter uit de kraan. Niets is minder waar. 
Sinds het einde van de Tweede We-
reldoorlog is er in de wereld geen dag 

zonder oorlog of onderdrukking voor-
bijgegaan. Vrijheid is kwetsbaar. Dat 
besef je pas goed als de vrijheid er niet 

meer is, zoals in de Tweede Wereld-
oorlog. Het doorgeven van vrijheid 
begint wellicht juist bij die herinne-
ring, dat het ooit anders was en wát er 
dan anders was. Dat het dágelijks 
moeite kost om de vrijheid in stand te 
houden, dan wel te brengen. Nationaal 
en internationaal. De lokale geschie-
denissen zijn daarbij exemplarische 
momenten. 

EK-gangers opgelet, heeft de 
GGD al een prik gezet?
 
In juni reizen vele bussen, auto’s en vliegtuigen vol supporters af naar het 
Europees Kampioenschap voetbal in Oekraïne en Polen. Dit zijn landen 
waar mazelen, rabiës en geelzucht nog voorkomen en waar de hygiënemaa-
tregelen anders zijn dan in Nederland. Ziek worden kan al door het van het 
drinken van water uit de kraan, het eten op straat of na een bezoek aan een 
besmet toilet. Daarom adviseert de GGD Brabant-Zuidoost alle bezoekers 
van het EK-voetbal om zich te laten informeren over zijn of haar benodigde 
vaccinaties.

Gezondheidsrisico’s 
Met name in Oekraïne zijn er grote ri-
sico’s voor infectie met onder andere 
difterie, polio, tetanus en hepatitis A 
(besmettelijke geelzucht).  Er heerst er 
op dit moment een mazelenepidemie 
in het westen van de Oekraïne, op de 
grens met Polen, Slowakije en Honga-
rije. 
Ziekten zoals de mazelen krijgen bij 
evenementen waar veel mensen sa-
menkomen een kans.
  
Daarom adviseert de GGD Brabant-
Zuidoost alle EK bezoekers om voor 
hun vertrek een vaccinatie te komen 

halen tegen hepatitis A en difterie, te-
tanus en polio. Nederlanders die ge-
boren zijn voor 1975, zijn als kind niet 
gevaccineerd tegen de mazelen. Hen 
wordt geadviseerd om ook een vacci-
natie tegen mazelen (BMR: bof, maze-
len, rodehond) te halen. 
 
Deze vaccinaties moeten bij voorkeur 
vier tot zes weken voor vertrek gege-
ven worden, maar ook last-minute 
heeft het nog zin. 

Voor een afspraak met uw GGD: bel 
0900-8222467 of maak een online af-
spraak via www.ggdreizigerszorg.nl.
  

Vooral bij veertigers en vijftigers die in 
de jaren zestig en zeventig zorgeloos 
volop in de felle zon lagen en veelvul-
dig de zonnebank gebruikten, komt de 
ziekte nu tot uiting. 

Tevens worden mensen steeds ouder, 
waardoor de kans op huidkanker gro-
ter wordt. 

Snel naar de dermatoloog
Omdat (verdenking op) huidkanker 
vaak leidt tot ongerustheid, is het voor 
de patiënt van belang om zo snel mo-
gelijk naar de dermatoloog te gaan. 
Meer informatie: Bel naar de polikli-
niek dermatologie: (040) 888 58 80 of 
surf naar de website: http://dermato-
logie.mmc.nl



Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Iets te vieren of organiseren?
Doe het creatief en inspirerend in 

onze prachtige kookstudio.

Voor iedere gelegenheid,
zowel zakelijk als privé.

Vanaf 10 personen bent u al
van harte welkom!

Kookworkshops | Walking dinner
Recepties | Jubilea | Teambuilding 

Vergader- en presentatieruimte
Vraag vrijblijvend om info of maak

gerust een afspraak.

John Geven Studio’s  Spegelt 45 Nuenen
040-2831231 info@johngevenstudios.nl

www.johngevenstudios.nl

AdvertentieRonddelinde.indd   1 06-02-12   08:53

JOS MARTENS & ZN. B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES
Ginderdoor 55 Mariahout, tel. 0499-423131 www.josmartens.nl

OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

ROLT ZOALS EEN ROLLS
MT 5097

ACTIEPRIJS
€ 3.299

€ 3.599

Viking zitmaaier 82 mm Rond de Linde 2012.indd   1 4/25/2012   12:28:06 PM

Met afspraak

040 - 283 33 38

Lianne Duitsman

Kerkstraat 48
5671 GP Nuenen
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Bestaat 7 mei 2012 15 jaar!
Het hele team proficiat

Lianne, Caroline, Ilse, 
Marissa en Kelly

Namens je trotse ouders, 
Ad en Josje Duitsman

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

Reparatie en vernieuwing van riolen
Tevens reinigen van gevels, stoepen en terrassen

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen

TM

NIEUWE
Prijzen Printen

A4 Full Colour
€ 1,00

A3 Full Colour
€ 2,00

A2 Full Colour 
90 grams papier

€ 8,50  

A2 Full Colour
120 grams papier 

€ 9,00

A1 Full Colour 
90 grams papier

€ 12,50

A1 Full Colour 
120 grams papier

€ 14,00
(prijzen exclusief 19% B.T.W.)

