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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

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

van 9.30 tot 17.00 uur of 
op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Cultuursnuiven
bij windmolen 
de Roosdonck
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k: Ronnie Jansen 
300 wedstrijden 
EMK 1

    

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

Volop verse bloemen en 
schitterende boeketten 

Gezamenlijke 
expositie van 
beeldende 
kunstenaars

Let op!
Rond de Linde verschijnt 

volgende week i.v.m. 
Hemelvaartsdag op 
woensdag 16 mei.

Aanleveren 
redactionele tekst 

en advertenties 
maandag 14 mei  
voor 12.00 uur

Het IDEALE
MOEDERDAG CADEAU

komt uit de
IDEëLE WINKEL

Berg 28B,  tel. 2839195
www.wereldwinkel@onsnet.nu

Vincentre, Berg 29, 5671 CA Nuenen     Kijk voor meer informatie op www.vgvn.nl
Openingstijden van het Vincentre: dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Van Gogh Experience Tour
1,5 UUR MET SPECIAAL ELEKTRO TREINTJE

Zaterdag 12 mei en zondag 13 mei 2012

Vertrek vanaf Vincentre om 11.00 uur, 13.00 uur en om 15.00 uur.
De tour duurt 1,5 uur en brengt u langs diverse Van Gogh locaties en door het natuurgebied Het Broek, 

inclusief een stop van een half uur bij Restaurant Heerlyckheid De Opwettense Watermolen.
Onderweg vertelt een gids over Van Gogh en Nuenen.

Proef-Ritprijs volwassene € 6,- , kinderen € 4,-. Kaartjes verkrijgbaar aan de kassa in het Vincentre.

Beleef gezamenlijk 
de Van Gogh Experience Tour
 
Bij wijze van proef rijdt op zaterdag 12 mei en zondag 13 mei de Van Gogh 
Experience Tour 
Een milieuvriendelijk elektro treintje 
vertrekt vanaf Vincentre gedurende 
1,5 uur langs diverse Van Gogh loca-
ties en door het natuurgebied Het 
Broek, inclusief een stop van een half 
uur bij Restaurant Heerlyckheid De 
Opwettense Watermolen. Onderweg 
vertelt een gids over Van Gogh en Nu-
enen. 

Vertrek vanaf Vincentre om 11.00, 
13.00 en 15.00 uur op 12 en 13 mei. 
Prijs proefrit: volwassene € 6,-, kinde-
ren € 4 ,-. Capaciteit: 12 personen per 
rit. 

Wilt u zeker zijn van een plaats, dan 
wordt aanbevolen de komende week 
een plaats te reserveren en de kaartjes 
vooraf te kopen  aan de kassa in het 
Vincentre. Kassabon is ritkaartje. 

“In Kenya hangen de operatiehandschoenen aan de waslijn”

Mutomo Hospital Kenya
Door Elwien Bi bbe

gaat naar de opleiding voor anesthe-
sie-verpleegkundigen. BS De Triangel, 
nu BS De Dassenburcht, heeft Muto-
mo Hospital al in 2005 uitgekozen als 
goed doel. De kinderen hebben in de 
klas een soort verjaardagskistje en ook 
de opbrengst van de kerstmarkt gaat 
ieder jaar naar dit ziekenhuis. Katinka 
heeft daar het afgelopen jaar ook een 
presentatie gegeven aan de leerlingen. 
De presentatie is te zien op de website: 
www.mutomohospital.nl. In het zie-
kenhuis is een tekort aan alles. Op een 
van de foto’s zie je dat de operatie-
handschoenen hangen te drogen aan 
de waslijn. Na gebruik worden ze ge-
woon weer gewassen en hergebruikt!

Twee weken geleden is tijdens het jubileumfeest van het Nuenens Mannen-
koor de opbrengst van de loterij geschonken aan het Mutomo Hospital 
Kenya. Koorlid Peter Reemst en zijn vrouw Katinka namen het bedrag in 
ontvangst. Peter is chirurg in het Maxima Medisch Centrum en Katinka is 
programma coördinator bij de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven. 
Ieder jaar gaan ze een aantal weken naar dit ziekenhuis in een uithoek van 
Kenya. 

Peter gaat in Mutomo opereren en Ka-
tinka kijkt rond, inventariseert wat er 
nodig is en bespreekt met de mensen 
hoe het geld besteed gaat worden. 
“We kennen er iedereen. Als we aan-
komen is het echt een beetje thuisko-
men,” vertelt Peter. “De situatie in 
Mutomo is heel anders dan hier. Je zit 
eigenlijk altijd buiten. Je woont ook 
vlakbij het ziekenhuis. En de vergader-
cultuur, zoals wij die hier kennen, heb 
je daar niet. Na aankomst, kan ik bij 
wijze van spreken een uurtje later al 
opereren.” Peter is een ‘visiting surge-
on’ en voert geplande operaties uit on-
der de vlag van de International 
Federation for Rural Surgery.
 
Hoezo thuiskomen? 
Peter en Katinka komen al sinds 1986 
in Mutomo. “Als tropenarts ben ik in 
1986 voor drie jaar uitgezonden naar 
Afrika. En zo kwamen we in dit mis-
sieziekenhuis terecht. Katinka, docent 
verpleegkunde, ging lesgeven aan aan-
komende verpleegkundigen en vroed-
vrouwen. Vandaar.”
Mutomo is een klein plaatsje met on-
geveer 2500 inwoners en ligt op onge-
veer 250 kilometer ten zuidwesten van 
de hoofdstad Nairobi. Rondom Mu-
tomo wonen zo’n 100.000 mensen. 
Daarvan is de helft onder de 15 jaar. 
De kindersterfte is hoog. Het is er 
warm en droog en doordat het er wei-
nig regent, mislukken de oogsten en is 
er een watertekort. Schoon water 
wordt gebracht door een tankwagen. 
En er is geen elektriciteit. Het zieken-
huis heeft ongeveer 150 bedden. 

Weer terug in Nederland deed hij de 
specialisatie chirurgie. Sinds 1995 is 
hij werkzaam bij het MMC en woont 
hij met zijn gezin in Nuenen. En nu 
gaat hij dus jaarlijks terug als chirurg. 
“Het leuke is dat de mensen die we 
toen hebben opgeleid er nog steeds 
zijn. Het hoofd van de OK, toen nog 
een klein mannetje, is een van hen.” 
Katinka: “Mutomo is een opleidings-
ziekenhuis en toen we er pas waren, 
kwamen mensen uit de hele regio naar 
Mutomo voor een opleiding tot vroed-
vrouw of verpleeghulp. Maar eenmaal 
klaar, gingen ze terug naar hun ge-
boortestreek en begonnen we weer 
opnieuw met opleiden. Toen hebben 
we mensen uit de buurt van het zie-
kenhuis geworven. En die werken er 
nu nog steeds. Dit is een van de beste 
dingen die we toen gedaan hebben”.

In de missieziekenhuizen werken 
meestal 1 tot 3 artsen. Meest voorko-
mende ziekten zijn malaria, diarree, 
longontsteking en tb. Daarnaast wor-
den er veel bevallingen gedaan en kei-
zersneden. In de loop van de jaren is 
daar aids bijgekomen en komen er ook 
meer verkeersslachtoffers naar het 
ziekenhuis. In Kenya lopen de mensen 
langs de kant van de weg. En met de 
toename van het verkeer gebeuren er 
steeds meer ongelukken. En dit vraagt 
om andere medische hulp. Daarnaast 
worden de mensen ook ouder en krij-
gen ziektes zoals wij die in het westen 
ook hebben. De behoefte aan ge-
schoolde chirurgen is daardoor toege-
nomen.
“Voorwaarde is wel dat de chirurgen 
breed gespecialiseerd zijn. Bovendien 
ontbreken de technologische hulp-
middelen in die ziekenhuizen. Het is 
een vorm van chirurgie, die je in het 

westen niet meer aanleert. Het westen 
met een veel oudere bevolking heeft 
specialisten nodig.”

Toen de kinderen uit huis gingen (ze 
hebben er 3) gingen ze regelmatig te-
rug. En sinds 5 jaar is er een mobiel 
netwerk en zijn ze tijdens hun aanwe-
zigheid daar ook altijd bereikbaar. 
“Ooit telefoneerden we via een opera-
tor!”. Dat is nu bijna niet meer voor te 
stellen”, lacht Katinka.

Mutomo Hospital als goed doel.
Peter en Katinka ontvangen vaker gif-
ten voor Mutomo Hospital. De op-
brengst van de loterij van het NMK 

Peter Reemst aan het werk in Mutomo Hospital Kenya (2007).

Knutselen of tekenen 
voor  Moederdag

Zaterdag 12 mei 2012 organiseert 
Winkeliersvereniging Parkhof in 
de Parkstraat voor de kinderen 

een knutseldag, 
speciaal voor moederdag. 

Van 10.00 uur tot 15.00 uur 
kunnen de kinderen voor de 

winkel van Optiek Verhoeven, 
Parkstraat 24, iets knutselen of 

tekenen voor hun moeder.

Internationale Wereldwinkeldag 
zaterdag 12 mei
Een mooi ontbijt is een mooi Moederdag cadeau. ‘Een goed ontbijt geeft 
energie voor een goede start van de dag’: dat is voor velen een herkenbare 
uitspraak als een wijze waarheid. Een Fair Trade ontbijt uit de Wereldwin-
kel is een extra wijs besluit. Een uitgebreide hoeveelheid ontbijtproducten 
staat helemaal klaar voor u in de Nuenense Wereldwinkel aan de Berg 28B, 
tel. 2839195, www.wereldwinkel@onsnet.nu.
Als u zaterdag 12 mei in de Wereld-
winkel voor meer dan € 5,- koopt aan 
producten van Fair Trade, zet uw 
naam en adres dan op het actiekaartje 
en lever het met de kassabon in. Daar-
mee krijgt u twee kansen.

U maakt kans op het Nuenense ont-
bijtpakket van € 20,- met koffie, thee, 
hagelslag, pindakaas, hazelnootpasta, 
jam, honing, rijstwafels, sinaasappel-
sap. Bovendien maakt u dan kans op 
het landelijk Fair Trade-pakket van       
€ 275,-. Daarin zit een tweepersoons-
dekbedovertrek, een tweepersoons-
hoeslaken, een dienblad van 
gerecycled papier, twee mokken, twee 
borden, een schaal, twee champagne-
glazen, diverse soorten broodbeleg, 
koffie, thee, vonkelwijn en verse 
broodjes. Alle producten zijn van Fair 
Trade Original.

Groot assortiment perkplanten 
uit eigen kwekerij

Moederdag actie
Diverse perkplanten 

zoals Begonia, Lobelia 
en Vlijtig Liesje

tray van 12 stuks van 5,40 
voor 3,95



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

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

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

Vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Op donderdag 17 en vrijdag 18 mei is het gemeentehuis gesloten van-
wege Hemelvaart.

COLLECTE
In de week van 20 t/m 26 mei 2012 wordt gecollecteerd door het Prins 
Bernhard Cultuurfonds.

KLEDINGINZAMELING
Ongeveer vier keer per jaar wordt er een huis-aan-huis inzameling van 
oude kleding door charitatieve instellingen georganiseerd.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft donderdag 17 mei aangewezen als koop-
zondag voor de bedrijven uit gebied I, II en III. Dit wil zeggen dat alle 
bedrijven binnen de gemeente Nuenen c.a. op deze dag geopend mo-
gen zijn.

MILIEUSTRAAT
Vanaf 1 april 2012 is het alleen mogelijk om met uw pinpas te betalen 
op de milieustraat.

WIJZIGING AFVAL OPHALEN
Wijziging inzameldag vanwege Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag zal op donderdag 17mei 2012 geen 
afval worden ingezameld.
•GFT-containers: de inzameling van de GFT-containers van donder-
dag 17 mei vindt plaats op zaterdag 19 mei 2012
•Papiercontainers: de papierinzameling van donderdag 17 mei in de 
avond, komt te vervallen en vindt nu plaats op woensdag 16 mei 2012.

AFVALKALENDER NUENEN 2012 DIGITAAL
De gemeente Nuenen presenteert op http://afvalkalender.nuenen.nl 
haar eerste online afvalkalender . Als inwoner kunt u zien wanneer bij 
u in de straat het rest-, gft-afval, plastic en oud papier wordt opge-
haald. De kalender is vanaf nu te raadplegen.
Eind november vorig jaar heeft u een papieren afvalwijzer voor 2012 
ontvangen van de gemeente Nuenen. Deze papieren afvalwijzer is voor 
het laatst gemaakt. Vanaf 1 januari 2013 gaat de gemeente Nuenen 
over op enkel een digitale afvalkalender.

Hoe werkt het
Het enige wat u als inwoner hoeft te doen, is het invullen van uw post-
code en huisnummer op de speciale website. Vervolgens krijgt u een 
overzicht van de ophaaldagen van de verschillende soorten afval die 

voor u gelden. Op de site is ook te vinden wat onder de verschillende 
afvalsoorten wordt verstaan.
  
Printen
De afvalkalender heeft ook een printoptie. Met één druk op de knop 
kunt u uw kalender per maand of voor het gehele jaar printen. Heeft 
u geen computer met internetaansluiting? Geen probleem. Deze men-
sen bieden wij vanaf 2013 de mogelijkheid om op het gemeentehuis 
een geprinte afvalkalender op te halen.

Meer informatie
Jaarlijks vanaf 1 januari is de digitale kalender volledig bijgewerkt voor 
het komende jaar, inclusief verschuivingen van inzameldagen door 
bijvoorbeeld feestdagen. Heeft u vragen? Of ziet u iets op de kalender 
dat niet klopt?
 
Neem dan contact op met de balie Wonen en Openbare Ruimte van 
de gemeente Nuenen via telefoonnummer (040) 2631 699 of via e-
mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl

Bewonersactie Molvense Erven

SAMEN DOEN WE MEER
Op 12 mei organiseert de Molvense Erven samen met de gemeente 
voor de vierde keer een opschoonactie in de wijk. De bewoners van 
de Molvense Erven worden uitgenodigd om mee te doen aan deze 
gezellige wijkactiviteit op zaterdag 12 mei 10.00-13.00 uur vanaf het 
centrale veldje, midden in de wijk.

We rekenen op uw komst!
www.bvme.nl

SPINSELMOT (STIPPELMOT)
Met de zomer in aantocht, ‘ontwaakt’ ook het zomerse ongedierte. 
De rups van de spinselmot doet zich momenteel vaak met duizenden 
tegelijk tegoed aan bomen en struiken. Spinselmotten maken enorme 
nesten van gesponnen draden. Deze draderige spinsels zijn een minder 
fraai gezicht, maar deze rups en haar spinsels zijn echter volstrekt 
onschadelijk voor de mens. De spinselmot is een nachtvlindersoort. 
Haar rupsen en spinsels worden vaak verward met de eikenproces-
sierups, maar in tegenstelling tot de processierups is de stippel- of 
spinselmot dus niet schadelijk voor mensen.

De door spinselmot aangevreten struiken herstellen zich meestal in 
de loop van de zomer en krijgen dan weer opnieuw blad. Daar een 
aantasting van spinselmot dus weinig invloed heeft op de beplanting 
voert de gemeente in principe geen bestrijding uit. In hinderlijke geval-
len langs paden en dergelijke worden de struiken van de ergste plukken 
rupsen ontdaan door te snoeien.

