
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag is apotheek Nuenen van 
11.00 tot 13.00 uur en BENU apotheek 
Kernkwartier open van 10.00 tot 12.00 
uur. 
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”BENU Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.
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voor de jeugd

Zomerconcert
Marcando en 
Ladies Only

John’s goede doel geslaagd
1153 pizza’s in 24 uur
Door Melanie Dumay

Ik dacht altijd dat het ‘Mario de pizzabakker’ was, maar in Nuenen is dat 
toch een ander verhaal. John, van John’s Kitchen-gevestigd in het Kern-
kwartier – is opperhoofd pizza bakken. En dat bewees hij afgelopen week-
end. John zette een actie op waarbij hij pizza’s verkocht voor het goede 
doel: Alpe d’Huzes.

Niet zomaar
Maar het ging hier niet om zomaar 
pizza’s bakken. John bakte een etmaal 
achter elkaar pizza’s. Deze werden ge-
kocht door particulieren of afgenomen 
als sponsoring door bedrijven. Spon-
soring met een Italiaans tintje zou je 
kunnen zeggen. Op vrijdag 25 mei gaf 
loco-burgemeester Martien Jansen gaf 
het startschot van deze geweldige piz-
za-actie voor het goede doel. Met 
zweet op zijn voorhoofd maakte John 
pizza’s. Pizza’s, pizza’s en pizza’s. In to-
taal kwam de teller te staan op 1153 
stuks. Dat betekent 11.530 euro voor 
het goede doel. BELLISSIMO JOHN!

Dagprogramma
John zette zijn actie op met veel steun 
van anderen. Zo kwam er een website, 
een facebook pagina en de nodige PR. 
Er werd een programma opgesteld op 
de vrijdag vanaf 16.00 uur tot 00.00 
uur en op zaterdag weer vanaf 7.00 
uur in de ochtend tot 17.00 uur. Dat 
betekende niet dat er in de nacht van 
vrijdag op zaterdag niets gebeurde. 
John bakte gewoon stoicijns door. Hij 
was zelfs te volgen op een webcam. 
Zijn actie werd verder ondersteund 

door diverse artiesten zoals Mark El-
bers en Johnny Rosenberg, er was mo-
gelijkheid tot schminken voor de 
allerkleinsten en ook De Stoopjes 
kwamen langs om hun zangtalenten 
ten gehore te brengen. Al met al een 
mooie actie met een geweldig doel. En 
met een nog mooier resultaat!

Movietrader combineert fi lm, Youtube, gamen en leren

Onderneemster uit Nuenen 
wint publieksprijs   
Gouden Kans 2012!
Ilse Godtschalk van het Duivendrechtse bedrijf Camera Works heeft met de 
serious game Movietrader de Gouden Kans publieksprijs in de wacht 
gesleept, dé publieksprijs  voor de meest innovatieve ondernemer van 
Noord-Holland 2012. 
‘Ik vind het geweldig dat zoveel men-
sen hun stem op mij hebben uitge-
bracht!’ zegt de stralende Ilse 
Godtschalk.’ Ik begon ooit in Nuenen 
als leerkracht voor de klas en combi-
neerde dat met de kleuterkweek 
(KLOS) in Eindhoven. Daarna ging ik 
uit Brabant weg om pedagogiek te 
gaan studeren in Amsterdam. Daarna 
werkte ik jarenlang bij de omroep, de 
NTR, op de afdeling educatie om uit-
eindelijk mijn eigen filmbedrijf Ca-
mera Works te starten samen met 
mijn partner Victor Zantman. De 
combinatie van deze ervaring en een 
grote portie doorzettingsvermogen 
leidde uiteindelijk tot de serious game 
Movietrader. ‘Ik voel mij een nieuw-
komer in de serious gaming- en de on-

Ilse Godtschalk met haar behaalde prijs voor de meest innovatieve ondernemer

dernemerswereld maar leer met de 
dag en ben benieuwd wat de toekomst 
gaat brengen. Het is  een fantastische 
opsteker dat ik de publieksprijs heb 
gewonnen!’. 

Populair onder verschillende doel-
groepen
Movietrader is heel geschikt om als 
educatieve tool te gebruiken binnen 
het onderwijs maar ook om professio-
nals mee te trainen. Godtschalk: ‘Spe-
ciaal voor scholieren draait daar de 
Movietrader Mediawijsheid in heel 
veel bibliotheken om de mediawijs-
heid van leerlingen te testen. Ook 
sommige bibliotheken in Eindhoven 
gebruiken Movietrader. Maar Movie-
trader wordt op dit moment door een 
zeer gevarieerde groep afnemers ge-
bruikt. Het luxe vijfsterren hotel Lions 
Dive op Curaçao   stuurt hun klanten 
een Movietrader via social media. Hu-
manitas werft vrijwilligers met de 
game en de gemeente Amsterdam 
traint hun werknemers ermee. Wat we 
zelf heel grappig vinden is dat medi-
sche specialisten van het Maxima Me-
disch Centrum Eindhoven leren over 
‘videoconferencing’ met Movietrader’. 
Het blijkt heel effectief en specialisten 
zijn dol op quizzen!’

1 juni heropening 
gemeenschapshuis 
D’n Heuvel
Op vrijdag 1 juni wordt het ver-
nieuwde gemeenschapshuis D’n 
Heuvel in Gerwen heropend. De offi  -
ciële opening wordt verricht door de 
heer T. de Greef om 19.00 uur. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt tevens 
afscheid genomen van de heer T. de 
Greef, beheerder en de heer J. Thiele-
mans, voorzitter. Beiden hebben zich 
de afgelopen 25 jaar ingezet om als een 
goed huisvader voor het gebouw en de 
gebruikers te zorgen. Vanaf september 
2011 is er volop verbouwd en ver-
nieuwd aan gemeenschapshuis D’n 
Heuvel. Het gemeenschapshuis in Ger-
wen heeft al vaker in de belangstelling 
gestaan. Ondanks dat de verbouwing 
veel later gestart is dan gepland, is de 
verbouwing naar volle tevredenheid 
verlopen en is het gebouw in mei opge-
leverd. Dat betekent dat alle activitei-
ten vanaf 1 juni a.s. weer opgepakt 
kunnen worden.  Na deze intensieve en 
ingrijpende bouwperiode is het ge-
meenschapshuis D’n Heuvel, zowel in- 
als extern, ingrijpend aangepast aan de 
eisen van de huidige tijd.  Het bestuur 
nodigt de inwoners van Gerwen van 
harte uit om de vernieuwde D’n Heuvel 
te komen bezichtigen.

Game Fair 2012
Outdoorbeurs 
voor jagers en 
buitenmensen
Op 1, 2 en 3 juni  vindt de jaarlijkse 
Game Fair plaats op het landgoed van 
Hotel Restaurant De Collse Hoeve. 
Deze outdoorbeurs is een ontmoe-
tingsplaats voor jagers en buitenmen-
sen. Centraal staat het buitenleven in 
al zijn facetten: country- en outdoorli-
ving, jacht, paarden, honden, kleding, 
sieraden, enzovoort.

De Game Fair is geopend van 10.00   
tot 18.00 uur. De entreeprijs bedraagt 
€ 12,50 (kinderen tot 12 jaar gratis). 
Locatie: Collse Hoefdijk 24, Nuenen. 
Voor meer informatie: www.gamefair.
nl, Frits Struijk (tel. 06 55 76 37 03).

Deel opbrengst concert Brass around the World naar actie

Brassband De Vooruitgang 
steunt Alpe d’Huzes
Brassband De Vooruitgang zal een deel van de opbrengst van het concert 
Brass around the World, op zaterdag 2 juni om 20.00 uur in Het Klooster 
in Nuenen, doneren aan de actie Alpe d’Huzes. 
Alpe d'HuZes is een actie waarbij 
deelnemers, alleen of in een team, geld 
bijeen brengen waarmee zij een bij-
drage leveren aan de strijd voor de 
overwinning op kanker. Onder het 
motto "Opgeven is geen optie" wordt 
op één dag de legendarische Alpe 
d'Huez tot 6 keer aan toe beklommen. 
Sinds de start in 2006 is jaar op jaar 

een nieuw recordbedrag aan sponso-
ring opgehaald. Vanaf de eerste keer 
van de actie in 2006 wordt 103% van 
alle sponsorgelden aangewend voor 
onderzoek.

Brass around the World is een concert 
georganiseerd door Brassband De 
Vooruitgang in samenwerking met to-
neelvereniging De Lindespelers. Voor 
deze gelegenheid wordt Het Klooster 
in Nuenen omgebouwd tot Nuenen 
International Airport. Steun dus de 
actie Alpe d’Huzes met een leuk 
avondje uit! Tickets voor dit unieke 
concert kosten 12 euro en kunt u be-
stellen via www.brassbanddevooruit-
gang.nl. 

Brei-actie voor 
Leergeld
In het kader van de landelijke week 
voor de amateurkunst (2 t/m 9 juni) 
gaat de stichting Leergeld Nuenen 
c.a  samen met het CAN, Het Kloos-
ter en omgeving versieren met brei-
sels.

Een aantal vrouwen zijn al een jaar 
lang bezig geweest met het maken van 
breisels voor het sponsorproject Leer-
geld Nuenen c.a. om hiermee geld in 
te zamelen. Ze zullen u laten zien dat 
je met breisels prachtige kunstwerken 
kunt  maken.

Stichting Leergeld is bedoeld om arm-
lastige gezinnen met kinderen tussen 
de 4 en 18 jaar tot een maximum van   
€ 200,- per kind financieel te onder-
steunen in bijvoorbeeld schoolkosten, 
computer, fietsen, zwemles, biblio-
theek, sport of culturele activiteit.

Elk jaar stelt speeltuin De Kievit een 
aantal gratis abonnementen beschik-
baar voor kinderen via stichting Leer-
geld Nuenen c.a. Dit seizoen wordt 
stichting Leergeld gehonoreerd met 
een veertigtal gratis abonnementen.

Rond de Linde 
Elke vrijdag op

www.ronddelinde.nl



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

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

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

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

COLLECTE
In de week van 3 t/m 9 juni 2012 wordt gecollecteerd door het Nati-
onaal Epilepsie Fonds.

VERKEER
• Verkeersmaatregelen van Goghloop
Op 2 juni wordt de jaarlijkse “van Goghloop“ gehouden.

Start
Vanaf 16.30 wordt gestart met de scholierenloop. Deze vindt plaats 
rondom het Park. Vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur worden er wedstrijden 
gelopen volgens het parcours.

Parcours
Park (start ter hoogte van P. Aldenhuysenstraat), Boordseweg, Beu-
kenlaan, Kastanjelaan, Helsestraat, Het Frankrijk, Broek, Fietspad 
Broekdijk tot aan de Berg, Berg en Park (finish ter hoogte van P. Al-
denhuysenstraat).

Oversteken parcours
Op twee plaatsen krijgt het verkeer de gelegenheid het parcours te 
kruisen onder toezicht van de organisatie:
• De Berg kan worden gekruist vanuit de Beekstraat naar de Wever-

straat en andersom.
• Het parcours kan worden gekruist op de Boordseweg ter hoogte 

van de Voirt en de Beukenlaan.

Verkeersmaatregelen
Vanaf 09.00 uur wordt een gedeelte van het Park afgesloten voor alle 
verkeer (inclusief parkeervakken vanaf Restaurant Comigo tot aan de 
kiosk i.v.m. opbouw van het evenement.

De volgende straten zijn gedurende de wedstrijd afgesloten voor álle 
verkeer:
Rondom het Park , Boordseweg, Beukenlaan, Kastanjelaan, Hel-
sestraat, Het Frankrijk, Broek, Fietspad Broekdijk en Berg.
Op het wegdeel Berg, gelegen tussen de Berg en de Beekstraat/Pa-
penvoort wordt de éénrichtingsmaatregel tijdelijk opgeheven.

• Reconstructie Gerwenseweg
In het kader van het Integrale Dorps OntwikkelingsPlan (IDOP) wordt 
met subsidie van de provincie Noord-Brabant de Gerwenseweg in 
Gerwen gereconstrueerd. De Gerwenseweg wordt nu ingericht als 30 
km-zone. De splitsingen met de Mgr. Frenkenstraat en de Akkerstraat 
krijgen verhoogde plateaus en op de rijbaan komen rode stroken voor 
het fietsverkeer. Ook wordt de openbare verlichting vernieuwd.

Vanaf maandag 4 juni starten de werkzaamheden op het gedeelte 
vanaf de splitsing met de Mgr. Frenkenstraat tot en met de splitsing 
met de Kerkakkers. Vervolgens worden op het gedeelte van de Mgr. 
Frenkenstraat tot en met de drempel nabij de aansluiting met de Laan 
van Gherwin werkzaamheden uitgevoerd. Naar verwachting zijn de 
werkzaamheden eind september 2012 gereed. Tijdens de werkzaam-
heden is de Gerwenseweg voor gemotoriseerd verkeer afgesloten.

Als u vragen heeft over dit werk, kunt u contact opnemen met de ba-
lie Wonen en Openbare ruimte via telefoonnummer (040) 263 16 99.

• Verkeersmaatregelen vanwege Galafeest Pleincollege Nuenen 1 
juni 2012
Op vrijdagavond 1 juni a.s. organiseert het Pleincollege Nuenen ter 
afsluiting van het examenjaar een galafeest in Het Klooster.
Tijdens deze avond wordt de rijweg voor Het Klooster tussen de Vin-
cent van Goghstraat en de Parkstraat van 19.00 uur tot 22.00 uur 
voor alle verkeer gesloten.
Voor de veiligheid van de aankomende en vertrekkende voertuigen 
loopt de aanrijroute via de Weverstraat en Mgr. Cuijtenlaan naar de 
Berg. De kruising Vincent van Goghstraat/Berg blijft beschikbaar voor 
het overige verkeer. Er worden verkeerregelaars ingezet.

AVONDWANDELVIERDAAGSE 
5 juNi t/m 8 juNi 2012
De wandelavondvierdaagse 2012 vindt plaats van dinsdag 5 juni t/m 

vrijdag 8 juni. De laatste wandelavond (vrijdag 8 juni) wordt afgeslo-
ten voor Het Klooster. 
Men vertrekt dan in optocht vanaf de vijver bij het gemeentehuis naar 
het Park voor Het Klooster. Dit weggedeelte is vanaf 20.00 uur enige 
tijd afgesloten voor alle verkeer.