Uw foto op Canvas? 
Opgespannen op lijst
Formaten A4 tot A2  

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan!
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Rond de Linde op internet:
 www.ronddelinde.nl 

LINDEBLAADJES 
per FAX of E-MAIL 

opgegeven, worden 
NIET GEPLAATST 

indien niet vooruit 
betaald is. Er volgt 
geen tegenbericht.

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 3 mei 2012 t/m zaterdag 5 mei 2012 of zolang de voorraad strekt. Niet in combinatie met andere acties. OP = OP

Noordveld Drogisterij en Parfumerie   |   Hoge Brake 72  5672 GM  Nuenen   |   T 040 - 283 46 77   |   www.drogisterijnoordveld.nl

Moederdag 13 mei 2012
20% - 70% directe kassa korting

Therme 
douche 

1+1GRATIS

25% korting
op alle 

Lief mama
producten

Diadermine 
dagcreme

diverse soorten

1+1GRATIS

Nivea 
reinigings-

doekjes

1+1GRATIS

25% korting
op een oogcreme 

van

30% korting
op een Serum of 
dagcreme van

Alle cadeau’s worden bij ons feestelijk ingepakt
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CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, 
Melanie Dumay. Monique van Hagen.
Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandig-
heden 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.

© 2012 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geautoma-
tiseerd gegevensbestand en/of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fo-
tokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgevers.”

kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...

Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

Spaarpot Oost 2, Geldrop 
T 040 286 1383, www.vdstappen.nl

UITGAANSAGENDA komende week:  
Opgave via redactie@ronddelinde.nl 
onder vermelding "uitgaansagenda"

 

Met menselijke 
  betrokkenheid

Den Haak 3, Nuenen

Tel. 040-7808000

www.uitvaartzorgnuenen.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten: 
Zaterdag 5 mei, 18.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorganger: 
pastor J. Vossenaar.
Zondag 6 mei, 09.30 uur: Eucharistie-
viering, muzikale omlijsting, voor-
ganger: pastor J. Vossenaar.
Zondag 6 mei, 11.30 uur: Eucharistie-
viering, 1ste communie met kinder-
koor, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en past.werker P. ten Hacken.  

Misintenties
Zaterdag 5 mei 18.30 uur: Tiny Steen-
bekkers; Miet Sanders; Ria van Ger-
wen-Tas; Iet Gevers-Donkers; Ineke 
Hilberink; Geer van den Nieuwenhof; 
Riky de Groof-Joosten (vanw. trouw-
dag).
Zondag 6 mei 09.30 uur: Hendrika 
van Stratum-Rooijakkers; Johanna 
Donkers; Paula Hobbelen-Verhoeckx; 
Noud van Rooij; Riet Stoop-van de 
Vrande; Jorrit Meuwissen; Mien van 
Oorschot.
Zondag 6 mei 11.00 uur: Wim Leers; 
Jan en Doortje Pasman-Hendriks 
(vanw. verjaardag Jan); Henk Bollen; 
Maria Sanders; Machiel van Stokkom; 
Jo van Streepen-Janssen; Dorothé van 
den Reek; John Delahaye; Ouders van 
de Rijt-Verhoof; Dinie Michiels-van 
de Rijt (vanwege verjaardag); De zus-

sen van de Rijt: Ton, Riet en Corrie en 
schoonzussen Riet en Wil; Jan 
Schoenmakers; Opa Piet en oma Pieta 
Vley.