GEMEENTEN WERKEN SAMEN AAN 
SOCIAAL BELEID
De Nederlandse samenleving maakt de komende jaren een ingrij-
pende verandering door. Zo wordt de Wet werk en bijstand (Wwb), 
de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de Wajong samengevoegd 
tot de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWnV). Ook wordt de 
begeleiding AWBZ in fasen gedecentraliseerd en ondergebracht in de 
WMO. 
Eerst wordt de gemeente verantwoordelijk voor de nieuwe aanvragen 
en cliënten waarvan de indicatie afloopt of wijzigt. Later volgen de 
andere cliënten en is de decentralisatie afgerond. Tenslotte ook de 
gehele jeugdzorg overgedragen aan de gemeente. 

Met het oog op de invoering van de Wet Werken naar Vermogen, de 
decentralisatie begeleiding AwbZ en de transitie Jeugdzorg willen 
Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel én de gemeente Waalre 
de handen ineenslaan bij het uitvoeren van het sociaal beleid. Met het 
vaststellen van een gezamenlijke visienota ‘Persoonlijk & Dichtbij’ is 
hiermee een eerste belangrijke stap gezet. U kunt dit document vinden 
op onze website (inclusief een korte samenvatting).

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

Soort Datum Dossier-
aanvraag  ontvangst  Nummer Locatie Activiteit 

Regulier 26/04/2012 N-HZ-2012-0073 De Polder 3 Plaatsen 

    
overkapping

  

Regulier 25/04/2012 N-HZ-2012-0074 Weverstraat 80 Plaatsen erker  

Regulier 27/04/2012 N-HZ-2012-0075 Moorven 4 Vergroten woning 

Regulier 01/05/2012 N-HZ-2012-0076 Marijkestraat 24 Oprichten garage  

    en erfafscheiding 

Regulier 02/05/2012 N-HZ-2012-0077 Daniel Oprichten woning

   
Eyndhoutsgaarde 10

Deze aanvragen liggen ter inzage bij de balie Wonen en Openbare 
ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvragen kan 
geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend.

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: Organisatie Zomeravondfestival voor het organiseren 

van het jaarlijks zomeravondfestival op zaterdag 30 juni 2012 op 
het Heuvelplein in Gerwen.

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.

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.

INGETROKKEN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

Soort Datum Dossier-
aanvraag intrekking  Nummer Bouwadres Bouwactiviteit

Regulier 01/05/2012 N-HZ-2012-0070 Refelingse Erven 117 Oprichten tuinhuis 
 

VERLEENDE VERGUNNINGEN 
EN ONTHEFFIN GEN
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
03/05/2012   N-HZ-2012-      Collse Heide 26         Bouw          Uitbreiden             03/05/2012
                       0041                    bedrijfsruimte   

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan HGB Bloemen en Planten zijn toestemming en vergunning ver-

leend voor het innemen van een standplaats op elke zaterdag vanaf 
2 juni 2012 tot en met 31 december 2012 op het Vincent van Gogh-
plein (verzenddatum 2 mei 2012);  

• aan Stichting Van Goghmert zijn toestemming, vergunning en ont-
heffing verleend voor het organiseren van de jaarlijkse Van Goghmert 
op zondag 10 juni 2012 (verzenddatum 4 mei 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, 10 mei 2012



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, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 11 eN 12 mei: 
Holl. aardbeien, per doos ................1,69
Nw. oogst nicola, 2 kilo ..................1,69
champignons, per doosje .....................0,69
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 14 mei:

Broccoli, 1/2 kilo ...............................0,79
DiNSDag 15 mei:

raapstelen,  2 bosjes ......................0,99
WOeNSDag 16 mei:

kropsla, 2 kroppen ............................0,99
DONDerDag 17 mei:

Parijse worteltjes, 1/2 kilo .............1,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 11 mei t/m 17 mei:

Navel sinaasappel, 8 stuks ............1,99
Nw. oogst satsuma, 12 stuks ........1,99
ei-salade, 250 gram ..........................1,59
Perssinaasappels, 12 stuks ...........1,99

Voor gewone en 
aparte lekkernijen

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

Cordon Bleu 
3 stuks  ....................  5,50
Pollo Siciliano
100 gram ...................................................1,30 
Bij 150 gr. gebraden fricandeau
100 gr. eier-salade gratis
Berliner Bol
“Zoet gekruid gehakt in bladerdeeg”
per stuk .....................................................1,50  
Toren van Pisa
“Kalfsvlees, mozzarella en groenten”
100 gram ...................................................2,25 
Sole Mio
“Biefstuk, knoflook, gedr. zontomaat”
100 gram ...................................................2,30 

SPecial

kOOPJe

AARDBEIEN
SLOF
6-8 PERSONEN

AARDBEIEN
SLOF
6-8 PERSONEN

met lekker veel aardbeienmet lekker veel aardbeien

7.957.95

MOEDERDAG 
SLOFFEN

MOEDERDAG 
SLOFFEN

Brood van de maand: Mei
Maïsbrood

Proef de heerlijke lente

Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

Ma. gesloten    Di. t/m Do. 10.00 tot 18.00 uur    Vrij. 10.00 tot 20.00 uur    Za. 10.00 tot 17.00 uur

19
92

2

Bekijk nu onze geheel vernieuwde website op: www.vhwonen.nl

In 2012
bestaan wij 50 jaar!    

                Schiesserhemdjes
(100% katoen)

Maat 38 t/M 50, van € 15,95 voor € 9,95

extraaanbiedinG

Mooie lingerie 
of nachtkleding
mag gezien worden: 
want lingerie is meer dan 
alleen maar mooi!

Verwen uw vrouw daarom 
op moederdag eens 
met een vleugje luxe, 
tenslotte verdienen alle 
moeders een bijzonder cadeau! 

13 mei Moederdag!

Voor een goed advies op maat; graag tot ziens bij:

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

Livano ondermode; Voor hem en haar.
Bezoek ook eens onze website: www.livano.nl

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!



Uit eigen keuken

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Cordon Bleu
3 stuks .............................................................................................................................550

Pollo Siciliano
“Special”, 100 gram ....................................................................................130

Bij 150 gr. varkensrollade 
gratis 100 gr. scharrel-salade

Chinese tomatensoep
liter .......................................................................................................................................375

Haas in ’t groen
“Special”, 100 gram ....................................................................................210

DEZE WEEK:

Aspergeschotel
250 gram ......................................................................................................................350

Kijk op www.vogels.keurslager.nl voor onze bbq-folder

PAR-3 mAkelAARs o.g. b.v. weegschAAlstRAAt 3, Postbus 4122, 5604 ec eindhoven
t: 040-2901390, f: 040-2901391, e: info@PAR3mAkelAARs.nl, i: www.PAR3mAkelAARs.nl

Een verrassend ruim en in moderne tinten afgewerkt nagenoeg vrijstaand 
herenhuis met inpandig bereikbare garage en volop privacy biedende tuin!
Ind.: Hal met toilet, living in L-vorm met open haard, volop lichtinval en deur naar terras, woonkeuken 
met moderne keukeninrichting v.v. alle apparatuur, bijkeuken, garage met aansluiting wasmachine.
1e verdieping: Overloop, 3 ruime slaapkamers waarvan 1 met deur naar balkon,
moderne luxe betegelde complete badkamer.
2e verdieping: Vaste trap, voorzolder met study, C.V.-bergruimte, 
ruime zolderkamer met VWT en volop bergruimte.
Bijzonderheden: 
• Houten delenvloer in hal en living
• Nieuwe kozijnen 1e en 2e verdieping 
• Perceelsoppervlakte 3.21 are
• Inhoud ca. 560 m³ 
• Geheel omsloten achtertuin met meerdere terrassen en achterom

Constantijnstraat 7 te Nuenen 

PRIJS veRlagIng

€ 50.000,-!

vraagprijs

€ 399.000,-!

Keukens met Klasse!

www.vandenboomkeukens.nl

Ekkersrijt 2004 

5692 BA Son

0499 - 47 53 81 

Maak Kennis met een 
Keukenspecialist welke
anders is dan andere. 
Kwaliteit, Kreativiteit 
en uiterste Zorg zijn 
uw Zekerheden voor 
jarenlang kookplezier 
tegen een eerlijke prijs.

Keukens 
Renovatie 

Tegels 
Laminaat

Voelt u zich ook  
uitgekleed...

...door de belastingdienst?
Wij kunnen u adviseren hoe u zo veel mogelijk 
erfbelasting kunt besparen! kijk voor meer 
informatie op www.notarisnodig.nl

Schäfer Notarissen

Auto Service Verbroekken

Het adres voor: APK - reparatie - onderhoud
  Schadeherstel aan auto’s en motorfietsen
   Schokbrekers, uitlaten, accu’s, trekhaken
 Het spuiten van auto’s en motoren, airbrush 

De Tienden 10  Nuenen  Telefoon 040-2839527
                  WWW.verbroekken.com

Moederdag TIP!
Sheridan’s

Koffielikeur met room
50cl … €11,50
Amarula Cream

Zuid-Afrikaanse likeur
70cl … €13,50

Baileys
Irish cream likeur
70cl … €12,50

Voor bij de brunch:
Cornaro Glera  

prosecco frizzante
75cl … €5,25

Acties geldig tot en met 17 mei
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C1000 Ton Grimberg Sponsorfonds

Eerste cheques 
uitgereikt
Zaterdag werden bij C1000 Ton 
Grimberg cheques uitgereikt aan de 
deelnemers van de eerste periode 
van het Sponsorfonds. Samen 
spaarden zij in vier weken € 2.206,38 
sponsorgeld bij elkaar. Of eigenlijk 
hebben de klanten dat gedaan door 
hun kassabonnen in de tonnen te 
doen.

Ton: "Wij hebben al hele mooie op-
brengsten gezien, maar zijn ervan 
overtuigd dat er nog véél meer te ver-
dienen valt. De actie krijgt steeds 
meer bekendheid in Nuenen; dat is 
goed merkbaar. Wij willen alle huidige 
en toekomstige deelnemers als tip 
meegeven dat actieve promotie helpt 
om een hogere opbrengst te halen. Dat 
kan door een grote achterban op te 
bouwen, maar ook bij ons in en om de 
winkel. Het is bewezen!"

De opbrengsten per vereniging van 
periode 1:
• Musicalgroep Kapsones € 510,05
• Gemengd koor St. Caecilia € 332,01
• KleurenKaravaan € 349,75
• Zanggroep Midòre € 149,37
• Oranje Comité Nuenen c.a. € 163,61
• RKSV Nuenen € 490,77
• Vierkant Rond € 210,82

Anna Gezondheidstoer 
dit voorjaar in Nuenen en 
Brandevoort
Op woensdag 16 en dinsdag 22 mei aanstaande organiseert het St. Anna 
Ziekenhuis een informatieavond. Op 16 mei wordt gesproken over aam-
beien en darmklachten in Het Klooster in Nuenen. Het probleem oorpijn bij 
kinderen komt aan bod onder de titel ‘van snotneus tot oorontsteking’, op 
22 mei in wijkhuis ’t Brandpunt in Brandevoort. 

Aan de informatieavonden werken 
mee: chirurg W.T. van den Broek, 
MDL-arts R.K. Linskens en KNO-arts 
M.J.P. van Kempen, allen verbonden 
aan het St. Anna Ziekenhuis. 
Tijdens de informatieavonden wordt 
dieper ingegaan op klachten, onder-
zoeken en mogelijke behandelingen 
over het betreffende onderwerp.
Op woensdag 16 mei, 19.30-21.30 uur: 
Het Klooster, Park 1, 5671 GA  Nue-
nen;
en op dinsdag 22 mei, 19.30-20.30 uur: 
’t Brandpunt, Biezenlaan 29, 5708 ZD  
Brandevoort.*  
Geïnteresseerden worden verzocht 

om zich aan te melden via e-mail: pa-
tientenvoorlichting@st-anna.nl, tele-
foon: 040 - 286 4874 of www.annatoer.
nl, waar eveneens het volledige avond-
programma is in te zien.
Tijdens de Anna Gezondheidstoer 
worden bewoners in hun eigen woon-
omgeving bezocht door medisch spe-
cialisten van het St. Anna Ziekenhuis. 
Zij lichten belangstellenden in over de 
persoonlijke en betrokken werkwijze, 
gecombineerd met steeds wisselende, 
medisch inhoudelijke onderwerpen. 
In november 2009 is het St. Anna Zie-
kenhuis gestart met de Anna Gezond-
heidstoer die twee keer per jaar plaats-
vindt. 
*  In tegenstelling tot de huis aan huis-

brochure die in beide regio's recent 
is verspreid, komt het onderwerp 
'spataderen' welke 22 mei bespeo-
ken zou worden in Brandevoort te 
vervallen.

De Berg gekleurd

Leegstaande panden voorzien 
van schilderijen
Door Melanie Dumay

In 2009 vond er in Nuenen een bijzonder project plaats. Het had de naam 
‘Panoramaschilderij’. Een grandioos festijn. Op initiatief van Stichting Bui-
tenschilderdag Nuenen werd toen een 90 meter lang panoramaschilderij 
over het leven van Vincent van Gogh gemaakt. Met medewerking van onder 
andere Atelier Nuenen en Stichting Van Gogh Village, werkten toen 50 
schilders mee aan de totstandkoming van dit enorme schilderij. Het pano-
ramaschilderij bestaat uit 45 doeken met ieder een afmeting van 200 x 120 
cm met daarop weergegeven het leven van  Vincent van Gogh. 

Van heinde en ver
Het schilderij baarde veel opzien, van 
heinde en ver kwamen mensen naar 
Nuenen om het panoramaschilderij te 
bewonderen. Het heeft nog enkele 
malen tentoongesteld gestaan, waar-
onder op het evenement Bloem & 
Tuin. In samenwerking met woning-
bouwvereniging Helpt Elkander zijn 
de doeken nu tentoongesteld in de 

Harry Goede Haarmode weer genomineerd

Voor dé prijs in kapperswereld
Het team van Harry Goede Haarmode heeft de finale weten te bereiken van 
de prestigieuze coiffure award. Deze onderscheiding wordt binnen de kap-
persbranche gezien als dé erkenning van kwaliteit, creativiteit en inzet. De 
bekendmaking van de winnaars van deze landelijke wedstrijd in haarmode-
fotografie vindt, voor de 21e keer,  plaats op 13 mei.

Dagmar Goede
Uit meer dan 2000 inzendingen is 
Dagmar Goede opnieuw genomi-
neerd voor de coiffure award. Vorig 
jaar werd zij ook al geselecteerd in de 
categorie Dames Noord-Brabant, 
Zeeland en Limburg. Dit jaar is zij in 
de categorie 'Consumer Award' ge-
plaatst met haar inzending die door 
een strenge vakjury genomineerd is. 
"De inspiratie voor deze collectie vond 
ik in de jaren 60. Een combinatie van 
Twiggy meets David Bowie, vrouwe-

lijke vormen met een rauw randje, 
vertaald naar een look die helemaal in 
het hedendaagse modebeeld past", al-
dus Dagmar. 

