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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

Inloop-
ochtenden 
Scouting 
Panta RheiD
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9e editie 
buiten-
schilderdag

LONU
van
Goghloop

    

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

Stekplanten
Zoals o.a.:

Surfi na, Sanvitalia, 
Hanglobelia enz

Normaal € 1,50 p/st.
Nu maar 
€ 1,- p/st

Uit eigen
kwekerij

De 12e man 
van  KleurenKaravaan
Door Melanie Dumay

Ze zijn de 12e man; de vrijwilligers van  KleurenKaravaan. Een dergelijk 
evenement, waar aanstaande zondag 25.000 bezoekers verwacht worden, 
vergt een enorme voorbereiding én inspanning van de vrijwilligers. Jos en 
Karina Stoop zijn trots en dankbaar voor de club van 30 mensen die zich 
inspannen voor dit multiculturele evenement, met als stuurman Mayke 
Frank, vrijwilligerscoördinator.
Achter de schermen
Alles gebeurt op één dag. Althans zo 
lijkt het; achter de schermen wordt er 
al maanden gewerkt aan  KleurenKa-
ravaan. Mayke Frank: “We hebben een 
team om ons heen verzameld van 
mensen die  KleurenKaravaan een 
warm hart toedragen. Ook dit jaar 

mocht ik weer rekenen op nog meer 
betrokkenheid en enthousiasme van 
de vrijwilligers dan de jaren daarvoor. 
Met elkaar kun je het maken, eigenlijk 
zijn we de 12e man achter het team Jos 
& Karina Stoop.” Michelle Stoop, 
dochter van Jos en haar vriend Kasper 
Kavelaars, beamen dit. Voor Michelle 
is het natuurlijk de gewoonste zaak 
van de wereld: “Natuurlijk help ik papa 
en Karina. Zij zijn er dag en nacht mee 
bezig en als wij kunnen helpen: graag.”

Van de hoed en de rand
Mayke Frank weet van de hoed en de 
rand. Zij heeft immers alle vrijwilligers 
onder haar vleugels. En ze doet het 
voorkomen alsof het ‘appeltje-eitje’  is, 
maar dat is bescheidenheid. “Natuurlijk 

Van Gogh en Nuenen in de USA!
Onlangs vond in Denver Colorado 's werelds belangrijkste conferentie 
plaats op het gebied van opleiding en training voor het bedrijfsleven. Nue-
nenaar Ger Driesen was uitgenodigd om zijn unieke workshop ' Van Gogh 
on Learning: discovered from his paintings and writings' te presenteren. 
Het internationale publiek was zeer enthousiast over de lezing en aange-
naam verrast over de 'Van Gogh experience' die Nuenen te bieden heeft.
De conferentie is een jaarlijks terugke-
rend fenomeen, met zo'n 8000 profes-
sionals uit meer dan 70 landen Ger 
Driesen uit Nuenen had dit jaar de eer 
om als spreker op te treden. Het the-
ma van de conferentie was dit jaar: 
'leer iets nieuws, presteer iets uitzon-
derlijks'. Ger Driesen deed onderzoek 
naar de brieven van Van Gogh en ont-
dekte 7 principes hoe Vincent van 
Gogh vorm gaf aan zijn leerproces en 
hoe deze hebben bijgedragen aan zijn 
uitzonderlijke prestaties. 

 Hij presenteerde deze principes door 
de brieven, tekeningen en schilderijen 
van Van Gogh te laten zien. Daarnaast  
onderbouwde hij de principes met de 
nieuwste inzichten in management en 

Liederentafel 
2e Pinksterdag

Voor wie van zingen houdt, wordt 
er weer een Liederentafel gehou-
den. Dit keer op een maandag en 
wel 2e Pinksterdag 28 mei in café 

Schafrath, Park 35, Nuenen, 
aanvang 20.30 uur.

Contact met 
Redactie 
Op vrijdag 25 mei  zijn de lezers van 
ons blad in de gelegenheid om met 
het redactieteam van Rond de Lin-
de in gesprek te gaan bij Kunsthan-
del Art Dumay, Park 75. 

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

Activiteiten rond opening 
Van Gogh Megaportret 
Op woensdagochtend 30 mei wordt op de hoek Broekdijk en Gerwensedijk 
te Nuenen het Van Gogh Megaportret geopend door Gedeputeerde Brigite 
van Haaften en Rob van Gijzel (voorzitter SRE). Het Van Gogh Megaportret 
is een met planten en natuurlijke materialen vormgegeven zelfportret van 
Vincent van Gogh van bijna één hectare groot. 

Helikoptervlucht
Tijdens deze officiële opening op 30 
mei zal er tussen 7.45 en 11.00 uur een 
helikopter vliegen boven de omgeving 
van het portret. 

Het Van Gogh Megaportret
Het unieke zelfportret van planten, 
gerst en andere natuurlijke materialen 
wordt gerealiseerd als hommage aan 
de Floriade, de wereldtuinbouw ten-
toonstelling in Venlo die duurt tot en 
met oktober 2012. Het initiatief voor 
dit portret kwam van Van Gogh Bra-
bant. Van Gogh Village Nuenen is 
gastheer en zorgde voor de locatie; het 
weiland nabij de plek waar De aardap-
peleters is gemaakt en tegenover 
windmolen De Roosdonck die Van 
Gogh schilderde. Het doel is om veel 
bekijks te trekken voor het portret en 
daarmee Nuenen en de regio op de 
toeristische kaart te zetten. 

Een bezoek brengen aan het portret
Uitkijken over het Van Gogh Mega-
portret, wat door de maanden heen 
natuurlijk in kleur zal veranderen, is 
voor iedereen mogelijk vanaf 31 mei 

breek ik mijn hoofd weleens over het 
inplannen van alle vrijwilligers. Je moet 
overal aan denken. Neem bijvoorbeeld 
de afvalverwerking, of de verkeersrege-
laars.” Het zijn zo maar voorbeelden 
van zaken die tot in de puntjes geregeld 
moeten worden voor 27 mei. Michelle: 
“En wat te denken van de artiestenbe-
geleiding? 

Onze planning met optredens is zo 
strak geregisseerd, dat iemand dat tot 
op de minuut in de gaten moet houden. 
Artiesten worden ontvangen, krijgen 
de mogelijkheid om zich voor te berei-
den en  om wat te eten. Daarna worden 
ze opgehaald om op het podium hun 
muziek-of danstalenten te tonen. Die 
planning is super strak en daar heb je 

betrokken mensen met verantwoorde-
lijkheidsgevoel voor nodig.” 

12e man
Gelukkig kan Mayke rekenen op deze 
betrokkenheid en het grote enthousi-
asme onder de mensen. “Sámen ma-
ken we KleurenKaravaan, achter de 
schermen en op de dag zelf” Dit jaar is 
er in de planning een mooi hoofdstuk 
opgenomen: de finale van The Voice 
of Nuenen, die de Rabobank en Rotary  
Club Nuenen organiseren. Ook dat 
vergt afstemming en overleg. Maar 
daar draaien Mayke, Michelle, Kasper 
en alle andere – bijna 30 – vrijwilligers 
hun hand niet voor om. “Kom maar op 
met 1e Pinksterdag, wij zijn er als 12e 
man klaar voor!”

tot en met half oktober 2012. Het per-
ceel is te betreden vanaf het achterste 
hek aan de Gerwenseweg (vlak voor 
De Rijt naar links). Er gelden wel en-
kele ‘huisregels’: Betreden van het 
portret zelf is niet toegestaan, rondom 
lopen mag wel! 

Parkeren aan de Broekdijk is verbo-
den; bezoekers kunnen hun auto aan 
de Gerwenseweg of bij de molen (in-
dien duidelijk aangegeven) parkeren. 
Voor fietsers zal op het terrein een 
eenvoudige fietsenstalling komen. 
Waarschijnlijk komt er ook voor be-
zoekers de mogelijkheid om het por-
tret vanuit de hoogte te bewonderen. 
Informatie daarover wordt te zijner 
tijd op het perceel zelf gecommuni-
ceerd. Info via: info@vangoghbrabant.
com of kijk op www.vangoghbrabant.
com. 

Aan de realisatie van het Van Gogh 
Megaportret werkten mee: Van Gogh 
Brabant, SRE, Van Gogh Village Nue-
nen, (studenten van) De Groene Cam-
pus, Eindhoven365, Vrijetijdshuis 
Brabant en Fons Linders.

leiderschap. Het publiek was zichtbaar 
geïnspireerd door deze benadering en 
was uitermate verrast te zien dat je in 
Nuenen letterlijk tussen de Van Gogh 
monumenten kunt rondwandelen. De 
aanwezigen waren zichtbaar onder de 
indruk en zo zijn Vincent van Gogh en  
Nuenen weer op de kaart gezet, dit 
keer in de USA. 
Tijdens de voorbereiding heeft het 
Vincentre meegedacht en heeft de 
stichting Van Gogh Brabant onder-
steuning gegeven. 



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

ANDERE INZAMELDAG PAPIER
Vanwege Pinksteren komt de papierinzameling die maandag 28 mei in 
de avond plaatsvindt te vervallen: dat wordt dinsdagavond 29 mei.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 27 mei aangewezen als koop-
zondag voor de bedrijven uit gebied I. Dit wil zeggen alle wegen binnen 
de bebouwde kom van de kernen Nuenen, Gerwen, Nederwetten en 
Eeneind, uitgezonderd:
• Goossens wonen & slapen,
• Collse Hoek, Gerwenseweg 41,
• Ri-Jo B.V., De Huufkes 19, 
• Saniplein B.V., De Huufkes 19A, 
• Stein Keuken, Spegelt 19
• autobedrijf Tonnie van der Heijden, Gerwenseweg 24
• Alle bedrijven uit gebied I mogen op deze dag geopend zijn.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft maandag 28 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.

INLEVEREN AFVAL
Reclamepamfletten
Binnen onze gemeente worden momenteel reclamepamfletten (flyers) 
verspreid door inzamelaars om door hen het oud ijzer, kleding, schoe-
nen, elektronisch apparaten, kabels, accu’s, fietsen e.d. op te laten 
halen.

Illegaal
Deze inzamelaars zijn niet door de gemeente aangewezen als inzame-
laars en zijn dus illegaal. Wij willen u erop wijzen dat het aanbieden 
van bovengenoemde materialen aan deze particuliere inzamelaars 
strafbaar is voor zowel de inzamelaar als de aanbieder, dus ook uzelf.

Opbrengsten milieustraat ook uw voordeel
Verschillende afvalstoffen zoals metaal, blik, oud ijzer en papier zijn 
veel geld waard. Metaal, blik en oud ijzer kunt u gratis en onbeperkt 
naar de milieustraat brengen. Wanneer u het metaal naar de milieu-
straat brengt, zijn de opbrengsten voor de gemeente. Met deze op-
brengsten kunnen we een groot deel voor het inzamelen en verwerken 
van huishoudelijk afval betalen. Zonder deze opbrengsten is de afval-
stoffenheffing hoger.

Andere afvalstromen
Ook kunt u blik, metaal en oud ijzer weggooien in de restafval con-
tainer. Vóór verbranding van het restafval wordt metaal namelijk uit 
het restafval gehaald en hergebruikt. Voor het inleveren van andere 
afvalstromen (zoals kleding, schoenen, accu’s e.d.) verwijzen wij u 
naar onze afvalwijzer via www.nuenen.nl 

Melden
U kunt een melding maken over het illegaal ophalen via het meldpunt 
op de gemeentelijke website of te bellen met balie Wonen en Open-
bare ruimte via (040) 2631 699.

PARKEREN CARAVANS, KAMPEERWAGEN, 
AANHANGWAGENS E.D.
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 22 en 23 extra toe op het thema 
“Parkeren van caravans, kampeerwagens, aanhangers e.d.”. Op de 
naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Door het parkeren van bijzondere voertuigen kunt u overlast voor de 
omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan parkeerplaatsen die onnodig 
bezet worden of het uiterlijke aanzien van uw straat. Daarom hebben 
wij regelgeving voor het plaatsen van bijzondere voertuigen. U mag 
een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhang-
wagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig:

• maximaal vijf achtereenvolgende dagen op de openbare weg par-
keren (op de industrieterreinen De Pinckart, Berkenbosch (met 
uitzondering van de uitbreiding), Eeneind I en Eeneind II geldt deze 
beperking van vijf dagen niet);

• maximaal vijf achtereenvolgende dagen geparkeerd houden op een 
plaats die zichtbaar is vanaf een openbare plaats (op de industrie-
terreinen De Pinckart, Berkenbosch (met uitzondering van de uit-
breiding), Eeneind I en Eeneind II geldt deze beperking van vijf dagen 
niet). Let op, dit geldt dus ook voor uw oprit of voortuin;

• op uw achtererf plaatsen als het bestemmingsplan dit toelaat;
• stallen in een legale caravanstalling. 

Als u een caravan, camper of een ander bijzonder voertuig wilt plaat-
sen, houd dan rekening met deze regelgeving. Overtredingen die door 
onze BOA’s worden geconstateerd kunnen leiden tot een boete van 
85 euro. De regels komen uit  de Algemeen Plaatselijke Verordening 
(APV). U kunt deze vinden via www.nuenen.nl onder “bestuur en or-
ganisatie” – “gemeentelijke regelgeving”.

Als u wilt weten of het bestemmingsplan de stalling van voertuigen op 
uw achtererf toelaat, kunt u een afspraak maken via het telefoonnum-
mer (040) 2631 631. Voor vragen over dit artikel of voor meldingen 
over campers, caravans e.d. kunt u contact opnemen met het meldpunt 
van de gemeente Nuenen op telefoonnummer: (040) 2631 699. Uw 
melding kunt u ook doen via www.nuenen.nl. U kunt dan klikken op 
de button met het groene katje. 

VACCINATIEPLICHT Q-KOORTS
Op verzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
brengen wij de vaccinatieverplichting Q-koorts onder de aandacht. 
Bij publieks-, kinder-, zorg- en logeerboerderijen kunnen bezoekers in 
contact komen met de aanwezige dieren. Dit contact verhoogt de 
kans dat bezoekers besmet raken met een ziekte waarvan de dieren 
drager zijn. Een dergelijk risico is altijd aanwezig, maar de kans dat 
bezoekers daadwerkelijk ziek worden, moet zo klein mogelijk worden 
gehouden.

Q-koorts is zo’n infectieziekte die van dier op mens kan worden over-
gedragen. In Nederland zijn vooral melkschapen en –geiten de bron 
van besmetting voor mensen. De overheid heeft een aantal maatre-
gelen genomen om het risico voor de volksgezondheid te beperken. 
Voor locaties met een publieksfunctie betekent dit onder andere dat 
alle aanwezige schapen en geiten gevaccineerd moeten worden. De 
dieren moeten volledig gevaccineerd zijn vóór 1 augustus 2012 en in 
ieder geval drie weken vóórdat het dier gedekt wordt of dekt. Tijdens 
het aflammeren mag het publiek geen toegang hebben tot de dieren 
en er moet een registratie van vaccinatiegegevens enz. plaatsvinden.

Meer informatie over de vaccinatiecampagne kunt u vinden op de 
website van de NVWA (www.vwa.nl) of u kunt bellen met het loket 
van de Dienst Regelingen van het ministerie, tel. 0800-22 333 22.
 

INLOOPAVONDEN WERKZAAMHEDEN 
WATERPLAN
Oranjebuurt en omgeving Kerkstraat op maandag 4 en dinsdag 5 juni
Op 11 juni wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden 
van het waterplan in de Oranjebuurt en de omgeving van de Kerkstraat.  
Bewoners zijn hierover eerder geïnformeerd. Als u (nog) vragen heeft 
over de planning en uitvoering dan bent u van harte welkom op de 
inloopavonden op maandag 4 of dinsdag 5 juni 2012 tussen 19.00 en 
21.30 uur bij APS, Berg 47 (achterzijde) in Nuenen.

Als u vragen heeft over de informatieavond, dan kunt u contact op-
nemen met de balie Wonen en Openbare ruimte via (040) 2631 699 
of e-mailen naar g.vrijhoeven@nuenen.nl

ID-KAART OF PASPOORT NOG GELDIG NA 
1SEPTEMBER? NU NOG GEEN NIEUWE
Sinds 9 mei nemen gemeenten geen aanvragen voor nieuwe reisdocu-
menten meer in behandeling als het oude reisdocument op of na 1 
september 2012 nog geldig is.
Deze (tijdelijke) maatregel is genomen om de zeer grote vraag naar 
reisdocumenten op dit moment in goede banen te leiden. Aanvragen 
die niet noodzakelijk zijn, worden uitgesteld tot een later en rustiger 
moment.