Mededelingen
Eerste Communie in Gerwen en 
Nuenen
Op zondag 6 en 13 mei zullen 66 kin-
deren uit groep 4 in Nuenen hun Eer-
ste Communie vieren in de H. Cle-
menskerk te Nuenen. Na een periode 
van voorbereiding in kleine groepjes 
en tijdens de gezinsvieringen zal het 
zover zijn: deze jongens en meisjes 
nemen voor de eerste keer deel aan de  
Tafel van Jezus.
In Nuenen is dit jaar gewerkt met het 
thema: Aan tafel! Aan tafel!
Er zijn in Nuenen drie vieringen, me-
de verzorgd door het Kinderkoor o.l.v. 
Christel de Brouwer: zondag 6 mei 
om 11.30 uur, zondag 13 mei om 10.00 
en 12.00 uur. Het is dan tevens Moe-
derdag. 
In Gerwen is een vergelijkbaar project 
gebruikt in de voorbereiding. Daar 
doen 9 kinderen mee met de Eerste 
Communie die in de Sint Clemens-
kerk ook op zondag 13 mei gevierd 
gaat worden. 
We feliciteren de jongens en meisjes 
met hun Eerste Communie, samen 
met hun ouders, broers en zussen, fa-
milie en vrienden. We hopen op goe-
de vieringen en vooral ook op zonnige 
zondagen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag  6 mei, 11.00 uur: Woord en 
Communiedienst met parochiekoor, 
voorgangers werkgroepleden.

Misintenties
Toon en Lies van der Heijden, Maria 
van Vroenhoven-Sanders, Willem en 
Drieka de Groot-Wouters, overleden 
ouders de Louw-Geven, Harrie de 
Louw, Teun Oomen, Antoon Don-
kers, Noud van Rooij, Jan van Lierop.
 
H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 6 mei, 09.30 uur: Woord en 
Communieviering, voorgangers leden 
werkgroep

Misintenties
Barbara Kuijpers, Frans van Rooij, 
Theo en Dora van der Putten-Van 
Rooij, Paula Smits-Kuunders.

Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 6 mei is een viering klassiek. 
In deze dienst gaat voor predikant ds. 
C. Crouwel. Voor de basisschoolkin-
deren is er kindernevendienst. De col-
lecte is voor het diaconaal werk in 
Nuenen.

Het Open Huis is van 10-12 uur op 
donderdagochtend. U bent daar wel-
kom!

Uit d’n hoek…
147

Mid-session interval, bring into play, the top cushion, swerve shot, to develop, 
cannon into, plant, maximum, 147 (spreek uit: one-four-seven), (re-)spot, long 
pot, pocket, cue ball, century, safety shot, break, frame, kiss on the yellow, tou-
ching ball, and a miss.
 Het world snooker toernooi is weer bezig. Met de comeback van de 
oude meester Stephen Hendry . Een saaie degelijke speler maar wel de beste. 
Hij maakte alweer een maximumbreak, een 147 in eerste ronde. Helaas had ik 
hem niet live gezien.
 Mijn favoriet is Ronnie ‘The Rocket’ O’Sullivan, niet altijd de makke-
lijkste jongen. Hij speelt snel en aanvallend, briljante pots wisselt hij af met 
eenvoudige missers. De vader van O’Sullivan zit geloof ik nog steeds in de ge-
vangenis. Er was wat gedoe rond het publiek en de speeltafels.
 Het heeft iets meditatiefs, snooker kijken. Het effect aan de bal, soms 
tot op de millimeter nauwkeurig klaarleggen. Waar wordt nog met de spelers 
overlegd over een spelsituatie? Of ze allebei akkoord zijn bij een hervatting? 
Bij een fluke (onbedoeld een bal potten) wordt verontschuldigend de hand 
opgestoken.
 Als de eerste break begint met alleen zwarte ballen dan ga je al kij-
ken of hij er in zit, de one-four-seven. Bij iedere pot komt de maximale score 
dichterbij. Er zijn altijd een paar moeilijke rode ballen bij. De spanning voor 
de laatste zwarte bal. Als het is gelukt dan geniet iedereen; de tegenstander, 
scheidsrechter en spelers van de andere tafel komen de betreffende speler 
feliciteren.
 Zoals iedere mooie sport heeft ook het snooker zijn eeuwige twee-
de. Bij het snooker heet hij Jimmy White.