Finale
De finale bestaat uit een dertiental 
awards. Er zijn 12 categorieën en in ie-
dere categorie wordt een award uitge-
reikt. Uiteindelijk wordt er nog één 
overall-winnaar gekozen die wordt 
benoemd tot Hairdresser of the Year. 
De prijs voor de winnaars bestaat 
naast een trofee uit een reis naar Lon-
den waar zij de uitreiking van de Bri-
tisch Hairdressing Awards zullen bij-
wonen.
 
Scherp
Bij Harry Goede wordt er door het he-
le team met veel passie gewerkt. Door 

leegstaande winkelpanden aan de 
Berg. Op deze manier ademt De Berg 
nog meer de sfeer van Vincent van 
Gogh. Op hun route van het centrum 
naar het Vincentre of andersom, zal 
menig bezoeker van Nuenen verrast 
kijken. Ook de inwoners van Nuenen  
zullen dit initiatief hopelijk waarde-
ren. De Berg is gekleurd en toont het 
leven van Van Gogh in 45 doeken. 

met veel plezier geregeld cursussen te 
volgen, en aan evenementen als de 
coiffure award deel te nemen, blijven 
zij scherp en op de hoogte van de laat-
ste trends. Om een impressie te krij-
gen van de gehele Harry Goede Haar-
mode Collectie van 2012 kunt u 
binnenkort terecht op de geheel ver-
nieuwde website.  www.harrygoede-
haarmode.nl.

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NLCollse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Let op!
Rond de Linde verschijnt 

volgende week i.v.m. 
Hemelvaartdag op 
woensdag 16 mei.

Aanleveren redactionele tekst 
en advertenties maandag 

14 mei  voor 12.00 uur 

Wereldrecordpoging 
24 uur pizza’s bakken
Op vrijdag 25 mei 2012 onderneemt Nuenenaar John van de Wiel - in 
samenwerking met wielerteam 'Nuenen goes Alpe d'HuZes' - een heuse 
wereldrecordpoging. John gaat 24 uur onafgebroken pizza's  bakken! Dit 
zijn zo'n 50 pizza's per uur. In totaal dus 1.200 stuks, al streeft John naar niet 
minder dan 1.500 Italiaanse ronde deegspecialiteiten. De opbrengst van de 
verkochte pizza's gaat voor de volle 100% naar stichting Alpe d'HuZes, 
waardoor het (pizza)mes aan twee kanten snijdt.
Programma
De recordpoging start op vrijdag 25 
mei om 16.00 uur en duurt tot zater-
dag 26 mei 16.00 uur. Johns delicates-
senzaak John's Kitchen in het Kern-
kwartier is op 25 mei tot 23.00 uur 
geopend. De volgende ochtend opent 
de zaak haar deuren weer vanaf 07.00 
uur. Gedurende de openingstijden is 
iedereen van harte welkom. Diverse 
artiesten (waaronder de Nuenense 
Voice of Holland-zanger Johnny Ro-
senberg en het legendarische regiona-
le zangduo De Stoopjes uit Geldrop) 
zullen het evenement muzikaal om-
lijsten. Ook voor entertainment voor 
de kinderen wordt natuurlijk gezorgd. 
Het programma wordt de komende 
tijd overigens nog verder uitgebreid. 
Alle informatie over de actie en het 
programma is terug te vinden op 
www.johnsgoededoel.nl.

Bestellen & doneren
Iedereen kan nu al - via www.johns-
goededoel.nl - zijn of haar pizza('s) be-
stellen of doneren. Iedere pizza kost 
10 euro en deze volledige 10 euro 
komt ten goede aan het goede doel (al-
le  ingrediënten  worden namelijk ge-
sponsord door leveranciers van John’s 
Kitchen).

Hoe eerder men het aantal gewenste 
pizza's bestelt, hoe meer kans, dat 
men deze op het gewenste tijdstip af 
kan komen halen. Wil men het goede 
doel op een andere manier steunen? 
Dan kan men kiezen voor de optie 
'Doneren'. Alle gedoneerde pizza's 
worden beschikbaar gesteld aan de cli-
enten  van de voedselbanken in Nue-
nen en Eindhoven.
Ondernemers die de actie (al dan niet 
anoniem) wensen te ondersteunen, 
treffen alle benodigde informatie om-
trent de sponsormogelijkheden aan 
op www.johnsgoededoel.nl. waar ook 
de actuele tussenstand te volgen is.
Volg Johns wereldrecordpoging op...
www.johnsgoededoel.nl
www.facebook.com/johnsgoededoel
www.twitter.com/johnsgoededoel

Chaos en verwarring
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week de VVD.
Met grote regelmaat vragen onze me-
deburgers in Nuenen ca. de VVD-
fractie wanneer de gemeenteraad nu 
eens gaat ingrijpen in de bestuurlijke 
chaos en verwarring die recent is ont-
staan doordat fracties al dan niet vol-
ledig uit de coalitie zijn gestapt. Net 
als wij begrijpen zij er geen hout  van 
dat wethouders die niet meer of niet 
volledig door hun achterban worden 
gesteund er toch maar gewoon blijven 
zitten alsof er niets aan de hand is. 
In de financiële situatie waarin Nue-
nen c.a. nu verkeert door gigantische 
tekorten zou je toch mogen verwach-
ten dat er stevig bestuurd gaat wor-
den. Niet dus. Het gaat gewoon z’n 
gangetje en als oppositiepartijen, in-
middels vier stuks, kun je tot nu toe al-
leen nog maar ageren en verder met 
gekromde tenen en jeukende handen 
lijdzaam toe zien en je groen en geel 
ergeren aan zoveel bestuurlijke chaos 
en onmacht. De constructieve bijdra-
gen van de oppositiepartijen worden 
niet gehoord, laat staan gehonoreerd. 
Wat overblijft is een boel frustratie en 
geen daadkrachtige aanpak. Het resul-
taat is voorspelbaar. De burger moet 
straks diep in de buidel tasten om het 
teveel uitgegeven geld weer terug in 
de kas te krijgen.

Er komt een nieuw subsidiebeleid met 
naar onze stellige overtuiging als re-
sultaat dat de kleine subsidieontvan-
gers  op onevenredige wijze zullen 
worden aangepakt. Een subsidiebeleid 
dat slechts beoogd om besparingen 
door te voeren. En de grote subsi-
dieslurpers? Die blijven buiten schot. 

De verantwoordelijke wethouder De 
Witte staat hier overduidelijk aan de 
verkeerde kant van het touw te trek-
ken.
Kan dit allemaal anders? Ja, natuurlijk. 
Wij hebben dan wel de steun van de 
burgers van Nuenen c.a. nodig. Ook 
als er geen verkiezingen zijn. Neem 
contact op met de VVD-fractie en 
meld u aan als lid of ondersteuner op 
www.vvd-nuenen.nl of bel even met 
onze secretaris, mevrouw Toos Solle-
veld, tel. 2837832.

        Jan Linders 
supermarkten start 
Streekweken 
Op maandag 7 mei starten de     Streek-
weken bij Jan Linders supermarkten. 
Klanten kunnen tijdens deze weken 
bij Jan Linders terecht voor extra 
voordeel op producten uit het zuiden. 

Tijdens de Streekweken is er veel aan-
dacht voor producten uit het zuiden 
en worden deze extra voordelig aange-
boden. In alle Jan Linders supermark-
ten worden streekproeverijen georga-
niseerd en klanten kunnen thuis aan 
de slag gaan met streekrecepten. 
 Speciaal voor deze Streekweken heeft 
Jan Linders fietsroutes samengesteld, 
in samenwerking met Gilde Streekres-
taurants en Zon Fruit & Vegetables. 
Klanten krijgen op de route korting op 
een lunch bij streekrestaurants of ze 
worden verrast met een rondleiding 
bij telers. De fietsroutes zijn te down-
loaden op www.janlinders.nl/fiets-
routes. Met deze route kunnen klan-
ten vervolgens een gratis fietspakket 
(op=op) afhalen op zaterdag 12 of 19 
mei bij één van de Jan Linders start-
punten. 

Klapstoelconcert 
als dankjewel
Er is een tijd van komen en er is een 
tijd van gaan.  Gedurende de ver-
bouwing van D’n Heuvel heeft het 
Gerwens Muziekkorps tijdelijk 
gebruik kunnen maken van de faci-
liteiten van het Pleincollege, locatie 
Wederikdreef. 
Dat was een beetje behelpen, maar 
mede dankzij de tolerantie van Plein-
college en buurtbewoners, heeft het 
Gerwens Muziekkorps in deze tijd 
haar vereniging op een “normale” ma-
nier kunnen voortzetten op de woens-
dagavond. Om iedereen te bedanken 
voor de gastvrijheid geeft het harmo-
nieorkest op de laatste repetitie-
avond, woensdag 16 mei a.s. vanaf 
19.45 uur een concert op het school-
plein aan de Wederikdreef. Het is een 
zogenaamd klapstoelconcert: er zul-
len stoelen aanwezig zijn, maar als u 
een (klap-)stoel van thuis meeneemt, 
bent u van een zitplaats verzekerd! Ie-
dereen is welkom.
Bij slecht weer kan het concert helaas 
niet doorgaan, maar dan kunt u hen 
daags erna evt. om 12.00 uur beluiste-
ren op het Caratpaviljoen in Helmond.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
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Vul een tas met 
groente en fruit 

uit de streek

twee weken lang voordeel op producten uit de streek

 bij Jan Linders

Streek
weken

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

www.janlinders.nl
Acties geldig t/m zondag 13 mei 2012

Uit KerkradeUit Uden

Aardbeien
bak 500 gram
3.49   249

P
ri
js

 p
e
r 

k
ilo

 4
.9

8

999 149
Vloerbrood
alle varianten
heel
1.89-2.19      k

Uit Sevenum

Kijk voor de 

volledige actie op 

www.janlinders.nl
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IVN wandelingen
Vogelwandeling in natuurgebied de 
Mosbulten:
Op maandag 14 mei is er een wande-
ling onder leiding van IVN natuurgid-
sen door het natuurgebied de Mosbul-
ten. De Mosbulten ligt in Olen, de 
noordelijkste punt van de gemeente 
Nuenen. Dit gebied is recentelijk na-
tuurterrein geworden ter compensatie 
van de aanleg van de A50 en de omlei-
ding bij Son en Breugel. 

Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf 
het Klooster, Park 1 Nuenen.
Start van de wandeling is enige tijd la-
ter vanaf de parkeerplaats/informatie-
bord bij de Mosbulten. Deze is te be-
reiken via de Lieshoutseweg , daar 
staat 300 m voorbij de kruising met 
Olen het richtingsbord van Staatsbos-
beheer naar Mosbulten.
Waterdicht schoeisel wordt aanbevo-
len. Deelname is gratis. Info:  0499-
476201.

Vroege vogels op Hemelvaartsdag:
Op donderdagmorgen 17 mei is het 
dauwtrappen. De eerste vogels zijn 
wakker en fluiten hun lied. De sche-
mer trekt op en langzaam wordt het 
licht. Auto’s hoor je nauwelijks op dit 
tijdstip en omdat het eigenlijk “zon-
dag” is, zie je zelfs de krantenbezor-
gers niet. Je waant je bijna  alleen in je 
eigen dorp. De uitgezette wandeling is 
zo’n 12 km en voert langs diverse 
soorten gebieden, waarbij laarzen niet 
nodig zijn. Stevig schoeisel is wel een 
aanrader! Wie zin heeft om de ontwa-
kende natuur eens op zo’n mooist te 
zien, is van harte welkom. 
Verzamelen en vertrek om 5.00 uur ’s-
morgens bij Het Klooster, Park 1, Nue-
nen. 
Een verrekijker kan vergrotend wer-
ken. Einde van de wandeling om onge-
veer 9.00 uur . Info: 040 2844414.

Sponsoractie voor stichting 
”Poolse kinderen in Nuenen“
Door een tweetal sympathisanten van deze stichting is het initiatief geno-
men om op zondag 3 juni a.s. voor genoemde stichting een sponsoractiviteit 
te organiseren.
 Het wordt een soort culinaire happe-
ning , waarbij je kunt genieten van lek-
ker eten en drinken. Een en ander gaat 
plaatsvinden in en rond de asperge-
kwekerij van de familie Raaijmakers, 
Hool 15 te Gerwen. 
Het programma ziet er als volgt uit.
Vanaf 12.00 uur bent u (en uw gezin) 
welkom op de boerderij. Na een kopje 
koffie/thee (of een drankje) is er tot 
16.30 uur gelegenheid om  groepsge-
wijs een wandeling over het bedrijf te 
maken, waarbij u uiteraard de nodige 
uitleg krijgt. 
Daarnaast is er ook een wijnproeverij . 
Er is informatie  beschikbaar over be-
reiden van asperge-  en  vleesgerech-
ten. Er zijn tegen betaling (met bon-

nen) lekkere snacks verkrijgbaar. Voor 
de kinderen is voor ontspanningsmo-
gelijkheden gezorgd, zoals o.a. een 
trampoline en een springkussen.
Vanaf 18.30 uur is er gelegenheid om 
deel te nemen aan een culinair 4-gan-
gendiner, waarbij  uiteraard  asperges 
niet zullen ontbreken. Hiervoor kunt 
u  per e-mail   inschrijven bij het secre-
tariaat van de stichting “Poolse kinde-
ren in Nuenen“: t.swinkels01@onsnet.
nu. Het diner kost € 55,- (inclusief 
drank).  Als u inschrijft kunt u  ge-
noemd bedrag overmaken op bankre-
keningnummer 137471424 t.n.v. 
stichting Poolse kinderen o.v.v.: ‘deel-
name culinair diner‘. De opbrengst 
van dit culinair festijn komt ten goede 
van de stichting.

Wonen, werken en recreëren

Programma inspiratie-
bijeenkomst 30 mei aangepast
Tijdens de portefeuillehoudersoverleggen van woensdag 11 april zijn enke-
le kritische opmerkingen gemaakt over de inspiratiebijeenkomst ‘Wonen, 
werken en recreëren in een toekomstbestendige regio: hoe maken we samen 
de sprong voorwaarts?’ van 30 mei a.s. Naar aanleiding daarvan heeft het 
Dagelijks Bestuur het programma aangepast. Kijk voor het programma, 
aanmelden en meer informatie op www.sre.nl/inspiratie30mei. 
Op 30 mei a.s. organiseert het SRE de 
inspiratiebijeenkomst ‘Wonen, wer-
ken hoe maken we samen de sprong 
voorwaarts?’. Daarin schetsen verte-
genwoordigers uit de wetenschap, de 
overheid en regionale ondernemers 
met inspirerende bijdragen de trends 
en geven zij aan wat die betekenen 
voor de opgaven die we samen hebben 
geformuleerd in de Regionale Agenda. 
Voor de bijeenkomst zijn onder ande-
re de colleges van de 21 regiogemeen-
ten en de contactambtenaren uitgeno-
digd. Ook verschillende marktpartijen 
zijn uitgenodigd.
Tijdens de portefeuillehoudersover-

leggen van woensdag 11 april zijn en-
kele kritische opmerkingen gemaakt 
over de achterliggende doelstelling 
van de inspiratiebijeenkomst. Dit was 
voor het Dagelijks Bestuur aanleiding 
om aan de colleges een nadere toelich-
ting te sturen over de achtergrond en 
doelstelling van de bijeenkomst. Bo-
vendien is het programma voor 30 mei 
aangepast, waarbij nadrukkelijk reke-
ning is gehouden met de gemaakte op-
merkingen. 