Uitzondering
Reist u naar een land waar uw paspoort of identiteitskaart nog een 
bepaalde periode geldig moet zijn, dan kunt u natuurlijk wel een nieuw 
exemplaar aanvragen. 
Voor uitgebreide informatie ga naar: www.paspoortinfo.nl 

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 15/05/2012 N-HZ-2012-0085 Frederikstraat  7 Plaatsen gaashekwerk
  
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: mevrouw G. Paashuis-Hoefnagels voor het innemen van 

een standplaats voor de verkoop van oliebollen aan het Park in de 
maanden november en december 2012;

• Aanvrager: dinercafe Zinn voor het uitbreiden van het terras en het 
ten gehore brengen van muziek aan het adres Park 61 tijdens de Van 
Goghmert op zondag 10 juni 2012;

• Aanvrager: dinercafe Zinn voor het plaatsen van een tent aan de 
achterzijde van de horecagelegenheid aan het adres Park 61 in de 
periode van 4 juni 2012 tot en met 1 juli 2012 afhankelijk van de 
prestaties van het Nederlands elftal voor het uitzenden van EK voet-
balwedstrijden op groot scherm in voornoemde tent;

• Aanvrager: dinercafe Zinn voor het uitbreiden van het terras en het 
ten gehore brengen van muziek aan de voorzijde van de horecage-
legenheid aan het adres Park 61 tijdens Nuenen kermis in de peri-
ode van 6 tot en met 10 juli 2012;

• Aanvrager: Stichting Jeugd en Jongerenactiviteiten Gerwen voor het 
organiseren van de jaarlijkse kindervakantieweek Gerwen in de pe-
riode van 1 tot en met 3 augustus 2012 op het terrein aan de Huikert 
links naast het Huysven.

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 woens-
dag 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.

VERLENGEN BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING MET ZES WEKEN
  
  Soort Dossier-
  aanvraag  Nummer Bouwadres Bouwactiviteit 
 
  Regulier N-HZ-2012-0052 De Stockbempt 28 Plaatsen serre

 
VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Voor het wijzigen en/of aanleggen van een water- gasleiding is een 
vergunning verleend aan:

Aanvrager Adres Besluitdatum  

Brabant Water NV Uitbreiding Bloemhoefstraat 10 mei 2012

Brabant Water NV Reconstructie Parkhof e.o. 10 mei 2012

Edinet Reconstructie Kerkstraat e.o, 10 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, 24 mei 2012

PUBLICATIE
VOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLAN ‘DE BEEMEL 17 EN 
19 NUENEN’
Op basis van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is de 
gemeente verplicht de voorbereiding van een nieuwe ruimtelijke ont-
wikkeling bekend te maken. 
In verband hiermee maken burgemeester en wethouders van Nuenen 
bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden om de bouw van 
twee vrijstaande woningen mogelijk te maken op het perceel aan De 
Beemel, kadastraal bekend sectie E, nummers 9465 en 9466 te Nuenen.
Over dit plan zal nog formeel overleg plaatsvinden met officiële in-
stanties, zoals het waterschap. In deze fase kunnen nog geen ziens-
wijzen worden ingediend. 
Te zijner tijd zal een ontwerpbestemmingsplan op het gemeentehuis 
ter visie worden gelegd. Dan zal ook gelegenheid bestaan zienswijzen 
in te dienen. Dit zal worden bekendgemaakt in ‘Rond de Linde’, de 
Staatscourant en op de gemeentelijke website www.nuenen.nl.

Nuenen, 24 mei 2012
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

  

 



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: 25 EN 26 MEI: 
Tastytom tomaten, 1/2 kilo ............0,99
Komkommers, 2 stuks ....................0,99
Wildkrauter, per schaal ......................2,75
Ruccola, per schaal ............................1,35
Watermeloen, kilo ..............................0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEHELE WEEK VAN 25 MEI T/M 31 MEI:
Satsuma mandarijnen, 12 stuks ...1,99
Junami appels, hele kilo .................1,69
Cabbage-salade, 250 gram .............1,59
Perssinaasappels, 12 stuks ...........1,99

Onze BBQ folder ligt 
weer in de winkel.

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

3 Pepersteaks ..  5,95
Filet Puur, 
Varkensfi let gevuld met 
knapperige groenten, 100 gram .........1,75 
Bij 150 gr. gebr. fricandeau 
100 gr. bouillon salade gratis
Zomers braadstukje
Lekker en makkelijk 100 gr. ...1,75  
Carpaccio Misto 
Ook lekker op de BBQ, 100 gram ..............2,10 
Quiche Lorraine
Per stuk  .............................................1,50 

 

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

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!

  

Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

Brood van de maand: Mei
Maïsbrood

Proef de heerlijke lente

Eindelijk is het lekker weer, 
dus tijd voor een......
Italiaans olijfbroodje
         voor maar

Tijgerbruin brood

Chipolatavlaai
             middel 

Actie geldig van 25 mei t/m 31 mei:

€ 2,95

€ 1,95

Onze belegde broodjes gaan warm de deur uit.

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

www.crooijmansmannenmode.nl

Piano-keyboard lessen
gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: tel. 040-2839698

Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

EK Sleutelhangeractie
Spaar nu mee voor unieke sleutelhangers.

Deze hebben de vorm van een 
voetbalshirt en krijg je gratis bij elke 

10 euro aan boodschappen. Er zijn 
16 verschillende T-shirt sleutelhangers 
verkrijgbaar. Doe ze aan je sleutelbos 

en spaar ze allemaal.

€ 6,25
SPECIAL



HOT HOT HOT

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Filet puur
“Special”, 100 gram ....................................................................................175

Bij 150 gram gebr. fricando
Gratis 100 gram grillsalade
Maaltijd van deze week:
Prei-gehakt schotel, 500 gram ..495

 DEZE WEEK KEURKOOPJE:

3 Pepersteaks voor 595  

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

BEZORGING:

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

Ook voor uw folders

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

2de
Pinksterdag 
geopend

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

Wij zijn verhuisd 
naar de 

Huufk es 2a,
Nuenen 5674 TM

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

Dagelijks verse
(geschilDe) asperges

& aarDbeien

2e Pinksterdag
geoPend 

groot assortiment
perkplanten en 

hangpotten (met waterreservoir)

VOORJAARS KORTINGSBON
Bij inlevering van deze bon GRATIS zandbak bij 

aankoop van een speeltoestel, geldig van 21 t/m 31 mei.

2e PINKSTERDAG GEOPEND van 10.00 tot 17.00 uur

Tuinset
steigerhout Tuinberging met veranda Vierkant prieel

Duikelstang

Speeltoestel Fleur

Cottage met veranda

WERVINGSADVERTENTIE ZOMER 2012

EINDHOVEN
Luisteren is een belevenis! 

Vrijwilligerswerk bij Sensoor ook
Word VRIJWILLIGER bij 

SENSOOR Eindhoven

Sensoor is er dag en nacht voor een 
gesprek. Anoniem en vertrouwelijk. 
We zoeken vrijwilligers voor aan de 

telefoon of chat. Voor informatie en aan-
melden kijk op www.sensoor.nl/brabant. 

of bel 040 – 212 55 66 
voor een informatiepakket.

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! 

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

Soep van deze week:
Tomatensoep met rundvlees  
liter .......................................................................................................................................395

Alles uit eigen keuken natuurlijk

TM
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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 

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

Met menselijke 
betrokkenheid

Den Haak 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.uitvaartzorgnuenen.nl

Bedroefd, maar ook dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is  
gebleven, stellen wij u in kennis van het overlijden van onze vader, 
schoonvader, opa en vriend

Roel de Groot
Roelof Jan

Lid in de orde van Oranje-Nassau

 Noordwijk, 26 oktober 1926                         † Eindhoven, 14 mei 2012

 Britsum: Bart en Angeline
  Mathijs, Merel

 Kirrawee (Aus): Pieter en Bernadette
  Babet

 Loosdrecht: Roelof Jan en Maaike
  Karlijn

 Nuenen: Willem en Conny
  Renée, Jeroen

 Utrecht: Riet van Dalen

Correspondentieadres:
Jo van Dijkhof 84
5672 DA Nuenen

De crematiedienst heeft in besloten kring plaats gevonden.

U kunt schriftelijk condoleren op www.vdstappen.nl.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten 
Zaterdag 26 mei, 18.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.
Zondag 27 mei, 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, peuterviering met muzi-
kale omlijsting, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 27 mei, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering met kinderwoorddienst, Jo-
canto, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker P. ten Hacken.

Misintenties
Zaterdag 26 mei 18.30 uur: Pastoor 
Jan van Oosterhout (v.w.sterfdag); 
Pastor Henk Gerrits; Harrie van 
Grootel (vanwege verjaardag); Johan-
na Maria van Grootel-Daams; Dina 
Prinsen; Nic Magis; Wim van Boxtel 
en familie Hendrikx; Ouders Damen-
de Greef en familie.
Zondag 27 mei 09.30 uur: Pastoor Jan 
van Oosterhout (vanwege sterfdag); 
Pastor Henk Gerrits; Francisca en An-
toon van Moorsel; Riek Sanders en 
Miet Sanders; Overleden ouders 
Sanders-de Greef; Carel van den 

Brekel; Mia van den Akker-de Rooij; 
Rob van den Akker; Suzanne Raijmak-
ers-van den Akker; Hendrik Coppens.
Zondag 27 mei 11.00 uur: Uit dank-
baarheid; Pastoor Jan van Oosterhout 
(vanwege sterfdag); Pastor Henk Ger-
rits; Mariet de Greef-Arts; Riek van de 
Laar-van der Zee (vanwege verjaardag); 
Paul Perrée; Fransje Ahuis-Philippa; 
Piet en Theo Keeris; Dorie Hiemstra-
Keeris; Mat Lempens; Overleden ou-
ders van Mierlo-van den Broek; Simon 
en Frieda van Gennip-van de Water; 
Harrij van der Velden; Overleden ou-
ders Vermeulen-Donkers en overige 
familieleden; Harrie en Tiny van der 
Horst; Zus, Piet en Toon Beks.

Mededelingen
Op eerste Pinksterdag, 27 mei 2012, 
zal er een extra collecte worden ge-
houden in het kader van de week Ne-
derlandse Missionarissen. Deze col-
lecte bevelen we van harte bij u aan.

De Regenboog 
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Op zondag 27 mei is het Pinksteren. 
De dienst begint om 10 uur en ds. C. 
Crouwel en onze kerkelijk werker dhr. 
P. Flach zullen voorgaan. Het is een zg. 
‘viering vrije vorm’. De collecte is voor 
Kerk in Actie, Zending. 
Voor de kinderen is er kinderneven-
dienst en na afloop van de dienst is er 
gelegenheid om samen koffie te drink-
en.  Op woensdag 30 mei is de laatste 
oecumenische thema-avond met als 
thema: ‘Oogsttijd’. Een interactieve    
bijeenkomst rondom het jaarthema 
‘Raken aan het geheim’.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 27 mei, 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, kindernevendienst, met 

parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers.
Er zal er een extra collecte worden ge-
houden in het kader van de week Ned-
erlandse Missionarissen.

Misintenties 
Jan Kluijtmans

Mededeling
Maandag 28 mei, tweede Pinksterdag, 
10.00 uur: Eucharistieviering met 
volkszang, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 27  mei, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering met parochiekoor, voor-
ganger Pastor S. Kuijpers.
Er zal een extra collecte worden ge-
houden in het kader van de week Ne-
derlandse Missionarissen. 

Misintenties
Piet en Tonnie Sanders-Sanders; Jet 
Geven; Noud van Rooij; Gerarda 
Aarts-van den Bogaard; Overleden 
ouders Adrianus en Tonia Jansen-Ver-
hagen en overleden kleinkinderen.

Mededelingen
2e Pinksterdag: alleen dienst in Ne-
derwetten. 
Zaterdag 2 juni a.s. om 14.00 uur eu-
charistieviering 50-jarig huwelijk 
Toon en Etta Bouw-van Issum  

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 24 mei: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 25 mei: 7.15 uur Heilige Mis. 
Zaterdag 26 mei: Vigilie van Pink-
steren, 8.30 uur Heilige Mis. 
Zondag 27 mei: Pinksteren, 10.30 uur 
Hoogmis. 
Maandag 28 mei: Tweede Pinkster-
dag, 10.30 uur Heilige Mis. Dinsdag 29 
mei: 17.30 Meibezinning, 18.30 uur 
Heilige Mis. 
Woensdag 30 mei: Quatertemper-
woensdag, 7.15 uur Heilige Mis.

Boekenmarkt op de 
Weverkeshof 
Dorpsboerderij Weverkeshof orga-
niseert dit jaar voor de eerste keer 
in juni een intieme en gezellige boe-
kenmarkt. Beperkt van omvang en 
slechts één dag met uitsluitend 
romans en kinderboeken tegen een 
spotprijs.

Mensen die de jaarlijkse grote boeken-
markt wel eens hebben bezocht, die 
overigens dit jaar op 1 en 2 september 
a.s. zal plaatsvinden, weten welke ho-
ge kwaliteit geboden wordt.

De boekenmarkt is op zaterdag 2 juni 
a.s. van 10.00 tot 17.00 uur  op het We-
verkeshof aan de Jhr. Hugo van Berc-
kellaan 5 in Nuenen, telefoon: 040-
2838772, website: www.weverkeshof.
nl. Toegang is gratis.

Donateursactie 
drumfanfare Jong Leven
Evenals voorgaande jaren houdt Drumfanfare Jong Leven binnenkort weer 
haar jaarlijkse donateursactie. In de periode van 28 mei tot en met 2 juni 
zullen de leden weer langs de deuren gaan in Gerwen en Nederwetten. 

De actie wordt gehouden om te zor-
gen voor inkomsten voor de vereni-
ging. Deze inkomsten hebben ze hard 
nodig om o.a. het instrumentarium en 
de uniformen te onderhouden. Ook 
voor de opleiding van leerlingen is 
blijvend geld nodig. Dit alles kost veel 
geld. Daarom doet Jong Leven een be-
roep op uw medewerking.

U kunt uiteraard ook lid worden van 

de vriendenkring van Jong Leven. 

Voor het bespelen van een instrument 
bent u natuurlijk ook van harte wel-
kom. De drumfanfare is altijd op zoek 
naar nieuwe leden. 

Info
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij het secretariaat: Cindy van Rooij, 
Alvershool 5a, Gerwen, 040-2847272.

       
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  
23 Mei 16.30 -19.00 uur Kindermarkt Het wilde Westen Insp. Crijnsschool Heikampen, Nuenen www.crijnsschool.nl   
24 Mei 20.00 uur Lezing erfrecht Van der Stappen Uitvaartverzorging Het Klooster www.vdstappen.nl   
25-26 mei 16.00-16.00 uur Wereldrecordpoging 24 uur pizza bakken tbv stichting Alpe d’HuZes, voedselbanken Nuenen Eindhoven John’s Kitchen Hoge Brake 74, Nuenen www.johnsgoededoel.nl  
26 Mei 9.30-12.00 uur.  Inloopochtend Scouting Panta Rhei   Pastoorsmast 12 Nuenen www.scoutingpantarhei.nl   
26 Mei 14.00-15.30 uur HSCN  open training Beeball voor kids HSCN Sportpark De Lissevoort www.hscn.nl   
27 Mei 09.30-13.00 uur Vlooienmarkt Buurtvereniging “de benadettebuurt” openluchttheater van Mariahout www.oltm.nl   
27 Mei vanaf 12.00 uur Kleurencaravaan  Kleurencaravaan Park Nuenen en omgeving www.kleurenkaravaan.nl/  
27 Mei 19.00 uur Finale Rabobank The Voice of Nuenen  Park Nuenen en omgeving www.voiceofnuenen.nl/  
27-28 mei 09.00-17.00 uur Stationaire Motorenshow  Landgoed Gulbergen Nuenen www.stationairemotorenshow.com 
28 Mei  25 e Braderie Lieshout  Centrum van Lieshout     
28 Mei  Country dansen Lieshout  Floreffestraat Lieshout www.blacklonghorn.nl   
28 Mei 20.30 uur Liederentafel (deze keer op 2e pinksterdag) Liederrentafel Café Schafrath www.schafrath.nl/   
29 Mei 19.00 uur Natuurwandeling in De Collse Zegge IVN Nuenen Verzamelen bij Het Klooster www.ivn.nl/afdeling/nuenen-ca  
29 Mei 20.15 uur Wereldband Het Klooster Het klooster www.hetklooster.org   
30 Mei  Opening megaportret Vincent van Gogh  Tegenover Windmolen de Roosdonck     
31 Mei 13.00-16.00 uur Taxatiemiddag van o.a. oude boeken Antiquariaat A.C. Molendijk Restaurant De Aardappeleters, Berg 30 www.deaardappeleters.nl  
31 Mei 20.00 uur Heemlezing over archeologische opgravingen  Heemkundekringen van Laarbeek Zaal De Koekoek Lieshout www.dekoekoek.com  
maand juni  09.00 zo. - 19.00 woe. Wandelen maand juni WSV Nuenen Lissevoort, ingang tennisterreinen  www.dse.nl/~wsvnuenen  
1-3 juni 10.00-18.00 uur 18 e Game Fair Game Fair Landgoed van Hotel Restaurant De Collse Hoeve www.gamefair.nl   
2 juni 10.00-17.00 uur Romans en Kinderboekenmarkt Kinderboerderij Weverkeshof Kinderboerderij Weverkeshof www.weverkeshof.nl  
2 juni  Gerwens Gezelligheidstoernooi RKGSV  Sportpark gerwen www.rkgsv.nl   
2 juni vanaf 14.00 uur Grandioze heropening Openluchttheater Mariahout    www.oltm.nl   
2 juni 20.00 uur Brass around the World Optreden Brassband De Vooruitgang+Lindespelers Het Klooster www.brassbanddevooruitgang.nl 
2 juni vanaf 19.30 uur     Van Goghloop, hardloopwedstrijd LONU Het Park, Nuenen     www.vangoghloop.nl  
2-10 juni  Week van de Amateurskunst Platform Amateurkunst Nuenen  www.stichtingcan.nl  
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Iedere woensdag tussen 11.00 en Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.en beantwoorden we al uw vragen.