Edwin Coolen

 
Datum  Tijdstip                   Activiteit    Organisatie    plaats     website 
28-4 6-5  Restaurantweek voor Kids Diningcity, Clinic Clowns Clemenshof Gerwen www.clemenshof.nl  
Maand mei 09.00 zondag Wandelen maand mei WSV Nuenen Sportpark Wettenseind, Wettenseind EMK www.dse.nl/~wsvnuenen 
  19.00 woensdag 
5-6 mei 22.30 -07.00 uur Jaarlijkse wandeling naar Den Bosch   Martien Habraken 2834654; Toon Coolen 2836113 Vanaf het kerkplein aan het Park in Nuenen, 06.30 uur op de Parade bij de St Jan  
4 mei 20.00 uur Kienen Katholieke Vrouwenvereniging Dorpshuis in Lieshout   
6 mei 19.30 uur Taizé-Vesper  Van Gogh kerkje in Nuenen   
7 mei 13.30-15.00 uur Bomenwandeling WLG Parochiezaal Clemenskerk Gerwen   
8-11 mei  Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek  Laarbeek   
4-6 mei hele dag Regiomeeting Kever Club nederland  Laco Strandbad Nuenen www.laco.eu ; www.keverclub.nl 
5 mei 21.00 uur Optreden band Harvest Moon Station Charlotte Sportlaan 12, Nuenen www.stationcharlotte.nl
      www.harvestmoon.nu  
8 mei 13.30 uur Bedevaart naar Handel Seniorenverenigingen Laarbeek Dorpshuis in Lieshout vertrek   
9 mei 19.30 en 21.00 uur Presentatie nieuwe theaterbrochure Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  
10 mei 13.30 uur Excursie weverij Geldrop KBO Lieshout Dorpshuis in Lieshout vertrek   
10 mei 13.00 uur Senioren daar zit muziek in KBO Het Klooster, theaterzaal   
10 mei 20.00 uur Halve finale The voice of Nuenen  Dinnercafé Zinn www.voiceofnuenen.nl/ 
12 mei 10.00-17.00 uur Internationale Wereldwinkeldag Wereldwinkel Nuenen Berg 28b en in centrum Nuenen   
12 mei  Reunie Canadagangers RKGSV   Sportpark Gerwen   
12 mei 20.30 uur Single Party 35+  Laco Strandbad Nuenen http://www.laco.eu  
16 mei 20.15 uur Tête De La Course - JW Roy Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.or

Kienen met de 
KVV Lieshout
Op 4 mei is het kienen in het Dorps-
huis aan de Grotenhof in Lieshout.
De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is vanaf 19.00 open.

Taizé-vesper in het Van Gogh kerkje
Op zondag 6 mei is er een Taizé-vesper in het Van Gogh Kerkje aan de Papen-
voort in Nuenen en begint om 19.30 uur. In dit karakteristieke kerkje wordt het 
mogelijk om tijdens de vesper even tot rust te komen door te genieten en mee te 
doen met het zingen van de mooie Taizéliederen. De vesper kent daarnaast een 
aantal momenten van meditatie en bezinning. 

Station Charlotte: 
Harvest Moon
Harvest Moon is een indié pop/rock 
formatie uit Son.
 
De band maakt alternatieve rock maar 
met pop, folk en zelfs reggea invloe-
den. Een sterke melodie, samenzang 
en een melancholisch rauw randje zijn 
de basiselementen voor alle songs van 
Harvest Moon.

Zaterdag vanaf 21.00 uur in Station 
Charlotte aan de Sportlaan 12 in Nue-
nen. Zie ook: www.stationcharlotte.nl 
en/of www.harvestmoon.nu

Dossiernummer: 12041969 

Aanmaakdatum: 28-4-2012 
Advertentie algemeen(1).doc 
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 Na voor ons allen een voorbeeld te zijn geweest van kracht en liefde is na een 

periode van ziekte van ons heengegaan, mijn lieve vrouw, mama en dochter 
 

   
   

 Riet Adams-Kuijken  

   
 echtgenote van  

   
 Jan Adams  

   
 * Eindhoven, 3 oktober 1952                                    † Nuenen, 27 april 2012  
   
     

 Nuenen:  Jan Adams 

   Annette Adams 

    

 Eindhoven:  Lucie Kuijken-Meegdes 

    

                              Eindhoven:  Petra Adams 

   Damian 

    

 Eindhoven:  Anika Adams & Rob van den Boom 

    

    
 

 

 Schietbergen 82, 5672 SL Nuenen  
   
   

 

 

 
 
 

 
 

Vogelwandeling in 
natuurgebied  
De Ruweeuwsels
Op maandag 7 mei nodigen IVN-
gidsen u uit om mee te gaan wande-
len en de vogels in natuurgebied De 
Ruweeuwsels te ontdekken.

Aan de Ruweeuwsels grenzen veel na-
tuurlijke overgangen. In het noorden 
een vlakke ontginning van weilanden, 
in het westen de naaldbossen van de 
Molenheide en in het oosten de ka-
naaldijk. 

Deze afwisseling en de pracht van de 
Ruweeuwsels zelf maken dit gebied tot 
een parel in het Brabantse landschap. 
De wandeling duurt ongeveer 1½uur. 
Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf 
Het Klooster. 

Start van de wandeling is iets later 
vanaf sluis V Wilhelminakanaal op de 
weg van Gerwen naar Lieshout. Goed 
waterdicht schoeisel is aan te bevelen. 
Deelname is gratis. Info, tel. 0499-
476201.
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Tennis

Korfbal

P r o g r a m m a

Zaalvoetbal

NKV verslaat Klimop
Na een weekje rust mocht het eerste van NKV aantreden op het grasveld van 
Klimop, in asten. Een derby die altijd lastig op papier is. Het tegendeel was 
waar op deze warme zondag.  Einduitslagen van de voorgaande 3 wedstrij-
den eindigden in 1x winst voor NKV, 1x verlies en 1x gelijkspel.  