Het aangepaste programma vindt u op 
www.sre.nl/inspiratie30mei. Via deze 
website kunt u zich ook aanmelden.

Studentenbedrijven 
op koopzondag
Tijdens de koopzondag op 22 april 
hebben drie studentenbedrijven 
van de opleiding Small Business & 
Retail Management hun product 
gepresenteerd aan de bezoekers van 
de koopzondag.

Roda S.C. heeft het Radje voor thuis 
op de markt gebracht, dit is een kleine 
versie van het rad van fortuin. Het 
unieke aan dit product is dat er een ei-
gen invulling aan gegeven kan worden 
door middel van een whiteboard stift. 
Ook hebben zij het spel Super Six ver-
kocht tijdens de koopzondag, dit is 
een leuk dobbelspel voor jong en oud. 
Passioneat S.C. heeft een kookboek, 
Cooking with a smile ontwikkeld dat 
is samengesteld door zowel bekende 
als onbekende chef-koks uit Brabant 
en Limburg. Het onderscheidend ver-
mogen van dit kookboek is de gemak-
kelijke bereidbaarheid en de ingredi-
enten die gebruikt worden. Sentio Six 
S.C. verkoopt canvas doeken, via hun 
website kunnen klanten hun mooiste 
foto uploaden. Deze foto wordt ge-
drukt in hoge kwaliteit en wordt bin-
nen 48 uur geleverd. 
Deze drie studentenbedrijven kijken 
terug op een geslaagde verkoopdag.

Proeflessen Zumba & Bacata
Dansschool Salsapati start weer met korte zomer-cursussen zumba en ba-
chata. Zumba is de rage uit Amerika, waarbij je 500 tot 1000 calorieën per 
uur verbrandt! Wil je ook eens meedoen, en de sfeer proeven tijdens de les-
sen? Bel of mail even om je aan te melden voor een proefles. De proeflessen 
worden gehouden in De Enode, Eeuw Driessestraat 1, Nuenen op Maandag 
14 mei: 20.30 - 21.30 uur proefles bachata. Vrijdag 21 mei: 19.30-21.30 uur 
proefles zumba. Voor het volledige lesrooster met proeflessen voor gevor-
derden en andere locaties zie de website www.salsapati.nl. Voor meer infor-
matie kunt u ook bellen naar 040-2513090.

Volg een proefles Zumba en ervaar het zelf!

Nieuws van het CAN

Gezamenlijke expositie van 
beeldende kunstenaars 
Stichting CAN viert dit jaar haar 40 jarig jubileum. Een gedenkwaardig 
moment! Vanwege het jubileumjaar heeft het bestuur het idee opgevat om 
alle beeldende kunstenaars die werken bij het CAN te vragen gezamenlijk 
een tentoonstelling van hun werk te houden, in Nuenen. 

De tentoonstellingcommissie voor de-
ze expositie, in samenwerking met 
Toos Maas van Galerie Art 88 heeft 
het mogelijk gemaakt om deze bijzon-
dere tentoonstelling in te richten. Het 
zal een verrassing zijn, niet alleen voor 
de mensen die de tentoonstelling ko-
men bezoeken maar zeker ook voor de 
betreffende kunstenaars, die niet altijd 
in de gelegenheid zijn om elkaars ate-
liers en tentoonstellingen te bezoeken. 
Het is een grote variatie aan beeldend 
werk dat er te zien is. Van schilderijen 
tot grafiek, van textiele beelden tot 
werk in kunststof en keramiek, van fo-
tografie tot abstract werk.
Iedereen is welkom om de tentoon-
stelling te komen bekijken: op donder-

dag tot en met zondag tussen 14.00 en 
17.00 uur. Galerie Art 88 aan de Mgr.
Cuytenlaan 9 te Nuenen. 

Week van de amateurkunst
In de eerste week van juni vindt door 
heel Nederland de 2e editie van de 
WAK (Week van de Amateurkunst) 
plaats. Amateurkunstenaars uit alle 
kunstdisciplines laten tijdens deze 
week zien wat zij in huis hebben, in 
hun eentje of in een groep. 
ONTMOET JE PASSIE! met deze slo-
gan trekt de WAK in 2012 het land in. 
Tijdens de week van 2 t/m 10 juni zijn 
in Nuenen heel veel bruisende optre-
dens, open lessen, workshops en an-
dere activiteiten waarbij mensen ken-
nis kunnen maken met het plezier van 
en de passie bij amateurkunst. Er zijn 
bezigheden voor mensen van alle leef-
tijden. De WAK laat zien dat amateur-
kunst leeft!

Om tot een goede afstemming voor 
deze week te komen heeft Kunsten-
centrum CAN vorig jaar na de eerste 
editie van de WAK het Platform Ama-
teurkunst Nuenen opgericht. Biblio-
theek Dommeldal en Kunstencen-
trum CAN hebben de handen ineen 
geslagen en zijn tot een verrassend 
nieuw geheel gekomen in samenwer-
king met diverse andere kunst- en cul-
tuurorganisaties in Nuenen. Hiernaast 
is er een programma in en rond Het  
Klooster. Dit programma is opgesteld 

in overleg van Cultureel Centrum Het 
Klooster, de Muziekschool van het 
Kunstkwartier, Kunstencentrum CAN 
en het PAN. Voor meer informatie: 
www.kunstencentrumcan.nl
 
Culturele droppings 
In het kader van de WAK (week van de 
amateurkunst) zijn er dit jaar vier cul-
turele droppings in Nuenen. Een cul-
tuurdropping is een ‘uitje’; een och-
tend-, middaguitje of avondje uit met 
onbekende bestemming, een culturele 
uitspatting in goed gezelschap.

Een deelnemer meldt zich aan bij         
de bibliotheek, betaalt voor een kaart-
je (€ 5,- kinderen kunnen gratis mee). 
De deelnemer hoort pas vlak voor de 
start waar het beginpunt van de drop-
ping is. De WAK-organisatie bezorgt 
de deelnemer een culturele verras-
singsochtend/avond. Belangrijk is het 
verrassingselement, iets horen, zien of 
doen waar je normaal niet aan toe zou 
komen, iets lokaals waarvan je niet 
wist dat het bestond, op stap met 
mensen die je vaak (nog) niet kent en 
wat dan leuke gesprekken oplevert.  

Er zijn vier verschillende culturele 
droppings:
Zondagmorgen 3 juni van 10.00 – 
12.00 uur (’s middags is er dan tijd 
voor iedereen om naar Beelden in het 
Park te gaan); 
Maandagavond 4 juni van 20.00-22.00 
uur. 
Woensdagavond 6 juni van 20.00-
22.00 uur.
Donderdagavond 7 juni van 20.00-
22.00 uur.

Inschrijven vóór 20 mei in de biblio-
theek én minimaal 10 volwassenen 
zijn nodig om de dropping door te 
kunnen laten gaan. Aanmelden bij de 
bibliotheek via de balie of via www.bi-
bliotheekdommeldal.nl

 

Lezing over 
testament, erfrecht 
en nalatenschap
Op donderdag 24 mei organiseert 
Van der Stappen uitvaartverzorging 
i.s.m. Yarden Vereniging Noord-
Brabant een lezing over het erfrecht.

Na een overlijden van een dierbare is 
het vaak onduidelijk wat er moet ge-
beuren met de afwikkeling van de na-
latenschap. Dient men wel of geen no-
taris in te schakelen? Wat is een 
verklaring van erfrecht? Hoe weet ik 
of er een testament is en moet ik deze 
aanvaarden? Wat is er allemaal vastge-
legd? Moet er veel erfbelasting wor-
den betaald? Tal van vragen waar een 
notaris antwoord op kan geven. Met 
de invoering van het nieuwe erfrecht 
op 1 januari 2011 is er veel veranderd 
ten opzichte van vroeger.
De lezing vindt plaats op donderdag 
24 mei de Raadzaal van het Klooster, 
Park 1 te Nuenen. De zaal is open van-
af 19.30 uur. De toegang is gratis. Van-
af 20.00 uur zal notaris Fokkema van 
notariskantoor Fokkema uit Nuenen 
een uitgebreide lezing geven waarin 
onderwerpen zoals het testament, er-
fenis, nalatenschap en erfrecht aan de 
orde komen.
In verband met de verwachte belang-
stelling is aanmelding gewenst. U kunt 
hiertoe contact opnemen met Van der 
Stappen Uitvaartverzorging, telefoon-
nummer 040-2841550 of per mail via 
info@vdstappen.nl.

Nijlganzen bij de vijver van het gemeentehuis.       (Foto: Petra van Laarhoven)

NIJLGANZEN

www.twitter.com/deronddelinde



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.

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.

Rond de Linde
 op internet:

www.ronddelinde.nl

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

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

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

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.

tE huuR opSLAG-
RuIMtES in Gerwen op 
afgesloten terrein, ruimtes 
vanaf 65m2. Idem garage-
box grotte achteraf te be-
palen. aanvaarding in over-
leg. Info 06-13320300.

Wij halen bij u thuis 
op alle defecte en onde-
fecte televisies, audio-ap-
paratuur, witgoed, fietsen 
en bromfietsen, tevens 
alle bruikbare spullen. Tel. 
040-2856809.

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

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

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.

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

V.C.N. Verzekerings Com-
binatie Nederland BV, ge-
vestigd in Nuenen, zoekt 
studenten (HBO en/of uni-
versitair) voor minimaal 2 
dagen of 4 dagdelen per 
week voor het uitvoeren 
van diverse administratie-
ve werkzaamheden. Ook is 
er de mogelijkheid om va-
kantiewerk te komen doen 
en indien interesse om 
daarna als oproepkracht 
te blijven werken voor 
2 of 3 dagen per week. 
Voor nadere inlichtingen 
kunt u contact opnemen 
met afdeling P&O, tel.nr. 
040-2907575 of via perso-
neelszaken@vcn.nl.

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen

HET IS voorJAAr!
Grote kans dat uw ALLERGIE voor pollen weer opspeelt.

We hebben goede resultaten met: 

BIo-rESoNANTIE EN TINCTUUr
Met een korte kuur van 6-8 behandelingen kunnen 

we de allergie voor u weer dragelijk maken.

Maak eens een afspraak. Tel: 06-51334155.
Berg 26a Nuenen, Cortenbachstraat 130 Helmond

Therapie wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Zoekt u meer rust en belans? 
Vanaf augustus geeft Anne-
marie Vaarkamp MINDfuL-
NESS traningen in NuE-
NEN WWW.MEERMIND-
fuL.NL / tel. 06-82000765.  

Kant en klare 
Indonesische maaltijden 

en snacks kunt u nu afhalen bij 

TOKO INDONESIA
Op ons adres: 

Europalaan 116 in Nuenen
Telefonisch bestellen gaat natuurlijk ook op

Telefoonnummer 040 - 287 01 25.

Wij zijn geopend op maandag t/m donderdag 
van 16.00 – 19.00 uur.

Wij hopen u te mogen verwelkomen.

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

 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding
@upcmail.nl
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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

KLUIJTMANS NATUUrSTeeN
NATUUrSTeeN - grAfwerKSPeCIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

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

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

BEZoRGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook  voor uw folders

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

   

Met menselijke 
  betrokkenheid

Den Haak 3, Nuenen

Tel. 040-7808000

www.uitvaartzorgnuenen.nl

Bernhardstraat 4, Nuenen, 
T 040 284 1550, www.vdstappen.nl

Lezing over testament, erfrecht en nalatenschap...
Op donderdag 24 mei a.s. organiseert Van der Stappen uitvaartverzorging 
i.s.m. Yarden Vereniging Noord-Brabant een lezing over het erfrecht.

Na een overlijden van een dierbare is het vaak onduidelijk wat er moet gebeuren met  
de afwikkeling van de nalatenschap. Dient men wel of geen notaris in te schakelen?  
Wat is een verklaring van erfrecht? Moet er veel erfbelasting worden betaald? Tal van 
vragen waar een notaris antwoord op kan geven. Met de invoering van het nieuwe 
erfrecht op 1 januari 2011 is er veel veranderd.

Notaris Fokkema uit Nuenen zal een lezing geven waarin onderwerpen zoals het 
testament, erfrecht en nalatenschap aan de orde komen. 

Datum:  donderdag 24 mei
Plaats:  Raadzaal van het Klooster, Park 1 te Nuenen 
Ontvangst:  vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur 

Toegang is gratis. In verband met de verwachte belangstelling is aanmelding gewenst  
bij Van der Stappen uitvaartverzorging, via 040 284 1550 of info@vdstappen.nl.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

 Zaterdag 12 mei.18.30 uur Eucharis-
tieviering met panfluit, Voorganger 
pastor S. Kuijpers.
Zondag 13 mei, 10.00 uur 1ste Com-
munieviering m.m.v. het kinderkoor, 
Voorgangers: pastor J. Vossenaar en 
pastoraal werker P. ten Hacken. 
Zondag 13 mei, 12.00 uur 1ste Com-
munieviering m.m.v. het kinderkoor, 
Voorgangers: pastor J. Vossenaar en 
pastoraal werker P. ten Hacken.
Verder geen aanlevering ontvangen.

Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Op zondag 13 mei 10.00 uur gaat ds. 
C. Crouwel voor in de dienst. Er is een 
jongerenviering in De Zaak en voor de 
basisschoolkinderen is er kinderne-
vendienst. De collecte is voor het to-
tale werk van Kerk in Actie. 

Vrijdag 11 mei is er gesprekskring Ge-
loof en Cultuur (57+) en maandag 14 
mei begint de avondmaalscatechese 
voor basisschoolkinderen "Als het 
brood gebroken wordt". Aanvang 
16.30 uur in de Regenboog. Elke don-
derdag van 10-12 uur is er Open Huis, 
waarvoor u gewoon kunt binnenlopen 
voor een kop koffie of thee en een ge-
zellig contact met anderen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zaterdag 12 mei, 19.00 uur Vormsel-
viering kinderkoor Delninjo uit Eerde. 
Voorgangers: Mgr. Mutsaerts en pas-
toraal werker P. ten Hacken.
Zondag 13 mei, 09.30 uur Eucharistie-
viering met volkszang. Voorganger 
pastor S. Kuijpers.
Verder geen aanlevering ontvangen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 
Zondag 13 mei, 11.00 uur 1ste Com-
munieviering.
Verder geen aanlevering ontvangen.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
Geen aanlevering ontvangen.