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



Veel van onze supermarkten 
zijn 2e pinksterdag open, 
kijk op www.janlinders.nl

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

www.janlinders.nl
Acties geldig t/m maandag 28 mei 2012
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Gulpener
pilsener
24x 30 cl
12.79149Cantaloupe,

Gele of Galia meloen
per stuk
1.99-2.29   

Noord-Hollandse 
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Heel veel 
soorten broodjes

Kies uit:
• Kaiserbroodjes
• Knibbeltjes
• Pistolets
• Croissants
• Melkbollen
• Reuze rozijnenbollen
• Reuze mueslibollen
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GRATIS

écht actie!

*

Een lekker lang 
Pinksterweekend

in het land van  Jan Linders
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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

Échte 

prijswinners

koopjes sale

is nét begonnen

dus rekken vol....

prijsknallers

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

Leukste uitje 
in slimste regio ter wereld
Zondag 3 juni zet de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) van 12.00 
tot 17.00 uur de deuren open voor het publiek. Dan is de jaarlijkse TU/
eXperience, de middag waarop jong en oud de TU/e kan beleven. Hier zijn 
wetenschappers en studenten op zoek naar oplossingen van maatschappe-
lijke vraagstukken op het gebied van Energy, Health en Smart Mobility. 
Deze publieksdag staat daarom grotendeels in het teken van genoemde 
thema’s energie, gezondheid en mobiliteit. 

Jong en oud krijgen de gelegenheid 
deel te nemen aan de vele activiteiten 
die plaatsvinden in gebouwen en ook 
buiten op de TU/e-campus. Een kijkje 
in de wereld van technologie en we-
tenschap wordt ook wel het leukste ui-
tje in de slimste regio ter wereld ge-
noemd. Het is niet nodig kaartjes te 
reserveren en de toegang is gratis. 

Slimme auto’s en robots
Op de TU/e beleef je zondag 3 juni de 
meest uiteenlopende dingen. Er zijn 
doe-activiteiten, een spetterende 
show en een speciaal kindercollege 
door een echte professor. Te veel om 
op te noemen, kom naar de universi-
teit en beleef het zelf. 
Neem een kijkje bij de voetbalrobots 
in actie en neem zelf strafschoppen. 
Bekijk de nieuwste elektrische raceau-
to en ook andere slimme auto’s. Voor 
spektakel zorgt de Fusion Road Show. 
Ook kun je zelf aan de slag met span-
nende proeven in de speciale Science 

Genomineerden 
innovatiewedstrijd 
‘Jouw slimste idee’ 
bekend
Om jongeren te enthousiasmeren 
voor opleidingen en beroepen in 
techniek en innovatie organiseer-
den gemeenten uit Brainport regio 
Eindhoven de innovatiewedstrijd 
‘Jouw Slimste Idee’. 

Op de website jouwslimsteidee.nl pre-
senteerden kinderen en jongeren hun 
ideeën voor bedrijven uit de regio. 
Burgemeesters en wethouders coa-
chen nu de beste inzenders voor hun 
presentatie tijdens de finale op 4 juni 
in De Ontdekfabriek in Eindhoven. 
Tijdens de finale zal een onafhankelij-
ke jury onder voorzitterschap van 
Bert Pauli (Gedeputeerde Economi-
sche Zaken en Bestuur Provincie 
Noord-Brabant) een winnaar aanwij-
zen. De overige juryleden zijn Jan-
Willem Peters (Directeur Continu), 
Stefan Maas (HR Manager Strukton 
Worksphere), Monique van Boxtel 
(Manager Pedagogiek & Kwaliteit Ko-
rein) en Ad Willems (Adviseur BPV 
ROC Eindhoven School voor Tech-
niek).Zij beoordelen de ideeën van de 
genomineerden op originaliteit, pre-
sentatie en uitwerking. 

De genomineerde uit Gemeente Nue-
nen zijn Yannick, Gijs K., Jan Peter, 
Gijs M. Zij bedachten de dansvloer vol 
energie. Gijs K., Jan Peter, Gijs M.  
worden gecoacht door Wethouder 
Paul de Witte. Natuurlijk wordt ver-
wacht dat zij samen kansrijk zijn voor 
de overwinning.

Tv-kijken als kwaliteitstijd 
in Brabantse huizen
Het goede voorbeeld geven aan onze kinderen willen we allemaal; 89% van 
de ouders doet hiervoor dagelijks bewust zijn best. Groningers van alle 
Nederlanders het meest (94%) en inwoners van Flevoland zijn hier het minst 
bewust mee bezig (83%). 
Eigenschappen die Nederlandse ou-
ders het allerbelangrijkste vinden om 
door te geven aan hun kinderen zijn 
eerlijkheid, beleefdheid en doorzet-
tingsvermogen. Slechte gewoonten 
die ouders zelf ‘bezitten’ en die ze per-
tinent niet door willen geven, zijn on-
geduldigheid (46%), onvoldoende be-
wegen (33%), vloeken (23%) en 
ongezond eten (20%). Wat ouders van 
belang vinden om hun kinderen wel of 
juist niet mee te geven, verschilt aan-
zienlijk per provincie. 

Provinciale verschillen in doorgeef-
gedrag
Het doorgeefgedrag van ‘slechte’ ge-
woonten van ouders verschilt per pro-
vincie. Zo maken Groningse ouders 
zich meer zorgen over het doorgeven 
van hun vloekgedrag (30%), Drentse 
ouders over onvoldoende bewegen 
(51%), Limburgse, Zuid-Hollandse en 
Utrechtse ouders over ongezond eten 
(23%) en de Zeeuwen over ongeduld 
(60%). Bij het doorgeven van goede ei-
genschappen valt op dat Noord-Hol-
landse ouders meer waarde hechten 
aan positiviteit (41%), Limburgse aan 
beleefdheid (54%), Zeeuwse aan eer-
lijkheid (84%) en de Drentse ouders 

aan doorzettingsvermogen (46%). Ou-
ders in Noord-Holland zijn het meest 
positief (37%) als hun gevraagd wordt 
hoe goed zij erin slagen goede en ge-
zonde gewoonten door te geven aan 
hun kinderen. Drentenaren zijn hier-
over nog niet helemaal tevreden 
(60%). En er is relatief vaker sprake 
van een dagelijkse opvoedstrijd tussen 
ouder en kind in Limburg en Flevo-
land (18%).
 
Brabanders kijken samen naar de tv
Goede en gezonde gewoonten leren 
kinderen vooral van hun ouders. De 
bourgondische inborst van de Lim-
burger wordt er letterlijk met de pap-
lepel ingegoten. Wanneer Limburgse 
ouders bewust tijd met de kinderen 
doorbrengen doen zij dat relatief va-
ker door sámen te eten (70%). Daar-
naast hebben de Limburgse kinderen 
‘groenere vingers’ dan in de rest van 
Nederland. Er wordt namelijk ook va-

ker samen getuinierd (15%). Ouders in 
Groningen (43%) en Friesland (40%) 
trekken de wandelschoenen vaker aan 
en in Zeeland scoort buiten spelen ge-
middeld hoger (20%). Overijsselse ou-
ders besteden hun vrije tijd gemiddeld 
vaker samen aan het lezen van een 
boek met hun kinderen (23%). In 
Noord-Brabant wordt vaker samen tv-
gekeken (41%) dan in de rest van Ne-
derland.
 
Ouders willen graag dat kinderen bui-
ten spelen (88%), maar als zij tijd met 
hun kinderen doorbrengen doen ze 
dat veelal door samen televisie te kij-
ken (40%!). In de praktijk blijkt vervol-
gens dat ouders de kinderen moeten 
stimuleren om naar buiten te gaan; die 
kijken liever tv. 
Er is een eerste initiatief om ouders 
een handje te helpen samen buiten te 
spelen: het nieuwe fenomeen Achter-
tuinsporten. Er zijn tien Achtertuin-
sporten, zoals ‘Tuintegeltennis’, ‘Hon-
ckey’, ‘Papa tegen de rest’ en ‘Spinbal’. 
De Achtertuinsporten zijn gemaakt 
voor ouders en kinderen, want samen 
spelen en bewegen is een leuke en ge-
zonde gewoonte die ouders graag 
doorgeven aan hun kinderen. Kijk 
voor meer informatie op www.milner.
nl. Daar worden de Achtertuinsporten 
in beeld en tekst uitgelegd.

De nieuwste electrische raceauto (foto Bram Berkien)

Fair, ingericht door sCoolscience, een 
samenwerking van onder meer Fon-
tys, ROC en TU/e. Het complete pro-
gramma van TU/eXperience staat hi-
er: http://www.tue.nl/tuexperience.

TU/eXperience is onderdeel van de 
Dutch Technology Week (DTW). 
Brainport Regio Eindhoven vertelt 
van 1 tot en met 8 juni de mooiste, 
spannendste en meest innovatieve 
technologieverhalen tijdens de eerste 
DTW. Als slimste regio van de wereld 
levert Brainport veel topprestaties in 
de high tech industrie. Om deze pres-
taties met iedereen te delen, werken 
bedrijven, overheden en kennisinstel-
lingen samen aan een week vol met 
technologische verrassingen. Ieder-
een kan tijdens de DTW zien, voelen 
en ervaren hoe leuk en uitdagend het 
is om mee te werken aan uitvindingen 
die de wereld veranderen. Kijk voor 
het programma en meer informatie 
op: www.dutchtechnologyweek.com.

 

Jocanto tijdens 
Pinksteren
Op zondag 27 mei zal Jongerenkoor 
Jocanto zingen tijdens de dienst van 
10.00 uur in de Clemenskerk in Nu-
enen. Tijdens deze dienst zal het verli-
chtende effect van de gebeurtenissen 
rondom Pinksteren centraal staan. U 
bent van harte welkom! 

Truckers Day Stiphout 
10 juni 2012 ook door Nuenen
Het jaarlijkse evenement lijkt steeds hetzelfde, echter schijnbaar minieme 
veranderingen kunnen zelfs grote gevolgen hebben. De recessie heeft ook 
ons te pakken. Diverse transportbedrijven moeten de broekriem aanhalen 
of in het slechtste geval opereren ze niet meer. Toch doen zij er nog alles aan 
om wagens beschikbaar te stellen. Wel zijn de aanmeldingen van vrachtwa-
gens enigszins aan het teruglopen.

Toch mogen we nog steeds zo’n 200 
trucks voorbij zien komen, om de 
mensen met een beperking een gewel-
dige dag te bezorgen. Fantastisch en 
een pluim voor de transportbedrijven. 
(zie evt. op www.truckersdaystiphout.
nl wie er zoal deelneemt)
De aanmeldingen van zowel tehuizen, 
instellingen,  individuelen en begelei-
ders, overstijgt wederom onze ver-
wachtingen, maar ook plaatsingsmo-
gelijkheden. Een balans die zeer 
gevoelig is, want een chauffeur zonder 
gast of een gast zonder chauffeur kan 
natuurlijk niet. Hierdoor zijn we dit 
jaar genoodzaakt een aantal gasten te-
leur te moeten stellen.
De gadgets in de truckzak worden wel 
steeds minder, maar de primaire be-
hoefte voor onderweg zoals eten, 
drinken, fruit kunnen nog steeds ge-
geven worden, ook weer dankzij de 
gulle gevers. 

Na terugkomst van de trucks is er een 
fantastisch evenemententerrein, met 
tal van leuke attracties,  Aanbevelens-
waardig voor jong en oud om even 
langs te komen.
Tenslotte mag gememoreerd worde 
dat in totaal zo’n 400 mensen, er weer 
voor zorgen, dat de 23e truckers day 
stiphout een succes zal worden.     

Voor detailinformatie kunt u op onze 

website de nodige inzichten krijgen.
Ook vindt u  op de website van Truc-
kers Day (www.truckersdaystiphout.
nl) foto’s van voorgaande jaren.
De route die om 11.00 uur in Stiphout 
start zal kort daarna via onderstaand 
schema de Gemeente Nuenen aan-
doen

Gerwen: 
Stiphoutseweg   
rechtsaf Lieshoutseweg,   
linksaf Moorvense Dijk,   
linksaf Heuvel,   
linksaf Laan van Gherwin.

Nuenen:
rechtsaf Smits van Oyenlaan,  
rechtdoor Collse Hoefdijk.

Inwoners van Nuenen willen graag 
geven, maar wie haalt het op? 
De inwoners van Nuenen zijn gul en geven graag tijdens de MS Collecte-
week. Maar wie wil dit geld ophalen? Met het huidige aantal collectanten 
kan er niet bij alle voordeuren aangebeld worden.

Het Nationaal MS Fonds zoekt daar-
om meer collectanten voor de MS 
Collecte. “Vorig jaar zijn er 6 collec-
tanten langs de deuren gegaan, maar 
dat is echt te weinig”, zegt Pamela Zaat 
van het Nationaal MS Fonds. “Om bij 
alle 19780 inwoners aan te bellen 
moeten er eigenlijk ruim 83 collectan-
ten zijn”, vervolgt zij. 

Martien 
Coppensprijs 2012 
De winnaars en genomineerden 
Martien Coppensprijs 2012 expose-
ren in Lieshout. Van 10 juni t/m 1 
juli 2012 worden de  drie winnende 
en vijf genomineerde fotoseries van 
de Martien Coppensprijs 2012, ten-
toongesteld in het voormalige 
Gemeentehuis, Heuvel 2 in Lies-
hout. 

Op zondag 10 juni om 13.00 uur 
wordt, tijdens een openbare bespre-
king van het  ingezonden werk, be-
kend gemaakt wie de       winnaars zijn. 
Aansluitend wordt de tentoonstelling 
geopend.

De Martien Coppensprijs is dé wed-
strijd in Nederland voor documentai-
re fotografie door amateurfotografen. 
Het is mogelijk om mee te doen als in-
dividu, maar ook met tweeën of een 
groepje. Dit jaar is het thema: ‘WA-
TER’. Alle deelnemers hebben een se-
rie van vijf documentaire foto’s en een 
korte tekst ingestuurd. 

De meer dan zestig ingezonden series 
zijn beoordeeld door gerenommeerde 
profs: Theo Audenaerd (de Volks-
krant), Joyce van Belkom (NRC), Piet 
den Blanken (Hollandse Hoogte) en 
voorzitter Hans Zoete.
Na de expositie in Lieshout, zullen de 
foto’s nog als reizende tentoonstelling 
te zien zijn in Eindhoven, Tilburg, 
Heinkeszand, Bergen op zoom, Deur-
ne, Schijndel en Roermond. 

De Martien Coppensprijs wordt geor-
ganiseerd door een werkgroep van de 
Fotobond BNAFV en het Brabants Di-
alecten Festival Lieshout. 
  

Over MS wordt vaak gedacht dat het 
een spierziekte is. Maar niets is min-
der waar: MS is een zenuwziekte, 
waarbij de beschermlaag rondom de 
zenuwen, het zogeheten myeline, 
wordt aangetast. 

Hierdoor kunnen de signalen vanuit 
de hersenen de spieren moeilijker be-
reiken of zelfs helemaal niet. Bewegen 
kan daardoor steeds moeilijk worden.

Het Nationaal MS Fonds is actief op 
de gebieden voorlichting, coaching én 
onderzoek. De MS collecteweek is van 
19 t/m 24 november. 

Wilt u meer informatie? Neem con-
tact op met Pamela Zaat, pamela@na-
tionaalmsfonds.nl. of bel met 010-591 
98 39 of ga naar www.nationaalms-
fonds.nl. Een donatie op giro 5057 is 
ook altijd welkom.



LINDEBLAADJES

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

HOE GAAT DAT?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

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

WIJ VERHUREN 
BOXEN VOOR 

TIJDELIJKE
OPSLAG

Lieshout
INFO: 06 - 53 86 35 12

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

(XL)PRINTEN

DRUKKEN

praktijk voor persoonlijke bewustwording

LEEF JE LEVEN
        

gelukkiger met jezelf en je relaties
      

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

 

     

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

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

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 € 300,- Tel. 06-
51373272.

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

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

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

OERLEMANS KEUKENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

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

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

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

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______________________________________ 

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel. 2833097. 
Openingstijden: ma. van 14.00-17.00 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  23-05-2012

 

Te huur: 150 m2 voor 
opslag. Spegelt 21, Nue-
nen. 040-2831679.

Zanggroep Midòre Be-
dankt de C-1000 voor de 
sponsoractie. Ook ieder-
een bedankt voor de kas-
sabonnen.

Meningsverschillen, 
ruzies of conflicten in 
je relatie kun je aanpak-
ken voordat het mis loopt, 
Greet de Bruijn www.go-
togdb.nl.              

Verbouwings leegver-
koop Sanitaircentrum 
Nuenen De Pinckart 49, 
Nuenen. Open woensdag 
t/m vrijdag 13.30-18.00 
uur, zaterdag 10.00-16.00 
uur.