EK-VOETBAL: LET OP BRANDVEILIGE 
VERSIERING
De nationale voetbalcompetitie is ten einde en het Europees kampi-
oenschap voetbal staat alweer voor de deur. De eerste café’s, huizen 
en straten zijn al oranje gekleurd. Ook in winkels worden inmiddels 
de eerste oranje versieringen aangebracht. Deze vele versieringen – 
helaas nog te vaak van brandbaar materiaal – kunnen echter ook 
gevaarlijke situaties tot gevolg hebben. De brandweer vraagt caféhou-
ders, winkeliers en ook burgers alert te zijn op de brandveiligheid van 
de slingers, vlaggen, papieren vlaggetjes en boa’s. ‘Ook dit jaar zijn 
ongetwijfeld veel feest- en sfeerartikelen niet veilig. Ze vliegen te ge-
makkelijk in brand met alle gevolgen van dien.’ Dat stelt Charles      
Meijer van de Nederlandse Vereniging van Brandweerzorg en Ram-
penbestrijding (NVBR). 

Horeca
Volgens de branchevereniging NVBR is de horeca over het algemeen 
goed op de hoogte van de brandveiligheidsregels: veilige versiering, 
adequate vluchtroutes, blusmiddelen, noodverlichting en niet te veel 
bezoekers. De brandweer controleert samen met de horecaonderne-
mers regelmatig de brandveiligheidsvoorzieningen.

Bezoekers horeca 
Toch vraagt de brandweer extra aandacht voor brandveilige versierin-
gen in de horecagelegenheden, omdat er veel mensen samenkomen. 
‘Bezoekers zelf moeten ook alert zijn’, aldus Meijer. ‘Niet alle rood, 
wit, blauw of oranje vlaggetjes en kledingstukken hebben de juiste 
brandvertragende kwaliteit. In een overvolle horecagelegenheid kan 
dat levensgevaarlijk zijn. En als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen 
toch brand uitbreekt, moeten mensen via goede vluchtroutes op tijd 
weg kunnen komen.’

thuis en op straat
Veel mensen kijken thuis op de televisie naar het WK, samen met fa-
milie, vrienden en buren. Straten worden versierd en oranje materialen 
worden aan huizen bevestigd. Burgers zijn dus zelf verantwoordelijk 
voor een brandveilige omgeving. Dat geldt ook voor aanrijroutes van 
hulpdiensten. Meijer: ‘Ambulances en brandweerauto’s moeten ge-
makkelijk bij de huizen kunnen komen. Er zijn eenvoudige regels bij 
het versieren van de openbare weg. Zorg dat deze hoger hangen zijn 
dan 4,2 meter en breder dan 3.5 meter. Dan kunnen vuilnisauto’s en 
de auto’s van de hulpdiensten er door.’

De meeste brandveiligheidsregels gelden overigens het hele jaar door, 
en voor iedereen. ‘Wij zullen de mensen echt niet overladen met een 
overzicht van alle regels die hiervoor gelden. Wat wij wel doen, is vra-
gen goed na te denken voordat versieringen worden aanschaft en 
aangebracht.’

Hoe herkent u brandveilige versiering
Er zijn veel brandveilige versieringen op de markt. Soms gemaakt van 
veilige materialen zoals aluminiumfolie en soms geïmpregneerd. Het 
is alleen niet eenvoudig te zien welke materialen veilig zijn en welke 
niet. Vraag de winkelier daar dus nadrukkelijk naar en kijk op de ver-
pakking.

tips op een rijtje voor veilig versieren
• Niet alle rood, wit, blauw of oranje vlaggetjes die in de handel zijn, 

hebben de juiste brandvertragende kwaliteit. Zorg dat u brand-
veilige versiering aanschaft en aanbrengt.

• Houd versiering op minimaal 50 centimeter afstand van spotjes 
en andere apparaten waarvan de oppervlaktetemperatuur kan 
oplopen.

• Zorg dat versieringen boven de openbare weg hoger dan 4.2 meter 
hangen. Houd een breedte van tenminste 3.5 meter vrij.

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

Soort  Datum Dossier-
aanvraag ontvangst  Nummer Locatie  Activiteit  

Regulier 20-05-2012 N-HZ-2012- Vrouwe Cecilialaan 41 Plaatsen van een  

  0086    carport  

Regulier 24-05-2012 N-HZ-2012- Schepen van Collhof 1 Veranderen van  

  0087    kozijn

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.

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

reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit     datum  

25/05/2012 N-HZ-2012-0059 Hongarije 2 Bouw RO Uitbreiden woning 25/05/2012

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan Stichting Wielerbelang Schijndel is medewerking verleend voor 

de doorkomst van de internationale meerdaagse wieleretappe 
wedstrijd onder de naam Ster ZLM Toer op zondag 17 juni 2012 
(verzenddatum 23 mei 2012);

• aan Van den Oever Expo Groep zijn vergunningen en ontheffingen 
verleend voor het organiseren van de outdoorbeurs “Game Fair” 
in de periode van 1 tot en met 3 juni 2012 op de terreinen van 
Hotel Restaurant De Collse Hoeve aan de Collse Hoefdijk 24 (ver-
zenddatum 24 mei 2012);

• aan Vrijetijdshuis Brabant zijn vergunning en ontheffing verleend 
i.v.m. de opening van het Van Gogh Megaportret op woensdag 30 
mei jl. op het terrein aan de Broekdijk/Gerwenseweg (verzendda-
tum 24 mei 2012);

• aan de heer Raaijmakers zijn vergunning en ontheffingen verleend 
voor het organiseren van een Open dag en een sponsoractie voor 
Poolse kinderen aan het adres Hool 15 op zondag 3 juni 2012 
(verzenddatum 25 mei 2012);

• aan de heren Van Lieshout, Van de Sande en mevrouw Bunthof-
Deelen is een ontheffing verleend voor het schenken  van zwakal-
coholhoudende dranken op het speciaal daartoe ingericht terras 
in de omgeving van de Lindeboom aan de Berg tijdens de Van 
Goghmert op zondag 10 juni 2012 (verzenddatum 25 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, 31 mei 2012           
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Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

Voor ideeën en recepten:www.tebak.keurslager.nl
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SPECIAALZAAK
IN AARDAPPELEN

GROENTE EN FRUIT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WEEKENDRECLAME: 1 EN 2 JUNI: 
Soepgroenten, 250 gram .................0,99
EK tommies, per potje .....................1,35
Champignons, per bakje ....................0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAANDAG 4 JUNI:

Wittekool, panklaar, 1/2 kilo ............0,69
DINSDAG 5 JUNI:

Spitskool, panklaar, 1/2 kilo,   ..........0,99
WOENSDAG 6 JUNI:

Savooiekool, panklaar 1/2 kilo ........0,89
DONDERDAG 7 JUNI:

Rauwkost, 1/2 kilo ............................0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEHELE WEEK VAN 1 T/M 7 JUNI:
Nw oogst kiwi’s, 8 stuks .................1,99
Jonagold, 2 kilo ................................1,99
Wittekool knofl ook-salade, 250 gram 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks ...........1,99

Iets te vieren?
Wij hebben de party pan.

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

Saté vlees 
Met gratis satésaus, 500 gram ............5,95 
Filet Puur, 100 gram ......1,75 
Pasta Pesto salade
Nieuw 300 gram ..............................3,75 
Rucolarol
100 gram ...............................................2,00  
Biefstuk spiesen
100 gram  ..........................................1,95 
Kalfs spiesen
100 gram  ..........................................2,95 

 

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

LET OP: 
actie loopt nog t/m 3 juni

    

Schiesser hemdjes
100% katoen 38 t/m 50
van 15,95 voor 9,95

Mey light (jazz pants)
wit/huidskleur  
Normaal per stuk 12,95
Nu 2 voor 19,95

Alleen op zondag 3 juni
25% korting op:
Nachthemden, pyjama’s 
en badpakken

3 juni Mei’se mèrt!
geopend van 11.00 tot 17.00 uur

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

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

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

  

Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

Proef de volle smaak 
van ambacht 

bij 
Bakkerij Verhallen

Zonnepitten 
brood

Victoria vlaai
             middel 

Actie geldig van 1 juni t/m 7 juni:

€ 2,10

€ 6,75

Bijna al onze broodjes gaan warm de deur uit.

                        Sloggi -actie         
Bij aankoop van 3 dames of herenslips

de 4de GRATIS!



SPECIALITEIT VAN HET HUIS

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Haas op stok
“Special”, 100 gram ....................................................................................225

Kipfi let en snijworst
“Duo”, samen voor .........................................................................................279

Salade van deze week:
Ham-Aspergesalade, 100 gram .........129

 DEZE WEEK KEURKOOPJE:

Satévlees 
met gratis satésaus, 500 gram 595  

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

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

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.

Special: Filet Puur   
100 gram ......................................................................................................................175

Keukens met Klasse!

www.vandenboomkeukens.nl

Ekkersrijt 2004 

5692 BA Son

0499 - 47 53 81 

Ook leverancier
van Big Green Eggs

Captain Morgan
Jamaica rum

70cl … €12,95
The Famous Grouse

Met gratis oranje EK-shirt
100cl … €20,95

Smeets
Jonge jenever

100cl … €9,95
Nuenens Bakske

Koffielikeur
70cl … €11,95

Acties geldig tot en met 21 juni

Schoonheidsbehandelingen 
nu ook op Dinsdagavond 

(op afspraak)  
 

Bekijk de leukste Beauty-arrangementen 

www.blush-beauty.nl 

Berg 33 Nuenen  tel: 06-13701730 
‘t nostalgische witte huisje tegenover de Lindeboom 

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

Beauty  Arrangementen 
voor jou alleen of samen met  

vriendinnen 

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

onze prachtige kookstudio.

Voor iedere gelegenheid,
zowel zakelijk als privé.

Vanaf 10 personen bent u al
van harte welkom!

Kookworkshops | Walking dinner
Recepties | Jubilea | Teambuilding 

Vergader- en presentatieruimte
Vraag vrijblijvend om info of maak

gerust een afspraak.

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

www.johngevenstudios.nl

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

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

Vergelijken kost niets, 
teveel betalen voor uw hypotheek 

komt elke maand terug!

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

www.straatman-kolsters.nl
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  Vacaturebank vrijwilligers 

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

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

Dorpsboerderij Weverkeshof vrijwilligers voor ondersteuning van de tuinploeg en het terreinonderhoud maandagmorgen en in overleg

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

voetbalclub RKSV Nuenen vrijw. v.h. groenonderhoud, netjes houden van het sportpark ochtenden, in overleg
 vrijw. als cameraman/-vrouw v. vastleggen wedstrijden/trainingen (ter analyse) opleiding wordt verzorgd 

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

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

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

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

St. Culturele Activiteiten Nuenen medew. grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie-atelier en teken- schilder- model-atelier       ca. 2 u. p. wk.
 medew. algemeen beheer en webmaster 

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

Brainport monitor 2012: 4800 banen erbij Automotive en High Tech Systems

Economie slimste regio toont veerkracht
 
Brainport Regio Eindhoven slaat zich goed door de economische crisis 
heen. Dat blijkt uit de Brainport Monitor 2012 die donderdag 24 mei is 
gepresenteerd. De regionale economie groeide in 2011 met 3,2% ver boven 
het Nederlands gemiddelde van 1,2%. De export leverde hier een grote bij-
drage aan. Deze steeg met 7%. Ook in 2010 groeiden zowel de economie als 
de export fors.
De groei van de economie resulteerde 
in veel nieuwe banen in de speerpunt-
sectoren van Brainport Regio Eindho-
ven. In High Tech Systems & Materials 
steeg het aantal banen met 3.600, een 
groei van 10%. In Automotive kwamen 
er 1.200 banen bij, een groei 19%.
Ook op andere onderdelen ontwikkel-
de de arbeidsmarkt zich positief. De 
werkloosheid in Brainport Regio Eind-
hoven bevindt zich al sinds 2005 onder 
het Nederlands gemiddelde. Dat is op-
vallend, gezien de grote conjunctuur-
gevoeligheid van de regio. Verder heeft 
de regio voor het derde jaar op rij een 

positief migratiesaldo. Vooral het aan-
tal Aziaten in de regio groeit fors. In 10 
jaar tijd is het aantal meer dan verdub-
beld. Deze aantrekkingskracht van de 
regio op internationale kenniswerkers 
is een belangrijke troef voor de toe-
komst. Tal van rapporten en beleids-
studies laten zien dat de vraag naar 
hoogopgeleide technici blijft toene-
men. Talent zal steeds meer internati-
onaal geworven worden, door zowel 
bedrijven als landen. Daarnaast kampt 
de regio met een stijging van het aantal 
ouderen en een daling van het aantal 
jongeren.

Brainport Regio Eindhoven presteert 
goed op de technologie indicatoren. 
De regio Zuidoost-Brabant is de R&D 
hotspot van Nederland, waar 390 mil-
joen euro publieke R&D en 2,1 miljard 
euro private R&D wordt besteed. Ver-
der is Brainport Regio Eindhoven in 
Europa de regio met het hoogste aan-
tal geregistreerde patenten. Voor het 
eerst sinds jaren laten de statistieken 
een stijging van de publieke R&D uit-
gaven zien. Toch zijn deze publieke 
uitgaven in internationaal perspectief 
nog steeds te laag. Vergeleken met de 
twintig meest innovatieve regio’s van 
Europa heeft de regio de laagste pu-
blieke R&D uitgaven.

Onderzoek van EIM naar onderne-
merschap in Brainport Regio Eindho-
ven laat zien dat deze regio meer on-
dernemers telt dan gemiddeld in 

Nederland.  Ook zijn er meer nieuwe 
ondernemers gevestigd dan in de rest 
van Nederland. Het aantal mensen dat 
pas is gestart of bezig is met de start 
van een bedrijf is relatief hoog . Ook is 
de houding van de bevolking tegen-
over ondernemerschap positiever dan 
gemiddeld in Nederland.
Mobiliteitsgegevens laten zien dat het 
aantal vervoersbewegingen stijgt. De 
drukte op de wegen in Zuid-Neder-
land is de afgelopen jaren harder ge-
groeid dan gemiddeld. Eindhoven Air-
port is de grootste en snelst groeiende 
regionale luchthaven van Nederland, 
met 2,7 miljoen passagiers in 2011.