   
Datum Tijdstip Activiteit Organisatie plaats website  

maand mei 09.00 zondag Wandelen maand mei WSV Nuenen Sportpark Wettenseind, Wettenseind EMK www.dse.nl/~wsvnuenen   
  19.00 woensdag
8-11 mei  Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek  Laarbeek   
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 Vertrek vanaf Dorpshuis in Lieshout    
10 mei 13.00 uur Senioren daar zit muziek in KBO Het Klooster, theaterzaal   
10 mei 20.00 uur Halve finale Rabobank 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 www.wereldwinkelnuenen.nl/  
12 mei  Reunie Canadagangers RKGSV   Sportpark Gerwen www.rkgsv.nl/  
12 mei 21.00 uur Prairie Parlor Station Charlotte Sportlaan 12 www.stationcharlotte.nl  
12 mei 20.30 uur Single Party 35+  Laco Strandbad Nuenen http://www.laco.eu  
13 mei 13.30 - 17.00 uur Ierse sessie De Nuenense Ierse sessie Weverkeshof Nuenen   
14 mei 20.30 uur Proefles Bachata Salsapati De Enode, Eeuw Driessestraat 1  www.salsapati.nl  
16 mei 20.15 uur Tête De La Course - JW Roy Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  
19 mei 21.00 uur The Best Real Soul Disco Party Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  
20 mei 11.00 uur Art in Listening, koffieconcert Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  
20 mei  Bedevaart naar Banneux Mevrouw Maas tel. 040-2838645    
20 mei 10.00-17.00 uur Buitenschilderdag Nuenen Stichting Buitenschilderdag Nuenen Park  Nuenen en omgeving www.buitenschilderdagnuenen.nl 
21 mei 19.30 uur Proefles Zumba Salsapati De Enode, Eeuw Driessestraat 1  www.salsapati.nl  
24 mei 20.00 uur Lezing erfrecht Van der Stappen Uitvaartverzorging Het Klooster www.vdstappen.nl  
       
       
       

Speciaal 
Moederdagmenu 
bij Drie Gebroeders
Restaurant de Drie Gebroeders gaat 
met hun speciale Moederdag arrange-
menten alle moeders in het zonnetje 
zetten op zondag 13 mei. Ook is het 
mogelijk voor die dag een luxe ontbijt 
thuis te laten bezorgen om moeder ex-
tra te verrassen. 

Meer info via Restaurant De 3 Ge-
broeders, Heuvel 1, 5674 RR Gerwen. 
Tel. 040 290 66 44. www.de3gebroe-
ders.nl info@de3gebroeders.nl  Bestel 
online op www.thuisbezorgd.nl

Vincents dorp aan de Dommel 
krijgt steeds meer vorm
Door Gerrit van Ginkel
Op dinsdag 1 mei kwam de stuurgroep van het evenement ’Vincents dorp 
aan de Dommel’ weer bij elkaar om de vorderingen door te nemen die de 
diverse werkgroepen hadden gemaakt. 
Het evenement dat op 1 en 2 septem-
ber gaat plaatsvinden op de locatie 
van de Opwettense Watermolen van 
Peer Geboers heeft vanaf nu een offi-
ciële status. Cor Molenaar kon als 
voorzitter van de stuurgroep meede-
len dat de financiële basis voldoende  
was om groen licht te kunnen geven. 
“Een mega evenement van twee dagen 
als dit is een risicovolle onderneming 
als vooraf niet juist begroot is. We 
krijgen geen subsidie en moeten dus 
als stichting alles zelf verzorgen. Daar-
naast zijn er nog steeds sponsoren 
welkom die zowel financieel of in na-
tura hun steentje bij willen dragen om 
met dit mega event Nuenen weer sterk 
te promoten”, volgens Molenaar. Een 
comité van aanbeveling met onder an-
dere de Oud-Burgemeesters van Nue-
nen, Terwisse en Ligtvoet, wethouder 
De Witte en de Gemeente Eindhoven 
fungeert als gangmakers.
Er zal een podium opgesteld worden van 
10 x 10 meter waarop verschillende mu-
ziek- en dansgezelschappen allerlei gen-
res zullen presenteren. Diverse bekende 
kapellen en muziekskes hebben hun me-
dewerking al toegezegd. Er zal een per-
manente expositie gehouden worden 
over gebruiksvoorwerpen uit de tijd van 
Vincent. Natuurlijk ontbreken de Oude 
Ambachten niet. Het leven in de neder-
zettingen aan de Dommel uit die tijd 
krijgt een extra dimensie door de uit-
beelding daarvan. De Dommel als le-
vensader zal in al zijn glorie te bewonde-
ren zijn. Enkele weilanden staan als 
’overloop’ verder ter beschikking.

Aardappelgerechten
De organisatie is van plan het terrein 
zaterdag 1 september open te stellen 
van 18.00 uur tot 23.00 uur. Op zon-
dag is de toegang open van 10.00 uur 
tot 17.00 uur.
Het Guiness Book of Records zal zon-
dags aanwezig zijn om de lengte van de 
tafel te meten die voorzien zal zijn van 
allerlei denkbare warme en koude 
aardappelgerechten of combinaties 
daarvan. Een deskundige Jury zal 
proeven, keuren en meten.
Een echte oude draaimolen uit die tijd 
zal het event een extra nostalgische di-
mensie geven.

Ook de opening op zaterdag met een 
aantal burgemeesters van Gemeenten 
die aan de Dommel liggen, vergezeld 
van een delegatie van de Nuenense 
Gildes, mits die terug zijn van een Eu-
ropese Gildedag in Polen, zal extra bij-
dragen aan de uitstraling die dit Nue-
nense evenement verdient. 

Horecavoorzieningen zullen onder de 
vlag van de Heerlyckheid De Opwet-
tense Watermolen aan de Opwet-
tenseweg in voldoende mate aanwezig 
zijn. De gehele organisatie staat onder 
toezicht en verantwoordelijkheid van 
de Stichting van Gogh Experience die 
tevens een ANBI status bezit.
Voor donaties: RABO 1679 04 337 
t.n.v. Cor Molenaar/Vincents Dom-
mel. Voor verdere info: Secretariaat 
t.swinkels01@onsnet.nu of tel. nr. 040 
283 35 14. 

Nationaal OuderenFonds 
Zomerpostzegels 2012
De  Nuenense afdeling  is heden gestart met de verkoop voor het Nationaal 
Ouderenfonds met de Zomerpostzegelactie van 3 mei tot 25 mei via de jaar-
lijkse verkooppunten bij Albert Heijn, C1000, Jan Linders en Kernkwartier 
maar ook via o.a. KBO, Steunpunt, De Akkers enz.

De vrijwilligers gaan dit jaar de bestel-
formulieren uitreiken voor deze Zo-
merpostzegels en wenskaarten en   
hopen dat iedere Nuenenaar deze be-
stelling verzend aan het landelijk bu-
reau te Bunnik zodat de ouderen in 
Nuenen vanuit deze opbrengsten 
mooie premies kunnen verdienen 
voor zaken waar geen geld beschik-
baar voor is. Vele instellingen moch-
ten de laatste jaren hun verlanglijstje 
indienen en hebben dat via het Oude-
renFonds in vervulling zien gaan. 

Dit jaar heeft de Zomerpostzegels als 
thema de laatste regel van het ‘lees-
plankje’ centraal. Voor ieder een ge-
weldige herinnering en een vertrouwd 
beeldmerk. Verder zijn er bij de diver-
se verkooppunten mooie wenskaarten 

met enveloppe in de aanbieding tegen 
een schappelijke prijs. Mocht u het 
bestelformulier niet via een van de 
verkooppunten ontvangen hebben, 
dan kunt u ook even bellen met Ruud 
Moviat 040-2835000, secretaris van 
de afdeling. Zie ook internetpagina 
www.ouderenfonds.nl  met de vele ex-
tra’s voor ouderen zoals beautybus, 
kerstdiners, boodschappen PlusBus, 
kaartenactie, beveiliging senioren-
projecten enz.  

Verder is men met een kraam op 
BLOEM&TuIN van 13 tot 23 juli as. 
Men is op zoek naar enkele bestuurs-
leden en vrijwilligers om in het Nue-
nense het werk goed te kunnen voort-
zetten met als resultaat een mooie 
financiële bijdrage vanuit het Oude-
renFonds en Vriendenloterij voor die 
speciale wens.

    
Sponsoractie 
Fietsen voor Muziek
In de periode van 14 mei tot en met 10 
juni a.s. wordt weer de jaarlijkse spon-
soractie “Fietsen voor Muziek” gehou-
den. Deze actie van het Gerwens Mu-
ziekkorps houdt in, dat in Gerwen, 
Nederwetten en Nuenen kinderen 
langs de deur gaan om zich te laten 
sponsoren voor de fietstocht zoals de-
ze al 30 jaar op de 3e zondag van sep-
tember wordt verreden. 

De fietstocht vindt dit jaar plaats op 
zondag 16 september. Het Gerwens 
Muziekkorps nodigt u uit om de kin-
deren, die deze tocht gaan fietsen ro-
yaal te sponsoren. Het Gerwens Mu-
ziekkorps nodigt u uit om de datum 16 
september alvast te reserveren in uw 
agenda om zélf aan deze gezellige fiet-
stocht mee te kunnen doen.



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.

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

Asperge avonden in restaurant Olijf
Op zondag 13 en op maandag 14 mei 

organiseren wij een wijn- en spijsavond 
met aspergegerechten in de hoofdrol.

U wordt om 19.00 uur ontvangen bij Olijf waar wij u met 
een aperitief verwelkomen. Vervolgens zullen wij een

 5 gangen menu met 5 bijpassende glazen wijn serveren.

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).

  

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Exterieur
• renovatie
• kozijnen
• ramen
• deuren
• dakkapellen
• overkappingen
• verbouwingen

Interieur
• deuren
• schuifkasten
• maatkasten
• en-suite
• plafonds
• vloeren
• architraven

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Doe-het-zelf
Winkel

Binnendeuren

op maat en naar wens gemaaktKunststof kozijnen

Houten kozijnen

NIEUWE
KOZIJNEN
van kunststof of hout?

Laat u verrassen door 

de vele mogelijkheden. 

Glas in lood, kunststof met 

houtnerfstructuur, stijlvolle 

deuren met deurbeslag.

Sportief en slank 
de zomer door

Inclusief één maand 
gratis gebruik van de 

Belly 
Attack

Van 14 mei t/m 16 september kun je bij Laco 
onbeperkt fi tnessen, zwemmen en deelnemen 
aan groepslessen. Dat is pas sportief genieten 
voor een aantrekkelijke prijs. 

• Inclusief toegang tot alle Laco buitenbaden.Inclusief toegang tot alle Laco buitenbaden.
• Inclusief een Laco welkomstpakket.
• Inclusief één maand gratis gebruik van de Belly 

Attack. Dat maakt snel afvallen mogelijk.
• Geen verplichte verlenging na afl oop van het 

zomerabonnement.

4 maanden onbeperkt sporten voor maar €129,-
Laco zomerabonnement:

Het zomerabonnement is geldig van 14 mei t/m 16 september 2012. 
Totaalbedrag (€129,-) dient in één keer contant te worden voldaan. 
De actie is geldig t/m 3 juni 2012. Vraag naar de actievoorwaarden.

sportcentrum De Drietip
Sportlaan 4-6, Nuenen, Tel.: (040) 283 29 70, www.laco.eu

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

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

Dagelijks verse
(geschilDe) asperges

& aarDbeien

groot assortiment
perkplanten 

en hangpotten 
(met waterreservoir

KLINKENDE
  MUNT WEKEN

Tot E 100,- kado* 
bij de Honda-dealer 

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

€ 80,-€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

 *) Actie geldig van 
1 april t/m 30 juni 2012. 

Bedragen zijn inclusief BTW.
**) Uitgezonderd de HRX 476SD 

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom: Merks v.o.f.
Reinigingssystemen, Tuin- en Parkmachines

Dorpstraat 102, 5737 GE Lieshout, tel. 0499-421469

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

Informeer naar de mogelijkheden of kom gewoon een keertje langs. 
Collse heide 58 (Eeneind II zuid) • Nuenen 

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

Verhuur van o.a.; Sta- tafels, stoelen & krukken,  
tap installaties, tenten, glaswerk, servies & bestek.. 

NU OOK HELIUMBALLONNEN !! 
Ook voor het compleet verzorgen van uw bruiloft, receptie, feestavond, 

jubileum of opening bent u bij ons aan het juiste adres! 

)



10 mei 2012Rond de Linde  Nr.  19

Cultuursnuiven 
bij windmolen de Roosdonck
‘Hij staat op de vang’, zegt molenaar Mario Collombon. Het is benauwd bui-
ten. Mario houdt het weer goed in de gaten, er zitten buien in de lucht. ‘Als 
het onverwacht hard gaat waaien kan de molen op hol slaan. De wieken gaan 
dan te hard draaien. En dan kan met te lang vangen, remmen, de vang heet 
worden en gaan branden. Dat moet ik voor zien te blijven.’
Een ronde stenen bergkorenmolen is 
het officieel: windmolen De Roos-    
donck, aan de Gerwenseweg op de 
grens van Nuenen en Gerwen. Vanaf de 
molenberg heb je een mooi uitzicht op 
het molenbiotoop, de directe omgeving 
van de molen. Mario: ‘Dat is heel be-
langrijk. Als er teveel bomen in de buurt 
staan, vangen ze de wind weg voor de 
molen. En zonder wind houdt alles op.’

Vrijwillig
In het dagelijks leven zit Mario Collom-
bon de hele dag op kantoor als bouw-
kundig tekenaar. Maar iedere zaterdag 
is hij hier in de weer, 100% vrijwillig. En 
dat al 15 jaar lang. Assistent-molenaar 
is Jeroen van Boxmeer. ‘Bij mij is het be-
gonnen bij de molen van Lieshout, waar 
ik vandaan kom. Daarna heb ik in Nue-
nen mijn opleiding tot vrijwillige mole-
naar gevolgd want dat kon niet in Lies-
hout. Zo ben ik uiteindelijk hier terecht 
gekomen’, zegt Mario.

Monument
De Roosdonck, een rijksmonument, is 
beeldbepalend voor Nuenen en inter-
nationaal vooral bekend als Vincent 
van Goghlocatie. Van Gogh heeft de 
molen namelijk geschilderd.  ‘En daar 
ben ik trots op’, zegt Hennie Merks. 
Hij is de eigenaar van Windmolen De 
Roosdonck en woont ernaast. Hennie 
laat het gastenboek zien. Mensen uit 

bijna heel de wereld hebben er al een 
boodschap achtergelaten. ‘Iedereen is 
welkom. Niet alleen toeristen maar 
ook fietsers en scholen komen vaak op 
bezoek. De toegang is gratis. Cul-
tuursnuiven op mijn portemonnee’, 
noemt hij het.

Want de molen draait zonder subsi-
dies. Onkosten zijn voor eigen reke-
ning. Inkomsten komen alleen van de 
Vrienden van de Roosdonck en uit de 
verkopen van de Molenwinkel, waar 
vele soorten meel te koop zijn. Vers 
gemalen natuurlijk.

Roosdonck
‘Mijn grootvader heeft de molen ooit 
gekocht en mijn vader was de laatste 
professionele molenaar. Hij heeft in 
1971 de molen ook de bekende naam 
gegeven. Het gebied heet hier de 
Roosdoncken, vandaar.’ Hennie: ‘Men-
sen zeggen wel eens dat ik op de an-
sichtkaart van Nuenen woon.’

Molendagen
Zaterdag 12 en zondag 13 mei zijn de 
nationale molendagen. Windmolen de 
Roosdonck is zaterdag 12 mei de hele 
dag open. Het thema van de Nationale 
Molendag 2012 is verhalen op en rond 
de molen. Ook de andere molens in 
Nuenen c.a. doen mee aan de molen-
dagen.

Molenaar Mario Collombon op de zogenaamde luizolder, het middelste deel van 
de molen.