Voor al uw tuinwerk-
zaamheden: Tuinonder-
houd, Tuinrenovatie, deels 
Tuinaanleg. Werkzaam 
in omgeving Nuenen/
Eindhoven oost (Ton-
gelre/Woensel). Tel. 06-
81595830.
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Uit d’n hoek…
Buiten spelen

Mijn dochter vond laatst een kevertje. En dat kleine groene kevertje moest 
mee naar huis. Dus hebben we de kever in een glazen potje met wat bladeren 
mee genomen.
 Dat deed me denken aan een lijstje van de Britse natuurorganisatie 
Natural Trust. Daarop stonden dingen die je als kind gedaan moet hebben. Het 
gaat daarbij om buiten spelen. In deze tijden van computerspellen en televi-
siekijken een leuk idee. Terugdenkend aan mijn kinderjaren heb ik ook zo’n 
soort lijstje gemaakt. Dankzij afgelopen winter konden al wat dingen worden 
afgevinkt: op natuurijs schaatsen en buiten in de sneeuw spelen. De rest van 
mijn (jongens)lijstje ziet er dan zo uit:

-busje kruit doen (een soort verstoppertje met bal) 
-met een pvc-buis van die witte bessen schieten die langs de 
  Vallestap groeien
-een jonge kauw tam maken
-kikkerdril/visjes vangen
-hutten bouwen
-in bomen klimmen
-kegelvoetbal/flesjesvoetbal
-stenen over het water ketsen en dan tellen
-in een tent kamperen in de tuin
-wilde bramen plukken
-onder prikkeldraad doorkruipen
-aan schrikdraad voelen
-’s nachts een dropping
-op je vingers leren fluiten
-speurtochten maken
-tegen een boom plassen

Het kevertje leeft trouwens nog.
Edwin Coolen

Taizé-vesper in 
Van Gogh kerkje
Op zondag 3 juni is er een Taizé-ves-
per in het Van Gogh Kerkje. In dit ka-
rakteristieke kerkje wordt het mogelijk 
om even tot rust te komen door te ge-
nieten en mee te doen met het zingen 
van de mooie Taizéliederen. De vesper 
kent daarnaast een aantal momenten 
van meditatie en bezinning. De vesper 
begint om 19.30 uur. Voorafgaand is er 
verstillende pianomuziek. 

Succesvolle 9e editie 
buitenschilderdag
De 9e editie van de Buitenschilderdag Nuenen afgelopen zondag is geslaagd. 
Ondanks de weergoden die roet in het eten leken te gooien in de nacht van 
zaterdag op zondag, kijkt de organisatie  terug op een mooie dag . 
Om 12.30 uur werd de dag voor een 
aantal genodigden officieel geopend 
door Melanie Dumay van de Stichting 
Buitenschilderdag.  Zij noemde, naast 
alle andere vrijwilligers,  speciaal Fien 
van Grootel en Marian Schellens  die 
na negen jaar afscheid gaan nemen in 
de organisatie van deze succesvolle 
dag. Wethouder Paul de Witte had 
voor aanvang van de opening al rond-
gefietst  om de ambiance te proeven 
en was vol lof over de uitstraling voor 
Nuenen van dit evenement. Hij  was er 
vast van overtuigd dat er een 10e editie 
zal volgen. Hij prees de strakke orga-
nisatie en de vaste plaats die de dag 
veroverd heeft op de Nuenense agen-
da.  Natuurlijk was ook Vincent aan-
wezig en het scheen dat hij in de nacht 
ervoor op zoek was geweest naar de 
kleuren van de nacht, zoals hij be-
weerde. Dat hij later bij Schafrath de 
Absinth zou proeven was waarschijn-
lijker. 

Regen?
Om 8 uur zondagochtend was er al 
een enorme bedrijvigheid in de 
Dorpswerkplaats. Vele handen maak-
ten licht werk. Zo was er een aantal 
dames die de lunchpakketten en goo-
die bags voor de buitenschilders klaar-
maakten en stond er een team klaar 
om zowel de kraamhouders als de bui-
tenschilders te ontvangen en hen van 
informatie te voorzien. De leden van 
de Oude Ronde Tafel waren in alle 
vroegte in de weer om het centrum te 
voorzien van vlaggen en het Park aan 
te kleden met banieren met levensgro-
te werken van Van Gogh. Om 10 uur 
viel er nog een regendruppel, maar om 
11 uur vertoonde zich dan toch de 
zon. Gedurende de hele dag is het 
prachtig weer geweest, waardoor 
kraamhouders, kinderen in het jeugd-
atelier en buitenschilders hebben kun-
nen genieten van deze mooie culturele 
activiteit.

24 mei 2012

Wethouder Paul de Witte heeft zojuist het doek gehaald van een paneel voorzien 
van de tekst van een gedeelte van de brieven aan Theo.

Oude glorie
De leden van de Stichting maakten 
zich de nacht ervoor zorgen om het 
onweer dat losbarstte boven Nuenen. 
Toch mochten zij een bijzonder mo-
ment meemaken toen zij het Park in 
de vroege ochtend controleerden na 
deze donder en bliksem. Zij ontmoet-
te dat ‘gekke menneke’ van weleer. 
Oude glorie!. Vincent van Gogh wilde 
ook deze buitenschilderdag niet aan 
zich voorbij laten gaan en bezocht    
Nuenen op de 20e mei. Het thema van 
de dag, dat op een brief aan zijn broer 
Theo was gebaseerd, hield hem bezig. 
Hij legde in zijn toespraak aan het pu-
bliek uit dat hij graag terug was in    
Nuenen, om de kunstzinnige activitei-
ten van de deelnemers mee te maken, 
maar ook om aan een Van Gogh bit-
tertje bij Schafrath te nippen. Of dat 
zo geschiedde weet niemand; Vincent 
liep lange tijd rond door het Park en 
langs de Berg op weg naar de buiten-
schilders die zich bij de Lindeboom, 
het domineeshuis of het Vincentre 
hadden neergevlijd. Ongetwijfeld 
voorzag hij hen van zijn commentaren 
en positieve kritiek. Samen met de ge-
nodigden bezocht hij de thema-expo-
sitie die speciaal voor deze dag was in-
gericht in de Pastorie. 

Jury
Ook de jury had die tred. Zij liepen 
langs alle buitenschilders die ’s morgens 
met een blanco doek waren begonnen. 
In hun beoordeling nam de jury een 
aantal criteria mee, zoals techniek, per-
spectief en kleurgebruik. De volgende 
prijzen werden uitgedeeld: 
Thema-expositie: 
2e prijs: Sonja Schoor
1e prijs: Annemie Stijnis
Buitenschilders
2e prijs: De heer N. van de Hurk
1e prijs: De heer Rooijakkers

Ook voor de kinderen die deelnamen 
aan het jeugdatelier zijn 3 prijzen uit-
gereikt:  Tessa, Selena en Merle vielen 
in de prijzen. De Buitenschilderdag 
2012 was hiermee geslaagd en de vol-
gende editie in 2013 viert de stichting 
haar 10 jarig bestaan.  

Oproep
Er zijn nog diverse schilderijtjes, ge-
maakt door kinderen,  niet opgehaald. 
Onder andere van Jop en Steven. De 
ouders kunnen deze schilderijtjes van 
hun kind of kinderen ophalen bij de 
Dorpswerkplaats. De prijswinnaartjes 
van de prijzen kunnen nog een certifi-
caat ophalen, vanaf vrijdag 25 mei in 
de Dorpswerkplaats. Het gaat om Tes-
sa, Selena en Merle. 

Brons voor Bernard Smits 
bij 50 jarig jubileum
Afgelopen woensdag 16 mei stond een voltallig Heilig Kruisgilde opgesteld 
aan de poort van de Schutsherd, om de jarige jubilaris Bernard Smits en zijn 
eega naar het gildeterrein te begeleiden.
Bij gelegenheid van zijn 50-jarig jubi-
leum bij het Heilig Kruisgilde Gerwen 
ontving gildebroeder Bernard Smits 
de gemeentelijke bronzen erepenning 
uit handen van loco burgemeester 
Paul de Witte. De 2de spreker was 
scheidend kringvoorzitter Jan Schrurs. 
Ook hij had veel lof voor de gouden ju-
bilaris en voor zijn betrokkenheid en 
inzet voor het gildewezen zowel in het 
gilde als in Kring Kempenland. En als 
laatste officiële daad speldde de voor-
zitter Bernard het gouden insigne op 
van Kring Kempenland. Daarna sprak 
de voorzitter van RKGSV lovende 
worden over de inzet  van Bernard bij 
de Gerwense veteranen en werd hem 
het gouden logo van het H.Kruis gilde 
opgespeld door de oud kapitein.

Gildebroeder Bernard Smits is vanaf 
1961 lid van het Heilig Kruisgilde Ger-
wen. In de periode van 1969 tot 1980 
was hij bestuurslid. Ook was hij jaren-
lang de standaardrijder en een groot 
aantal jaren lid van de Schietcommis-
sie.

Daarnaast was Bernard Smits ook ac-
tief voor voetbalvereniging RKGSV-
Gerwen, o.a. als jeugdleider, lid van de 
veteranencommissie of als vereni-
gingsscheidsrechter of gelegenheids-
vlagger. Binnen de paardensport is 
Bernard Smits ook actief geweest voor 
Ponyclub Prins Willem-Alexander 
Nuenen en voor Stal De Linde te Ger-
wen.  

Voor zijn verdiensten heeft de heer 
Bernard Smits tijdens de lintjesregen 
in 2002 een Koninklijke onderschei-
ding in ontvangst mogen nemen in de 
graad: Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau.
 
Met deze bronzen gemeentelijke on-
derscheiding voor Bernard Smits wil 
het gemeentebestuur uit naam van de 
gehele bevolking, zijn waardering en 

erkentelijkheid uitdrukken bij zijn 50 
jarig jubileum als gildebroeder. 

Volgens goede gildetraditie werd deze 
mooie dag met een drankje en een 
hapje en veel gezelligheid afgesloten 
en kon de jubilaris met de nieuwe on-
derscheidingen en zijn Diny met de 
armen vol met bloemen terugzien op 
een bijzonder geslaagd feest.  

   

Bernard Smits ontvangt het gouden in-
signe van Kring Kempenland door Jan 
Schrurs.

Enkel foto’s van:
Petra van Laarhoven.

Heemlezing over archeologische 
opgravingen Lieshout
Op donderdagavond 31 mei om 20.00 uur houdt de archeoloog Jos van der 
Weerden in zaal De Koekoek een lezing over de recente opgravingen bij 
Heertums Akker in Lieshout. 

Deze lezing is georganiseerd door de 
gezamenlijke heemkundekringen van 
Laarbeek. Jos was de leidende archeo-
loog bij dit onderzoek.Hij werkt van-
uit  het bureau BAAC (bouwhistorie, 
archeologie, architectuur en cultuur-
historie) te ’s-Hertogenbosch. Jos kan 
over dit onderwerp boeiend en leer-
zaam vertellen.

Bij het vooronderzoek waren bewo-
ningssporen gevonden uit de IJzertijd, 
de Romeinse tijd en de Middeleeu-
wen. Bij de bouw van de Nieuwenhof-
Zuid waren er al, ook door de Heem-
kundekring “’t Hof van Liessent”, veel 
huisplattegronden en waterputten ge-
vonden uit de Romeinse tijd en de 
Middeleeuwen. De aangetroffen ne-
derzettingen liepen verder naar het 
noorden door. Het metaaldetectoron-
derzoek van Hans Peters in het plan-
gebied bevestigde dit. 

Op het terrein zijn 29 opgravingsput-
ten gegraven. Diverse vrijwilligers 
werkten eraan mee, onder wie leden 
van de heemkundekring. De voorlopi-
ge resultaten tonen ten minste 25 
hoofdgebouwen en talloze bijgebouw-
tjes en schuurtjes. Zeker 22 hoofdge-
bouwen of boerderijen stammen uit 
de Romeinse tijd. Sommige boerderij-
en hebben een duidelijk staldeel met 
een potstal. Deze potstallen zijn voor 
archeologen zeer interessant: ze wor-
den vaak als afvalput gebruikt. Nader 
onderzoek van plantenresten in o.a. 
deze putten kan aan het licht brengen 
wat de mensen aten en verbouwden. 

In de Romeinse tijd liep er een weg 
door de nederzetting. De lezing gaat 
verder in op het belang van deze weg 
en de betekenis van de aangetroffen 
huisplattegronden en vondsten.



BOXSPRINGS
NERGENS GOEDKOPER!

BOXSPRING
In diverse kleuren leverbaar!
Bestaande uit:
- Hoofdbord 140, 160 of 180 cm breed 
   Alle maten zelfde prijs
- 2 x Gestoffeerde verende 
 boxspringonderbakken 
- 2 x Potenset beuken
- 2 x 7-Zone pocketveringmatrassen 
   met HR-schuim afgedekt

van 1298,-

 NU COMPLEET JUBILEUMPRIJS:749,-

1e PINKSTERDAG 27 MEI GEOPEND 
12.00 - 17.00 uur

BOXSPRING ‘EXCLUSIVE’
In 45 kleuren en stoffen leverbaar! (dezelfde prijs)
Bestaande uit:
- Gestoffeerd hoofdbord 

140, 160 of 180 cm breed
   Alle maten zelfde prijs
- 2 x Gestoffeerde boxspring-
 onderbakken met ronde poten
- 2 x 7-Zone pocketveringmatrassen 
   met HR-schuim afgedekt

   van 1373,  -

 NU COMPLEET JUBILEUMPRIJS: 849,-

www.jongwonen.com
ADRES: Vincent van Goghstraat 12, 5671 GX  

Nuenen.    Tel.: 040-2841161 
geopend woensdag en donderdag van 10.00-17.30 

Vrijdag 10.00-20.00 Zaterdag 10.00-16.00
OOK OPEN OP AFSPRAAK.
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Noppies - Mexx  - Jubel - Sturdy - LCKR - Beebielove 
BFC - Kiezeltje - Claesens - Havaianas - Gymp - Feetje
Alleen deze koopzondag -25% korting 

op de gehele collectie

Baby- en kinderkleding t/m maat 128

Vincent van Goghstraat 19, Nuenen
www.twinklenuenen.nl

Winkel geopend en haringkraam in ‘t park
Vincent van Goghstraat 15  Nuenen

T. 040-2847552

SHE-FASHION

50% KORTING
Stopt op 1 augustus met haar winkelactiviteiten

Daarom geven wij u op vrijwel de gehele zomercollectie van 2012

Wij bedanken u voor uw aankopen in de afgelopen jaren

De merken Maison Scotch, DEPT en St.Tropez zijn in overleg met de 
respectievelijke agenten vanaf augustus 2012 te koop bij MARILOT B.V.

SHE FASHION B.V. VINCENT VAN GOGHSTRAAT 11, 5671 GW  NUENEN

Dagelijks geopend tot 22.00 uur!
Keuze uit 34 smaken ijs

Nuenen van Goghstraat 9

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

30% 
KORTING 
OP DE VOORJAARSCOLLECTIE

10% 
KORTING

OP DE NIEUWE COLLECTIE

Nieuwe 
collectie

Glamorous
en

Glitz & Glam

50% korting
Vincent v. Goghstraat 36, Nuenen 

Tel.: 06 - 22 11 80 46 
www.bagsandmore.nl

Voorjaars-
collectie tot

VINCENT V. GOGHSTR. 1, 
NUENEN
T: 040-2838298 

AERONAUTICA MILITARE
BENGH PER PRINCIPESSE
CREAMIE
GAASTRA
GAUDI
GUESS
HACKETT 
JOTTUM
MC GREGOR
MUY MALO
R95th
RALPH LAUREN
RIVERWOODS BABY
STONE ISLAND
VINGINO

BUDDYFORKIDS.NL

SALE !!!
-50% + 5,- p.stk.

VAN 0-14 JAAR

Op zondag 27 mei zijn onderstaande winkels geopend tijdens de Kleurenkaravaan in het 
Park. Iedere winkel heeft zijn eigen landen-thema. De winkels zijn daardoor in de sfeer van 

het land met uiteraard een bijpassend hapje en drankje. 
Ook zijn er in elke winkel spectaculaire aanbiedingen! Dus kom 1e Pinksterdag naar Nuenen 

en maak er een leuke dag van! Bij deze bent u van harte uitgenodigd.

Vincent van Goghstraat Nuenen

Zondag 27 mei geopend
Kleurenkaravaan   12.00 uur - 17.00 uur



24 mei 2012Rond de Linde  Nr.  21

Een Nuenenaar op weg naar Beijing 
Paul van der Velden vertrok op 5 mei in een oude MG auto naar de Chinese 
muur. Een barre tocht vol uitdagingen. Paul en zijn maat Eef houden ook 
Rond de Linde op de hoogte. Met nog 5000 kilometer te gaan, ontvangen wij 
een verslag van Paul: 

Zondag 13 mei route Moskow-Niz-
ny Novgorod-420 km
Onze auto had ook zo zijn problemen 
hij maakte in Warsaw al bijgeluiden 
waarschijnlijk de lagers van de ver-
snellingsbak dus olie bij gevuld.
En verder is de benzine in Rusland 
zeer slecht waardoor alle auto’s zeer 
slecht rijden vooral met een file, is 
hetkunst en vliegwerk om de auto aan 
de praat te houden maar dat hoort er 
ook bij.
De Russen rijden als gekken ze passe-
ren in een file links en rechts over de 
vluchtstrook (zand) en ook over het 
gras, de wegwerkers zijn daar niet vei-
lig, de pionnen worden omver gere-
den. In de stad gaan ze zelfs links-
rechts voorbij dus daardoor gebeuren 
er veel ongelukken. In de stad zwaaien 
en toeteren en veel naar ons, en ze rij-
den links en recht naast ons en maken 
dan veel foto’s en rijden dan pas door. 
In de auto van Jos team 11 hebben ze 
een nieuwe motor ingelegd die een 
Poolse koerier opgehaald heeft in En-
geland en tot diep in de nacht door ge-
werkt. Ton van Team 4 is bij hen ge-

bleven om ze steun te geven, en ze 
rijden maar 20 km tot de ontsteking 
kapot gaat en ze weer terug naar na de 
monteur moeten, die ze uit bed gebeld 
hebben om 4 uur ’s nacht. De monteur 
plaatst een nieuwe ontsteking en ze 
rijden weer. Na uren rijden en een 
tankbeurt rijden ze nog 2 km waarna 
de auto stopt en ze erachter komen dat 
ze diesel getankt hebben. Vanwege dit 
moest de carburateur leeg gemaakt 
worden voordat ze verder konden rij-
den. Ze moesten heel de nacht door 
rijden om op tijd in Moscow te ko-
men.
Ook op zondag veel vrachtverkeer op 
de weg dus weer in de file en auto’s 
over de vluchtstroken, ongeveer 70 
km voor Novgorod jawel een kapotte 
band. Een ook meteen de band maar 
laten maken. Nieuwe binnenband van 
Russisch makelij maar € 16,30. In ons 
hotel dankzij de Mio(navigatie) toch 
gemakkelijk.