De Brainport Monitor 2012 en de sa-
menvatting daarvan laten de economi-
sche ontwikkeling en de concurrentie-
positie van Brainport Regio Eindhoven 
zien. De Brainport Monitor 2012 is de 
vijfde editie van de jaarlijks verschij-
nende Brainport Monitor. De 38 ma-
cro-economische indicatoren en de 
analyse van ruim 50 onderzoeksrap-
porten in het rapport geven een sa-
menhangend beeld van de verschillen-

de dimensies van het regionale 
ecosysteem. De indicatoren in de 
Brainport Monitor 2012 beschrijven 
zowel Zuidoost-Brabant (ZOB) als de 
grotere regio Zuidoost-Nederland 
(ZON) waar Brainport Regio Eindho-
ven de kern van is.

De Brainport Monitor wordt uitge-
bracht door Brainport Development. 
Brainport Development is een ont-
wikkelingsmaatschappij nieuwe stijl. 
Met vertegenwoordigers uit bedrijfs-
leven, kennisinstellingen en overheid 
werkt zij aan het versterken van Brain-
port Regio Eindhoven, belangrijke pij-
ler van de Nederlandse economie.

Meer inbraken maar weinig veroordelingen

2012 bewijst zich het jaar van de inbreker
In Nederland is het aantal inbraken de afgelopen 3 jaar gestegen en ook 
voor 2012 liggen we op koers voor een nieuwe stijging. De gemiddelde 
inbraak duurt slechts 3 minuten en wordt in de meeste gevallen uitgevoerd 
door een veelpleger. De kans op herhaling van de misdaad is bij inbraken 
ongekend hoog, dit is ook niet zo verrassend als men de cijfers bekijkt. 

De straffen in Nederland liggen laag, 
terwijl er voor inbrekers een alsmaar 
groeiende collectie dure elektronica   
bij de consumenten thuis ligt. Blijk-
waar weegt de beloning van een suc-
cesvolle inbraak steeds sterker op te-
gen de justitiële maatregelen. De 
geringe kans op veroordeling (8% van 
de inbraken krijgt succesvol strafrech-
telijk vervolg) biedt ook weinig per-
spectief voor verbetering in de nabije 
toekomst.

Nederland in illuster rijtje met Est-
land & Groot Britannië
Gelukkig is de situatie hier in Neder-
land nog beter dan in bijvoorbeeld En-
geland, lijstaanvoerder in Europa, 
waar het aantal inbraken 30% boven 
het Europees gemiddelde ligt. In Zwe-
den kunt u de voordeur overigens ge-
rust open laten staan, hier worden al 
jaren de minste inbraken in Europa 
gepleegd.

Steeds meer bizarre situaties met 
onervaren inbrekers
Naast de grote hoeveelheid veelple-
gers is er ook een groeiende groep on-
ervaren jongeren (15-25 jaar). Deze 
zogenaamde “gelegenheidsinbrekers”   
pakken de zaken vaak een stuk minder 
professioneel aan. Eerder dit jaar bel-
de een 27-jarige inbreker uit Utrecht 
zelf de politie nadat deze op heterdaad 
werd betrapt en opgejaagd door de be-
woners van het pand. De ongelukkige 
dief sloot zichzelf op in de badkamer 
tot de politie arriveerde. Ook werd in 
maart dit jaar bij een inbraak in Hoog-
eveen melding gemaakt van diefstal 
van 4 anderhalve meter lange pythons. 
Wat de inbrekers dit jaar nog meer 
voor verassingen in petto hebben laat 
zich moeilijk raden. Een extra oog op 
de beveilig van uw woning of be-
drijfspand kan geen kwaad als u deze 
zomer op vakantie gaat. Meer info  
www.slotenmakers-rotterdam.nl/.

Feliciteren  geslaagden
Rond de Linde wil in de komende 

periode, net zoals in de voorgaande 
jaren, haar lezers in de gelegenheid 

stellen om de Nuenense jeugd te 
feliciteren. De felicitatie kunnen 

gestuurd worden naar: 
geslaagden@ronddelinde.nl

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

BerkenBos 6  •  5672 Ak nuenen  •  tel. 040 - 283 12 00  •  fAx 040 - 283 60 55
drij.mes@iAe.nl  •  www.drukkerijmesserschmidt.nl

Voor al uw drukwerk
 • Zakelijk drukwerk
  - briefpapier
  - vervolgvellen
  - zakenkaartjes
  - enveloppen
 • Foliedruk
 • Flyers / Brochures
 • (XL) Posters
 • Kranten / Folders
 • Stickers / Etiketten
 • Familiedrukwerk
 • Ontwerpen

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

De naakte 
waarheid!

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   3 07-05-12   11:17

VITO DE TEGELZETTER
Exclusieve badkamers en toiletten

Complete wc en badkamer renovatie
Wij zijn gespecialiseerd in het leggen van 

natuursteen en keramische tegels.
Wij leggen zowel lijm als specie vloeren.

U bent bij ons aan het goede adres.

Tel. 06-16427785 / 040-2574482 • info@marmolucido.nl

redactie@ronddelinde.nl

Redactionele artiklen dienen als digitaal bestand 
uiterlijk op maandag om 17.00 uur 
in het bezit te zijn van de redactie



LINDEBLAADJES per FAX of E-MAIL opge-
geven, worden NIET GEPLAATST indien niet 
vooruit betaald is. Er volgt geen tegenbericht

LINDEBLAADJES

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

HOE GAAT DAT?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

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

WIJ VERHUREN 
BOXEN VOOR 

TIJDELIJKE
OPSLAG

Lieshout
INFO: 06 - 53 86 35 12

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.

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

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

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

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

praktijk voor persoonlijke bewustwording

LEEF JE LEVEN
        

gelukkiger met jezelf en je relaties
      

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

 

     

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.

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

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

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

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

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

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

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

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

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

Ekkersrijt 2023  Son
0499 - 460044


STUK?

AIRCO
Léan Mesman BV

AUTO

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

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

Verbouwings leegverkoop 
Sanitaircentrum Nuenen 
De Pinckart 49, Nuenen. 
Open woensdag t/m vrij-
dag 13.30-18.00 uur, za-
terdag 10.00-16.00 uur.

Voor al uw tuinwerk-
zaamheden: Tuinonder-
houd, Tuinrenovatie, deels 
Tuinaanleg. Werkzaam in 
omgeving Nuenen/Eindho-
ven oost (Tongelre/Woen-
sel). Tel. 06-81595830.

 

Osteopathie 
Mark Meulenbroeks

Fysiotherapie Nuenen
Vincent van Goghstraat 259

5691 DT Nuenen

Tel: 06 - 58 96 12 31
osteopathiemeulenbroeks@gmail.com

www.osteopathiemeulenbroeks.nl

Koopruil: Wij zoeken in 
Nuenen een bungalow 
voor een koopruil met 
mooi appartement in Eind-
hoven (136m2 incl. balkon) 
Appartementen complex 
Kloosterdreef. Mgr. Swin-
kelsstraat 15, Via AB Ma-
kelaars tel. 040 2309222.

Wij zoeken partime op-
roepkrachten (scholie-
ren) graag per direct be-
schikbaar voor inpakwerk-
zaamheden in Gerwen. 
Meer info: stuur een mail 
naar info@qulity-lighting.nl 
of bel 06-12250663 Bgg. 
040- 2835050.

Wie heeft tijdens de Soul-
party onze jassen (spijker 
+ blauwe coat meegeno-
men. Zou je die a.u.b. bij 
het Klooster af kunnen 
geven neem aan dat jij er 
niets aan hebt, wij misen 
ze.

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

Nieuw!
U kunt nu ook 
gebruik maken 

van onze nieuwe 
versautomaat 

voor asperges 
en aardbeien 

buiten de 
openingstijden

(Alleen muntgeld)

Onze (groot)ouders Toon en Etta Bouw 
zijn a.s. zaterdag 2 juni 50 jaar getouwd. 

Van harte gefeliciteerd hiermee en we 
hopen er een leuke dag samen van te maken.

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
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Karel en Corrie Janssen
50 jaar getrouwd
Nadat ze in 1962 getrouwd waren, zijn ze al vrij snel aan de Mgr Frenken-
straat in Gerwen gaan wonen. Anderhalf jaar geleden zijn ze verhuisd naar 
een appartement op het Oog in Nuenen. Daar wonen ze met veel plezier en 
hebben daar hun stekje gevonden, zo midden in het centrum.
Tijdens hun huwelijk zijn ze verrijkt 
met een zoon en twee dochters. Daar-
naast hebben ze nog drie prachtige 
kleinkinderen: Laura (12), Nicole(8), 
en Fu Kui(5).
Karel is in Nuenen vooral bekend door 
zijn werkzaamheden als pompbedien-
de bij garage de Rooij, en later bij de 
“witte pomp”; van d e Kerkhof. Hij 
heeft altijd met veel plezier gekorfbald 
bij NKV en in de  vrije tijd die nog 
restte was hardlopen een passie, met 
als uitschieter de hele marathon van 
Eindhoven.

Corry heeft zich voornamelijk bezig 
gehouden met het draaiende houden 
van het gezin, en het opvoeden van 
hun 3 kinderen. In haar jonge jaren 
heeft ze met veel succes  op hoog ni-
veau geturnd. 

Iedere maand wordt er nog gezellig 
bijgekletst met 5 andere ‘turnsters’ uit 
die tijd, dus een vriendschap die al 
meer dan 50 jaar standhoudt.

Samen hopen Karel en Corrie nog vele 
jaren van het leven te genieten. 

Het Van Gogh Trio 
in het Van Goghkerkje
Op zaterdagavond 9 juni van 20.00-21.00 uur is er een concert in het van 
Goghkerkje te Nuenen, Papenvoort 2a te Nuenen. De entree bedraagt  € 
10,-.
  
Het Van Gogh Trio bestaat uit Mea van Delden-harp, Myra van Groenden-
dael-viool/altviool  en  Jenneke Bosch-fluit. Allen zijn zowel enthousiast uit-
voerend musicus als muziekpedagoog. Zij spelen graag impressionistische 
muziek (rond 1880-1920). Een muziekstijl waar de kleurschakeringen zor-
gen voor een sfeer die u ook kunt `proeven` uit de schilderkunst van deze 
tijd, zoals bij de befaamde schilder van Gogh die in Nuenen woonachtig is 
geweest (1883-1885). Zij spelen werken uit verschillende perioden en in ver-
schillende samenstellingen. Het zal een afwisselend en kleurrijk programma 
worden, waar componisten als Debussy, Kibbe, Loeillet en Bizet de revue 
zullen passeren.

Van Gogh Trio: Myra van Groendendael  - altviool, Jenneke Bosch – fluit  en 
Mea van Delden -harp         

Van Goghtocht vanuit Nuenen

Voor fi etsende families en 
stoere toerrijders
 
Op zondag 10 juni wordt de Van Gogh-fi etstoertocht verreden. Deze tocht 
biedt voor elke fi etser van jong tot oud wat wils. Deelnemers kunnen kiezen 
uit drie afstanden: 50 kilometer voor de recreatieve familietocht, 100 kilo-
meter voor de rustige toerfi etser en 150 kilometer voor de meer getrainde 
toerrijder. De organisatie is bij Toerclub Nuenen in goede handen.
Ravenstein op de route
De toertocht voert door fietsvriende-
lijke gebieden vanuit Nuenen richting 
Ravenstein. De 150 km-tocht gaat 
naar het land van Maas en Waal. In de 
routes zijn mooie binnenweggetjes 
opgenomen. De tochten over drie af-
standen zijn prima uitgepijld en de 
deelnemers krijgen een routebeschrij-
ving. Alle deelnemers doen gratis mee 
aan een tombola met leuke prijsjes. 

Van recreant tot toerfi etser
Toerclub Nuenen heeft gekozen voor 
alle categorieën fietsers, van recreant 
tot geoefende toerrijder. Zo is de 50 
km-tocht uitgezet voor families, 

De organisatie is bij Toerclub Nuenen in goede handen……

vrienden en kennissen om samen een 
mooie fietstocht te rijden. Inschrijven 
en vertrekken voor de familietocht 
kan tussen 9.00 en 10.30 uur. Vertrek 
vanaf café Schafrath Park 35 in Nue-
nen. Voor de 100 en 150 km is de in-
schrijving en start tussen 8.00 en 9.00 
uur. Deelname kost 1,50 euro voor de 
50 km en 4,00 euro voor de 100/150 
km, leden van de Nederlandse Toer-
fietsunie (NTFU) krijgen 1 euro kor-
ting.
De NTFU-leden gaan met Scan & Go 
sneller van start. Geen briefjes invul-
len, maar na betaling de barcode van 
de NTFU-kaart inscannen en vertrek-
ken.

Avondvierdaagse Nuenen
Van  dinsdag  5  t/m  vrijdag 8  juni vindt voor de 43ste keer de Nuenense 
Avondvierdaagse plaats. Dus de kinderen kunnen hun wandelschoenen 
weer uit de kast halen. Natuurlijk bent u als volwassene ook van harte wel-
kom.
De wandelaars hebben keuze uit drie 
afstanden en wel  5, 8 en 12 km, start 
om 18.30 uur. Daarnaast is er ook een 
speciale rolstoelroute uitgezet, ook 
geschikt voor rollators en wandelwa-
gens. Er wordt gestart vanuit één loca-
tie, de velden van Honk en Softbalclub 
Nuenen aan de Lissevoort. Er zijn 
mooie en interessante routes door de 
dreven en velden op Nuenens grond-
gebied uitgezet.

Dit jaar valt de tocht samen met de 
week van de Nederlandse Avondvier-
daagse . Het is belangrijk dat kinderen 
30 minuten per dag bewegen, dat doen 
ze nu nog te weinig. De Avondvierdaag-
se brengt ze vier dagen in beweging. Als 
je wandelt ontmoet je anderen, boven-
dien is het ook nog eens goed voor je. 
En regent het nu tijdens de wandeling 
denk er dan aan: hoe slechter het weer 
hoe groter de saamhorigheid.

Inschrijven op de eerste avond aan het 
startbureau in de Lissevoort of bij 
voorinschrijving (met korting) op 
dinsdag 29 en donderdag 31 mei van 
19.00 tot 21.00 uur in sportcomplex de 
Drietip.