Nuenense zaalvoetbal 
competitie officieel afgesloten
 
met een feestavond en prijsuitreiking is afgelopen zaterdag in de Honger-
man in Nuenen de zaalvoetbalcompetitie officieel afgesloten. Voorafgaand 
aan deze feestelijkheden speelden alle teams hun laatste wedstrijd. 
In de eerste wedstrijd op de avond 
won de nummer twee Heintze simpel 
met 9-2 van de Klezie Boys. ACR      

Reijnders pakte na vele goede wed-
strijden zonder punten eindelijk het 
eerste punt door met 6-6 gelijk te spe-
len tegen Café René. Het zaalvoetbal 
team van Autobedrijf van de Heijden, 
dat volgend jaar niet meer deel zal ne-
men aan de competitie, had zonder 
wissels het betere van het spel, maar 
verloor door een late goal toch met 
4-3 van de Gipsy Boys, die een goed 
seizoen bekroonde met een derde 
plaats in het eindklassement. 
Verassing van de avond was het 4-3 
verlies van kampioen Van Egdom te-
gen het team van All Stars. Na een 1-1 
ruststand werd het vlak voor tijd 4-3 
voor All Stars dat een zeer goede 
tweede competitieronde heeft ge-
speeld. Voor Van Egdom was het het 
eerste puntverlies in de tweede speel-
ronde.
 
Na een speech van voorzitter Foede-
rer werden de prijzen uitgereikt en 
won Van Egdom naast het kampioen-
schap ook nog de prijs voor de sporti-
viteit. Aanvoerder Sijbers van Van Eg-
dom bedankte het bestuur, de 
scheidsrechters en alle andere teams 
voor een geslaagd seizoen en keek uit 
naar een nieuw seizoen met hopelijk 
een paar nieuwe teams.
Nieuwe teams kunnen zich nog steeds 
aanmelden via voorzitter Henk Foede-
rer via henk@newvision.nl

De uiteindelijke eindstand per  
29-04-2012
1 van Egdom Security BV 14 34 
2 Heintze / Sporthuis Zd 14 27 
3 Gipsy Boys 14 25 
4 All Stars*) 14 25 
5 Autobedrijf vd Heijden 14 22 
6 Klezie Boys 14 15 
7 Café Rene**) 14   2 
8 ACR Reijnders 14    1 
      
*) 3 punten in mindering wegens niet 
opkomen
**) 9 punten in mindering wegens niet 
opkomen
Van Egdom Security BV kampioen 
seizoen 2011 / 2012

NKV is geen enkele keer in de proble-
men geweest en liep langzaam uit in 
de eerste helft. Een iets gewijzigde op-
stelling bleek goed uit te pakken. Ter-
wijl Klimop weer achtervang begon te 
spelen wist NKV hier gemakkelijk een 
oplossing voor te vinden. NKV wist zo 
elke keer een goede aanval op te 
zetten. Dit alles resulteerde in een 4-7 
ruststand. 
De tweede helft begon NKV niet zo 
sterk als ze de eerste helft geëindigd 
waren. Het ritme en de juiste mensen 
moesten opnieuw gevonden worden. 
Dit duurde gelukkig niet lang en 15 
min in de tweede helft had NKV de 

voorsprong uitgebreid naar een nette 
5-12. Dit was ook meteen het moment 
voor Klimop om zich te herpakken. 
De kansen werden nu ook beter afge-
maakt aan de kant van Klimop. NKV 
liet Klimop wel dichterbij komen, 
maar bleef zelf gestaag mee scoren. 
Dit eindigde in een 11-16 overwin-
ning.
Een zeer belangrijke overwinning dat 
betekent dat NKV nog volop meedoet 
voor het kampioenschap. Nu volgt er 
weer een weekje rust, waarna de week 
daarop de competitie hervat gaat wor-
den op eigen veld tegen een laagvlie-ger 
in de 3e klasse, Maastricht/Heerlen.