Uit d’n hoek…

Technische gegevens

1: romp

2: kap

3: gevlucht

4: as

5: aswiel

6: molenberg

Type en functie: Ronde stenen bergkorenmolen  
Vlucht: 26,00 meter  
Wiekenkruis: 
IJzeren roeden, facr. J. Derckx, Beegden, oudhollands opgetuigd 
As: 
gietijzer, lengte 4,20 meter, fabr. L.I. Enthoven, 's -Hage, 1856, nr 141
asgaten 38x48 cm, huislengte 76 cm.  
Vang; Vlaamse of blokvang met vangtrommel  
Kruiwerk: 
Engels. Staart: hout met kruibok en staartrol  
Inrichting: 
Sleepluiwerk; 1 koppel 17der blauwe stenen met kunst"oplage";
1 koppel 17der blauwe stenen; elektrische maalstoel; buil.  
Overbrengingen:
Aantal kammen aswiel: 49; Aantal staven wieg: 25
Aantal kammen spoorwiel: 76; Aantal staven steenschijf 17der blauwe steen 
met kunst"oplage": 30; Aantal staven steenschijf 17der blauwe steen: 27; 
overbrengingsverhouding. 1: 4,98 resp. 1: 5,5  

Hekwerk

Het is een raar gezicht, het Park afgesloten met dichte hekken. De tuin van      
Nuenen, ‘verboden toegang’. Een evenement als Nuenen Culinair kost geld dus 
wordt er entree geheven en dus moeten er hekken omheen. Terwijl het toch 
een zien en gezien worden netwerkevenement is.
 Formeel zijn veiligheid en openbare orde de argumenten voor afslui-
ting. Oké, het is een prachtige locatie voor evenementen en concerten. Maar 
maak er dan officieel een evenemententerrein van. Met verschillende ‘areas’, 
backstagepassen, gekleurde polsbandjes en de hele zooi. En flink betalen voor 
het afhuren van het Park, de gemeente kan het geld gebruiken. Of alle bewo-
ners van Nuenen c.a. gratis entree.
 Het zou eruit zien als iedereen iets in het Park gaat organiseren. Nee, 
niet iedere week afsluiten zeggen ze dan. Maar wie dan wel en wie niet? De jeu 
de boules-club? De schutterijen? De handboogschietvereniging? De Brabant-
se tractorpullingkampioenschappen? Highland games? Een persoonlijke 
wens: een cajun en zydecofestival in het Park. Maar daar hoeven wat mij be-
treft geen hekken omheen.
 Volgend jaar vier ik de verjaardag van mijn dochter in het park. Eten 
en drinken kan op en rond de kiosk. Verder een speurtocht en tienkamp, met 
boomslingeren. Op de uitnodiging zal staan: zwemspullen meenemen.

Edwin Coolen

Verstuurd vanaf mijn iPad

Museum
Door Elwien Bibbe

Het van Abbe blijft een wonderlijk museum. Ik vroeg me af of met alle aan-
dacht in de media voor de laatste aquarel van de 555 kabinetjes (Sara van 
der Heide tekende er voor iedere dag dat het kabinet overeind bleef er 1) 
men massaal het van Abbe zou bezoeken. Maar dat was niet het geval. Wel 
was ik er met een groene sticker op mijn mouw, zodat ik al van verre als 
betaald hebbend kon worden geïdentificeerd en dat had wel wat. 

Ik zit op een bankje voor 3 monitoren 
van het merk HANTAREX. En bekijk 
afwisselend drie filmpjes in zwart wit: 
een dame ligt bloot te woelen op een 
matras, een man leunt tegen een muur 
en drentelt wat heen en weer, een da-
me staat in een ronde erker en kijkt uit 
over zee. Oostende denk ik erbij. En ik 
denk aan Charlotte Mutsaers. Op de 
achtergrond hoor ik allerlei geluiden, 
die bij andere installaties horen. Zo 
hoor ik het regelmatig klikken van een 
diaprojector, een ventilator en zingen. 
De bezoekers zelf maken weinig ge-
luid. Sinds ik hier zit is er nog niemand 
langs gekomen. 

Ik kijk omhoog naar de wand en lees 
The Positioned. De blote dame ligt nu 
apart uiteengevouwen naast de ma-
tras. De man zit op zijn hurken tegen 
de muur. De andere dame wiegt van 
het ene op het andere been en staart 
nog steeds in de eindeloze zee. 
Ik hoor commandostemmen en er 
komt iemand met piepende schoenen 
aan. Hoesten, kuchen...maar ik zit hier 
nog steeds alleen. Net zoals de men-

sen op de filmpjes. Hoe lang gaat dit 
nog duren. Ik heb een groep gezien bij 
de ingang met gids. Hoever zouden ze 
zijn?
De commandostem gaat over in zin-
gen. Een ouder echtpaar nadert. Ze 
zijn musea gewend want de mevrouw 
draagt een museumkrukje mee.
Ik zoek een camera. Misschien staat er 
wel ergens anders een vierde monitor 
met mij erop! Live met mijn iPad!

Ik ga op zoek naar de klik en de stem. 
De klik komt inderdaad van een 60-r 
jaren diaprojector. Ook vind ik de 
commandostem, maar als ik naar de 
bijbehorende film kijk, is de stem nog 
even ver weg. Dreunende klanken van 
gebeuk op staal: Association. Er hangt 
een man met zijn armen en benen aan 
touwen met zijn buik naar beneden. 
Dat kan niet prettig zijn. De stem ver-
telt mij in het Engels nog meer onaan-
gename zaken. Het bankje zit fijn, 
maar ik stap toch op.
Als ik nog een keer opkijk ligt een me-
vrouw in een jurk op de grond naast 
eenzelfde jurk.

Let op!
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maandag 14 mei  
voor 12.00 uur 

Kick Off pompoen-
kampioenschappen 
bij Intratuin
Bij de Intratuinvestiging aan de 
Collse Hoefdijk kunnen kinderen 
gratis een zakje zaadjes afhalen om 
zelf een pompoen te kweken.

In oktober zal er een kampioenenbo-
kaal uitgereikt worden aan degene die 
de grootste pompoen gekweekt heeft. 
Meer info op www.intratuintjes.nl 

Laatste Ierse sessie 
van dit seizoen
Voor het eerst in Nederland is er 
een Iers sessiefestival geweest ter 
gelegenheid van het 12,5 jaar 
bestaan van De Nuenense Ierse ses-
sie. In veel cafés rondom Het Park, 
in Het Klooster en op de Weverkes-
hof was het de tweede zondag van 
september één groot Iers muziek-
feest.
 
Inmiddels is besloten om ieder jaar 
een sessiefestival te organiseren, maar 
voortaan de eerste zondag van no-
vember, dit jaar is dat op 4 november. 
Aanstaande zondag 13 mei gaat het in 
de dorpsboerderij Weverkeshof nog 
één keer los met Ierse muziek als af-
sluiting van het seizoen. Aanvang om 
13.30 uur, tot 17.00 uur.

 
             

 Brassband de Vooruitgang o.l.v Stefan Voncken presenteert i.s.m. toneelvereniging De Lindespelers:              

     BRASS AROUND THE WORLD  
               

 

Zaterdag 2 JUNI   
20:00 uur 

 

 

 

Vertrek

C.C. Het Klooster, Nuenen

Tickets kunt u bestellen via
www.brassbanddevooruitgang.nl

Met dit optreden 
steunen wij

Een  muz ika le  Were ld re i s  met  ve le  hoog tepunten

De Wereld rond met 
Brassband De Vooruitgang
De vakantieperiode begint al langzaam te dagen. Velen zijn momenteel nog 
steeds in dubio naar welk land ze dit jaar toe zullen gaan Het blijkt ieder jaar 
een hele klus om goed te kiezen! Gelukkig wordt er voor al die mensen een 
heerlijk muzikaal en vermakelijk voorproefje gepresenteerd in de vorm van 
een ware muzikale wereldreis door Brassband de Vooruitgang i.s.m. toneel-
vereniging De Lindespelers.
 Op zaterdag 2 juni a.s. staat een vlieg-
tuig van BraVo-Airlines klaar in de 
theaterzaal in Het Klooster van Nue-
nen, welke dan ook omgedoopt is tot 
Nuenen International Airport. Om 
20.00 uur vertrekt dit toestel. Piloot en 
dirigent Stefan Voncken neemt u dan 
mee op een muzikale wereldreis. Het 
vliegtuig van BraVo-Airlines vliegt u 
naar de bizarre maanlandschappen 
van Ierland, de wilde dieren in Afrika, 
de prachtige bergen van Nieuw Zee-
land en het adembenemende pool-
landschap van Antarctica. Maar ook 
Argentinië, Brazilië en de Verenigde 
Staten worden aan gedaan. Op onze 
reis worden we vergezeld door dans-
groep Gealach uit Eindhoven en ver-
schillende solisten. Tijdens de vlucht 
ontbreken uiteraard de stewardessen 

niet, die voor uw veiligheid en comfort 
aan boord van ons vliegtuig zorgen 
zodat we ook weer veilig terugkeren 
op Nuenen International Airport.

Tickets voor dit unieke concert kosten 
12 euro en kunt u bestellen via www.
brassbanddevooruitgang.nl. Een deel 
van de opbrengst van dit concert 
wordt geschonken aan het project Al-
pe d’Huzes. Hiermee ondersteunt De 
Vooruitgang de actie waarmee geld 
bijeen wordt gebracht voor de strijd 
tegen kanker. 

Sam’s kledingactie 
succesvol
De kledinginzameling van Sam’s 
kledingactie voor Mensen in Nood 
die op 21 april in Nuenen is gehou-
den heeft 900 kg. kleding opge-
bracht.

Sam’s Kledingactie voor Mensen in 
Nood wil iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen zeer hartelijk danken. 
Met het aantal opgehaalde kilo’s wor-
den projecten gesteund van Cordaid 
Mensen in Nood. 

De vrijwilligers van  Sam’s Kledingac-
tie zijn van plan om komend najaar 
weer een kledinginzameling te organ-
iseren voor Mensen in Nood. Om de 
actie dan weer tot een succes te maken 
vragen zij iedereen om vanaf nu de 
kleding hiervoor te bewaren. Mocht u 
uw kleding al eerder aan hun willen 
geven, dan kunt u voor de dichtstbij-
zijnde container- of depotadressen 
bellen naar  tel. 073-6871060 of kijken 
op www.samskledingactie.nl.

 

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Vooruitstrevend 
in de mode met 

meer sportiviteit
Stralende labels: 

Comma - Milano - Oui - 
L'Argentina - Giovane -

etc.   
*Extra aandacht 

topcollectie broeken

*Extra aandacht 
koopjesrek



Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 

Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 

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

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

Leuke 
moederdag
cadeau’s

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EuropAlAAn 2, 5674 CA nuEnEn

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Let op!
Rond de Linde verschijnt 
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Hemelvaartdag op 
woensdag 16 mei.
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LINDEBLAADJES 
per FAX of E-MAIL 

opgegeven, worden 
NIET GEPLAATST 

indien niet vooruit 
betaald is. Er volgt 
geen tegenbericht.

www.twitter.com/deronddelinde
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TV Wettenseind blijft vechten 
ondanks nederlaag
In het koude Nuenen was het slecht toeven op de grasbanen van Wet-
tenseind afgelopen zondag. Lange partijen met uitstekend tennis  en dan 
verwacht je ook winst. Maar dat zat er opnieuw niet in.

Michel Rutten beet de spits af tegen 
Gallacher uit Geleen. Hardhitters en 
beiden een 2 ranking leverde een jam-
merlijk verlies van 4-6, 6-4 en 3-6. 
Voor David Vorderman was een 2 spe-
ler toch echt iets teveel en David werd 
dan ook simpel met 6-1 en 6-2 aan de 
kant geschoven.
Gelukkig hebben we dan onze Yan-
nick van der Weerden nog die enthou-
siast begon tegen Hagendoorn met 
6-2 en toch werd hij tot zijn eigen ver-
rassing zomaar met 3-6 en 1-6 onder-
uit gehaald. Dat was echt even slikken 
voor Yannick. Onze laatste hoop in de 
singles Bjorn Borrenbergs moest dan 
toch maar even het kunstje flikken 
maar ook hij liet zich op het eind ge-
woon naar de slachtbank leiden. 6-4,4-

Station Charlotte: 
Prairie Parlor
 
Prairie Parlor is een plek waar zanger/
songwriter Michael Knubbe en Dirk 
van der Meij elkaar hebben gevonden 
in een aantal zeer indrukwekkende 
nieuwe liedjes. Een betoverend geluid 
ergens tussen de voorzichtige Towns 
van Zandt, de swing van John Hiatts 
verhalen en de pijnnummers van Roy 
Orbison. Het essentiële gitaarspel van 
Dirk van der Meij, het veelzijdige ge-
roffel van Marcel Koster en de warme 
creatieve bas van Peter van Eick in 
combinatie met de stem van Michael 
Knubbe maken de prachtige folk- en 
countrysongs van Prairie Parlor. De 
nummers kruipen onder je huid om 
vervolgens in je hart gegrift te staan. 
Zaterdag 12 mei vanaf 21.00 uur bij 
Station Charlotte aan de Sportlaan 12 
in Nuenen. Zie ook: www.stationchar-
lotte.nl en/of www.prairieparlor.com

Dry needling, 
de naald heeft de toekomst
Dry Needling is een relatief nieuwe behandelmethode 
voor klachten die voortkomen uit de spieren. Door 
middel van een naald worden spieren aangeprikt en raken op die manier 
snel en langdurig ontspannen. Dry needling gebruikt een 'droge' (dry) acu-
punctuurnaald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten. Bij dry 
needling wordt meestal één naald gebruikt, waarmee kortdurend in de 
spier wordt geprikt. Dry needling werkt op specifieke  punten, de zoge-
naamde ‘triggerpoints’ en is dus geen energiebehandeling zoals acupunc-
tuur.
 
Wat is een triggerpoint (spierverharding)
Een triggerpoint is een drukpijnlijke plek in de spier, die naast de lokale drukpijn, 
ook vaak een diepe,doffe diffuse pijn ‘op afstand’ veroorzaakt. De fysiotherapeut 
zoekt naar deze plaatsen omdat ze vaak de hoofdoorzaak zijn van uw klachten.
Hoe uiten triggerpoints (spierverhardingen) zich.

Triggerpoints kunnen zich uiten in:
•	 pijn/stijfheid	lokaal	in	de	spier	of	pijn	op	‘afstand’	(uitstralingspijn);
•	 bewegingsbeperkingen	in	bijbehorende	gewrichten;
•	 verminderde	kracht	in	betrokken	spier(en);
•	 pijn	ontwijkend	gedrag;	je	gaat	anders	bewegen;
 
Hoe kunnen triggerpoints (spierverhardingen) ontstaan 
•	 acuut,	bijvoorbeeld	door	een	verkeerde	beweging	of	een	ongeluk;
•	 chronisch,	door	een	langdurig	verkeerde	houding;
•	 langdurige	belasting	van	bijvoorbeeld	arm,	schouder	en	nek	bij	computer	ge-

bruik	(RSI/CANS);
•	 overbelasting	en	blessures	bij	sporters;
•	 beschadiging	van	weefsel	zoals	bij	een	meniscusletsel	of	een	hernia;
•	 langdurige	afwezigheid	van	beweging,	bijvoorbeeld	door	gips;
•	 psychologische	factoren	zoals	stress	en	depressie;
•	 voetafwijkingen	of	verschil	in	beenlengte

Hoe werkt dry needling
Een triggerpoint zorgt er altijd voor dat in de betreffende spier een strakke band 
ontstaat, een verharding. Het triggerpoint is voelbaar als het meest pijnlijke punt 
in deze strakke band. Door in het triggerpoint te prikken met een naaldje, wordt 
een korte spieraanspanning (Local Twitch) opgewekt. Dit is een onwillekeurige 
samentrekking van de spiervezels, die ervoor zorgt dat de spier meteen ontspant 
en de spierstofwisseling gaat herstellen. Hierdoor verdwijnt het pijnlijke gebied 
dat door het triggerpoint veroorzaakt werd.
 