Meer over de tocht – ze zijn nu in Rus-
land-  tot en met afgelopen zondag  
kunt u lezen via www.hbc2012.com

Inloopochtenden Scouting 
Panta Rhei
 
Scouting Panta Rhei is sinds begin 2011 gevestigd in een nieuw gebouw aan 
de Pastoorsmast 12 in het gebied Oude Landen te Nuenen. Bestuur, staf en 
leden zijn zeer tevreden met deze nieuwbouw. Door de inzet van veel vrij-
willigers is binnen en buiten veel werk verzet om van de blokhut een unieke 
blokhut te maken. 
In de tussentijd moeten de leden  ieder 
weekend voorzien worden van een 
leuk, leerzaam, creatief of avontuurlijk 
programma. Deze inzet begint zijn 
vruchten af te werpen. De aanvragen 
om de locatie te mogen huren stro-
men binnen maar ook de aanwas van 
nieuwe leden loopt veel beter dan ver-
wacht. Gelukkig maar want Scouting 
is nog steeds een van de leukste vrije-
tijdbesteding die er voor kinderen en 
jongeren is.

Vrijwilligers gezocht
Al deze positieve ontwikkelingen heb-
ben echter ook een minder leuke kant, 
de grasmaaier is al tot tweemaal toe 
gestolen waardoor de Scouting  nu 
niet meer in staat is om het immense 
speelveld te maaien. En voor het vele 
werk en de toestroom van nieuwe le-
den hebben ze te weinig handjes om 
alles georganiseerd te krijgen. Van-
daar dat de Scouting  nu op zoek is  
naar personen die hen hierbij kunnen 
ondersteunen. Het betreft hierbij 
voornamelijk functies bij het draaien 
van de verschillende speltakken in de 
leeftijd van 5 tot 16 jaar, maar ook en-
kele handige handjes zijn zeer wel-
kom. 

Inloopochtenden
Het zou niet moeilijk zijn om te wer-
ven als iedereen wist hoe waardevol 
en dankbaar vrijwilligerswerk is, maar 
helaas denken nog veel mensen dat er 
naast studie of werk te weinig tijd 
overblijft en dat het niet leuk is. Ál on-
ze vrijwilligers doen dit naast hun 
school of baan. Om twijfelaars te over-
tuigen hoe belangrijk en leuk het kan 
zijn om je in te zetten als vrijwilliger 
voor de Scoutinggroep, organiseren ze 
twee inloopochtenden op zaterdag 26 
mei en 16 juni van 9.30 uur tot 12.00 
uur. 
Natuurlijk zijn hierbij nieuwe leden 

voor het nieuwe seizoen ook van harte 
welkom om alvast te komen kijken. En 
ook als u gewoon nieuwsgierig bent 
naar wat de Scouting allemaal doet, 
loop dan ook gewoon binnen aan de 
Pastoorsmast 12 in Nuenen.
Er is op deze ochtenden altijd iemand 
aanwezig om u verder te informeren 
of rond te leiden. Hoewel ze op zoek 
zijn naar nieuwe stafleden in de leef-
tijd vanaf 16 jaar biedt Scouting Panta 
Rhei ook scholieren de mogelijkheid 
om hun maatschappelijke stage in het 
kader van de WMO te lopen. Meer in-
formatie kunt u vinden op www.scou-
tingpantarhei.nl of via info@scouting-
pantarhei.nl Kruip in de huid van…

De hoofdredacteur
Door Melanie Dumay

Het was ergens in 2004 schat ik zo. Pim Cuypers, uitgever van Rond de Lin-
de, vroeg of ik als vrijwilliger mee wilde schrijven voor Rond de Linde. Dat 
leek me wel leuk. 
Enthousiast zei ik ja. Niet wetende dat 
het ‘Rond de Linde virus’ bestaat. 
Werken voor en bij Rond de Linde 
heeft namelijk iets verslavends: altijd 
op de hoogte van het nieuws in Nue-
nen, altijd bezig met nieuwtjes en ont-
wikkelingen in het dorp waar ik leef/
woon en werk. Mooi is dat. Vooral dat 
wat niet gepubliceerd wordt en achter 
de schermen gebeurt…..
Voor één dag…
Als de oudst gediende na hoofdredac-
teur Gerrit van Ginkel, neem ik al ja-
ren de honneurs als hoofdredacteur 
waar, als Gerrit eens op vakantie gaat. 
Zo ook vorige week. Vorige week had 
u een andere hoofdredacteur. Ik hoop 
dat u ook van die uitgave genoten 
heeft, net zoals u hopelijk doet van alle 
andere uitgaves in het jaar. Elke uitga-
ve is ook een opgave. Hoofdredacteur 
zijn voor één dag, of beter één week, is 
een opgave. In de positieve zin van het 
woord. Elke keer als ik de honneurs 
waarneem, wordt mijn waardering en 
respect voor hoofdredacteur en druk-
kerij groter. En niet te vergeten: voor 
alle Nuenenaren die hun informatie in 
de vorm van aangeleverde teksten met 
ons delen. 
Wist u dat..?
Er wekelijks een enorme hoeveelheid 
berichten binnenkomt bij Rond de 
Linde? Dat er wekelijks keuzes ge-
maakt worden in de te plaatsen artike-
len? Dat er wekelijks een team van 6 
redacteuren door de ingezonden be-
richten loopt? En élk artikel checkt op 
inhoud, vorm, spelling, grammatica, 
actualiteit en bijzonderheid voor Nue-
nen? Nee? U weet dat dan nu. En dat 
na dat stadium een hoofdredacteur al-
le artikelen beoordeelt, verzamelt en 
de juiste plaatsen zoekt voor de artike-
len. ‘Welk artikel wordt hoofdartikel?’ 
En dan daarna; het opmaken van de 
krant, het drukken van de krant en na-
tuurlijk het bezorgen op uw deurmat. 
Respect heb ik, ook weer afgelopen 
week tijdens mijn jaarlijkse taak als 
week-hoofdredacteur voor mijn colle-
ga’s en voor allen die betrokken zijn bij 
Rond de Linde. 
Ik mocht het doen, voor één week. Ik 
hoop dat uw Rond de Linde van vorige 
week voldeed aan uw verwachtingen. 
Onze vaste baken Gerrit van Ginkel 
heeft zich weer gemeld, het is weer als 
vanouds: ‘Ik ben weer op mijn plek’.  

Nationaal 
OuderenFonds 
Zomerpostzegels 
De Nuenense afdeling gaat de laat-
ste week in met de verkoop van de 
Zomerpostzegelactie tot 25 mei en 
staan van donderdag tot zaterdag bij 
de  C1000 Ton Grimberg. 

De vrijwilligers trachten het bestelfor-
mulier met u in te vullen, zodat uw be-
stelling in juli per post wordt uitgeleverd 
waarna dan pas de betaling via uw bank-
rekening wordt afgerekend. Dit jaar 
heeft de Zomerpostzegels als thema de 
laatste regel van het bekende ‘leesplank-
je’ en een nieuwe collectie wens- en 
sterkte kaarten. Mocht u het bestelfor-
mulier niet via een van de verkooppun-
ten ontvangen hebben, dan kunt u ook 
even bellen met Ruud Moviat 040-
2835000, secretaris van de afdeling.    

ZuidZorg Winkel 
Nuenen geopend
Afgelopen maandag is de nieuwe 
ZuidZorg Winkel samen met Wel-
zorg aan de Parkstraat 3F te Nuenen 
geopend.  

De nieuwe sfeervolle winkel is de plek 
waar je zorghulpmiddelen kan kopen, 
huren of lenen of je kunt laten infor-
meren over diverse zorgdiensten, zoals 
personenalarmering, zorg op afstand, 
maaltijden thuis, huishoudelijke zorg, 
verzorging en verpleging, kraamzorg 
en voeding- en dieetadvies. De nieuwe 
winkel vervangt het servicepunt aan 
de Kloosterstraat. Bij deze locatie kunt 
u niet langer terecht voor hulpmidde-
len, wel voor zorgdiensten. 
De gegevens van de nieuwe winkel 
zijn: ZuidZorg Winkel Nuenen, Park-
straat 3F, 5671 GD Nuenen. De ope-
ningstijden zijn maandag tot en met 
vrijdag van 09.30 tot 18.00 uur en za-
terdag van 09.00 tot 17.00 uur. Vanaf 1 
juni is de winkel telefonisch bereik-
baar via  040-250 3846.

Onderweg naar  Chinese muur.

Wilt u vrijwilliger worden bij de Scouting? Ga dan naar de inloopochtenden. 

Eerste buiten aardbeien in 
Nuenen geplukt
Tuinbouwbedrijf De Haas uit Nuenen plukt deze week de eerste aardbeien 
van de vollegrond. Hoewel dat later is dan in het vroege jaar 2011, is het 
bijzonder vroeg voor een teelt in de buitenlucht. Deze lekkere buitenaard-
beien van het ras Sonata zijn dan ook meteen beschikbaar in de boerderij-
winkel van het bedrijf aan Soeterbeek 3 tel. 283 16 01.

De aardbeienoogst van de koude grond is volop op gang gekomen bij Arjan de 
Haas. 

De Haas heeft deze vroege oogstda-
tum gerealiseerd door de planten in de 
afgelopen winter af te dekken met een 
extra laag folie. Deze dubbele bedek-
king heeft de vruchten een week ver-
vroegd ten opzichte van de enkele laag 
folie. De productie heeft ook niets te 
lijden gehad van de strenge winter-
vorst in februari.
Maar vanaf deze week lopen de tem-

peraturen op, waarmee de belangstel-
ling voor aardbeien en ander zo-
merfruit toeneemt. Dat past prima in 
een gezond voedingspatroon. Want 
wie gezond eet, kan gezonde levensja-
ren winnen. Te veel, te vet of te zout 
eten kost echter een veelvoud van zul-
ke jaren, zo leert recent onderzoek van 
het Rijks Instituut voor Volksgezond-
heid en Milieu.

Dan weet ik: als het niet in Rond de 
Linde heeft gestaan, dan heeft het ook 
niet plaatsgevonden!

Salut,
uw hoofdredacteur voor één week. 

Natuurwandeling 
in De Collse Zegge
Op maandag 28 mei organiseert het 
IVN Nuenen een wandeling in 
natuurgebied De Collse Zegge. 

In de Zegge kunt u genieten van een 
uniek ongeschonden beekdallandschap, 
door de rijke natuur rond de meande-
rende Kleine Dommel. De vogel- en 
plantenrijkdom van het gebied is groot. 
Vertrek om 19.00 uur per fiets vanaf Het 
Klooster, Park 1, Nuenen. Start van de 
wandeling iets later vanaf de Collse wa-
termolen. Laarzen sterk aanbevolen, 
deelname is gratis, info: 040 2421423.

Nuenense 
‘Hollandse Nieuwe’ Festijn
Lions Club Nuenen 
steunt voor 2e keer  
goede doelen 
Begin juni wordt in Nederland het 
eerste vaatje haring van dit jaar 
geveild. De Lions Club Nuenen 
grijpt deze traditie aan voor een 
gezellig evenement op 15 juni in 
Auberge Vincent. De serviceclub 
schenkt de opbrengst van de kaart-
verkoop aan twee goede doelen.

Het eerste Lions ‘Hollandse Nieuwe’ 
Festijn was in 2010 een groot succes. 
De haring was perfect van smaak, de 
temperatuur zomers en de sfeer bui-
tengewoon aangenaam. Met de kaart-
verkoop zamelde de Lions Club in to-
taal € 2.500,- in voor twee goede 
doelen. Dat smaakte naar meer. Dit 
tweede ‘Hollandse Nieuwe’ Festijn be-
looft opnieuw een sfeer- en smaakvol-
le bijeenkomst te worden waarmee 
deelnemers tevens hun maatschappe-
lijke betrokkenheid tonen.

Toegangskaarten
Dit jaar vindt het evenement plaats op 
15 juni, van 17.00 uur tot 19.00 uur       
in Auberge Vincent. Kaarten kosten     
€ 45,- p.p. en zijn verkrijgbaar door 
een e-mail te sturen naar: j.spijker-
man@onsnet.nu. Er zijn twee goede 
doelen: Stichting ‘High 5 Rehab’ en 
Stichting ‘Doctors for Mozambique’. 
‘High 5 Rehab’ is een non-profit orga-
nisatie die gehandicapte kinderen op 
Bali helpt met onder andere fysiothe-
rapie, operaties, educatie en hulp-
middelen.. De Nuenense stichting           
‘Doctors for Mozambique’ helpt ta-
lentvolle, maar arme studenten arts te 
worden. Door het collegegeld voor 
hen te betalen, levert de stichting een 
bijdrage aan een structurele oplossing 
voor het schrijnende tekort aan artsen 
in Mozambique. 

Rond de Linde
Gemaakt door    

Nuenenaren voor 
Nuenenaren



Eindhoven | Helmond | Weert | Curaçao www.wesselman-info.nl

Wesselman
feliciteert

        Wesselman Accountants | Belastingadviseurs feliciteert  

Dagmar Goede, van Harry Goede Haarmode, met het behalen van 

      de tweede plaats in de coiffure consumer award.

Wesselman. Wezenlijk anders.

 

Berg 8 - Nuenen
www.ilgioia.nl

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

www.crooijmansmannenmode.nl

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

Nieuwe smaken
    

Bij P69 in Auberge

Parkhotel Auberge Vincent | Park 69 | 5671 GC Nuenen

Tel: +31 (0)40 290 63 90 | info@aubergevincent.com | 
www.aubergevincent.com

Proef van de nieuwe kaart in ons kleurrijke 
restaurant of op het zonnige terras.

Wij hebben een nieuwe kaart met lokale, 
dagverse producten.

Met een gratis glas 
huiswijn

     Dagelijks wisselend 
 menu van de chef  voor

€ 24,50p.p.

P69

JOS MARTENS & ZN. B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, Mariahout, t:0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

Heggenschaar Stihl 82 mm Rond de Linde.indd   1 5/14/2012   12:05:06 PM

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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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

Gevestigd in Nuenen

De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen

Tel. 040 263 1200

www.advocatenkantoorintveld.nl

Gevestigd in Nuenen 

 

 
 

De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen 
 

Tel. 040 263 1200 
 

www.advocatenkantoorintveld.nl 
 

Vlooienmarkt in Openlucht-
theater van Mariahout
De buurtvereniging "de Benadettebuurt" houdt elk jaar op eerste Pinkster-
dag een vlooienmarkt. Dit jaar voor de 22ste keer.
Op vrijdag 25 mei, de hele dag, en za-
terdag 26 mei tot 12 uur ’s middags, 
gaan de buurtleden van Buurtvereni-
ging "de Benadettebuurt" uit Maria-
hout de nog bruikbare spullen in Ma-
riahout en omstreken ophalen. 
De spullen worden op zondag 27 mei 
van 09.30 uur tot 13.00 uur gesorteerd 

Workshop ‘Bah, vies’
Een slechte eter roept bij zijn ouders 
al gauw ongerustheid op en vaak 
ook ergernis. Begrijpelijk, want om 
te groeien en gezond te blijven is het 
belangrijk dat kinderen goed en 
gezond eten. 

Ouders kunnen hun kind écht helpen 
bij de smaakontwikkeling en hebben 
zeker invloed op het eetgedrag van 
hun kind. De vraag is wellicht: hoe pak 
je dit op een slimme manier aan? Wat 
te doen met het niet eten van groen-
ten, fruit? Of wat te doen met snoep & 
junkfood? Hoe belangrijk is ontbijten 
eigenlijk? Wilt u meer weten over ge-
zonde voeding voor kinderen of ad-
vies over hoe om te gaan met eenzij-
dige, opstandige etertjes?

Op 21 juni organiseert  PuntExtra een 
workshop ‘Bah, vies!’. Voor ouders met 
een kritische eter aan tafel. De bijeen-
komst  is van 19.30 – 21.30 uur in het 
gebouw van ZuidZorg, Le Sage ten 
Broeklaan 11 in Eindhoven.  
 In de workshop volop aandacht voor 
een gezonde basis en het gezellig eten 
met je gezin. Een diëtist van ZuidZorg 
begeleidt de bijeenkomst. 
Leden van PuntExtra kunnen zich 
aanmelden tot en met 10 juni.  Voor 
meer informatie en aanmelden kijkt u 
op www.puntextra.nl of neemt u con-
tact op met het Adviescentrum van 
PuntExtra op (040) 2 308 545. 