VOETBAL

RKVV NEdERwETTEN
Zaterdag 5 mei
Nederwetten vet.  ................................ vrij
Zondag 6 mei
Nederwetten 1 - DBS 1  ................. 14.30
Nederwetten 2 - LEW 2  ................ 12.30
DBS 7 - Nederwetten 3  ................. 10.30
Gestel 8 - Nederwetten 4  .............. 10.00
Terlo DA1 - Nederwetten DA1 .... 10.00

RKSV NuENEN
Zondag 6 mei
Nuenen 1-De Valk 1  ...................... 14.30
UNA/Brinvast  2-Nuenen 2  ......... 12.00
Nuenen 3-Tongelre 2  ..................... 13.00
DBS 3-Nuenen 4  ............................. 11.00
Nuenen 6-Bladella 5  ...................... 12.00
Nuenen 7-ODC 7  ........................... 10.00
Woenselse Boys 5 – Nuenen 8  ..... 10.00
Nuenen 9-RKSV Heeze 7  ............. 10.00
Nuenen DA1-OJC Rosmalen DA1 11.00
Nuenen DA2-Reusel Sport  DA1 . 10.00

RKGSV GERwEN
Zaterdag 5 mei
RKGSV vet.-Zwaluw VFC vet.  ..... 16.00
Zondag 6 mei
RKGSV 1-WODAN 1..................... 14.30
RKGSV 2-UNA/Brinvast 4 ........... 11.00
RKGSV 3  .............................................. vrij
EMK 5-RKGSV 4 ............................ 12.30
Eindhoven AV – RKGSV 5 ............ 10.00

T.V. de Lissevoort en rabobank 
Dommelstreek vinden elkaar 
in sponsorcontract
met hun blik gericht op de jeugd en de toekomst tekenden Joep Pernot, 
Joseph Swinkels, beiden namens T.V. de Lissevoort en marc Verberk, rabo-
bank Dommelstreek afgelopen donderdag 26  april in Nuenen een meerja-
rig sponsorcontract.
Investeren in jong talent
De Rabobank investeert graag in de 
jeugd en jongvolwassenen. Omdat bij 
TV de Lissevoort relatief veel jeugdle-
den op hoog niveau tennissen, ziet de 
Rabobank dit als een uitgelezen kans 
om zich te profileren: de jeugd van de 
Lissevoort is bij de Rabobank de mo-
gelijke klant van de nabije toekomst.

Win-win situatie
Rabobank Dommelstreek zal bij T.V. 
de Lissevoort een vertrouwd gezicht 
krijgen door de afgesproken reclame - 

uitingen op het park, in het clubblad 
en via andere communicatiemiddelen. 
Daarnaast zal de Rabobank zich ook 
laten zien bij toernooien en andere ac-
tiviteiten van de Lissevoort waar veel 
jongeren aan mee doen. In ruil daar-
voor doneert de Rabobank aan de Lis-
sevoort een jaarlijkse sponsorbijdrage. 

T.V. de Lissevoort en Rabobank Dom-
melstreek zijn erg blij met dit con-
tract. Ze zullen zich beide sterk maken 
voor een langdurige wederzijdse sa-
menwerking.

met 5-1 verliezen 
went nooit
Het herenteam van Wettenseind ver-
loor opnieuw met 5-1. Dichter bij huis 
deze keer in Asten. Bjorn Borrenbergs 
was winnaar van het enige punt, een 
mooie prestatie. De door ziekte gevel-
de Michel Rutten , de eerste heer, werd 
echt gemist bij de mannen uit Nue-
nen. In de andere enkelspelen van 
Maurice Thijssen, Yannick van de 
Weerden en David Vorderman wer-
den wel veel games binnengesleept, 
maar overwinningen zaten er helaas 
net niet in. Hetzelfde verhaal in de 
dubbels, veel vooruitgang maar geen 
overwinning. Toch kun je zien dat de 
wel zeer zware trainingssessies in 
Eindhoven hun vruchten af beginnen  
te werpen. Voor het publiek moet dat 
een reden zijn om de Nuenense top-
pers a.s. zondag aan het werk te zien 
vanaf 12.00 uur op de grasbanen van 
Wettenseind.

DEES - EmK       1-1
al in de 2e minuut was er een open 
kans voor EmK speler ruud Bijster-
veld na een mooie actie van links-
buiten ruud Boerema, maar de 
EmK spits faalde in de afronding. 

Hierna waren er kansen voor EMK 
spelers  Boerema en Sanders maar bei-
de wisten deze kansen niet te benut-
ten. In de 25e minuut kwam Ruud 
Boerema na een mooi hakje van Tom 
van Elst vrij voor de DEES keeper die 
kansloos was op het schot van de 
linksbuiten. DEES kwam in de 44e mi-
nuut op een 1-1 stand door een schot 
uit een vrije trap dat via de onderkant 
van de lat in het EMK doel belandde. 
In de 2e helft waren er nog een groot 
aantal kansen voor EMK maar de spit-
sen faalden of in de afwerking of paal 
en lat stonden een doelpunt in de weg. 
Met wat meer concentratie was een 
1-6 of nog beter zeker mogelijk ge-
weest. Daar stond wel tegenover dat 
de EMK verdediging de spaarzame 
uitvallen van de tegenstander direct in 
de kiem smoorde. A.s. zondag de 
thuiswedstrijd tegen Woenselse Boys 
met voorafgaand aan de wedstrijd en-
kele activiteiten waarvoor iedereen 
uitgenodigd is.