Jean-Pierre Bergmans, (sport) , manueel therapeut, 
www.fysiotherapienuenen.nl 

De fysiotherapeut

  Vacaturebank vrijwilligers 
INSTELLING      OMSCHRIJVING                       BENODIGDE TIJD / MEER INFO        
     
 
Dorpsboerderij Weverkeshof algemeen bestuurslid met uitvoerende taken v.w.b. evenementenorganisatie  in overleg
 
Akkers   onderst. brood- en warme maaltijd op verpleegafd. Affiniteit met dementerenden za + zo 11.45-14.00 u.
 redactielid Huisblad Sam Sam (o.a. interviews) in overleg
 begeleiding van bezoekers dagbesteding verschillende tijden mogelijk
 pianist(e) voor begeleiding do (even wk) 9.45-12.00 u.

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

Dorpsboerderij Weverkeshof tuinman / tuinvrouw voor ondersteuning van de tuinploeg maandagochtend

Amnesty International 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
  www.kleurenkaravaan.nl 

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

St. Culturele Activiteiten Nuenen ateliermedew. grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie en medew. algemeen beheer ca. 2 u. p. wk.

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 

Tennis

6 en 1-6. Hoogtepunt van de dag werd 
toch de 1 ste herendubbel van David 
en Michel. Kansloze missie denk je 
dan. Maar let op , onze jongens krui-
pen uit hun schulp en brengen het 
meest agressieve spel in de dubbel 
naar voren. Geleerd op onze training 
hoor je dan. Geweldig die vechtlust en 
dat tempo, de eerste tik met  een 6-0 
set verlies kwam men snel te boven , 
de 2de set werd met 7-5 binnen ge-
haald. Dan zie je ze even met de borst 
vooruit staan zo van “zie je dat hebben 
wij gedaan” en dan sta je voordat je het 
weet met 3-0 achter. De dubbel van 
Bjorn en Yannick werd met 4-6 en 1-6 
in de boeken bijgeschreven. 6-0 verlo-
ren dus, maar zeker geen afgang met 4  
keer 3 setters. 
 

C1000 Ton 
Grimberg ontvangt 
Super Supermarkt 
Keurmerk
Onlangsl heeft C1000 Ton Grim-
berg in Nuenen het Super Super-
markt Keurmerk (SSK) ontvangen. 
Het SSK is een nieuw label voor 
zelfstandige supermarktonderne-
mers die duurzaam en maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen.

In Nederland zijn 4.408 supermark-
ten, waarvan 42% door zelfstandige 
ondernemers wordt gerund.
C1000 Ton Grimberg is één van de 
eerste 37 Nederlandse supermarkten 
die het nieuwe keurmerk ontvangt. Ei-
genaren Ton & Roland Grimberg heb-
ben daarmee bewezen dat ze voldoen 
aan de eisen van maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen. Of het nu gaat 
om de omgang met de lokale bewo-
ners, de relatie met het personeel of 
zaken als veiligheid, energiebesparing, 
afvalredactie, assortiment, transport 
en logistiek: C1000 Ton Grimberg ba-
seert zijn keuzes op duurzaamheid.

Het is geen eenvoudig keurmerk om te 
behalen en Ton Grimberg is dan ook 
trots op het behaalde resultaat: “Het is 
een erkenning voor de zaken waarmee 
we het verschil maken en het is voor 
onze klanten ook prettig dat zij hun 
boodschappen doen bij een winkel die 
voldoet aan de huidige eisen van maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men.”

Gedeputeerde Staten: Stabiel 
financieel jaar in onrustige tijden
Het jaar 2011 was voor provincie Noord-Brabant financieel stabiel in onrus-
tige tijden. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant kijken terug op een 
intensief, effectief en voortvarend eerste bestuursjaar. In een economisch 
turbulente periode werd het oude beleid afgerond en ging GS aan de slag 
met het nieuwe bestuursakkoord ‘Tien voor Brabant’. De transitie naar een 
nieuwe provinciale organisatie met duidelijke kerntaken is ingezet, bezui-
nigingen zijn doorgevoerd en veel van de voorgenomen plannen voor het 
eerste jaar zijn gerealiseerd. Van de totale begroting van ruim € 1,2 miljard 
voor 2011 is ruim € 1 miljard gerealiseerd. Een relatief gering bedrag van € 
27,7 miljoen kon niet besteed worden. Dit komt door onder andere langere 
procedures dan verwacht, factoren bij derden zoals het Rijk en het algeheel 
economisch klimaat.

Dit is de conclusie van de Jaarrekening 
2011 en de bijhorende ‘Verantwoor-
ding op Hoofdlijnen’ van Gedeputeer-
de Staten. Het college focuste in dit 
eerste jaar op haar kerntaken: ruimte-
lijke ontwikkeling, bereikbaarheid van 
de regio, regionaal economisch beleid, 
natuur, milieu en cultuur. Ondanks de 
aanhoudende economische recessie en 
extra bezuinigingen van de rijksover-
heid ligt de provincie op koers met de 
realisatie van het bestuursakkoord 
‘Tien voor Brabant’. Een nieuw profiel 
betekent minder zelf doen en meer sa-
menwerken met partners uit de regio, 

minder bijdragen aan projecten van 
derden en meer samen met derden 
participeren in kansrijke ontwikkelin-
gen. Deze rol is in 2011 tot uiting geko-
men in onder meer campusontwikke-
lingen zoals Oss Lifescience Park, 
Green Chemistry Campus en de aan-
pak voor het behoud van grote erf-
goedcomplexen. De ontwikkelingen 
naar een vitaal platteland werden ge-
steund met de uitwerking van de ad-
viezen van de Commissie Van Doorn, 
ombuigingen, de uitwerking van Land-
schappen van Allure en de herziening 
van natuur- en landschapbeleid. Ook 
timmerde de provincie letterlijk en fi-
guurlijk aan de (Rijks- en provinciale) 
weg in Brabant om de bereikbaarheid 
en leefbaarheid te vergroten.

Overige ontwikkelingen
De jaarresultaten bevatten een aantal 
onvoorziene ontwikkelingen van bui-
tenaf, die vroegen om betrokkenheid 
van de provincie. Dit waren bijvoor-
beeld de brand bij Chemiepack Moer-
dijk, de opslag van kernafval, de on-
derhandelingen met het kabinet over 
decentralisatie van natuurtaken, het 
effect van het burgerinitiatief ‘Me-
gastallen Nee’ , de reorganisatie bij 
MSD in Oss en de landelijke invoering 

van de OV chipkaart. 
Ook was 2011 het jaar van Rijksbezui-
nigingen en decentralisatie van taken. 
De provincie kreeg de verantwoorde-
lijkheid over natuur en regionale eco-
nomie van het Rijk overgedragen en is 
gestart met de voorbereidingen voor 
de overdracht van taken Jeugdzorg 
naar gemeenten. De lessen van de 
brand bij Chemiepack Moerdijk heeft 
het college nadrukkelijk betrokken bij 
de provinciale handhaving en de vor-
ming van de Regionale Uitvoerings-
diensten in Brabant.

Verantwoording op Hoofdlijnen
Een overzicht van de behaalde resulta-
ten over dit eerste bestuursjaar is op-
genomen in de Verantwoording op 
Hoofdlijnen. De Verantwoording op 
Hoofdlijnen koppelt de hoofdzaken 
van de gebruikelijke jaarrekening aan 
de belangrijkste (maatschappelijke) 
ontwikkelingen die het reilen en zeilen 
van de provincie raken. 
De Verantwoording op Hoofdlijnen is 
voor iedereen te bekijken en te door-
zoeken op www.brabant.nl/politiek-
en-bestuur/begroting-en-verant-
woording.aspx.

Bedrijf beëindigen of verkopen? 

Groeiende groep oudere ondernemers 
moet nu nadenken over toekomst
Ruim 28.000 ondernemers in de regio Eindhoven, Den Bosch en Tilburg 
zijn de leeftijd van 55 jaar gepasseerd en moeten nadenken over de toe-
komst van hun bedrijf. Het gaat om ondernemers waarvan het bedrijf mini-
maal 5 jaar bestaat. Zij zijn vooral actief in de adviesdiensten (ruim 4.500) 
en de detailhandel (ruim 4.200). Daarna volgen de sectoren landbouw 
(2.900), bouw (2.700), industrie (1.800) en horeca (1.200). 
Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van 
Koophandel (KvK) Brabant. De ko-
mende jaren zijn cruciaal voor de toe-
komst van deze groep oudere onder-
nemers. Veel opties zijn er niet. Of het 
bedrijf gaat van eigenaar veranderen 
of het gaat stoppen.

Overnamemarkt interessant voor 
starters 
Voor wie een bedrijf wil beginnen 
biedt de huidige overnamemarkt goe-
de kansen. Niet alleen door het grote 
aanbod dat van invloed is op de over-
nameprijs. Bij een bestaand bedrijf is 
al veel geregeld. Er zijn klanten en er 

wordt omzet gedraaid. De onderne-
ming heeft ervaren personeel in dienst 
en inmiddels een naam opgebouwd. 
Vaak kan de overnemer bovendien 
leunen op de inzet en ervaring van de 
verkoper. Voor meer informatie: www.
kvk.nl/overnamedagbrabant.  

Milieudefensie 
voor afschaffen 
kilometervergoeding
Milieudefensie vindt het goed dat de 
vergoeding tegen het licht wordt ge-
houden en is voor het helemaal af-
schaffen van de regeling. 

Nu geldt een belastingaftrek van ne-
gentien cent per kilometer. Ivo Stum-
pe, campagneleider verkeer van Mili-
eudefensie: “Dit is niks anders dan een 
subsidie waarmee we het woon-werk-
verkeer stimuleren, een filesubsidie.” 
Volgens de bronnen van het Alge-
meen Dagblad is er sprake van het te-
rugdringen van de kilometervergoe-
ding naar veertien cent per kilometer, 
waarmee 500 miljoen euro bezuinigd 
wordt. Milieudefensie ziet meer in het 
afschaffen van de kilometerheffing. 
Stumpe: “We geven miljoenen uit om 
thuiswerken te stimuleren en miljar-
den om woon-werkverkeer te subsidi-
eren en nog eens miljarden om extra 
wegen aan te leggen. Deze bezuiniging 
is een inkoppertje.” Volgens de organi-
satie is het afschaffen van de regeling 
een goede financiële prikkel om het 
woon-werkverkeer terug te dringen. 
Een reële prijs voor gereden kilome-
ters maakt het minder aantrekkelijk 
een grote afstand tussen wonen en 
werken voor lief te nemen en maakt 
thuiswerken aantrekkelijker.   
We moeten toe naar minder autover-
keer, dat is goed voor de leefbaarheid 
en het milieu. Stumpe: “Nu bekostigen 
we met zijn allen het voordelig autorij-
den. Ook de fietser betaalt hieraan 
mee maar moet vervolgens wel de 
slechte lucht van al dat verkeer inade-
men.” 



Thuis in uw regio makelaars

www.vansantvoort.nl
Berg 2 - 4, 5671 CC Nuenen    -    Telefoon 040-2833708    -    info@nuenen.vansantvoort.nl

Interesse in een boeiende en afwisselende week-
end- en vakantiebaan?

Wij zijn op zoek naar een vlotte telefonist(e)/
receptionist(e) die het team op ons kantoor in       
Nuenen op zaterdag en in de vakantieperiodes 
komt versterken.

Wij bieden  je dé perfecte bijbaan voor een student 
in een commerciële, vastgoed of secretariële rich-
ting.  

Een veelzijdige functie met secretariële werkzaam-
heden, welke bestaan uit het behandelen van te-
lefoongesprekken, agendabeheer en het onder-   
steunen van onze  binnendienstmedewerkers. 

Je werkt in een jong en enthousiast team met      
goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een pret-
tige collegiale werkomgeving.

Je kunt je sollicitatiebrief sturen vóór 
20 mei 2012 naar 
Van Santvoort Makelaars
t.a.v. Monique van Mierlo
Kromme Steenweg 4
5707 CC Helmond 
of via e-mail: 
monique@helmond.vansantvoort.nl.

MET DE AANZIENLIJKE KORTING UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:

SENSATIONELE DOORBRAAK IN DE COSMETICA
Eindelijk een HUIDVERJONGINGSCRÈME die echt werkt

GEHEEL NIEUW VOOR NEDERLAND
ONZE ALGASUN PHYTO ANTI-AGING

GEZICHTSCRÈME-SERUM
OP BASIS VAN PLANTAARDIGE STAMCELLEN

ANTI    AGING

Om 6 MAAL SNELLER BRUIN TE WORDEN
nog steeds onze gerenommeerde

ALGASUN-ULTRA producten 
met een korting van € 2,50 op alle producten.

Een grote flacon (150 ml) Algasun-Ultra
van € 17,75 nu voor SLECHTS € 15.25 

(zie waardebon)

Waardebon
€ 7,50 korting
op de crème-serum

en
€ 2,50 korting

op alle andere ALGA-SUNproducten in de winkel.

Deze stamcellen activeren je eigen 
huidcellen om te vernieuwen.

Gegarandeerd in 3 weken een veel jongere uitstraling!
Deze krachtig werkende dag- en nachtcrème-serum
in luxueuze pompflacon van 50 ml voor langdurig

gebruik € 46.95
Nu met de introductiebon slechts € 39,45.

Knip meteen uit en beleef, in 3 weken, het heerlijke
gevoel van een jonger uiterlijk.

Vermindert tevens pigmentvlekken.

HIERMEE MET WEINIG ZON TOCH IN EEN MUM VAN TIJD DIEP BRUIN.

KNIP NU METEEN UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK

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

MeT De aaNzieNlijke korTiNG uiTsluiTeND verkrijGBaar Bij:
voor uitgebreide 

productinformatie:

www.algasuN.Nl
(ook om zelf online te bestellen) of

Tiwes-imporT
tiwesimport@zonnet.nl

Brabantlaan 18, 5144 CM Waalwijk (NL)
Tel./Fax: 0416 - 33 50 51
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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
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4e
Verosol® Plissé

binnen-
zonwering

GRATIS*

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

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

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

Medewerker post-  en 
polisverzending (fulltime)
Functie: 

•  Aanspreekpunt voor de postverwerking inkomend en uitgaand
•  In een team zorgdragen voor dagelijks printen en samenvoegen-

van polisbescheiden
•  Het inpakken en versturen van de poststukken naar klanten

Profiel:  
•  Administratieve ervaring is een pré
•  MBO werk- en denkniveau
•  Goede kennis van MS Office pakket
•  Zeer accuraat
•  Representatief, enthousiast en meedenkend 
• Flexibel 
•  Goede teamspeler
•  Openstaan voor ontwikkelingen

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

Ben je geïnteresseerd? Stuur je sollicitatie met CV naar VCN Verzekerin-
gen, t.a.v. personeelszaken, Postbus 130, 5670 AC Nuenen of naar per-
soneelszaken@vcn.nl. Bel voor nadere inlichtingen met de afdeling perso-
neelszaken, telefoonnummer 040-2907575. Voor meer info: www.vcn.nl

Alle aanbiedingen zijn geldig van d onderdag 10 mei 2012 t/m zaterdag 12 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
Op alle damesgeuren

20% directe kassakorting
Eau de parfums - Eau de toilettes - Cadeaudozen 

Alle cadeau’s worden 
bij ons feestelijk ingepakt

Maar wie haalt het op?