OCN-Inloopcafé 
voor ondernemers
 
Het Ondernemers Contact Nuenen 
(OCN) organiseert wederom een in-
loopcafé voor ondernemers in Nue-
nen op donderdag 7 juni van 17.00 - 
19.00 uur, Diner-Café ZINN, Park 61 
te Nuenen. In een gezellige ambiance 
kunnen ondernemers uit het Nuenen-
se met elkaar bijpraten onder het ge-
not van een borrelhapje en een drank-
je.  Het inloopcafé is ook toegankelijk 
voor ondernemers die (nog) geen lid 
zijn van het OCN (zie ook www.ocnu-
enen.nl). De eigen bijdrage van € 10,- 
kunt u bij binnenkomst betalen.

Winkels Van 
Goghstraat open 

op 1e Pinksterdag
Op zondag 27 mei (1e Pinksterdag) 

vind in het Park in Nuenen het 
jaarlijkse evenement Kleurenkara-
vaan plaats. Verschillende winkels 
aan de Vincent van Goghstraat zijn 
deze dag open van 12.00-17.00 uur. 
Iedere deelnemende winkel heeft 

een eigen landenthema met de 
daarbij behorende hapjes en een 

drankje om helemaal in de sfeer te 
blijven van de Kleurenkaravaan. 
Natuurlijk hebben zij deze dag 

spectaculaire aanbiedingen 
en actie’s!

De vier jaargetijden in ons Brabant

Thema-expositie  in 
Bibliotheek Nuenen
In bibliotheek dommeldal, vestiging Nuenen wordt van 21 mei tot 16 juli 
werk getoond van kunstenaars die zich door de 9e Buitenschilderdag in 
Nuenen hebben laten inspireren.
Buitenschilderdag
Ieder jaar wordt in Nuenen de Buiten-
schilderdag georganiseerd: schilders 
uit Nuenen en omgeving treffen elkaar 
op een zondag in het voorjaar om zich 
te laten inspireren door elkaar en zo 
een werk te maken rond een Vincent 
van Gogh–thema.
De Buitenschilderdag is ook het uit-
gangspunt voor kunstenaars die al 
eerder aan het werk gaan met het the-
ma. Zij werken juist naar de deze dag 
toe, om hun werk te kunnen presente-
ren tijdens de Buitenschilderdag. En 

2e Pinksterdag 
25e braderie in Lieshout
Op Pinkstermaandag 28 mei wordt in het centrum van Lieshout voor de 25e 
keer een leuke jaarmarkt met gezellige terrasjes en live muziek georgani-
seerd. 

De entree is gratis. Voor de kleintjes zijn een draaimolen, mini-cars  en een bun-
gee trampoline geplaatst en ook clown Cees is met zijn theatershow van de par-
tij. Countryclub The Black Longhorn uit Lieshout houdt op het Floreffeveld haar 
openlucht Country Dance Party en heeft daarvoor een gezellig terras ingericht, 
een riante dansvloer aangelegd en een sfeervol decor opgesteld. De Lieholter 
Blaaskapel verzorgt van ca 14:00 tot 16:00 uur een gevarieerd optreden op De 
Heuvel.

Gezellige drukte op de braderie in Lieshout

Op eerste Pinksterdag een vlooienmarkt in het Openluchttheater van Mariahout.

te koop aangeboden. Dit vindt plaats 
in het rustieke openluchttheater van 
Mariahout. Deze gezellige markt, 
waar de kinderen kunnen pony rijden 
en de ouders gebruik kunnen maken 
van het terras, wordt elk jaar druk be-
zocht. De entree bedraagt € 1,50 p.p. 
(tot 12 jaar gratis). 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Groetjes uit Kars
Door Elwien Bibbe 

1234567891 is de toegangscode. Ik heb zelfs geen briefje nodig. Ik zit nog 
geen dag zonder wifi! Met de Pad op tafel, grapt een reisgenoot, als ik 's 
morgens om  kwart voor  acht aanschuif bij de groep. En dat ik zo stil ben. 
Deadline zeker. Ja, ik heb nog een half uur.
Ik luister met 1 oor.
Wij hebben de bruiloft gemist. Heb-
ben de bruid in de rose jurk niet ge-
zien en de mannen en vrouwen niet 
om de beurt zien dansen, want wij de-
den een avondje matig eten op bed. 
Koos laat de foto's zien. De huwelijks-
voltrekking vond plaats op de feest-
avond zelf. En dat werd bezegeld met 
het doorknippen van een lint. Ook 
werd er geld ingezameld, maar het was 
een soort Monopoliegeld. Het leek in 
ieder geval niet op het geld, dat wij in 
de portemonnee hebben. Er werd mee 
gegooid, en vooral vreselijk  veel ple-
zier mee gemaakt! Het hoort bij de 
traditie.Bij binnenkomst was er vuur-
werk! Gegeten hebben mijn reisgeno-
ten overigens niet. Wel meegedaan 
met de hapjes.

Voor onze matige maaltijd moesten 
we wel even naar de supermarkt door 
de stromende regen. Gelukkig was de 
supermarkt een drietal straatjes ver-
derop, waardoor wij ons hotel ook 
weer makkelijk terug konden vinden.
Het donderde en het bliksemde. Dat 
we in de ruïnestad Ani  droog zijn ge-
bleven  mag een klein wonder heten.

daarna enkele weken in de biblio-
theek. Deze kunstenaars hebben de 
seizoenen in Brabant in beeld ge-
bracht, in de geest van van Gogh. ‘De 
vier jaargetijden in ons Brabant’ is de 
titel van de expositie. Deze komt van 
één van de uitspraken van Vincent van 
Gogh in zijn brieven aan broer 
Theo.  “Men voelt zich werkelijk al-
thans leven.  En het is iets: ’s-winters 
goed in de sneeuw, in de herfst goed in 
de gele blaren, in de zomer goed in het 
rijpe koren, in de lente goed in ‘t gras 
te zijn, het is iets”.

Toen ik nog even mijn woordjes legde, 
( ik lees geen boek, ik speel  wordfeud), 
chatte een vriendin dat in Nuenen net 
dondert als hier! 

Annemarie 
Verheijen 
exposeert in 
ART88 
In de tentoonstelling van beeldend 
kunstenaars die werken bij Kun-
stencentrum CAN is er een grote 
variatie aan beeldend werk te zien. 
Van schilderijen tot grafiek, van tex-
tiele beelden tot werk in kunststof 
en keramiek, van fotografie tot 
abstract werk. 

Een van de kunstenaars is Annemarie 
Verheijen die bij Kunstencentrum 
CAN lessen beeldhouwen in steen en 
beeldhouwen in hout verzorgt voor 
jongeren (12 tot 17 jaar) en volwasse-
nen. Annemarie is altijd werkzaam ge-
weest op kunstgebied. Ze heeft een 
zelfstandige beroepspraktijk als beel-
dend kunstenaar en ze is docent beel-
dende vorming voor volwassenen en 
kinderen aan verschillende kunstin-
stellingen in de regio.

Op de foto ziet u het beeld: Decaden-
tie; lust of last. Het werk bestaat uit 
een combinatie van bronzen voeten 
met een keramische schaal. De oplet-
tende kijker merkt op dat de bronzen 
voeten lijken te bezwijken door de 
overdadige schaal.  Iedereen is tot 11 
juni welkom om de tentoonstelling te 
komen bekijken: op donderdag tot en 
met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. 
Galerie Art 88 aan de Mgr.Cuytenlaan 
9 te Nuenen. 

Openlucht 
Country dansen in 
Lieshout
Op maandagmiddag 28 mei (Tweede 
Pinksterdag) organiseert The Black 
Longhorn traditiegetrouw weer de 
jaarlijkse Openlucht Country Dance 
Party tijdens de braderie in Lieshout. 

De fanatieke ploeg medewerkers zorgt 
weer voor een fantastische dansvloer 
en Country-DJ Henk draait de mu-
ziek, met natuurlijk de nadruk op pure 
country. De opzet van deze middag is 
om een breed publiek kennis te laten 
maken met het country-familie ge-
voel. 

Toegang en deelname is geheel gratis. 
De dansvloer met daarbij een gezellig 
terras en horeca is te vinden op het 
grote veld in de Floreffestraat. Dus 
graag tot ziens tijdens de braderie op 
Tweede Pinksterdag in Lieshout. Aan-
vang is 12.00 uur. Meer info? Website: 
www.blacklonghorn.nl of email: in-
fo@blacklonghorn.nl.
   

Grandioze heropening 
Openluchttheater Mariahout 
De afgelopen jaren is er ontzettend hard gewerkt om het authentieke open-
luchttheater om te toveren tot 'Laarbeeks trots'. En met succes. Dankzij een 
grote groep vrijwilligers is een schitterende theateraccommodatie, met een 
nieuw paviljoen, artiestengebouw, vernieuwde tribune en entree verwezen-
lijkt.

Om te ervaren hoe deze vernieuwde 
faciliteiten met de vertrouwde sprook-
jesachtige sfeer verenigd zijn, is er 2 
juni een grandioze heropening geor-
ganiseerd. Vanaf 14:00 uur start het 
schitterende programma vol fantasti-
sche presentaties en optredens van di-
verse Laarbeekse scholen en vereni-
gingen, omlijst met de sfeer van het 
‘Wonderland van Alice’. Zo kun je ’s 
middags tussen 14:00 en 16:30 uur 
aanschuiven bij de high-tea, genieten 
van de muziek van de band Smesh en 
je laten verwelkomen door Tweedle 
Dee-Tweedle Dum of ritmeband Hei-
Sa! Daarnaast zijn er optredens van 
dansschool Dédé of de beeldschone 
ballerina’s van Johanna. Alsof dat nog 
niet genoeg is, kun je genieten van de 
prachtige klanken van kinderkoor Ki-
Ko of de sprookjesachtige Alice-figu-
ren van het jeugdtoneel Mariahout. Je 
kunt je laten schminken, mee schilde-
ren aan het bloemenveld van Alice en 
de creatieve high-teaversieringen van 
de Laarbeekse basisschoolleerlingen 
bewonderen.

Om  16:30 uur vindt vervolgens een 
uniek moment in de nog korte Laar-
beekse geschiedenis plaats: de drie 
Laarbeekse harmonieën luisteren ge-
zamenlijk het officiële openingsmo-
ment op. De officiele heropening zal 
worden verricht door Wim van de 
Donk, Commissaris van de Koningin 
in Noord-Brabant. Deze openingsce-
remonie wordt geleid door gastheer 
Pierre Heesakkers. Het officiële ge-

deelte wordt door de Laarbeekse gil-
des met een wervelende vendelgroet 
uitgezwaaid.
Vanaf 19:00 uur wordt het avondpro-
gramma ingeluid door de Marywood 
Dancers en The Black Longhorn. De 
Grottendorfer Blaaskapel en BBC ver-
volgen de muzikale avond, ook zal 
voor u  optreden KUUB met hun lu-
dieke sketches afgewisseld met de co-
verband Bag on Wheels en rond mid-
dernacht zal deze feestelijke dag onder 
kun klanken worden afgesloten. 
 
Kortom, jong en oud is zaterdag 2 juni 
2012 van harte welkom om de herope-
ning van het theater in te luiden en te 
genieten van het nieuwe ‘Laarbeeks 
Trots’. De entree is gratis. 

“De Eetkamer” 
voor ouderen weer 
in “D’n Heuvel”
Zoals voorheen, op de eerste dins-
dag van de maand, wordt er een 
warme maaltijd verzorgd voor 
alleenstaande Gerwenaren van 65 
jaar en ouder.

Dinsdag 5 juni a.s. wordt er weer be-
gonnen in het gemeenschapshuis "D'n 
Heuvel". Nieuwe gasten zijn ook van 
harte welkom. Diegenen die in aan-
merking komen, kunnen zich opgeven 
voor vrijdag 1 juni a.s. bij een van de 
leden van de werkgroep:
Rina Bekkers 2832734; Nell Daams 
2832706; Ans Engelen 2837726; Mie-
ke v.d. Griendt 2833180.
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2e Pinksterdag OPEN! 
van 10.00 - 17.00 uur

Geldig van 21 mei t/m 27 mei

Geldig van 21 mei t/m 27 mei

PRAXIS NUENEN, DUIVENDIJK 1B

op één artikel uit het gehele assortiment 
De korting geldt tegen inlevering van deze bon voor
één artikel naar keuze uit het gehele assortiment
m.u.v. Baseline-artikelen. Voor overige voorwaarden
zie praxis.nl/acties. Niet i.c.m. Air Miles korting.
Geldig van maandag 21 mei t/m zondag 27 mei 2012.
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zie praxis.nl/acties. Niet i.c.m. Air Miles korting.
Geldig van maandag 21 mei t/m zondag 27 mei 2012.

op één artikel uit het gehele assortiment 
De korting geldt tegen inlevering van deze bon voor
één artikel naar keuze uit het gehele assortiment
m.u.v. Baseline-artikelen. Voor overige voorwaarden
zie praxis.nl/acties. Niet i.c.m. Air Miles korting.
Geldig van maandag 21 mei t/m zondag 27 mei 2012.

Geldig op 2e Pinksterdag 28 mei
 

Wij	  zijn	  een	  klein	  administratie	  en	  belastingadvieskantoor	  in	  	  
Beek	  en	  Donk	  en	  verzorgen	  voor	  de	  ondernemer	  alle	  voorkomende	  	  

administratieve	  en	  fiscale	  werkzaamheden.	  
Voor	  versterking	  van	  ons	  team	  zijn	  wij	  op	  zoek	  naar	  een	  

 

                                                   Assistent	  Accountant  
        (24	  -‐	  32	  uur)	  
	  
Werkzaamheden:	  
-‐	  	  Verzorgen	  financiële	  administratie	  voor	  cliënten	  
-‐	  	  Tussentijdse	  rapportages	  
-‐	  	  Voorbereidende	  werkzaamheden	  en	  het	  samenstellen	  van	  het	  jaarrapport	  
-‐	  	  Verzorgen	  van	  de	  fiscale	  aangiftes	  
-‐	  	  Advisering	  van	  klanten	  in	  bedrijfseconomische	  en	  fiscale	  vraagstukken	  
	  
Uw	  profiel:	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  Wij	  bieden:	  
-‐	  	  Minimaal	  afgeronde	  MBO	  opleiding,	  	   	   	  	  	  	  	  -‐	  	  Uitdagende	  afwisselende	  functie	  met	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  voorkeur	  HBO	  opleiding	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  grote	  mate	  van	  zelfstandigheid	  
-‐	  	  Cijfermatig	  inzicht	   	   	   	   	  	  	  	  	  -‐	  	  Prettige	  werksfeer	  in	  een	  gemotiveerd	  
-‐	  	  Zelfstandig	  functioneren,	  maar	  ook	  collegiaal	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  team,	  binnen	  een	  groeiend	  bedrijf	  
-‐	  	  Ervaring	  soortgelijke	  functie	   	   	   	  	  	  	  	  -‐	  	  Goede	  primaire	  en	  secundaire	  
-‐	  	  Kennis	  van	  automatisering/ict	  is	  een	  pre	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  arbeidsvoorwaarden	  
	  

Is	  dit	  jouw	  baan?	  Richt	  dan	  jouw	  sollicitatie	  met	  c.v.	  aan	  Wendy	  Claassen.	  
Artifex Finance,  Beekerheide 6c,  5741 HC Beek en Donk  
Tel :  0492-450 811  E-mail :  w.claassen@artifexfinance.nl  

TM

makelaars

www.vansantvoort.nl
#vsmmakelaars

Thuis in uw regio

Veerstraat 36 Breugel

Kromme Steenweg 4 Helmond  -  Telefoon 04902-525552  -  info@helmond.vansantvoort.nl

Op een prachtige locatie aan de rand van Breugel gelegen authentieke halfvrijstaande woning 
met volop sfeervolle  en karakteristieke elementen, zoals houten paneeldeuren en architraven, 
een authentieke schouw en    en-suitedeuren. Op het ruime perceel van maar 
liefst 688 m² met aan de achterzijde vrij uitzicht over de Dommel zijn verder 
nog een stenen garage / berging (1991) en een carport gesitueerd. 
Dit sfeervolle geheel is zeker een bezichtiging waard!