Beste ouders, in het kader van de spor-
tieve prestatie van deze vooral jeugdi-
ge deelnemers willen wij toch de aan-
dacht vestigen op de beloning bij de 
laatste avond. Geef in plaats van een 
snoepketting een gezonde ketting ge-
maakt van fruit en geen kunstmatige 
geur- kleur- en smaakstoffen.

De finish op de laatste avond is zoals 
gebruikelijk in het Park en er is dan 
begeleiding vanaf het gemeentehuis 
door Showkorps O&V.

Tenslotte doet de organisatie een be-
roep aan alle begeleiders maar vooral 
aan de automobilisten om tijdens de 
vier dagen tussen 18.00 en 21.00 uur 
extra alert te zijn omwille van de vele 
kinderen.

Politieberichten
Politie waarschuwt voor oplichter bejaarden
Politie Brabant Zuid-Oost waarschuwt voor een oplichter die geld afhandig 
maakt van oudere mensen.
De afgelopen weken heeft de politie meldingen ontvangen uit Nuenen, Hel-
mond, Mierlo en Deurne. De dader probeert met wisselende smoezen toegang te 
krijgen tot woningen van bejaarden en wint door zijn keurige uiterlijk vaak het 
vertrouwen van zijn slachtoffer. Meestal gebruikt hij verhalen over autopech of 
het tanken van verkeerde brandstof om vervolgens de slachtoffers geld afhandig 
te maken. Tot nu toe is er sprake van bedragen tussen de 200 en 450 euro. 
 De dader betreft een blanke man van ongeveer 25 jaar met een keurig uiterlijk. 
Hij heeft een smal gezicht, slank postuur en kort, zwart golvend/krullend haar 
en spreekt beschaafd Nederlands. De dader wordt verder door slachtoffers om-
schreven als een man met slanke handen en een puntige neus.

Inschrijven 
Kunst met een grote T
Kunst met een grote T is een uniek Nuenens fenomeen. Karakteristieke 
panden in de kern van het dorp zijn een weekeinde lang het podium voor 
amateur kunstenaars die hun werk voor een groot publiek tentoonstellen.
In het eerste weekeinde van oktober 
(zaterdag  6 en zondag 7) vindt weer  
de tweejaarlijkse expositie van ama-
teurkunstenaars in Nuenen plaats. 
Het comité wil nogmaals via deze her-

innering een oproep doen, aan allen 
die overwegen er aan deel te nemen.  
Dus iedereen die in zijn/haar vrije tijd 
hobby-matig schildert, beeldhouwt, 
tekent, sieraden maakt, keramiekstuk-
ken vervaardigt of wellicht foto- vi-
deokunst is van harte uitgenodigd 
Tot 15 juni staat de inschrijving open.  

Inschrijven kan door het inschrijffor-
mulier op de vernieuwde website, of 
een formulier dat u telefonisch kunt 
opvragen bij het secretariaat (283 
83185). 

Na inschrijving wordt u via mailing of 
schriftelijk op de hoogte gehouden 
van het verdere verloop. Van de in-
schrijving ontvangt U een bevestiging.  

Mocht U al ingeschreven hebben en 
geen bevestiging hebben ontvangen is 
dat mogelijk toe te schrijven aan de in-
novatie-werkzaamheden aan de web-
site. Neemt U in dat geval even con-
tact op met het secretariaat. 

Praktisch verkeersexamen
“100 % geslaagd”
 Woensdag 23 mei namen bijna 300 
leerlingen van groep 7 van alle 
basisscholen in de gemeente Nue-
nen deel aan het praktisch verkeers-
examen.

Burgemeester Maarten Houben gaf - 
na een kort gesprekje met de eerste 
startster- om 8.45 uur op de startloca-
tie bij de Wentelwiek het startsein. 
Daar starten ruim 160 kinderen en op 
de startlocatie Lissevoort begonnen er 
ruim 130 aan deze praktische oefe-
ning.
Van alle leerlingen werd voor vertrek 
de fiets gecontroleerd op enkele ele-
mentaire voorwaarden; zo nodig wer-
den bijvoorbeeld alsnog reflectoren 
op de fiets gemonteerd. Niet alle deel-
nemers hadden kennelijk gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid tot voor-
controle, vooral mountainbikes zijn 
standaard niet steeds volledig volgens 
de voorwaarden uitgerust.
Mede begunstigd door het fantasti-
sche weer kijkt de Nuenense afdeling 
van Veilig Verkeer terug op een zeer 
geslaagde actie. . 

Plantenwandeling 
van IVN Nuenen
Op maandag 4 juni nodigt IVN Nue-
nen u uit om mee te gaan wandelen 
in natuurgebied de Boktse beem-
den. 

Een kleinschalig landschap, met veel 
houtwallen en vochtige weilanden te-
gen de Dommel aan. Een interessant 
gebied voor vogel- en plantenliefheb-
bers.  Vertrek per fiets om 19.00 uur 
vanaf Het Klooster. Start wandeling 
iets later vanaf de hoek Italiëlaan/An-
conalaan in Eindhoven. Laarzen sterk 
aanbevolen, deelname is gratis, info: 
2844414.

Flessenactie 
jongerenkoor 
Jocanto
 
Op woensdag 6 juni, donderdag 7 
juni, vrijdag 8 juni en zaterdag 9 
juni houdt Jongerenkoor Jocanto in 
Nuenen weer haar jaarlijkse Fles-
senactie. Er worden dan lege fl essen 
met statiegeld bij u opgehaald. Met 
de opbrengst ervan worden vervol-
gens een heel jaar onze activiteiten 
bekostigd. 
 
Men komt bij u langs op woensdag-, 
donderdag- of vrijdagavond tussen 
18.00 uur en 22.00 uur of zaterdag tus-
sen 10.00 uur en 17.00 uur. Ze zijn 
herkenbaar aan onze blauwe en rode 
polo’s met hun logo erop. U kunt de 
flessen ook buiten klaar zetten met het 
briefje erbij dat er bij u in de bus ge-
daan is, dan hoeft er zelfs niet bij u 
aangebeld te worden.. 
 
Ze komen alleen bij de huizen in Nue-
nen langs. Inwoners van Gerwen of 
Nederwetten of een van de omringen-
de gemeenten die toch een bijdrage 
willen leveren, kunnen dat laten weten 
via flessenactie@jocanto.nl. Zij zullen 
u dan laten weten hoe u toch een bij-
drage kunt leveren. Op de site, www.
jocanto.nl, kunt u zien of ze al bij u 
langs geweest zijn. Mochten ze u mis-
gelopen zijn dan kunt u hen bereiken 
op het onderstaande nummer.
Als u nog vragen heeft, kunt u hen be-
reiken op het eerder genoemde e-
mailadres, en tijdens de dagen van de 
flessenactie kunt u hen ook bereiken 
op 06-20560080.

Verloren sleutels
Wie heeft er sleutels gevonden op 

zondag 27 of maandag 28 mei. 
Waarschijnlijk ben ik ze verloren 

in de buurt van het park in 
Nuenen. Ze zijn te herkennen aan 
een opvallende Opel-sleutelhan-
ger. Graag contact opnemen met 

jw jansen, 06-26870490.



Geldig op 2e Pinksterdag 28 mei

Westphal Advocatuur

Westphal Advocatuur

S T O O P         T U I N E N
E X C L U S I E F  V O R M G E G E V E N  E N  S F E E R V O L

Vincent van Goghstraat 72

5671 GZ Nuenen

Tel.: 040 - 28 31 868

www.dierenklinieknuenen.nl

info@dierenklinieknuenen.nl

Buro Verhallen B.V. accountancy
Kantoor voor administratieve en fiscale dienstverlening   

Spec iale dank aan Rabobank en Rotary Nuenen voor de fi jne samenwerking 
bij het organiseren van de fi nale van Rabobank-The Voice of Nuenen. 

Jos & Karina Stoop

BEDANKT!
Het multiculturele evenement KleurenKaravaan 2012 was een geweldig succes!

KleurenKaravaan is een evenement zonder winstoogmerk. Wij zijn dus volledig afhankelijk van sponsoren. Bedrijven die 
dit evenement een warm hart toedragen en ons fi nancieel steunen om KleurenKaravaan elk jaar met Pinksteren weer 

mogelijk te maken. Ook dit jaar weer!

KLEURENKARAVAAN DANKT HAAR SPONSOREN.
Denkt u aan deze bedrijven als u producten of diensten nodig heeft die zij aanbieden?

 
 

DE AARDAPPELETERS 

De Verhuurspecialist
verhuur van alle feestbenodigdheden

www.verkeersopleidingkriegenbergh.nl

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

• Motor
• Bromfiets
• Aanhanger
• Theorielessen

Voor meer informatie:
Weverstraat 14 A
5671 BC Nuenen

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

RIJLESSEN MET BOVAG GARANTIE

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

Auto rijles vanaf 16,5 jaar

40 jaar!

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Was Elvis in Nuenen?

‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-Nederland
Elvis’ manager, de beruchte Kolonel 
Parker, is van oorsprong uit Breda 
afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 
Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 
heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 
in de Verenigde Staten verbleef, kon 
hij het land niet in of uit. Hij heeft 
daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 
dienstplicht naar Duitsland vertrok, 
verzocht een brief aan zijn moeder te 
bezorgen in de veronderstelling dat 
deze nog in Breda leefde en woonde. 
Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 
1958 overleden is. Elvis wist dit 
natuurlijk niet en is haar achterna 
gereisd naar Eindhoven.

Verschillende getuigen menen Elvis 
gezien te hebben in Breda op die 
bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 
er is nog een bewijs: de overeenkomst 
tussen haar naam die op de envelop 
stond geschreven, Maria Elisabeth 
van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 
latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 
Toeval? 

Elvis-Nuenen
Elvis lag tijdens zijn dienstplicht 
1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 
gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 
Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 
en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 
afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 
ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht
Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 
regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 
hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 
Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-
maal mensen met een bijzonder verhaal.

Dit keer een ander bijzonder verhaal. 
Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 
levenslustige ogen en een bos met 
krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 
meegemaakt in zijn leven die hij graag 
wil delen met anderen. Hij wil graag 
op zijn manier een steentje bijdragen 
aan het verwerken van verdriet en 
pijn door te praten met lotgenoten of 
met mensen waarvan een gezinslid 
hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 
waarmee hij een leuke band kan 
opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 
om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. 

Het verhaal van Kaspar
Kaspar heeft me uitgenodigd voor 
een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 
schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 
geleden is hij in een klap één ander 
mens geworden, in één klap hadden 
zijn ouders een andere zoon, in één 
klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 
2005 werd Kaspar door een roekeloze 
automobilist van zijn fiets gereden en 
klapte op de weg. 

De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 
kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 
en een gecompliceerde beenbreuk. 
Tussen het praten door laat hij mij de 
pinnen zien die bij hem in zijn been 
hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 
de lichamelijke ongemakken bijna 
niet meer zichtbaar of voelbaar, het 
hersenletsel is echter altijd aanwezig 
en beïnvloed zijn leven elke minuut 
van de dag. Kaspar is een jongeman 
waaraan zeker niet te zien is wat hij 
allemaal heeft meegemaakt. Hij is 
model geweest, vanwege zijn looks, 
zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 
modebewust, op de hoogte van de 
laatste snufjes en gadgets en hij weet 
wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 
vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik. 
 
Het gebeurde in Eindhoven na een 
avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 
bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 
heel goed uit dit ongeluk gekomen 
mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 
opnieuw moeten leren lopen, eten, 
praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 
vreemds. Kaspar nam een heerlijke 
duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 
weer goed geleerd, alleen dat je onder 
water niet kunt ademen waren zijn 
hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 
letterlijk en figuurlijk heeft moeten 
worstelen om zijn leven weer op de rit 
te krijgen.

De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 
hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 
wel maar er moet zelf goed gezocht 
worden naar gerichte en passende 
hulp. Veel organisaties werken te 
algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 
contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 
het gebied van NAH. Deze mensen 
zullen een assistent zoeken voor Kas 
die hem met dagelijkse zaken gaat 
helpen. Het is belangrijk dat hij een 
normaal leven krijgt met zelfstandig 
wonen en werken. Dat wonen gaat 
zeker lukken alleen het vinden van 
een leuke baan die past bij Kaspar zal 
lastiger zijn.  
 
Half januari is Kaspar begonnen aan 
een opleiding in Eindhoven in DTP. 
Hij krijgt privéles en er is begonnen 
met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 
wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 
DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 
spiegelreflex camera gekocht om ook 
zelf goede foto’s te kunnen maken die 
hij kan bewerken voor opdrachten. 
Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 
enthousiasme zal hem daarbij zeker 
helpen. 

Maar werk is niet het enige waar hij 
naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 
zitten in een ander leven dan dat hij 
zit. Zij volgen nog een studie of zijn 
net begonnen met werken. Op stap 
gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 
teveel beelden en geluiden bij hem 
binnenkomen die hij niet allemaal 
goed kan verwerken. Veel mensen uit 
Nuenen zullen Kaspar kennen maar 
dat wil niet zeggen dat hij niet in een 
soort van isolement zit. Hij zou zo 
graag met mensen in contact komen 
om over zijn leven te praten of het 
verhaal van een lotgenoot aan te 
horen om op die manier iemand 
anders te helpen. Ook wil hij graag 
een balletje slaan op de tennisbaan of 
gewoon een eind wandelen. Hij heeft 
energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 
uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 
zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 
genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”

In contact komen met Kaspar
Wilt u in contact komen met Kaspar 
om met hem te praten over zijn of uw 
verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 
of wilt u gewoon een terrasje pikken 
of een balletje slaan met hem, bel dan 
naar tel. 040-2838083 of mail naar 
kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 
Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 
Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-
land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-
ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 
Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 
Nuenen te danken aan één van de 
minder bekende aspecten van Elvis: 
zijn bewondering voor Vincent van 
Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 
tot 1885 in Nuenen en schilderde in 
die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 
waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 
en levensinstellingen. Zij deden 
alleen maar wat zij niet laten konden; 
de één via beeld, de ander via geluid.

De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 
voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in 
Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 
vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 
vlooienmarkt begint om 10.00 uur 
en duurt tot 14.30 uur.

Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 
grote secondhand shop, waar van 
alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 
een onderdeeltje ergens van of wilt u 
uw speciale verzameling uitbreiden, 
kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 
weg van Lieshout naar Mariahout.

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

ZONDAG 3 APRIL
Welkom in de beeldentuin met atelier.
Geopen van 11.00 uur - 17.00 uur
Laat je verrassen door de vormen
en kleuren van Wim Heesakkers

Roeklaan 2 te Lieshout.
( 0 4 9 9 - 4 2 5 0 5 0 ) ( 0 6 - 3 0 0 0 5 6 6 9 )

Was Elvis in Nuenen?

‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-Nederland
Elvis’ manager, de beruchte Kolonel 
Parker, is van oorsprong uit Breda 
afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 
Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 
heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 
in de Verenigde Staten verbleef, kon 
hij het land niet in of uit. Hij heeft 
daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 
dienstplicht naar Duitsland vertrok, 
verzocht een brief aan zijn moeder te 
bezorgen in de veronderstelling dat 
deze nog in Breda leefde en woonde. 
Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 
1958 overleden is. Elvis wist dit 
natuurlijk niet en is haar achterna 
gereisd naar Eindhoven.

Verschillende getuigen menen Elvis 
gezien te hebben in Breda op die 
bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 
er is nog een bewijs: de overeenkomst 
tussen haar naam die op de envelop 
stond geschreven, Maria Elisabeth 
van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 
latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 
Toeval? 

Elvis-Nuenen
Elvis lag tijdens zijn dienstplicht 
1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 
gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 
Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 
en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 
afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 
ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht
Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 
regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 
hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 
Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-
maal mensen met een bijzonder verhaal.

Dit keer een ander bijzonder verhaal. 
Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 
levenslustige ogen en een bos met 
krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 
meegemaakt in zijn leven die hij graag 
wil delen met anderen. Hij wil graag 
op zijn manier een steentje bijdragen 
aan het verwerken van verdriet en 
pijn door te praten met lotgenoten of 
met mensen waarvan een gezinslid 
hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 
waarmee hij een leuke band kan 
opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 
om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. 

Het verhaal van Kaspar
Kaspar heeft me uitgenodigd voor 
een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 
schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 
geleden is hij in een klap één ander 
mens geworden, in één klap hadden 
zijn ouders een andere zoon, in één 
klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 
2005 werd Kaspar door een roekeloze 
automobilist van zijn fiets gereden en 
klapte op de weg. 

De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 
kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 
en een gecompliceerde beenbreuk. 
Tussen het praten door laat hij mij de 
pinnen zien die bij hem in zijn been 
hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 
de lichamelijke ongemakken bijna 
niet meer zichtbaar of voelbaar, het 
hersenletsel is echter altijd aanwezig 
en beïnvloed zijn leven elke minuut 
van de dag. Kaspar is een jongeman 
waaraan zeker niet te zien is wat hij 
allemaal heeft meegemaakt. Hij is 
model geweest, vanwege zijn looks, 
zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 
modebewust, op de hoogte van de 
laatste snufjes en gadgets en hij weet 
wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 
vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik. 
 
Het gebeurde in Eindhoven na een 
avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 
bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 
heel goed uit dit ongeluk gekomen 
mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 
opnieuw moeten leren lopen, eten, 
praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 
vreemds. Kaspar nam een heerlijke 
duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 
weer goed geleerd, alleen dat je onder 
water niet kunt ademen waren zijn 
hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 
letterlijk en figuurlijk heeft moeten 
worstelen om zijn leven weer op de rit 
te krijgen.

De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 
hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 
wel maar er moet zelf goed gezocht 
worden naar gerichte en passende 
hulp. Veel organisaties werken te 
algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 
contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 
het gebied van NAH. Deze mensen 
zullen een assistent zoeken voor Kas 
die hem met dagelijkse zaken gaat 
helpen. Het is belangrijk dat hij een 
normaal leven krijgt met zelfstandig 
wonen en werken. Dat wonen gaat 
zeker lukken alleen het vinden van 
een leuke baan die past bij Kaspar zal 
lastiger zijn.  
 
Half januari is Kaspar begonnen aan 
een opleiding in Eindhoven in DTP. 
Hij krijgt privéles en er is begonnen 
met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 
wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 
DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 
spiegelreflex camera gekocht om ook 
zelf goede foto’s te kunnen maken die 
hij kan bewerken voor opdrachten. 
Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 
enthousiasme zal hem daarbij zeker 
helpen. 

Maar werk is niet het enige waar hij 
naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 
zitten in een ander leven dan dat hij 
zit. Zij volgen nog een studie of zijn 
net begonnen met werken. Op stap 
gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 
teveel beelden en geluiden bij hem 
binnenkomen die hij niet allemaal 
goed kan verwerken. Veel mensen uit 
Nuenen zullen Kaspar kennen maar 
dat wil niet zeggen dat hij niet in een 
soort van isolement zit. Hij zou zo 
graag met mensen in contact komen 
om over zijn leven te praten of het 
verhaal van een lotgenoot aan te 
horen om op die manier iemand 
anders te helpen. Ook wil hij graag 
een balletje slaan op de tennisbaan of 
gewoon een eind wandelen. Hij heeft 
energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 
uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 
zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 
genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”

In contact komen met Kaspar
Wilt u in contact komen met Kaspar 
om met hem te praten over zijn of uw 
verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 
of wilt u gewoon een terrasje pikken 
of een balletje slaan met hem, bel dan 
naar tel. 040-2838083 of mail naar 
kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 
Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 
Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-
land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-
ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 
Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 
Nuenen te danken aan één van de 
minder bekende aspecten van Elvis: 
zijn bewondering voor Vincent van 
Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 
tot 1885 in Nuenen en schilderde in 
die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 
waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 
en levensinstellingen. Zij deden 
alleen maar wat zij niet laten konden; 
de één via beeld, de ander via geluid.

De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 
voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in 
Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 
vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 
vlooienmarkt begint om 10.00 uur 
en duurt tot 14.30 uur.

Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 
grote secondhand shop, waar van 
alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 
een onderdeeltje ergens van of wilt u 
uw speciale verzameling uitbreiden, 
kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 
weg van Lieshout naar Mariahout.

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 
Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 
11.00 tot 13.00 uur.
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.
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Welkom in de beeldentuin met atelier.
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en kleuren van Wim Heesakkers

Roeklaan 2 te Lieshout.
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Was Elvis in Nuenen?

‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-Nederland
Elvis’ manager, de beruchte Kolonel 
Parker, is van oorsprong uit Breda 
afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 
Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 
heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 
in de Verenigde Staten verbleef, kon 
hij het land niet in of uit. Hij heeft 
daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 
dienstplicht naar Duitsland vertrok, 
verzocht een brief aan zijn moeder te 
bezorgen in de veronderstelling dat 
deze nog in Breda leefde en woonde. 
Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 
1958 overleden is. Elvis wist dit 
natuurlijk niet en is haar achterna 
gereisd naar Eindhoven.

Verschillende getuigen menen Elvis 
gezien te hebben in Breda op die 
bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 
er is nog een bewijs: de overeenkomst 
tussen haar naam die op de envelop 
stond geschreven, Maria Elisabeth 
van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 
latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 
Toeval? 

Elvis-Nuenen
Elvis lag tijdens zijn dienstplicht 
1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 
gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 
Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 
en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 
afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 
ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht
Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 
regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 
hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 
Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-
maal mensen met een bijzonder verhaal.

Dit keer een ander bijzonder verhaal. 
Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 
levenslustige ogen en een bos met 
krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 
meegemaakt in zijn leven die hij graag 
wil delen met anderen. Hij wil graag 
op zijn manier een steentje bijdragen 
aan het verwerken van verdriet en 
pijn door te praten met lotgenoten of 
met mensen waarvan een gezinslid 
hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 
waarmee hij een leuke band kan 
opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 
om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. 

Het verhaal van Kaspar
Kaspar heeft me uitgenodigd voor 
een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 
schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 
geleden is hij in een klap één ander 
mens geworden, in één klap hadden 
zijn ouders een andere zoon, in één 
klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 
2005 werd Kaspar door een roekeloze 
automobilist van zijn fiets gereden en 
klapte op de weg. 

De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 
kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 
en een gecompliceerde beenbreuk. 
Tussen het praten door laat hij mij de 
pinnen zien die bij hem in zijn been 
hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 
de lichamelijke ongemakken bijna 
niet meer zichtbaar of voelbaar, het 
hersenletsel is echter altijd aanwezig 
en beïnvloed zijn leven elke minuut 
van de dag. Kaspar is een jongeman 
waaraan zeker niet te zien is wat hij 
allemaal heeft meegemaakt. Hij is 
model geweest, vanwege zijn looks, 
zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 
modebewust, op de hoogte van de 
laatste snufjes en gadgets en hij weet 
wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 
vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik. 
 
Het gebeurde in Eindhoven na een 
avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 
bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 
heel goed uit dit ongeluk gekomen 
mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 
opnieuw moeten leren lopen, eten, 
praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 
vreemds. Kaspar nam een heerlijke 
duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 
weer goed geleerd, alleen dat je onder 
water niet kunt ademen waren zijn 
hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 
letterlijk en figuurlijk heeft moeten 
worstelen om zijn leven weer op de rit 
te krijgen.

De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 
hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 
wel maar er moet zelf goed gezocht 
worden naar gerichte en passende 
hulp. Veel organisaties werken te 
algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 
contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 
het gebied van NAH. Deze mensen 
zullen een assistent zoeken voor Kas 
die hem met dagelijkse zaken gaat 
helpen. Het is belangrijk dat hij een 
normaal leven krijgt met zelfstandig 
wonen en werken. Dat wonen gaat 
zeker lukken alleen het vinden van 
een leuke baan die past bij Kaspar zal 
lastiger zijn.  
 
Half januari is Kaspar begonnen aan 
een opleiding in Eindhoven in DTP. 
Hij krijgt privéles en er is begonnen 
met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 
wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 
DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 
spiegelreflex camera gekocht om ook 
zelf goede foto’s te kunnen maken die 
hij kan bewerken voor opdrachten. 
Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 
enthousiasme zal hem daarbij zeker 
helpen. 

Maar werk is niet het enige waar hij 
naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 
zitten in een ander leven dan dat hij 
zit. Zij volgen nog een studie of zijn 
net begonnen met werken. Op stap 
gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 
teveel beelden en geluiden bij hem 
binnenkomen die hij niet allemaal 
goed kan verwerken. Veel mensen uit 
Nuenen zullen Kaspar kennen maar 
dat wil niet zeggen dat hij niet in een 
soort van isolement zit. Hij zou zo 
graag met mensen in contact komen 
om over zijn leven te praten of het 
verhaal van een lotgenoot aan te 
horen om op die manier iemand 
anders te helpen. Ook wil hij graag 
een balletje slaan op de tennisbaan of 
gewoon een eind wandelen. Hij heeft 
energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 
uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 
zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 
genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”

In contact komen met Kaspar
Wilt u in contact komen met Kaspar 
om met hem te praten over zijn of uw 
verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 
of wilt u gewoon een terrasje pikken 
of een balletje slaan met hem, bel dan 
naar tel. 040-2838083 of mail naar 
kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 
Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 
Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-
land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-
ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 
Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 
Nuenen te danken aan één van de 
minder bekende aspecten van Elvis: 
zijn bewondering voor Vincent van 
Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 
tot 1885 in Nuenen en schilderde in 
die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 
waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 
en levensinstellingen. Zij deden 
alleen maar wat zij niet laten konden; 
de één via beeld, de ander via geluid.

De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 
voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in 
Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 
vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 
vlooienmarkt begint om 10.00 uur 
en duurt tot 14.30 uur.

Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 
grote secondhand shop, waar van 
alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 
een onderdeeltje ergens van of wilt u 
uw speciale verzameling uitbreiden, 
kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 
weg van Lieshout naar Mariahout.

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 
Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 
11.00 tot 13.00 uur.
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.
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ZONDAG 3 APRIL
Welkom in de beeldentuin met atelier.
Geopen van 11.00 uur - 17.00 uur
Laat je verrassen door de vormen
en kleuren van Wim Heesakkers

Roeklaan 2 te Lieshout.
( 0 4 9 9 - 4 2 5 0 5 0 ) ( 0 6 - 3 0 0 0 5 6 6 9 )

Was Elvis in Nuenen?

‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-Nederland
Elvis’ manager, de beruchte Kolonel 
Parker, is van oorsprong uit Breda 
afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 
Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 
heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 
in de Verenigde Staten verbleef, kon 
hij het land niet in of uit. Hij heeft 
daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 
dienstplicht naar Duitsland vertrok, 
verzocht een brief aan zijn moeder te 
bezorgen in de veronderstelling dat 
deze nog in Breda leefde en woonde. 
Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 
1958 overleden is. Elvis wist dit 
natuurlijk niet en is haar achterna 
gereisd naar Eindhoven.

Verschillende getuigen menen Elvis 
gezien te hebben in Breda op die 
bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 
er is nog een bewijs: de overeenkomst 
tussen haar naam die op de envelop 
stond geschreven, Maria Elisabeth 
van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 
latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 
Toeval? 

Elvis-Nuenen
Elvis lag tijdens zijn dienstplicht 
1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 
gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 
Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 
en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 
afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 
ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht
Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 
regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 
hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 
Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-
maal mensen met een bijzonder verhaal.

Dit keer een ander bijzonder verhaal. 
Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 
levenslustige ogen en een bos met 
krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 
meegemaakt in zijn leven die hij graag 
wil delen met anderen. Hij wil graag 
op zijn manier een steentje bijdragen 
aan het verwerken van verdriet en 
pijn door te praten met lotgenoten of 
met mensen waarvan een gezinslid 
hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 
waarmee hij een leuke band kan 
opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 
om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. 

Het verhaal van Kaspar
Kaspar heeft me uitgenodigd voor 
een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 
schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 
geleden is hij in een klap één ander 
mens geworden, in één klap hadden 
zijn ouders een andere zoon, in één 
klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 
2005 werd Kaspar door een roekeloze 
automobilist van zijn fiets gereden en 
klapte op de weg. 