LEW-Nederwetten    3-6
Nederwetten behaalde een vrij gemakkelijke overwinning op LEW. In de 2e 
minuut kon giel van Korven de 0-1 aantekenen op aangeven van Jos Lam-
mers.

EmK E1 kampioen
EMK E1 is op zaterdag 28 april 2012 kampioen geworden in de KNVB voor-
jaarscompetitie. De competitie was spannend, maar bij de kampioenswedstrijd 
was de spanning weg omdat enkele dagen tevoren, de directe concurrent pun-
ten had verspeeld en EMK niet meer te achterhalen was. De laatste tegenstan-
der werd gemakkelijk opzij gezet. Zoals verwacht was de belangstelling van ou-
ders, grootouders en supporters vrij groot. Na de wedstrijd leek het team wel 
een sterrenteam dat van alle kanten in beeld werd genomen door een horde fo-
tografen. Het feest kon hierna losbarsten. Proficiat Freek, Gijs, Joris, Koen, Lars, 
Matthew, Mirko, Noah, Pepijn, en de leiders Danny, Frans en Sjoerd! Succes in 
het volgende voetbalseizoen!

Uit een scrimmage in de 10e minuut 
wist Dennis Wouterse via een speler 
van LEW de 0-2 aan te tekenen. Rens 
van Herpt gaf een slijtende pass door 
het midden en het was Willem van 
Rooy die perfect afrondde 0-3. 

Vlak voor rust moest Bart Sengers 
uitvallen met een hand blessure maar 
na een knap schot op de lat was het in 
de 44e minuut Yuri Jaspers die de 0-4 
aantekende.

In de 2e helft kwam Nederwetten al 
snel op 0-5 door een treffer  van Rens 
van Herpt en 2 minuten later lag de 
0-6 tegen het net door Giel van Kor-
ven.
Nederwetten liet toen de teugels vie-
ren en Youri van der Horst scoorde de 
1-6 na een misverstandje in de verde-
diging. Het werd zelfs nog 3-6 door 
Nevza en opnieuw Youri van der 
Horst maar de zege kwam voor Ne-
derwetten niet meer in gevaar.
Volgende week nog de laatste wed-
strijd, thuis tegen DBS en bij winst 
kan Nederwetten het seizoen toch 
nog aardig afsluiten.

Wijziging startplaats 
WandelSport   
Vereniging Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling 
bij de Nuenense wandelsportver-
eniging WSV is in de maand mei de 
ingang van het EmK terrein aan het 
Wettenseind.

Op zondagmorgen om 09.00 uur en 
op woensdagavond om 19.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving.
  
Vooraanmelden om mee te wandelen 
is niet nodig, men kan zich melden op 
de startlocatie. Voor nadere informa-
tie: www.wsvnuenen.dse.nl. Ook kunt 
u mailen naar het secretariaat, joke_
wsv@hotmail.com.

V.l.n.r. Joep Pernot, Marc Verbeek en Joseph Swinkels tekenen het sponsorcontract.

Start zwemseizoen 
Laco Strandbad Nuenen
op zaterdag 28 april zijn de poorten van Laco Strandbad Nuenen officieel 
weer open gegaan voor zwemmers en recreanten. Laco members kunnen op 
vertoon van hun membercard gratis zwemmen bij alle buitenbaden van Laco. 
Daarnaast profiteert iedereen die zich voor 14 mei inschrijft voor een buiten-
bad abonnement van een korting tot ruim 30%. Tijdens de zomerschoolva-
kantie is het abonnement ook geldig in verschillende Laco binnenbaden.

Nieuw dit jaar zijn de grote airtram-
poline en de 2 grote ronde trampoli-
nes in de speeltuin, ook is recent de 
gehele steiger rond het kinderbad ver-
nieuwd.
Zaterdag 5 en zondag 6 mei wordt het 
strandbad weer bezocht door honder-
den VW kevers en aanverwante auto’s, 
dan organiseert ‘Kever Club Neder-
land’ de jaarlijkse regiomeeting voor 
het zevende jaar bij Laco Strandbad 
Nuenen onder de noemer ‘Beetles At 
The Beach’. De toegang tot dit evene-
ment is gratis.