Kijkdagen: woensdag 30 mei  en                   
                    dinsdag 5 juni van
                    18.30 - 19.30 uur
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Nuenense coalitie 
houdt de rug recht
Zoals u ongetwijfeld gelezen zult hebben, werd de lokale en regionale media 
de afgelopen weken voornamelijk beheerst door negatieve artikelen over de 
huidige politieke situatie in Nuenen.
Vanzelfsprekend respecteren onderge-
tekenden de vrijheid van meningsuiting 
van eenieder, al is enige nuancering 
omtrent alle negatieve bericht-geving 
ons inziens momenteel meer dan op 
zijn plaats!
Recent hebben enkele raadsleden en 
partijen een opstelling gekozen waar-
bij zij fors ten strijde lijken te trekken 
tegen de coalitie en het college. Daar-
mee zijn de scheidslijnen tussen oppo-
sitie en coalitie heel scherp gewor-
den.  Deze (strategische?) keuze staat 
eenieder natuurlijk vrij, al kijken wij 
liever naar de toekomst van onze 
prachtige gemeente. Wij willen eens-
gezind – en dus raadsbreed! – de hui-
dige (financiële) problemen het hoofd 
trachten de bieden. Samen de schou-
ders onder deze zware uitdaging zet-
ten, constructief meedenken, ideeën 
opperen en – in het algemeen belang 
voor onze gemeente – alle persoonlij-
ke en/of partijbelangen voorlopig 
overboord zetten! Het algemeen be-
lang van Nuenen, Gerwen, Nederwet-
ten en het Eeneind dient nu voorop te 
staan!
Wij hebben de oppositiepartijen al di-
verse malen gevraagd construc-
tief mee te denken om zodoende geza-
menlijk naar oplossingen voor de 
huidige financiële situatie te kunnen 
zoeken. Tot op heden helaas vergeefs, 
maar als vanzelfsprekend reiken wij 

hen nogmaals de hand! 
Wij kunnen niet accepteren, dat het 
algemeen belang van onze prachtige 
gemeente en haar inwoners bescha-
digd wordt door de negatieve opstel-
ling van de partijen in de oppositie en 
haar medestanders. Grievende uitla-
tingen aan het adres van de gemeente 
Nuenen c.a. als organisatie in het alge-
meen, de leden van de ambtelijke staf 
of de leden van het college en andere 
raadsfracties in het bijzonder werpen 
wij dan ook verre van ons.
Wij zullen het college blijven steunen 
en een constructieve bijdrage blijven 
leveren aan het zoeken naar oplos-
singsrichtingen om de problemen – 
waar onze gemeente mee is gecon-
fronteerd – het hoofd te bieden. 
Inwoners van Nuenen c.a. nodigen wij 
van harte uit maandelijks met een van 
onze fracties mee te discussiëren en 
dus daadwerkelijk ook zelf invloed uit 
te oefenen omtrent de te maken keu-

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

Acupunctuur bij eczeem
Mevrouw Ravens (gefingeerde naam) kwam een half jaar geleden voor het eerst 
bij me. Ze had last van migraine en van een jeukend huideczeem: atopische der-
matitis. Dit noemen we ook wel constitutioneel eczeem  en bij baby’s noemen we 
het dauwworm.  U denkt misschien dat migraine heel erg is. Nou, dat ís het ook. 
Maar mevrouw Ravens vertelde dat ze van die jeuk pas écht helemaal gek werd. 
Ze vroeg me haar eerst van de jeuk van het eczeem af te helpen en dan kwam die 
migraine ook nog wel een keer… Inderdaad worden patiënten vaak wanhopig 
van de jeuk. Ze krijgen dan vaak anti-jeuktabletjes, de zogeheten anti-histamini-
ca. Maar die hebben als bijwerking dat je daar behoorlijk suf van kunt worden. 
Nu zit mevrouw Ravens voor haar werk veel in de auto. Al een paar keer was ze 
in de auto bijna in slaap gesukkeld en zat ze op de autoweg bijna tegen de vang-
rail aan. Daarom wilde ze  stoppen met de tabletjes. 
We hadden acht behandelingen nodig om haar van de jeuk af te helpen. Daar-
naast  pakten we de migraine aan. Deze was na drie maanden behandelen goed 
onder controle. Nu komt mevrouw Ravens eens per drie weken terug voor een 
“onderhoudsbehandeling”. Ze voelt zich uitstekend en heeft praktisch geen 
klachten meer.
Steeds meer wetenschappelijke studies tonen (gelukkig!) aan wat ik in mijn prak-
tijk dagelijks meemaak.  Bijvoorbeeld: in het medische vakblad Allergy stond in 
februari 2012 een artikel over een goed opgezette wetenschappelijke studie. 
Daaruit blijkt dat acupunctuur minstens even goed werkt als pillen tegen de jeuk 
en beter dan placebo-acupunctuur. Dat laatste is nep-acupunctuur, waarbij niet 
op de echte acupunctuurpunten geprikt wordt. 
En al jaren weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat acupunctuur bij mi-
graine en spanningshoofdpijn even goed of beter werkt als gewone medicijnen. 
De WHO, de Wereld Gezondheidsorganisatie van de VN, raadt op haar site acu-
punctuur aan voor veel verschillende categorieën aandoeningen. (http://apps.
who.int/medicinedocs/en/d/Js4926e/5.html) De eerste categorie bevat klachten 
waarbij het inmiddels wetenschappelijk is bewezen dat acupunctuur werkt. Zo-
als bij reumatoïde artritis, depressie, hooikoorts, hoge bloeddruk en nek- en rug-
pijn. 
In de tweede categorie zitten klachten waarbij effecten van acupunctuur weten-
schappelijk zijn aangetoond. Maar waar toch nog meer onderzoek naar moet 
worden gedaan. Zoals astma, slapeloosheid, onvruchtbaarheid en pijn bij kanker. 

Pittige pubers….
Lui op de bank hangen, eeuwig ach-
ter de (spel)computer, grote mond, 
experimenteren, chaos op hun 
kamer, discussies en uitstellen. 
Allemaal signalen dat u te maken 
kunt hebben met een puber in huis. 
Wat niet altijd even gezellig en 
gemakkelijk is.
 
Nieuwe inzichten in het puberbrein 
geven ook een nieuwe kijk op pubers 
en hun gedrag. 
Waarom zijn pubers zo en waar komt 
dit gedrag vandaan? Hoe gaan andere 
ouders,  opvoeders en professionals 
daarmee om? Tijdens een informatie-
avond op 29 mei krijgt u uitleg over 
het puberbrein en heeft u gelegenheid 
om met anderen hierover te praten.  
De avond wordt georganiseerd in het 
Pleincollege op 29 mei van 19.00 tot 
22.00 uur. Meer informatie via http://
www.cjgnuenen.nl/

Hockeyteam  JB3 is nu al 
kampioen!

Hockeyclub Nuenen MD6 
Kampioen
Afgelopen zaterdag was een spannende dag voor de meiden van MD6, twee 
wedstrijden voor het einde van het seizoen konden ze bij winst al kampioen 
worden. Na een mooi jaar met hard werken en goed trainen kwam het kam-
pioenschap steeds meer in zicht voor de dames. En dit alles onder de 
enthousiaste leiding van Bart en Sabine en de trainsters Daphne en Jasmijn.
Gedurende de eerste helft van de wed-
strijd ging het spel redelijk gelijk op te-
gen de dames van Basko uit Veldhoven. 
Buiten een paar mooie wederzijdse 
aanvallen en enkele spannende mo-
menten voor beide goals bleef het tot 
aan de rust gelijk spel (0-0). Direct bij 
aanvang van de tweede helft bleek dat 
er bij de dames van Nuenen duidelijk 
meer energie en fanatisme in zat dan in 
de eerste helft. Dit kwam waarschijn-
lijk door de pep talk van Bart en door 
de sinaasappelen in de rust. Bijna tien 
minuten onderweg in de tweede helft 
komt de bal bij Anne die mooi de 1-0 
op het scorebord zet. De dames zijn di-
rect in een feeststemming maar ont-
dekken ook dat ze nog zeker twintig 

minuten hard zullen moeten werken 
om deze voorsprong vast te houden zo-
dat ze het kampioenschap vandaag 
binnen kunnen halen. Nog geen tien 
minuten later krijgt Merel een mooie 
kans voor de goal van de tegenstander, 
zij krijgt de bal goed op haar stick en 
maakt netjes 2 tegen 0 waarbij het 
kampioenschap nu echt bijna in de 
pocket zit. 

De Nuenense dames hebben nog enke-
le mooie kansen gehad om te scoren 
helaas hebben ze deze kansen niet 
meer kunnen verzilveren. De einduit-
slag blijft 2-0 en Nuenen MD6 is op een 
schitterende manier kampioen gewor-
den op een mooie zonnige hockeydag. 

Succesvol TOP 
B Tournament 
bij RKSV
Op afgelopen Hemelvaartsdag, 
werd de 7de editie van het Internati-
onaal TOP-B Tournament gehou-
den bij de RKSV Nuenen. 

Voor de 3de keer op sportpark De Ou-
de Landen, waar de B1 van Nuenen 
een prima prestatie boekte. Met winst 
op PSV en Alemannia Aachen en een 
gelijk spel tegen ADO Den Haag was 
de 9de plaats voor de B1 van RKSV 
Nuenen. Het toernooi eindigde met 
een spannende finale tussen het Belgi-
sche RSC Anderlecht en het Neder-
landse FC Groningen waar Groningen 
uiteindelijk aan het langste eind trok. 
De 3de plaats was uiteindelijk voor het 
Belgische KRC Genk. Ook was er een 
speciale prijs voor de speler van het 
toernooi, deze ging naar de nummer 
10 van RSC Anderlecht die een groot 
talent is en waarvan we in de toekomst 
veel van zullen horen. De 7de editie 
van dit super toernooi is schitterend 
verlopen.

Gaat studie en tennis wel 
samen bij Wettenseind?
Bij het samenstellen van teams blijkt dat er door spelers fors gewerkt moet 
worden aan scripties en examens in deze tijd van het jaar. Hoe los je dat op? 
Dat was het grote dilemma op zondag 20 mei als de heren van Wettenseind 
moeten aantreden tegen een team uit Zuid Limburg.
Wettenseind; heren 1 met bijna alle-
maal spelers van 20 jaar die hun 
schoolopleiding ook nog met tennis 
proberen te combineren. Ook blessu-
res komen om de hoek kijken.

Het team van Nieuwenhagen had ex-
tra spelers ingezet. Netjes om 12 uur 
gestart met 2 enkelspelen. David Vor-
derman tegen een 2tje dat ging vlot, 
6-0 eerste set verloren, daarna zie je 
David ineens opbloeien en weer in 
zichzelf geloven. 4-3 voor en dan jam-
mer genoeg toch met 6-4 ten onder. 
Michel Rutten moet het dan waarma-
ken. Verliest de 1e set met 6-2 tegen 
het geweld van Paas. Dan 3-0 achter in 
de 2de set en Michel voelt zich niet 
lekker en stopt met de wedstrijd. Hij 
wordt snel naar huis gebracht.
Yannick van der Weerden de baan op 
en hij kampt vanaf het begin met een 

pijnlijke arm zodat serveren en harde 
klappen niet mogelijk zijn. De aanwe-
zige Vanenburg had ook geen goede 
arm te leen en zo ging Yannick met 6-2 
6-1 onderuit tegen een tegenstander 
die anders wellicht een prooi voor 
hem was geweest. Het sluitstuk was 
voor Björn Borrenbergs die kansloos 
met 6-0 en 6-0 onderuit ging.

Zat het tussen de oren? Met het nood-
gedwongen opgeven door de blessures 
van Michel en Yannick werden de 2 
herendubbels helaas volgens de regels 
aan de Limburgers toegekend. Jam-
mer. Een 6-0 verlies en meteen degra-
datie naar de 1ste klasse, waar men 
juist vorig jaar met vlag en wimpel uit 
gepromoveerd was. 

Zondag 3 juni volgt het sluitstuk thuis 
tegen een team uit Den BoschBrabantse chansonnier sluit 

theaterseizoen
Het theaterseizoen van Het Klooster in Nuenen werd woensdagavond sfeer-
vol afgesloten met het theaterconcert `Tete de la course´ van JW Roy en zijn 
band De Hartenjagers. JW Roy begon met het zingen van 2 Engelstalige 
nummers om daarna over te schakelen naar Nederlandstalig, waarbij de 
dorpen uit de ´8 zaligheden´ centraal stonden. 

Als inleiding van deze nummers, weet 
deze rasverteller over ieder dorp op 
z’n Brabants een mooie introductie te 
brengen. In zijn nummers haalt hij 
met regelmaat iets terug uit zijn eigen 
jeugd, die hij in Knegsel doorbracht. 
Hoe hij als kleine jongen de ronde van 
Steensel reed, zijn eerste liefde uit 
Duizel en het nummer over Wintelre 
'Dansen bij van Loon', over de boeren-
dancing die niet eens zo puur Bra-
bants is, maar overal op het platteland 
bekend is. 
Tussen het publiek zat deze avond een 
goede bekende vriend van JW Roy, na-
melijk Gerard van Maasakkers. JW 
Roy vroeg een applaus voor Gerard, 
omdat deze vorige maand de “Annie 
M.G. Schmidt prijs” had ontvangen. 

Zondag 3 juni  
4e editie  
Beelden  in 't Park
 
Elke 1e zondag van juni organiseert 
amateur beeldhouwer Nolly Braa-
kenburg de expositie 'Beelden in 't 
Park'. 

Het Park in het centrum van Nuenen 
leent zich daarvoor bij uitstek: de plus 
minus 100 beelden van 20 deelnemers 
staan ruim opgesteld in het mooie 
groen zodat er makkelijk omheen kan 
worden gelopen. De deelnemers, echte 
steenhakkers, wordt op deze manier 
een mooi platform geboden om hun 
kunst aan het publiek te tonen. De am-
biance in het park, omringd door ge-
zellige horeca gelegenheden, trekt jaar-
lijks zo'n 800 bezoekers. De meeste 
deelnemers hebben 1 of meerdere 
beelden te koop. Openingstijden: 10.00  
-17.00 uur, Park Nuenen, toegang is 
gratis. Voor nadere informatie: email 
nolly@onsnet.nu of 06-53570668. 

Hockey

Tennis
zes in deze moeilijke tijden!
Dat onze gemeente zich momenteel in 
zwaar financieel (en politiek) weer be-
vindt, kan niemand ontkennen. On-
dergetekenden hebben er bewust voor 
gekozen  niet  weg te lopen voor hun 
bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Het algemeen belang van de gemeente 
Nuenen is voor ons van groter belang 
dan het individuele en/of partijbelang. 
Bij de volgende verkiezingen mag u 
ons afrekenen op de uitvoering van 
het bestuur en de besluiten die zijn ge-
nomen. Ons  kunt  u dan in ieder ge-
val ergens op afrekenen! Wij lopen na-
melijk niet  weg voor onze politieke 
verantwoordelijkheden!  Wij blijven 
oprecht en betrokken vechten voor 
een financieel gezond en aantrekkelijk 
Nuenen c.a. als leef- en woonomge-
ving.
Wij staan en gaan ervoor!

Namens de coalitie van de Gemeente 
Nuenen c.a.
CDA / Theo van den Tillaart.
D66 / Anne Peters, Willemijn van 
Werkum.
Fractie Van Bree / Jose van Bree.
Nuenens Belang  / Jacques Leemans, 
Marijke Moviat.
W70 / Toos van de Ven, Ralf Stultiens, 
Louis Koenen, Patrick Swinkels.   

Tijdens het concert werd er nog een 
Nuenens tintje aan gegeven. JW Roy 
vroeg de Nuenense zanger, Ronnie 
van Berlo, samen met hem en de band 
het nummer ´As ge ooit´ van Gerard 
van Maasakkers te zingen, wat ´t een 
extra warm gevoel gaf aan de avond.  

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



L E N T E K R I E B E L S . . . . 
is uw woning of interieur toe aan een frisse wind ?

Uiteraard wilt u vooraf weten waar u aan toe bent, wat er allemaal moet 
gebeuren, wat de mogelijkheden zijn, en de kosten. Dit zijn zomaar wat 
vragen waar u bij een verbouwing of restyling voor komt te staan.  

Daarom is het goed om eerst geheel vrijblijvend advies in te winnen.
Tenback de Groof architecten geven in samenwerking met Van Lieshout
Interieur iedere dinsdagavond vanaf 1900u en woensdagmiddag vanaf 1500u 
kosteloos informatie, zodat u weet waar u aan toe bent.
U bent van harte welkom . . . 

wanneer: Dinsdagavond vanaf 1900u & Woensdagmiddag vanaf 1500u
waar:  Opwettenseweg 76, 5672 AJ Nuenen, t. 040-283 22 41 

www.tenbackdegroof.nlwww.vanlieshout-interieur.nl

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Wij vragen u
NIET! het hemd 

van uw lijf
Wij kleden u niet uit, maar wij kunnen u wel 
adviseren hoe u zoveel mogelijk erfbelasting 
kunt besparen! Kijk voor meer informatie op 
www.notarisnodig.nl

Schäfer Notarissen

Schafer_adv_erfenis_82x75.indd   2 07-05-12   11:16 V n de Kerkhof
d kwerken

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

LINDEBLAADJES 
per FAX of E-MAIL op-
gegeven, worden NIET 
GEPLAATST. Er volgt 
geen tegenbericht.

www.twitter.com/deronddelinde

SANITAIRCENTRUM NUENEN
De Pinckart 49, Nuenen, tel. 040-2837457 - Erkend installatiebedrijf

TOTALE 
VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

KORTINGEN tot wel 80%
Openingstijden:

Woensdag t/m vrijdag 13.30 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

A Koppelstraat 35, Beek en Donk      T 0492 - 46 11 81      WWW pannenkoekenhuispluk.nl

Bij lekker weer genieten 
op ons verwarmd terras

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids
l t t 35 B k D k T

Genieten voor

jong en oud Pinksteren

Openingstijden 

met Pinksteren

7 april van 12.00 - 20.30u

1e Pinksterdag 

11.00 - 20.30 u

2e Pinksterdag 

12.00 - 20.30 u

GewOOn... de allerlekkerste pannenkoeken
Bij afspraak APK

gratis autowasbeurt Rond de Linde
 nu compleet
digitaal op 
internet

www.ronddelinde.nl

Rond de Linde 
• Meer dan 54 jaar worden iedere 
 week op donderdag 13.500 kranten 
 bezorgd in Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Een-

eind, Mariahout en Lieshout. Daarnaast is het blad 
beschikbaar in Stiphout en Brandevoort.