Iedere Nederlander wil geven...

Word collectant voor mensen met een spierziekte.
Aanmelden kan via www.prinsesbeatrixfonds.nl
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Darten

P r o g r a m m a

Zaalvoetbal

Voetbal
C1 Nederwetten KamPIoEN!!
afgelopen zaterdag 5 mei is de C1 van Nederwetten kampioen geworden in 
de C-Junioren (voorjaar) 4e klasse C62.

Pas laat in de competitie zette de C 
van Nederwetten aan om wedstrijden 
écht te willen winnen. Met op papier  
makkelijkere tegenstanders hebben ze 
steeds veel moeite gehad om de volle 
winst te pakken.  Dat heeft ertoe ge-
leid dat de 3 voorlaatste wedstrijden 
elke keer kampioenswedstrijden wa-

ren. Tegen Gerwen, Unitas ‘59 en 
Rood-Wit Veldhoven, de directe con-
currenten, moest gewonnen worden.  
Zo ook de laatste wedstrijd, tegen 
EMK, moest gewonnen worden om 
het kampioenschap binnen te halen. 
Na een snelle treffer zakte het voetbal 
van Nederwetten naar een bedenke-
lijk laag niveau. Gelukkig wist het 
team zich te herpakken en toonde het 
de vele aanwezige toeschouwers wel 
goed voetbal. Na het laatste fluitsig-
naal barste het vuurwerk los, werd de 
platte kar voorgereden en vond er nog 
een afsluiting in de kantine plaats. 

V.C.00/Café rené kampioen en 
promoveert naar 1e klasse
V.C.00/Café rené is voor de tweede keer in 3 jaar tijd kampioen geworden. 
Nadat het zaalvoetbalteam van Café rené vorig jaar een goed seizoen afsloot 
op de derde plaats waren de mannen het er allemaal over eens, er had meer 
ingezeten. als iedereen er voor de volle 100% ingaat zou het dit jaar gebeu-
ren: Promotie naar de 1e klasse.

Met een aantal versterkingen en een 
fitte groep werd het seizoen voortva-
rend begonnen, de wedstrijden wer-
den gewonnen en het gevreesde Reu-
sel werd zelfs met 11-4 verslagen. Het 
bleef tot de laatste dag spannend me-
de door vele blessures en het feit dat 
de concurrentie ook alles bleef win-
nen. Uiteindelijk werd de strijd beslist 
in Westerhoven waar een knappe 4-3 
zege op Alwako volstond om op doel-
saldo kampioen te worden. Met 134 
goals voor en 71 tegen bleven we onze 

concurrent ruim voor (+63) tegenover 
(+33). Zo promoveerde V.C.00/CAFE 
RENE voor het eerst in de geschiede-
nis naar de 1e klasse! Dit is het niveau 
dat de jongens nastreven. 
Gelet op de halve finale van de beker 
die dit jaar behaald werd, en waar  me-
nig 1e klasser uitgeschakeld werd,  be-
looft het volgend seizoen dus weder-
om een mooi jaar te worden. Het 
kampioenschap is ook mogelijk ge-
maakt door de ondersteuning van Re-
né v.d. Berk.

Nederwetten - DBS        1-0
In deze laatste competitiewedstrijd moest Nederwetten winnen om nog een 
kans te maken op de nacompetitie en daarbij was het ook nog afhankelijk 
van het resultaat van de wedstrijd de Bocht’80 tegen DVS (DVS  moest dan 
winnen).  Bij winst maakte ook DBS nog kans op de nacompetitie. 

In een spannende, afwisselende en at-
tractieve eerste helft hadden zowel 
Nederwetten alsook DBS een aantal 
goede mogelijkheden om de score 
open te breken. Maar het bleef 0-0. Di-
rect na de thee kreeg DBS twee giga 
kansen maar die werden jammerlijk 
gemist door de aanvallers van  DBS. 
Over en weer waren mogelijkheden 
om de score te openen maar in de 82e  
minuut wist Mark Spaan een corner 

Nuenen  -  De Valk  2  -  2
Vanaf de eerste minuut was het Nuenen dat het initiatief nam. mark Werts 
schoot een bal op de paal en mart van de gevel (2 x) hadden de score al kun-
nen openen voor de groenwitten. De Valk was in de 16e minuut voor het 
eerst gevaarlijk toen doelman Davey Voogt met een stijlvolle save een vrije 
trap van anthony de Haan pareerde. In de 23e minuut soleerde De Valk-
verdediger maarten Hoft door de Nuenen-defensie en werd onreglementair 
gestuit door Voogt. Die kreeg geel en de toegekende strafschop werd verzil-
verd door ruud van den Dungen, 0-1.
 
In de 29e minuut kwam Nuenen al-
weer langszij. De Valk-linksback Lars 
Wuisman miste de bal, waarna Joep 
van Maasakkers het speeltuig voorbij 
doelman Jurgen Pinckers kon knallen, 
1-1. Nuenen kreeg daarna nog enkele 
kansen voor rust, zo miste Mart van 
de Gevel voor open doel. 
In de 64e minuut trapte Voogt bij het 
uitverdedigen de bal ongelukkig in de 

rKSV Nuenen E4 kampioen
Het voetbalteam E4 van RKSV Nuenen is kampioen geworden van de KNVB 
voorjaarscompetitie. Met 21 punten uit 10 wedstrijden en 37 goals die zijn ge-
scoord zijn zij de winnaar van een erg spannende competitie, die pas op de laat-
ste speeldag bij RKVVO werd beslist. Ouders, opa’s en oma’s en nog veel meer 
publiek waren massaal komen aanmoedigen en na de 3-0 overwinning was de 
ontlading groot en de feestvreugde enorm.  

Spelers E4: Sam Stiens, Jens de Vor, Quido Kothuis, Robin Molenaar, Rens van de 
Vondervoort, Bas Boeijen, Cody Boelens, Rob Vos, Jesper Weijnen, Sam Koppens.

ronnie Jansen 300 wedstrijden 
in het eerste elftal van EmK
op zondag 6 mei 2012 werd ronnie Jansen (30) gehuldigd voor het feit dat 
hij zijn 300e wedstrijd speelde in het eerste elftal van EmK. In zijn prille 
jeugd voetbalde ronnie bij EmK om opgemerkt te worden door de scouting 
van PSV. 

Hij doorliep de jeugdelftallen van PSV 
van 1990 tot 1996, om terug te komen 
naar EMK. Als vaste waarde in het A1 
team van EMK had hij een groot aan-
deel in de kampioenschappen van dat 
team dat ook de bekerfinale van het 
district haalde in 1999 maar helaas op 
strafschoppen verloor. Op 15 maart 
1998 speelde Ronnie Jansen (toen 16 
jaar oud) voor het eerst in de basis van 
het tweede elftal van EMK tegen 
dorpsgenoot Gerwen. Kort daarop op 
26 april 1998 viel Ronnie in voor het 
eerst bij het eerste elftal van EMK. In 
die wedstrijd tegen Boerdonk (7-0 
winst) liet hij zien klaar te zijn voor de 

VOETBAL
RKSV NuENEN
Zaterdag 12 mei
Nuenen Vet A – WODAN Vet  .... 16.15
Zondag 13 mei
Groene Ster 1 - Nuenen 1  ............. 14.30

NKV KORFBAL
Zondag 13 mei
NKV 1 - Maastricht 1 ..................... 14.30

EmK-
Woenselse Boys   0-2
Voorafgaand aan de wedstrijd EmK 
- W.B. werd  EmK speler ronnie 
Jansen gehuldigd voor het spelen 
van 300 wedstrijden in EmK1. EmK 
begon goed aan deze wedstrijd en 
een voorzet van ruud Boerema kon 
net niet door ruud Bijsterveld bin-
nen worden geschoten. 

In de 9e minuut was het W.B. speler 
Roy Dooleweerd die tussen de EMK 
verdedeging soleerde en spits Berry 
Klumpkes de eer van de treffer schonk. 
EMK kreeg in de eerste nog een kans, 
maar het schot van Ruud Bijsterveld 
ging naast het W.B. doel. EMK doel-
man Cuppen moest in de 39eminuut 
nog een schot van W.b. over het doel 
tikken. Na rust ging het met 3 A-spe-
lers voetballende W.B. fel door. Dat re-
sulteerde in de 53e minuut in een kans 
voor W.B. maar EMK kwam met de 
schrik vrij. In de voorlaatste minuut 
van de wedstrijd wist Mike Klerx de 
EMK verdedigers te omspelen de ver-
diende 0-2 voor W.B. te scoren. Het 
seizoen 2011-2012 is ten einde voor 
EMK en komend seizoen hopen we 
weer op prijzen.

voeten van Ruud van den Dungen. Die 
profiteerde daar optimaal van en haal-
de twintig meter van het doel trefze-
ker uit, 1-2. Het was zijn 23e treffer 
van deze competitie. Zeven minuten 
later schoot Mart van de Gevel na een 
hoekschop de 2-2 binnen. Ook daarna 
kreeg Nuenen nog enkele prima mo-
gelijkheden maar wist niet meer te 
scoren. 

van Niek Evers via de kluts binnen te 
tikken.
Nederwetten kwam verder niet meer 
in de problemen maar ook de nacom-
petitie blijft buiten beeld omdat de 
Bocht en DVS gelijk speelden.
Toch nog een bescheiden afscheidska-
dootje  voor de scheidende trainer 
Fred Donkers en met het volste ver-
trouwen wordt naar het nieuwe sei-
zoen uit gezien.

Nederwetten C1 kampioen is doorgemaild.

We feliciteren alle jongens: Chris v.d. 
Biggelaar, Tim v.d. Broek, Tim Bunt-
hof, Tom Raaijmakers, Roy Sleegers, 
Hein Snellen van Vollenhoven, Teun 
Teulings, Rick van Lieshout, Paul 
Gruithuijzen, Bart v.d. Linden, Harm 
v.d. Hurk, Milan Koelen, Tom Dirckx, 
Lex Bruil, Gijs Groote en leiders Hen-
ny van Lieshout, Ronnie Bruil en trai-
ner Theo den Ouden, met het behalen 
van dit KAMPIOENSCHAP!!

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn 
(jongens maar ook meisjes) in de voet-
balclub Nederwetten raden we aan 
om op 12 mei eens een kijkje te komen 
nemen op ons gezellige sportpark aan 
de Koppeldreef te Nederwetten. We 
spelen dan het jaarlijks Thijs Migchels 
Toernooi met in de ochtend vanaf 9.00 
uur de E pupillen en in de middag van-
af 13.30 uur de C junioren.
Voor meer informatie kijk ook op 
www.RKVVNederwetten.nl

Ook het 4de elftal senioren van RKVV 
Nederwetten is zondag 6 mei kampi-
oen geworden.

toekomst. Vanaf 1999 was Ronnie een 
vaste waarde in het eerste elftal van 
EMK en maakte indruk als centrale 
middenvelder. Zijn medespelers kon-
den zich vaak aan hem optrekken, en 
zo beleefde EMK mooie momenten. 
Ronnie beperkte zich niet tot het voet-
ballen, maar gaf ook veel terug. Hij 
was trainer en leider van jeugdelftal-
len sinds 2005, hielp bij toernooien, 
voetbaldagen en ook nog eens bij de 
spaarkas van EMK. Bij het begin van 
de wedstrijd tegen Woenselse Boys 
werd Ronnie volkomen onverwacht 
verrast door een korte huldiging. Na 
de wedstrijd was het gezellig in de 
kantine van EMK en verklaarde Ron-
nie nog vele jaren te willen presteren 
voor EMK. Wij wensen hem het beste 
voor de toekomst. 

Dartclub De Stam 8 kampioen 
Van de 10 dartteams die dit jaar in de Peel en de Kempen hebben gedart was 
Stam 8 uitkomend in de 2e klasse van de Peelland Dartbond het meest suc-
cesvolle team. 
Captain Maarten Dekkers uit Nuenen, 
reserve captain Harald Cornelissen uit 
Helmond, Oscar Freijne en Geert van 
Lankveld uit Helmond, Bas Engelen 
uit Eindhoven en Stefan Donkers uit 
Gerwen konden op vrijdag 20 april 
door een 8-2 zege op Parkzicht de feli-
citaties ontvangen en de kampioens-
shirts aantrekken. Door het behalen 
van de titel mag het team zaterdag 12 
mei aantreden in Beek en Donk tegen 
de 3 andere kampioenen van de 2e 
klasse voor het algeheel kampioen-
schap. En zullen ze volgend jaar in de 
eerste divisie uitkomen.

Darten iets voor jou? Dartclub de 
Stam is nog op zoek naar mensen die 
interesse hebben om te gaan darten. 
Als vaste speler bij een team of als re-
serve bij een team. Heb je zin om van-

Kampioensteam Stam 8

af september competitie te gaan gooi-
en meldt je dan zo spoedig mogelijk 
aan bij Bas van Keulen (06-53965925) 
of kom op de trainingsmiddag iedere 
zaterdag van 16.00 uur tot 18.00 uur 
eens langs om een pijltje te gooien. 
Het bestuur van dartclub de Stam ver-
welkomt u graag en zal u alle benodig-
de informatie verschaffen. Ook als je 
een volledig team hebt van minimaal 5 
vaste spelers kun je informeren wat de 
mogelijkheden zijn bij Dartclub de 
Stam.

Let op!
rond de Linde verschijnt 

volgende week i.v.m. 
Hemelvaartsdag op 

Woensdag 16 mei.
aanleveren 

redactionele tekst 
en advertenties 

maandag 14 mei  
voor 12.00 uur 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



Kom proeven! 
vrijdag en zaterdag a.s. 

tussen 10.30 en 17.00 uur
bij Jan Linders Nuenen

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Nuenen
Vincent van Goghstraat 37

ZATERDAG 12 MEI 
SPECTACULAIRE OPENING!C
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VOORJAARS KORTINGSBON
Bij inlevering van deze bon GRATIS glijbaan bij 

aankoop van een speeltoestel, geldig t/m 19 mei.

HEMELVAARTSDAG GEOPEND van 10.00 tot 17.00 uur

Tuinset
steigerhout Tuinberging met veranda Vierkant prieel

Duikelstang

Speeltoestel Fleur

Cottage met veranda

ROBO bouwkundig ontwerp- & adviesbureau [T] 040 - 290 60 55 [M] 06 - 13 46 39 59 
Vredehof 6, 5671 DS Nuenen [E] r.vanrooij@robobureau.nl [I] www.robobureau.nl

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

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

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website:
www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

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

Het fundament voor de start van een goede bouw!

 

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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