De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 
kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 
en een gecompliceerde beenbreuk. 
Tussen het praten door laat hij mij de 
pinnen zien die bij hem in zijn been 
hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 
de lichamelijke ongemakken bijna 
niet meer zichtbaar of voelbaar, het 
hersenletsel is echter altijd aanwezig 
en beïnvloed zijn leven elke minuut 
van de dag. Kaspar is een jongeman 
waaraan zeker niet te zien is wat hij 
allemaal heeft meegemaakt. Hij is 
model geweest, vanwege zijn looks, 
zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 
modebewust, op de hoogte van de 
laatste snufjes en gadgets en hij weet 
wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 
vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik. 
 
Het gebeurde in Eindhoven na een 
avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 
bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 
heel goed uit dit ongeluk gekomen 
mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 
opnieuw moeten leren lopen, eten, 
praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 
vreemds. Kaspar nam een heerlijke 
duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 
weer goed geleerd, alleen dat je onder 
water niet kunt ademen waren zijn 
hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 
letterlijk en figuurlijk heeft moeten 
worstelen om zijn leven weer op de rit 
te krijgen.

De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 
hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 
wel maar er moet zelf goed gezocht 
worden naar gerichte en passende 
hulp. Veel organisaties werken te 
algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 
contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 
het gebied van NAH. Deze mensen 
zullen een assistent zoeken voor Kas 
die hem met dagelijkse zaken gaat 
helpen. Het is belangrijk dat hij een 
normaal leven krijgt met zelfstandig 
wonen en werken. Dat wonen gaat 
zeker lukken alleen het vinden van 
een leuke baan die past bij Kaspar zal 
lastiger zijn.  
 
Half januari is Kaspar begonnen aan 
een opleiding in Eindhoven in DTP. 
Hij krijgt privéles en er is begonnen 
met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 
wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 
DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 
spiegelreflex camera gekocht om ook 
zelf goede foto’s te kunnen maken die 
hij kan bewerken voor opdrachten. 
Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 
enthousiasme zal hem daarbij zeker 
helpen. 

Maar werk is niet het enige waar hij 
naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 
zitten in een ander leven dan dat hij 
zit. Zij volgen nog een studie of zijn 
net begonnen met werken. Op stap 
gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 
teveel beelden en geluiden bij hem 
binnenkomen die hij niet allemaal 
goed kan verwerken. Veel mensen uit 
Nuenen zullen Kaspar kennen maar 
dat wil niet zeggen dat hij niet in een 
soort van isolement zit. Hij zou zo 
graag met mensen in contact komen 
om over zijn leven te praten of het 
verhaal van een lotgenoot aan te 
horen om op die manier iemand 
anders te helpen. Ook wil hij graag 
een balletje slaan op de tennisbaan of 
gewoon een eind wandelen. Hij heeft 
energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 
uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 
zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 
genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”

In contact komen met Kaspar
Wilt u in contact komen met Kaspar 
om met hem te praten over zijn of uw 
verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 
of wilt u gewoon een terrasje pikken 
of een balletje slaan met hem, bel dan 
naar tel. 040-2838083 of mail naar 
kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 
Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 
Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-
land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-
ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 
Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 
Nuenen te danken aan één van de 
minder bekende aspecten van Elvis: 
zijn bewondering voor Vincent van 
Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 
tot 1885 in Nuenen en schilderde in 
die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 
waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 
en levensinstellingen. Zij deden 
alleen maar wat zij niet laten konden; 
de één via beeld, de ander via geluid.

De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 
voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in 
Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 
vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 
vlooienmarkt begint om 10.00 uur 
en duurt tot 14.30 uur.

Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 
grote secondhand shop, waar van 
alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 
een onderdeeltje ergens van of wilt u 
uw speciale verzameling uitbreiden, 
kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 
weg van Lieshout naar Mariahout.

communication•interior
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Disney’s Magische Raam 
Het winkelend publiek heeft de interactieve Disneyland® Paris etalages ont-
dekt bij 5 Globe Reisburo’s, waaronder Globe Reisburo Lindonk te Nuenen: 

Vanaf 1 april viert Disneyland Paris 
haar 20e verjaardag. Daarom beleeft 
dit jaar het winkelend publiek ook in 
Nederland de magie van Disneyland 
Paris van wel héél dichtbij tijdens de 
interactie met Disney’s Magische 
Raam.

3, 2, 1… FLITS! 
Zoals elk meisje ervan droomt om met 
een prinses op de foto te gaan, zo 
droomt elke jongen ervan om oog in 
oog te staan met zijn actieheld. Dis-
neyland Paris nodigt kinderen van alle 
leeftijden uit om een foto te maken via 

het interactieve raam van Globe Reis-
buro en Disneyland Paris bij hen in de 
buurt. Vanaf 29 mei krijgen kinderen 
en hun ouders vier weken lang de mo-
gelijkheid om vlakbij huis een magisch 
moment te beleven, met als resultaat 
een unieke, gratis foto die mee naar 
huis mag worden genomen. 
Disney’s Magische Raam maakt nóg 
meer dromen waar! De Globe Reisbu-
ro’s zijn er klaar voor. Jij ook? Van 
dinsdag 29 mei t/m vrijdag 22 juni 
vind je het magische raam bij het Glo-
be filiaal in Nuenen aan de Parkstraat 
3a.

Ons Net uit op gewin 
over de rug van de kinderen
Onze kinderen van 8, 6 en 4 jaar kijken graag naar de Belgische kinderzender Ket-
Net. Zoals op hun site staat te lezen een kwaliteitsvolle zender voor kinderen tot 
12 jaar. Met veel eigen Nederlandstalige producties met leuke verantwoorde pro-
gramma’s, zonder veel agressie en geschreeuw, zoals je dat veel op Nederlandse 
zenders als Nickelodeon en Disneychannel vindt. 
Onze kinderen keken er erg graag naar, totdat de Belgische tv per 1 mei dit publie-
ke kanaal, dat Ketnet deelde met Canvas, een volledig eigen kanaal gunde zodat 
ze van 6.00 tot 20.00 deze leuke programma’s uit kunnen zenden.
Dus gauw contact opgenomen met de klantenservice van Ons Net, of ze dit ook op 
gingen nemen. Een bijzonder onvriendelijke mail volgde: ‘Op dit moment zijn we 
in samenwerking met de leverancier aan het inventariseren naar de mogelijkhe-
den om deze zender ook toe te voegen. Zodra hier duidelijkheid over is, zullen wij 
dit aan onze klanten communiceren middels onder andere onze website.”
En inderdaad, er werd geen contact opgenomen, waarom we gevraagd hadden. 
Maar tot onze verbazing konden we op 10 mei op de website lezen dat KetNet/OP 
12 toegevoegd is aan het zenderaanbod van Interactieve Televisie. Onderzoek le-
verde op dat ons dit 6,95 €/maand (dus 83,40 €/jaar) gaat worden.
Bedankt Ons Net. Dat jullie dit extra kanaal oppakken om er financieel beter van 
te worden, over de ruggen van de kinderen, want daar trappen veel ouders wel 
weer in. Hoezo “Ons Net”, wat ons betreft maak je er “Jullie Net” van. Want wij 
gaan liever op zoek naar een andere leverancier.
Onze kinderen vragen nog dagelijks naar KetNet, en ik denk vele kinderen met 
hun. Goede actie “Ons Net”! Bedankt…

Fam. van Erp, Akkerstraat 21, Nuenen.

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

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

Herinneringsconcert voor 
nabestaanden
Met het thema “Als het leven eindigt… zoeken naar licht” organiseren de 
Nuenense kerken en Van der Stappen Uitvaartverzorging op donderdag 7 
juni a.s. om 20.00 uur een herinneringsconcert in de H. Clemenskerk aan 
het Park in Nuenen. Het concert is bedoeld voor nabestaanden die in de 
laatste jaren een dierbare hebben verloren.

Mede door de veranderingen in de 
maatschappij worden mensen die ie-
mand in de dood hebben verloren 
steeds vaker teruggeworpen op zich-
zelf. Ten opzichte van vroeger ver-
schralen de rituelen waar men voor-
heen kracht uit kon putten. Te snel 
wordt tegenwoordig van rouwenden 
verwacht dat zij weer door moeten 
gaan. Gezamenlijk overleden dierba-
ren herdenken kan een vorm van 
troost bieden. In 2008 werd het con-
cert voor de eerste keer in Nuenen ge-
houden. Omdat het concert door de 
bezoekers zo positief werd ontvangen 
is besloten om het voortaan jaarlijks te 
organiseren. 
Tijdens het concert in de H. Clemens-
kerk zullen verschillende sprekers be-
moedigende woorden spreken. Daar-
naast zullen de namen van de 
overleden dierbaren worden ge-
noemd. Dit jaar zorgen zangeressen 

Christel de Brouwer en Catharien 
Bastiaans en pianist Ton Toirkens 
voor de muzikale opluistering van het 
concert. Na afloop vindt er nog een in-
formeel samenzijn plaats in het pasto-
raal centrum.
 
De avond wordt georganiseerd voor 
alle inwoners van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. Ook de mensen die de 
uitvaart van hun overleden dierbare 
niet door Van der Stappen hebben la-
ten verzorgen zijn van harte welkom.
Mocht u deze bijzondere avond graag 
willen bijwonen dan kunt u zich hier-
voor tot uiterlijk 5 juni tijdens              
kantooruren aanmelden bij Van der 
Stappen Uitvaartverzorging op tele-
foonnummer 040-2841550. Tijdens 
het concert zullen wij de namen van 
uw overleden dierbaren noemen. De-
ze kunt u doorgeven bij uw aanmel-
ding. 

Parkstreet luidt WAK in
Nuenens amateur popkoor Park-street heeft de grote eer om met een optre-
den een simultaan aftrap te doen van de Week van de Amateur Kunst. Op 
zaterdag 2 juni om 20.30 uur opent de voorzitter van PAN Marie-José van 
der Sandt het WAK,  in Station Charlotte op de Sportlaan 12 Nuenen (voor-
malige voetbalkantine Luistruik). Toegang gratis.

Parkstreet heeft kwaliteit en originali-
teit hoog in het vaandel: 4- of 5-stem-
mig zingen op een manier die recht 
doet aan bekende populaire liedjes die 
met gevoel gebracht worden onder 
leiding van de nieuwe dirigente Hen-
drikje van der Linde. En dit alles na-
tuurlijk live begeleid door de eigen 
Parkstreet band. Als choreografe te-
kent Leonie van Rijsingen voor een 
dynamische presentatie van de num-
mers. Naast nieuw repertoire van 
Parkstreet, zal op deze avond een aan-
tal koorleden speciale optredens ver-

zorgen met luchtige muziek. Solisten 
of in kleine groepjes, in mooie meer-
stemmige harmonie. Kortom: een leu-
ke avond uit zonder enige verplichting 
en gratis entree. Dus kom kijken en 
laat je verrassen. En wie weet is het 
ook wat voor jou of je partner! In ver-
band met WAK organiseert Parkstreet 
a.s. maandag 4 juni een open repetitie. 
Heb je zin: doe mee of kom gezellig 
kijken! Parkstreet heeft  nog ruimte 
om uit te breiden. Check de info op: 
www.parkstreet.nl of bel Wim van den 
Bergh op 06 20 53 65 81. Tot zaterdag! 

Maak kennis met muziek
Brassband  
De Vooruitgang 
organiseert 
muziekmiddag 
voor jeugd
Op zondag 10 juni van 13.00 uur tot 
16.00 uur laat brassband De Voor-
uitgang kinderen kennis maken met 
muziek. 

De muziekmiddag vindt plaats in Sca-
rabee / Notendop (naast sporthal de 
Hongerman) in Nuenen-Zuid. Tijdens 
allerlei muzikale onderdelen kunnen 
kinderen vanaf 7 jaar op ontdekkings-
tocht gaan in de wereld van de mu-
ziek, luisteren én proberen. Voor ie-
dereen die graag op trom slaat of op 
een ‘toeter’ wil proberen te blazen is 
dit de kans. Er is een workshop voor 
slagwerk, optredens van leerlingen, 
even samen oefenen en een concertje. 
Aanmelden kan via Brassband De 
Vooruitgang info@brassbanddevoor-
uitgang.nl of door te bellen met 040-
2841504. Maar je kan ook gewoon 
langskomen (met of zonder ouders). 
Aan het einde van de middag kunnen 
kinderen zich inschrijven voor een 
paar gratis muzieklessen; blaasmuziek 
of slagwerk.

Verstuurd vanaf mijn IPad

Groetjes vanaf 
Nemrut Dagi
Door Elwien Bibbe

Kwart over acht vertrek vanmorgen. 
Ontbijtje. Zodra ik mijn iPadje pak, 
roept een reisgenoot ' Deadline van-
morgen? ' Nou, ja.

Geen Nuenense Kleurenkaravaan 
voor mij op eerste pinksterdag maar 
Nemrut Dagi. Met onderweg nog      
een bezoek aan een kleinere tumulus    
(grafheuvel ) en een Romeinse brug! 

De tumulus van Antiochus zien we in 
de verte, in de verte en nog eens in de 
verte.  De weg omhoog is bar en mooi. 
Ik zit voorin met Steef naast de be-
stuurder en beleef iedere bocht en ie-
dere slip op de steenslag dubbel, want 
ik anticipeer! Het laatste stukje moe-
ten we lopen (of op de ezel!). We zitten 
dan op 2600 meter. Het uitzicht is me-
ga en de grafheuvel immens. Het graf 
dat in de berg van stenen verborgen is, 
moet zo groot zijn als een container!

Dolf Jansen in 
Openluchttheater Mariahout
Vrijdag 8 juni om 20.30 uur treedt Dolf Jansen op in het Openluchttheater 
in Mariahout. Het is de eerste keer dat deze cabaretier te gast is in het 
Openluchttheater Mariahout. Hij brengt zijn nieuwste programma: “Als ik 
het niet doe, doet niemand het…”. 

Rasartiest Dolf Jansen nadert zijn 25 
jarig jubileum. Hij heeft nog steeds 
(bijna) al zijn haar en een lichaam 
waar menig dertiger zachtjes van 
moet huilen. Als ik het niet doe doet 
niemand het... gaat snoeihard aanto-

Onze Kleurenkaravaan op de berg be-
staat uit zo'n 150 Turken, ik praat nog 
even met een leeftijdgenote uit Izmir, 
een paar Engelsen en Duitsers. Geen 
Japanners en Belgen. Samen wachten 
we op de zonsondergang. De zon zet 
de 8 meter hoge godenbeelden in een 
prachtig licht. De godenhoofden lig-

gen op de grond en zijn weer rechtop 
gezet. Al 2100 jaar staan ze op de 
Nemrut Dagi.