• De bezorging is voor 100% betrouwbaar door 
 eigen bezorgers (45 bezorgers)

• Lezersbereik is 83%

• Groot commitment van de Nuenense bevolking 
(Bijna iedereen kijkt donderdags uit naar de 

 bezorger van de krant)

• Rond de Linde heeft een eigen redactie team van 
6 personen

• Rond de Linde is een platform voor de gemeen-
schap van Nuenen c.a.

• Zowel de redactie als de advertentieafdeling zijn 
telefonisch goed toegankelijk

• De fl exibiliteit is groot door het in één hand zijn 
van uitgever, drukkerij en bezorging. Hierdoor zijn 
“last minute” advertentieopgaven meestal nog 
mogelijk

• Advertenties worden gratis door Rond de Linde 
opgemaakt zonder meerprijs (Natuurlijk naar alle 
wensen van de adverteerder)

• Vanaf 2012 wordt Rond de Linde iedere vrijdag-
morgen volledig op het internet gezet, waarbij 
het mogelijk is met banners specifi eke aandacht 
te vragen voor specifi eke bedrijven

• Uw fl yers/folders kunnen met Rond de Linde wor-
den bezorgd

• En meest belangrijk: Alle activiteiten van opmaak 
tot bezorging zijn in één hand.

Wij staan voor u klaar.
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Atletiek

Honk- en SoftbalVoetbal

Wielersport

Tennis

PSV Masters on Tour
Op 16 juni 2012 organiseert PSV in samenwerking met RKSV Nuenen een 
PSV Masters on Tour op Sportpark De Oude Landen voor kinderen met 
geboortejaar 2005. Het doel van de PSV Masters on Tour is om de kinderen 
een leuke voetbalactiviteit met de bekende warme en familiaire PSV sfeer 
aan te bieden. Phoxy is daarbij natuurlijk ook present. Daarnaast heeft PSV 
de mogelijkheid om jonge spelers te scouten.
 
PSV Masters on Tour
Al jaren organiseert de PSV jeugdop-
leiding diverse PSV Masters varianten. 
Bij de voetballende jeugd in heel Ne-
derland is dit voetbalevenement een 
begrip. Jaarlijks doen circa 3000 spe-
lertjes mee aan de diverse PSV Masters 
varianten. Met ingang van 2010 heeft 
PSV een versie voor een jongere leef-
tijdscategorie PSV Masters on Tour 
(mini Masters) toegevoegd. Dit fantas-
tische voetbaltoernooi geeft jonge ta-
lenten een unieke mogelijkheid om 
een eerste stap te zetten richting een 
mogelijke voetbalcarrière.

Wat is de PSV Masters on Tour?
De PSV Masters on Tour is een 4 tegen 
4 voetbaltoernooi, waarbij jonge spe-
lertjes met veel plezier strijden voor de 
dagoverwinning. De PSV Masters on 
Tour is afgeleid van de traditionele 
PSV Masters die jaarlijks op de Herd-
gang worden gehouden. Verenigingen 
uit de omgeving kunnen op uitnodi-
ging deelnemen aan de PSV Masters 
on Tour.  Zij schrijven dan één of 
meerdere teams op sterkte in met spe-
lers uit geboortejaar 2005. Deelname 
staat vanwege scouting aspect alleen 
open voor jongens.

Goud en Zilver 
voor Nuenense 
Aylin Nederlof
De Nuenense Aylin Nederlof behaal-
de een mooi resultaat tijdens de 
twee A-Klasse wedstrijd kunstrol-
schaatsen 2012.
In Beek en Donk werden de figuren 
gereden. Voor Aylin Nederlof was het 
in de klasse jeugd erg spannend. Ze 
behaalde een mooie 2e met net 0,2 
punten achter nr. 1. In Valkenswaard 
werden de korte en lange kuren gere-
den. In de klasse Jeugd heeft Aylin een 
mooi kür aan de jury laten zien en 
nam de leiding. ‘s Middags waren de 
lange kuren aan de beurt. In een erg 
warme hal werd een spannende wed-
strijd gereden. Bij de Jeugd overtuigde 
Aylin de jury met een bijna foutloze 
kür met zeer moeilijke sprongen en 
pirouetten. De jury was overtuigd en 
kwam met zeer hoge punten, weder-
om een geweldige 1e plaats met een 
voorsprong van 30 punten op nr. 2. 
Omdat Aylin figuren en vrij rijden uit-
voert, pakte ze ook in de combinatie 
de 1e plaats. Haar trainster Gerrie Ob-
bens was dan ook erg blij met het re-
sultaat.
De volgende wedstrijden zijn op het 
N.K.  van 22 tot 24 juni in Nieuwegein.

Aylin Nederlof in actie tijdens haar 
korte kür.

HSCN organiseert open 
training Beeball voor kids
Op zaterdag 26 mei zal Honk-en Softballclub Nuenen weer een open Bee-
ball training organiseren. 
Beeball is de spelvorm voor de jongste 
jeugd, zowel jongens als meisjes tus-
sen circa 5 en 9 jaar oud. Afhankelijk 
van leeftijd en niveau wordt de spel-
vorm aangepast evenals de team-
grootte. Het doel is om de kinderen op 
een actieve en leuke manier kennis te 
laten maken met honk- en softbal. 
De vrijblijvende deelname is geheel 
gratis en voor begeleiding en spelma-
teriaal wordt uiteraard gezorgd door 
HSCN. Het enige wat nodig is, is een 
sportieve outfit.

De training zal gehouden worden op 

zaterdag 26 mei van 14.00 tot circa 
15.30 op het terrein van de Honk-en 
Softbalclub Nuenen op sportpark De 
Lissevoort. Kinderen die al lid zijn van 
HSCN/Beeball zijn van harte welkom 
om zoveel mogelijk vriendjes en vrien-
dinnetjes, broertjes en zusjes en neef-
jes en nichtjes mee te nemen. Belang-
stellende ouders zijn ook van harte 
welkom de training vanaf veilige af-
stand te bekijken.

Meer informatie over Beeball en over 
Honk- en Softbalclub Nuenen kunt u 
vinden op www.hscn.nl.

1e Pinksterdag 
Fietsspektakel Mariahout
BZET DE BOSDUVELS organiseert een gecombineerd fi etsspektakel voor 
MTB van 30,45,55 en 70 km en een Vrije Toerfi etstocht van  60 en 110 km.
Dit jaar heeft de organisatie besloten 
om een tocht van 70 km toe te voegen. 
Voor de vrije toerfietstocht zijn dit 
jaar twee startplaatsen opgesteld,  bij 
de Oranjebar (Oranjeplein) in Maria-
hout  en  Sportpark "de Kranenhof" 
(Kranenhofscheweg10) in Escharen. 
De MTB tochten starten alleen van-
af  Mariahout. 
Het inschrijfgeld bedraagt  € 4,- op 
vertoon van de NTFU-pas € 3,- en de 
jeugd t/m 12 jaar kan gratis deelne-
men.
Het inschrijven start vanaf 07.30-

09.00 voor de MTB 70 km tocht bij de 
Oranjebar en de Toerfietstocht van 
110 km op beide startplaatsen.
De overige afstanden 30, 45 en 55 km 
MTB en 60 km Toerfietstocht kunnen 
inschrijven vanaf 08.00-10.00.
Voor alle tochten geldt dat er een pri-
ma verzorgde pauzeplaats is, en voor 
de Mountainbikers is er een afspuitge-
legenheid voor de fiets ingericht bij de 
Oranjebar.
Voor nadere informatie wordt verwe-
zen naar  www.debosduvels.nl of per 
mail aan info@debosduvels.nl.  

LONU Van Goghloop
Op zaterdag 2 juni organiseert de LONU voor de 18e keer de Van Goghloop 
in Nuenen. Dit sportieve evenement wordt mede mogelijk gemaakt dankzij 
de tomeloze inzet van een groot aantal vrijwilligers en een royale bijdrage 
van het Nuenense bedrijfsleven. De Van Goghloop is in al die jaren uitge-
groeid tot een begrip in de regio waar lopers hun agenda voor vrij houden. 

Diverse afstanden
Deelnemers aan de Van Goghloop 
kunnen kiezen uit diverse afstanden. 
Naast de vijf, tien of vijftien kilometer-
loop kan ook worden deelgenomen 
aan een halve marathon. Geoefend of 
ongeoefend, als training, als tijdver-
drijf of als wedstrijd, iedereen kan zo 
zijn eigen ‘wedstrijd’ lopen. 
 
Voorafgaand aan de wedstrijd bijten 
de Nuenense scholieren traditiege-
trouw om 17.30 uur de spits af om te 
strijden voor de felbegeerde titel ‘snel-
ste Nuenense scholier 2012’. 

Inschrijven
Tot en met zaterdag 26 mei kunt              
u zich nog inschrijven (m.u.v. de    
scholierenloop) voor een van de ver-      
schillende afstanden via www.van-
goghloop.nl. Op de wedstrijddag zelf 
kan dat nog vanaf 18.00 uur in het 
sportcentrum ‘De Drietip’ aan de 
Sportlaan in Nuenen. 

De start en finish zijn midden in het 
centrum van Nuenen aan het Park. De 

halve marathon start om 19.30 uur en 
de overige afstanden om 19.40 uur. Ga 

26 mei organiseert HSCN open training Beeball voor kids op sportpark De Lisse-
voort.

Op zaterdag 2 juni organiseert de LONU voor de 18e keer de Van Goghloop in    
Nuenen.

voor meer informatie naar www.van-
goghloop.nl.  Het belooft een schitte-
rende dag te worden. U bent dan ook 
van harte welkom om zaterdagavond 
2 juni uw favoriet aan te moedigen 
vanaf een van de gezellige terrassen 
aan het park en te genieten van de 
sportieve prestaties van de ander.  
Voor meer informatie: www.van-
goghloop.nl.

Kunstrolschaatsen

Opzet van het toernooi
De PSV Masters on Tour heeft bijna 
dezelfde opzet als het traditionele 
Masters-toernooi op de Herdgang. De 
PSV Masters on Tour worden echter 
op locatie gehouden, in dit geval op 
Sportpark De Oude Landen. De orga-
nisatie is in handen van RKSV Nue-
nen. In overleg met PSV nodigt RKSV 
Nuenen verschillende verenigingen 
uit om deel te nemen aan dit toernooi.
Het toernooi zelf wordt gespeeld op 
16 juni 2012 in poules van 6 teams. Er 
kunnen maximaal 24 teams deelne-
men. Per 2 poules is er een dagwin-
naar. Voor meer informatie: www.   
rksvnuenen.nl.

EKCA – NKV 
Op zondag 20 mei werd NKV verwacht in Arnhem om de misschien wel 
belangrijkste wedstrijd van het seizoen te spelen tegen EKCA/Impact Per-
soneel 1. 
De wedstrijd begon stroef aan beide 
kanten, na ongeveer 10 minuten in de 
wedstrijd viel de eerste goal aan Arn-
hemse zijde, NKV had moeite om de 
korf te vinden en na vele schotpogin-
gen van EKCA viel uiteindelijk de 
tweede goal na een kwartier spelen. 
2-0. Na de vakwisseling werd er snel 2 
keer gescoord door NKV en stond het 
na ongeveer 20 minuten in de wed-
strijd pas 2-2. De rest van de eerste 
helft bleven de twee teams elkaar op 
de hielen zitten. NKV kreeg het voor 
elkaar om een tijd lang met een punt 
voor te staan, maar beide teams gin-
gen uiteindelijk met een 5-5 gelijk-
stand de rust in. De eerste 10 minuten 
van de tweede helft ging het weer ge-
lijk op en vielen de doelpunten schaars 
aan beide kanten. EKCA liep na een 

kwartier spelen uit tot 3 doelpunten 
voor en zo belandde NKV toch in een 
penibele situatie. NKV wisselde aan-
vallend om toch die 3 doelpunten on-
gedaan te kunnen maken. 

Dat lukte en NKV kwam terug tot op 1 
punt, 12-11 achter. Jammer genoeg 
duurde de wedstrijd 2 minuten te kort 
want de scheidsrechter floot vrijwel 
meteen af na de aansluitingstreffer.

Door dit verlies heeft NKV geen zicht 
meer op het kampioenschap en moet 
er een klein wonder gebeuren wil het 
toch nog 2e worden in deze competi-
tie. De laatste wedstrijd van het sei-
zoen is tegen Duko/CargoTeam 1 op 3 
juni om 14.30 op het Wettenseind in 
Nuenen . 

Nederlandse Kampioenschappen 
Korfbal in Nuenen
Op zaterdag 9 juni 2012 vindt het Nederlands Kampioenschap voor C-aspi-
ranten plaats op de velden van korfbalvereniging NKV in Nuenen.  
8 finalisten uit de 5 districten van Ne-
derland strijden om de landstitel in 
hun leeftijdcategorie. De bezetters van 
de eerste 5 posities aan het eind van 
het toernooi verdienen voor hun ver-
eniging een plaats in de Nationale 
Hoofdklasse in seizoen 2012-2013. 
NKV is voor de tweede keer in 5 jaar 
gastheer van dit toernooi wat zal wor-
den gehouden op de fraaie accommo-
datie aan het Wettenseind in Nuenen. 
Het KNKV koos voor NKV vanwege 
de professionele kunstgrasaccommo-
datie in combinatie met de ruime or-
ganisatorische ervaring binnen de ver-
eniging.

NKV kan als een van de weinigen in 
Nederland beschikken over  3 kunst-
grasvelden allen voorzien van de wed-
strijdbelijning in de paalzone. 

De wedstrijden worden gespeeld tus-
sen 11.00 uur en 16.30 uur op sport-
park Wettenseind, Wettenseind 20, 
5674 AA  Nuenen. De officiële ope-
ning door Dhr. Paul de Witte, Wet-
houder van o.a. Sport in Nuenen, staat 
gepland om 10.30 uur. Informatie over 
spelers, scheidsrechters en het pro-
gramma is vanaf 5 juni 2012 te vinden 
op de website van NKV: www.nkv-
korfbal.nl

Jeugd tennistoernooien bij  
TV Wettenseind
Dit jaar wordt voor de 8e keer het Open Jeugd Toernooi van TV Wettenseind 
gehouden, in de periode van 9-17 juni a.s. Er kan ingeschreven worden voor 
meisjes en jongens enkel en dubbel t/m 18 jaar. Wil je hieraan meedoen dan 
kun je inschrijven tot 29 mei a.s.

Korfbal

Tijdens het openingsweekend van dit 
toernooi, zal op 10 juni tussen 10.00 
en 14.30 uur, ook een Open Rood-
Oranje Jeugd Toernooi plaatsvinden. 
Dit toernooitje is bedoeld voor kinde-
ren t/m 11 jaar, die nog nooit op een 
heel veld getennist hebben. De deelne-
mers zullen meerdere korte tennis-
wedstrijdjes spelen op mini of 3/4 
veld. 
Ook kunnen er leuke spelletjes gedaan 
worden tussen de wedstrijden door. Er 
is voor iedere deelnemer een kleine at-
tentie en voor de poule-winnaars een 
prijsje. Voor meer informatie, www.
tvwettenseind.nl.



Kom ons BBQ 
assortiment proeven! 

Op 2e pinksterdag
van 12.00 tot 17.00 uur

bij Jan Linders Nuenen

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Nuenen
Vincent van Goghstraat 37

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
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Luxafl ex® 
horrenproduct

50%
KORTING*

e2

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

Luxafl ex®
binnenzonwerings-

product 

GRATIS*

e4

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

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

LUXAFLEX® MAAKT VAN WONEN GENIETEN
IN DE ACTIEMAANDEN VAN DE ZONWERING
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product gratis. Elke 
combinatie is mogelijk.

LUXAFLEX® MAAKT VAN WONEN GENIETEN
IN DE ACTIEMAANDEN VAN DE ZONWERING
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LUXAFLEX® MAAKT 
VAN WONEN GENIETEN 
IN DE ACTIEMAANDEN 
VAN DE ZONWERING 
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www.vanlieshout-interieur.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

Giacomo vesten 
in rood, 

donkerblauw, 
zwart, khaki 
en off-white 
van € 99,95

voor € 49,95 

   

il Gioia
Berg 8, Nuenen 

www.ilgioia.nl
 

(Naast 
de Concurrent)Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen - Tel. 040 - 283 12 00, Fax 040 - 283 60 55

E-mail: drij.mes@iae.nl - Website: www.drukkerijmesserschmidt.nl

Bij ons vindt u honderden modellen.

Kom gerust even langs om enkele 
modellenboeken op te halen en thuis 
op uw gemak uw keuze te maken.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen
Tel. 040 - 283 12 00
E-mail: drij.mes@iae.nl
Website: www.drukkerijmesserschmidt.nl

Bij ons vindt u honderden 
modellen.

Kom gerust even langs om 
enkele modellen-boeken op 
te halen en thuis op uw 
gemak uw keuze te maken.

Bij ons vindt u 
honderden modellen.

Kom gerust even 
langs om enkele 
modellen-boeken op 
te halen en thuis op 
uw gemak uw keuze 
te maken.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen
Tel. 040 - 283 12 00
E-mail: drij.mes@iae.nl
Website: www.drukkerijmesserschmidt.nl

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

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!
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