Sinds 2006 bieden zij er ook professio-
nele outdoor activiteiten aan onder de 
noemer ‘Nuenen Outdoor’. Hierbij 
gaan de mogelijkheden verder dan u 
wellicht zou verwachten. Een echte 
sneeuwhelling, een bobsleebaan of 
een ijsklimwand van maar liefst 11 
meter hoog behoren tot de mogelijk-
heden. Ook meerkampen, gps-toch-

ten of gemotoriseerde actiesporten 
kunnen aan een programma worden 
toegevoegd.
Heel Nuenen en omstreken weet het 
Strandbad goed te vinden als het gaat 
om een feestje in welke vorm dan ook. 
Laco Strandbad Nuenen wordt als 
feestlocatie gekenmerkt door een 
groot aantal verschillende sferen. De 
mogelijkheden om te combineren zijn 
ongekend en bieden gelegenheid om 
iedere keer weer een verrassend feest 
neer te zetten. Door de eigenzinnige 
uitstraling die onze strandbar en feest-
zaal met zich meebrengt kan een unie-
ke en eigen sfeer worden getekend.
Bij Laco Strandbad Nuenen kun je alle 
kanten op. Alle faciliteiten en ingredi-
enten voor hét perfecte arrangement 
zijn aanwezig. Het strandbad is van 
maandag t/m zondag geopend van 
10.00u tot 19.00u.
Laco Strandbad Nuenen, Enodedreef 
3, 040-2831046 www.laco.eu



Olijf
r e s t a u r a n t

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

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

Moederdag
Laat uw moeder op zondag 13 mei genieten van:

• een heerlijke lunch. Vanaf 12.00 uur, kunt u gebruik 
maken van zowel onze kleine- als onze grote kaart.

óf
• van een avondvullend diner. Bestaande uit 3, 4 of 5 

gangen of uit onze a la carte gerechten.

      Op moederdag serveren wij ook een speciaal 
5 gangen aspergemenu. Het menu zal bestaan uit een 

voorgerecht, 1e tussengerecht, 2e tussengerecht, 
hoofdgerecht en een dessert. 

De kosten van dit menu bedragen € 67,50 per persoon. 
Dit is inclusief wijnapéritief, 5 bijpassende wijnen, 

koffie óf thee.

      Alleen gebruik maken van dit 
aspergemenu kan ook, voor 39,50 € per persoon 

(de genuttigde drankjes worden in rekening gebracht).
óf

• Verras uw moeder met een dinerbon van Olijf.

  

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Nuenen

Vincent van Goghstraat 37

Het liefste zetten wij alle moeders van Nuenen in het zonnetje maar dat gaat helaas niet. Maar we kunnen er drie wel extra 

verwennen! Stop uw kassabon met naam en telefoonnummer in de inleverbox en maak kans op een heerlijk moederdag 

ontbijtpakket. Inleveren kan t/m woensdag 9 mei. De pakketten worden dan op 12 mei uitgereikt.

Win een 
moederdagpakket

bij Jan Linders Nuenen

voor  de

allerliefste

moeder

van  d e

h ele  w
ereld

Uw totale 

inrichter 

op het 

gebied van:

vloerbedekking
•

gordijnen
•

zonwering
•

horren
•

matrassen
•

bedtextiel

Bij aankoop van een Luxa ex hor:

2e hor 50% KORTING*

*geldig t/m 2 juni 2012. 
vraag naar de voorwaarden

Meer informatie over onze activiteiten en agenda vindt u op www. sonnerie.nl

Ieder weekend High Wine 
(op reservering)

Een ongekende ervaring waar de smaak van 
wijn en gerechten elkaar aanvullen versterken. 

Standaard High Wine € 24,50 p.p. 
(uitbreiding mogelijk)

Zondag 10 juni Smartlappenfestival
‘Laat Son in je hart, 2012’
Vanaf 11:00 uur zal in de voor- en achtertuin 
van la Sonnerie het 9e Smart en Levensliederen 
Festival plaatsvinden. Nederlands beste smartlap-
koren en zanggroepen hebben zich aangemeld 
voor een optreden. Entrée gratis!

Nieuwstraat 45  - Son en Breugel - T. 0499 - 460 222    

Hotel • Brasserie • Zalen

Activiteitenagenda
Het hele jaar door de leukste activiteiten,

natuurlijk bij la Sonnerie!

Zondag 6 mei GEOPEND
van 12.00 tot 17.00 uur

Ginderdoor 55, Mariahout (tussen Lieshout en Mariahout)
5738 AB Mariahout. Tel. 0499-421717. Ingang op zondag via Ketelkampweg.

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

Beauty  Boutique 
parfumerie / 

schoonheidssalon 

MOEDERDAG 13 MEI 
het mooiste cadeau voor haar  
van badbonbon tot exclusief  parfum 

 
Tip: Blush Beauty Bon 

Berg 33 Nuenen   
‘t nostalgische witte huisje tegenover de Lindeboom 

ma: gesloten di t/m vrij 9.30-17.30 zat. 11.00-17.00 
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