Het schijnt heel leuk te zijn om met 
een Europeaan op de foto te staan. 
Dus laten wij ons ook hier weer gedul-
dig fotograferen met de arm van een 
wildvreemde Turk op de schouder! 

De terugweg in de schemering en in 
het donker gaat gelukkig niet over de 
steenslag.  Maar de chauffeurs (we zijn 
met 2 busjes) hebben er wel de sokken 
in!

nen waarom Dolf het doet, wat er 
moet gebeuren, waarom dat niet ge-
beurt, wiens schuld dat is en waar het 
uit gaat komen, als het zo doorgaat. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
oltm.nl of aan de kassa van het theater. 
De kaarten kosten € 15,- in de voor-
verkoop en € 17,- op de avond zelf.

Heropening openluchttheater
De afgelopen jaren is er ontzettend 
hard gewerkt om ons authentieke 
openluchttheater om te toveren tot 
'Laarbeeks trots'.. Dankzij een grote 
groep vrijwilligers is een schitterende 
theateraccommodatie, met een nieuw 
paviljoen, artiestengebouw, vernieuw-
de tribune en entree verwezenlijkt. 
Jong en oud is zaterdag 2 juni van har-
te welkom om de heropening van het 
theater in te luiden en te genieten van 
het nieuwe ‘Laarbeeks Trots’. De en-
tree is gratis. Info: www.oltm.nl

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Mededeling van de Fractie 
PIJS/VAN BRUGGEN                  
Sedert enige tijd was de CDA-fractie van mening dat het zittende college 
van B&W de problemen rond de Ruimtebalans onvoldoende onderkende en 
bestreed. De fractie was ook van mening dat de voorlichting aan de raad in 
het algemeen onvoldoende dan wel onjuist was. In het openbaar werden 
deze zorgen meer dan eens geuit.
Voor de coalitiepartijen was dit een 
reden om het aftreden van de fractie-
voorzitter Jan van Bruggen als raadslid 
te eisen. Wethouder De Witte kwam 
met dit voorstel tijdens een ingelaste 
vergadering van het CDA bestuur en 
de CDA fractie.
Een dag later tijdens een spoedoverleg 
van de coalitiepartijen stemde hij stil-
zwijgend  in toen de coalitiepartijen 
nogmaals hun eis indringend herhaal-
den.

Na veel en intensief overleg in eigen 
kring werd op 15 april 2012 besloten 
dat de fractie uit de coalitie zou stap-
pen. Fractielid Theo van den Tillaart 
stemde hier niet mee in en verklaarde 
uit de raad te zullen treden. In dat ge-
val zou Tom van den Boomen hem op-
volgen.
Er is op 17 april een persverklaring 
van die strekking door bestuur en 
fractie uitgegeven. Deze is op 18 april 

nog eens verduidelijkt omdat er ver-
warring was ontstaan. 

Er volgde een week van verwarring 
omdat Van den Tillaart op zijn beslis-
sing terugkwam. Het CDA bestuur 
weigerde of was te verdeeld om te 
kunnen beslissen wie nu de CDA frac-
tie in de raad zou vormen, Van den 
Tillaart of Van Bruggen en Pijs.

De situatie werd in raad en commissie 
onwerkbaar. Pijs en Van Bruggen heb-
ben toen de knoop doorgehakt en be-
sloten als zelfstandige raadsfractie 
verder te gaan. Ton Vereijken volgt 
hun als burgercommissielid.

Ze denken zo in alle rust de belangen 
van de gemeente beter te kunnen die-
nen

Hans Pijs
Jan van Bruggen



Thuis in Nuenen
Rabobank Dommelstreek: Natuurlijk!

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

Volg ons via 
@rabodommelstr

Vraag aan 
de ledenraad? 

Mail naar 
leden@dommelstreek.
rabobank.nl

Prijswinnaars
Rabo Rolf wedstrijd
Rabo Rolf is het sportieve draakje van de 
Rabobank. Op www.Raborolf.nl/
dommelstreek kun je meespelen met het 
Rabo Rolf Game en coole prijzen winnen. 
Ook Tessa de Ruijter uit Heeze, Jara 
Houbraken uit Nuenen en June Ronckers 
uit Geldrop hebben dit spel gespeeld én 
gewonnen! Op 9 mei heeft Rabo Rolf 
hoogst persoonlijk de prijs aan Tessa, 
Jara en June uitgereikt. 

Namens Rabobank Dommelstreek waren 
ambassadeur Lenie Brouwers (links) en 
teamleider Nicole van Geff en aanwezig.

De Rabobank helpt u graag op weg met uw voorbereidingen op IBAN en SEPA en ontwikkelde de 
Rabo SEPA-Check. Dit praktische hulpmiddel geeft u een eerste inzicht in de mogelijke gevolgen van 
SEPA voor uw bedrijf, vereniging, stichting of instelling. Kijk op www.rabosepacheck.nl voor de 
Rabo SEPA-Check. 

Waarom SEPA?
De Europese Commissie heeft de ambitie om de 
meest dynamische, innovatieve en concurrerende 
economie in de wereld te zijn. Op het gebied van 
betalingsverkeer leidt dit tot de vorming van één 
Europese betaalmarkt: de Single Euro Payments 
Area (SEPA). Europese landen en banken zijn al 
enkele jaren bezig met de veranderingen die één 
betaalmarkt met zich meebrengt. Het gemak van 
betalen met de euro in de eurolanden wordt 
hiermee uitgebreid naar het girale 
betalingsverkeer, zoals overschrijvingen via 
internetbankieren en incasso's.

Bent u als ondernemer
klaar voor SEPA?

De Rabobank betaalpassen veranderen en krijgen een nieuwe vormgeving. De nieuwe pas heeft 
een verticaal design en sluit daarmee aan op het nieuwe pinnen. Uw huidige rekeningnummer 
wordt verwerkt in het nieuwe IBAN nummer. U hoeft zelf geen nieuwe pas aan te vragen, die 
ontvangt u op het moment dat de vervaldatum van uw pas in zicht komt. 

Functionaliteit ‘pinnen buiten Europa’ 
wijzigt.
Om schade bij misbruik (zoals skimming) 
zoveel mogelijk te beperken, kunt u vanaf 
heden in landen buiten Europa standaard niet 
pinnen. Gaat u op reis buiten Europa dan kunt 
u dit makkelijk activeren via internet-
bankieren, een telefoontje naar ons en via 
Interhelp. Voor zakelijke passen geldt de 
maatregel niet.

www.rabobank.nl/betaaldiensten

Veilig wereldwijd betaalgemak 
en nieuw ontwerp betaalpas

T.V. de Lissevoort en Rabobank Dommelstreek hebben onlangs een meerjarig sponsorcontract 
afgesloten. Rabobank investeert graag in de jeugd en jongvolwassenen. Omdat bij TV de Lissevoort 
relatief veel jeugdleden op hoog niveau tennissen, ziet Rabobank dit als een uitgelezen kans om 
zich te profi leren: de jeugd van de Lissevoort is de mogelijke klant van de nabije toekomst. 

T.V. de Lissevoort en Rabobank Dommelstreek 
zijn erg blij met dit contract. Ze maken zich 
beide sterk voor een langdurige wederzijdse 
samenwerking. 

V.l.n.r.: Joep Pernot (T.V. de Lissevoort),
Marc Verberk (Rabobank),
Joseph Swinkels (T.V. de Lissevoort)

T.V. de Lissevoort en Rabobank 
Dommelstreek tekenen 
sponsorcontract

Doe de Rabo 

SEPA-Check

T.V. de Lissevoort en Rabobank 
Dommelstreek 

Nancy van den Brink, 

ambassadeur van Nuenen

“Rabobank is de beste bank 

voor u omdat wij dichtbij en 

betrokken zijn. We kijken 

samen met u naar uw 

financiële situatie en 

daardoor kunnen we een 

passend advies geven.”

Er is maar één plek waar u zich echt thuis voelt en tot rust kunt komen. Dat is uw huis. Het biedt 
bescherming tegen kou, wind en regen. Maar uw woning moet ook bestand zijn tegen andere 
omstandigheden, zoals gezinsuitbreiding, trouwen of het verlies van een baan. Hoe uw leven ook 
verandert, samen met u zorgen wij ervoor dat uw hypotheek bij uw situatie blijft passen. 
Bel met Marc van Heuven voor een afspraak (040) 280 75 00.

Wonen zonder zorgen

Een huis moet rust geven. Dat is het idee.
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COLOFON
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

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

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

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

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

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

Kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...

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

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

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

Met menselijke 
betrokkenheid

Den Haak 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.uitvaartzorgnuenen.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten 
Zaterdag 2 juni, 18.30 uur: Eucharis-
tieviering, panfluit, voorganger pastor 
J. Vossenaar.
Zondag 3 juni, 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.
Zondag 3 juni, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, vocale omlijsting, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 2 juni, 18.30 uur: Tiny Steen-
bekkers; Miet Sanders; Ria van Ger-
wen-Tas; Iet Gevers-Donkers; Geer 
van den Nieuwenhof;  Nic Magis.
Zondag 3 juni, 09.30 uur: Paula Hob-
belen-Verhoeckx; Ineke Hilberink; 
Tonio Beks; Harrie Vinke.
Zondag 3 juni,11.00 uur: Wim Leers; 
Jan en Doortje Pasman-Hendriks, 
(sterfdag Doortje); Henk Bollen; Wim 
en Tonny de Vries van der Linden; Ma-
ria Sanders; Machiel van Stokkom; 
Overleden ouders Frits en Ria Ver-
stappen-de Weerd; Jo van Streepen-
Janssen; Dorothé van den Reek; Jo Je-
gerings; John Delahaye; Joke 

Schepers-Cremers en Paul Schepers; 
An Redegeld-van Mil; Guusje van 
Houtum-van Roij; Bert van Kemenade.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Sjef van 
Nunen, Vrouwe Cecilialaan 54. Wij 
wensen familie en vrienden troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

Vormsel in Nuenen
Op vrijdag 1 juni komt Mgr. Rob Mut-
saers een twintigtal jongens en meisjes 
het sacrament van het Vormsel toe-    
dienen, als bevestiging van hun doop. 
Door de gave van de H. Geest mag het 
geloof van hun doop versterkt en ver-
innerlijkt worden. We bidden dat zij 
uitgroeien tot volwassen gelovigen. 
Vanwege de agenda van de bisschop 
begint deze viering om 18.30 uur in de 
H. Clemenskerk aan het park.

De Regenboog Protestantse  
Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Op zondag 3 juni gaat ds. C. Crouwel 
voor in de dienst. Aanvang 10.00 uur. 
Voor de basisschoolkinderen is er 
kindernevendienst en voor de jon-
geren een viering in De Zaak.
De collecte is deze week voor Kerk in 
Actie, Werelddiaconaat.  Na afloop 
van de dienst is er gelegenheid om sa-
men koffie te drinken. Om 19.30 uur is 
er een Taizé-viering in het Van Gogh 
Kerkje.
Elke donderdag van 10-12 uur is er 
Open Huis, waarvoor u gewoon kunt 
binnenlopen voor een kop koffie of   
thee en een gezellige ontmoeting met 
anderen. 
  
H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 3 juni, 09.30 uur: Woord en 
communiedienst met parochiekoor, 
voorgangers leden van de werkgroep.

Misintenties 
Frans van Rooij en Jan van Heugten.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 3 juni, 11.00 uur: Woord en 
communieviering met parochiekoor, 
voorgangers leden van de werkgroep.
 
Misintenties
Wim en Anna van Erp-Wuytenburg, 
Gerarda Aarts-van de Boogaard.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 31 mei: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 1 juni: Quatertempervrijdag, 
17.30 uur Lof, 18.30 uur Heilige Mis.
Zaterdag 2 juni: Quatertemperzater-
dag, 8.30 uur Heilige Mis, daarna uit-
stelling tot 12.30 uur. 
Zondag 3 juni: Drievuldigheids-
zondag, 10.30 uur Hoogmis. 
Maandag 4 juni: geen H. Mis.
Dinsdag 5 juni: 7.15 uur H. Mis.
Woensdag 6 juni: 7.15 uur H. Mis.

Datum Tijdstip Activiteit Organisatie Plaats Website   
30 Mei 08.30 uur 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 juni 19.00 uur Opening gemeenschapshuis D’n Heuvel  D’n Heuvel Gerwen     
1,2,3 juni 10.00-18.00 uur Game Fair 2012 -Outdoorbeurs voor jagers en buitenmensen Gamefair Landgoed van Rest. De Collse Hoeve www.gamefair.nl   
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   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 juni 21.00 uur Popkoor Parkstreet  Station Charlotte www.stationcharlotte.nl  
2-10 juni  Week van de Amateurskunst Platform Amateurkunst Nuenen  www.stichtingcan.nl   
3 juni 14.00 uur Muziekoptreden Seven Roses Weverkeshof Dorpsboerderij Weverkeshof Nuenen website: www.weverkeshof.nl  
3 juni 10.00-17.00 uur Beelden in het Park Nolly Braakenburg Park Nuenen en omgeving www.vangoghvillagenuenen.nl  
3 juni 12.00 uur Aspergediner St. Poolse kinderen in Nuenen Hool 15 in Gerwen www.poolsekindereninnuenen.nl 
3 juni 14.00 uur Muziek op Dorpsboerderij: Seven roses dorpsboerderij Weverkeshof dorpsboerderij Weverkeshof www.weverkeshof.nl/  
3+4+6+7 juni  Culturele droppings, Week vd Amateurkunst Platform Amateurkunst Nuenen  www.bibliotheekdommeldal.nl  
5-8 juni  Avondvierdaagse Avondvierdaagse Comite Nuenen  www.wsvnuenen.dse.nl  
7 juni 18.00-21.00 uur Kunstkwartierdag  Het Klooster www.kunst-kwartier.nl  
7 juni 20.00 uur Herinneringsconcert Vd Stappen Uitvaartverzorging H. Clemenskerk Nuenen www.vdstappen.nl   
9 juni 20,00 uur Concert van Gogh trio  v. Goghkerlje Papenvoort 2a www.rondomharp.nl/vangogh  
9 juni 10.30-16:30 uur  Nederlandse Kampioenschappen Korfbal   sportpark Wettenseind www.nkvkorfbal.nl   
10 juni 11.00-17.00 uur Van Goghmert  centrum Nuenen www.vangoghmert.nl  
10 juni 09.00 uur Van Gogh fi etstoertocht TC Nuenen Vertrek Café Schafrath Nuenen www.tcnuenen.nl   
   
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 

Donderdag 7 juni 2012
20.00 uur

H. Clemenskerk
Park 
Nuenen

Deze avond wordt u aangeboden door de Nuenense 
kerken en Van der Stappen Uitvaartverzorging. Hoewel 
het concert in een rooms-katholieke kerk plaatsvindt, 
zal de bijeenkomst een neutraal karakter hebben.

Het concert is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Tijdens het concert zullen wij de namen van uw 
overleden dierbare(n) noemen. Deze kunt u doorgeven 
bij uw aanmelding. Vóór 5 juni kunt u zich tijdens kantoor-
uren aanmelden bij Van der Stappen Uitvaartverzorging, 
telefoon 040 284 1550 en kunt u aangeven met hoeveel 
personen wij u mogen verwachten.

Na afloop bieden wij u de gelegenheid om samen met 
lotgenoten, onder het genot van een hapje en een drankje, 
van gedachten te wisselen.

Wij hopen u donderdag 7 juni te mogen begroeten.

  Als het leven eindigt... 
    zoeken naar licht
  Als het leven eindigt... 
    zoeken naar licht
  Als het leven eindigt... 

duister, schemer, klaarheid, licht 

Herinneringsconcert voor nabestaanden

U I T N O D I G I N G

Het St.-Annagilde Nuenen-dorp is geschokt door het
overlijden van haar Gildebroeder en oud dorpsgenoot

Gerard Aarts
Echtgenoot van Juliette Aarts - van Teeffelen

 Gerard was voormalig bestuurslid en Jonge Deken van het gilde.
Tevens herinneren wij ons Gerard als tamboer en jarenlang 'boegbeeld' 

van ons Gilde.
Toen de fysieke wereld van Gerard klein werd volgde hij ons Gilde van dag 

tot dag met zijn computer.

De Gildebroeders en Gildezusters wensen Juliette, zijn kinderen, kleinkin-
deren en de familie veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

 Het St.-Annagilde Nuenen-dorp.

Galafeest 
Pleincollege 
Nuenen 1 juni 2012
Op vrijdagavond 1 juni a.s. organi-
seert het Pleincollege Nuenen ter af-
sluiting van het examenjaar een gala-
feest in Het Klooster.
Tijdens deze avond wordt de rijweg 
voor Het Klooster tussen de Vincent 
van Goghstraat en de Parkstraat van 
19.00 uur tot 22.00 uur voor alle ver-
keer gesloten. . De aankomst bij het 
Klooster is gepland vanaf 19.30 uur. 
Voor de veiligheid van de aankomen-
de en vertrekkende voertuigen loopt 
de aanrijroute via de Weverstraat en 
Mgr. Cuijtenlaan naar de Berg. De 
kruising Vincent van Goghstraat/Berg 
blijft beschikbaar voor het overige 
verkeer. Er worden verkeerregelaars 
ingezet.

Muziek op de 
Weverkeshof
Op zondagmiddag 3 juni treedt Het 
Salon Orkest Seven Roses op in 
Dorpsboerderij De Weverkeshof in 
Nuenen. Seven Roses staat synoniem 
voor stijl, humor en aangenaam  klin-
kende  sfeermuziek. Het orkest is in 
het verleden opgericht door een aan-
tal ouders van de vrije school leerlin-
gen in  Eindhoven. Een verwijzing 
naar de naam van het orkest is dat de 7 
orkestleden bij elk optreden steevast 
een roos in het knoopsgat dragen. Zij 
spelen uit een uitgebreid repertoire: 
salon-, volks- en dansmuziek. Adres 
Weverkeshof, Hugo van Berckellaan 5 
te Nuenen, www. Weverkeshof.nl, en-
tree gratis.
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Uit d’n hoek…

Groeidiamanten

Een eetbaar dak in Helmond, de Campanula-klok in Asten, Oogenlust in Eer-
sel, de Brabantse dag in Heeze en natuurlijk het Van Goghportret, bij de wind-
molen in Nuenen. Dat zijn de zogenaamde groeidiamanten. ‘Schitterende 
plekken in Zuidoost Brabant.’ Schijnt met de Floriade in Venlo te maken te 
hebben. Omdat Zuidoost Brabant in de buurt ligt, moeten we mensen ook 
deze kant op zien te lokken met deze ‘landmarks’. Daar heb je het al.
Ik heb er altijd een dubbel gevoel bij, toerisme. Zo gauw het geprofessionali-
seerd wordt en het geld te belangrijk wordt, gaat het vaak de verkeerde kant 
op.
 Via internet kom je al snel bij sites terecht als Uit in Brabant of Vrije-
tijdshuis Brabant. En lees je over marketingorganisatie, doelgroepen, land-
marks, trendrapportage en factsheets. Dat gaat dan over mensen. Mensen 
gezien als geld. Dat lijkt me de verkeerde benadering. Het moet vanzelf ko-
men en niet bedacht worden.
 Ik hoop niet dat we in Nuenen ook zo’n pretparkachtige mascotte 
gaan krijgen. Iemand die verkleed als Vinnie de Schilder hier rond loopt. We 
betalen straks met Oortjes in een Van Goghpark. Een treintje hebben we al. 
Onder het motto: als het maar gezellig is. Met een beetje geluk wordt die Vin-
nie dan nog beroemder als de echte.
 Soms voel ik me toerist in mijn eigen dorp.

Edwin Coolen

Week van de Amateurkunst nadert

Vol en creatief programma
Vanaf 2 t/m 9 juni vindt de Week van de Amateurkunst (WAK) weer plaats 
door heel Nederland. De WAK is voor iedereen die in zijn vrije tijd actief 
met kunst bezig is én voor iedereen die daarvan wil genieten.
  
In Nederland zijn maar liefst 8 miljoen 
mensen in hun vrije tijd actief bezig 
met kunst. Om dat zichtbaar te maken 
heeft Kunstfactor, sectorinstituut 
amateurkunst, het initiatief genomen 
om de landelijke Week van de Ama-
teurkunst te organiseren.

In Nuenen zijn er diverse activiteiten 
op verschillende plaatsen, onder an-
dere in het Park, De Akkers, Het 
Klooster, Boekhandel van de Moos-
dijk, Station Charlotte en Art 88. Om 
een volledig beeld van alle activiteiten 
van diverse instellingen in Nuenen te 
bekijken, bezoekt  u www.stichting-
can.nl. Parkstreet luidt WAK in. Nue-
nens amateur popkoor Parkstreet zal 
de Week van de Amateur Kunst af-
trappen met een optreden. Op zater-
dagavond 2 juni om 20.30 uur opent 

Actie 'Inpikken en Wegwezen' 
bij Expert van Erp
Bij Expert van Erp start op 8 juni een spectaculaire actie: ‘Inpikken en weg-
wezen’. Klanten kunnen tijdens de actieperiode (tot en met zondag 10 juni) 
profiteren van extra hoge kortingen op de laatste winkelmodellen. De kor-
tingen kunnen oplopen tot wel 40%. 
Nieuwe wind
Bij Expert van Erp waait een nieuwe 
wind. Sinds begin maart is Gertjan 
Verhallen de nieuwe bedrijfsleider. 
Het bedrijf bestaat sinds 1965. De 
tweede generatie Van Erp hebben in-
middels 4 filialen; Den Bosch (2), Box-
tel en Nuenen. Gertjan zwaait nu de 
scepter over de elektrozaak. Hij heeft 
ruime ervaring in deze branche. Gert-
jan voelt zich thuis in Nuenen en 
hoopt met hun kwaliteit en service 
nog veel meer Nuenenaren te mogen 
helpen in de toekomst. 

Hoge kortingen
Gertjan introduceert nu zijn actie ‘in-
pikken en wegwezen’ waarbij klanten 
kunnen profiteren van enorme kortin-

gen. Gertjan vindt het belangrijk om 
de klanten te blijven voorzien van de 
bekende service die Expert van Erp 
verleent. Daarnaast is hij, samen met 
zijn collega’s Nick Teulings en Mattieu 
van Groenland, sterk in het adviseren 
van het juiste product aan de klant. 
Daarna worden apparaten vakkundig 
thuisbezorgd en geïnstalleerd. Ook re-
praties worden bij Expert van Erp aan 
de Voirt in Nuenen uitgevoerd. Reden 
genoeg om tijdens de actieperiode van 
8 tot en met 10 juni een bezoek te 
brengen aan deze zaak. 

Multicultureel festival groot succes

KleurenKaravaan 2012 overtreft alle verwachtingen 
Door Melanie Dumay

Verwachtingen waren er. Zeker na de voorgaande drie edities. Dat het druk-
ker zou gaan worden, had de organisatie verwacht. Dat het zo druk werd 
niet. Voor Jos en Karina Stoop waren het geen verwachtingen, maar hun 
stoutste droom. Die kwam uit. Sterker nog: die kwam meer dan uit. Met een 
bezoekersaantal boven de 25.000 kijken zij moe, maar voldaan terug op 
deze bijzondere 1e Pinksterdag. 

Klapper
Het avondprogramma begon met de 
finale van Rabobank/Voice of Nuenen. 
Een zangcontest georganiseerd door 
Rotary Club Nuenen in samenwerking 
met de Rabobank. De drie finalisten 
kloofden een uur van te voren nog op 
hun vingertoppen. Wie werd dé voice 
van Nuenen? Pleun Bierbooms ging 
met de eer strijken. Zij won deze fina-
le. Als een pauw zo trots ontving zij  de 
eeuwige roem. 
Daarnaast won zij een professionele 
fotoshoot met opnames voor iTunes. 
De andere twee finalisten, Felix Meyer 
en Anna Luna Verschuuren  wonnen 
twee gratis zanglessen van Rianne 
Vogten. Prins Carnaval 2012 Hans 
Kuijten presenteerde het geheel met 
zijn glamour. De jury bestaande uit 
Paula Snoeren, Lise Verheijden en  
Mark Elbers had een zware taak, maar 
een zeer dankbare. Rotary Nuenen en 
Rabobank zijn zeer dankbaar met op-
brengst van dit evenement. Het geld 
wordt geschonken aan de goede doe-
len: Club Sam, Stichting Poolse Kin-
deren en Stichting leergeld. 

Na 20 uur begon The Sound of Co-
lours. Een spetterend aaneenschake-
ling van optredens, dans en muziek. 
Het Park  toonde in de donkere avond 
alle kleuren van de wereld. En het ging 
nog tot in de late uurtjes door….

Brei-aktie voor 
Leergeld
In het kader van de landelijke week 
voor de amateurkunst (2 t/m 9 juni) 
gaat de stichting Leergeld Nuenen c.a  
samen met het CAN,  het Klooster en 
omgeving versieren met breisels.

Een aantal vrouwen zijn al een jaar 
lang bezig geweest met het maken van 
breisels voor het sponsorproject Leer-
geld Nuenen c.a. om hiermee geld in 
te zamelen. Ze zullen u laten zien dat 
je met breisels prachtige kunstwerken 
kunt  maken.
Stichting Leergeld is bedoeld om arm-
lastige gezinnen met kinderen tussen 
de 4 en 18 jaar tot een maximum van € 
200 per kind financieel te ondersteu-
nen in bijvoorbeeld schoolkosten, 
computer, fietsen, zwemles, biblio-
theek, sport of culturele activiteit.
Elk jaar stelt speeltuin De Kievit een 
aantal gratis abonnementen beschik-
baar voor kinderen via stichting Leer-
geld Nuenen c.a. Dit seizoen wordt 
stichting Leergeld gehonoreerd met 
een veertigtal gratis abonnementen.

Zomerconcert Vocale Ensemble 
Marcando en Ladies Only
Op zondag 10 juni 2012 geven het Vocaal Ensemble Ladies Only en het 
Vocaal Ensemble Marcando een zomerconcert om 20.00 uur in de Regen-
boog aan de Sportlaan te Nuenen. Dit koorconcert vormt tevens de afslui-
ting van de Week van de Amateurkunst, die ook in Nuenen veel presentaties 
kent. De toegang is gratis; na afloop wordt een collecte gehouden. Het con-
cert zal een uur duren.
In het eerste deel van het concert pre-
senteert zich het Vocaal Ensemble 
Marcando o.l.v. Gerard van de Pas. 
Marcando begint met madrigalen van 
Claudio Monteverdi. Verder zomerse 
liederen over onweer en stilte voor de 
storm en een danklied aan het einde 
van een lange zomerse dag.
Ladies Only, onder leiding van Mar-
leen Abbringh en op de piano begeleid 
door Loes Maessen, nemen de andere 
helft van het concert voor hun reke-

ning. Hun aandeel heeft een deels 
luchtig en deels romantisch karakter, 
waarin natuur en liefde een rol spelen. 
Ladies Only zingt liederen van onder 
meer Schumann en Brahms.
Op vrijdag 8 juni is er tevens gelegen-
heid om binnen te lopen bij de gene-
rale repetitie van Marcando voor het 
zomerconcert van zondag. Tussen 
20.00 en 22.00 uur in de Regenboog 
(via achteringang) aan de Sportlaan in 
Nuenen.

Feliciteren voor 
geslaagden
Rond de Linde wil in de komende 
periode, net zoals in de voorgaande 
jaren, haar lezers in de gelegenheid 
stellen om de Nuenense jeugd te felic-
iteren met het behalen van het ein-
dexamen van het voortgezet onderwi-
js. De felicitatie dient voorzien te zijn 
van de naam(en) van de afzender(s), 
de naam voor wie de felicitatie be-
stemd is, op welke school het diploma 
behaald is en waarvoor de leerling 
geslaagd is. De felicitatie moet gestu-
urd worden naar:  geslaagden@rond-
delinde.nl

Dommelvallei……samen op pad
De colleges van Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel zijn op 15 en 16 
mei in een gezamenlijke vergadering bijeen geweest in Nuenen. Deze bij 
eenkomst was een vervolg op het gezamenlijke overleg op 14 en 15 februari 
2012 in Vught.
De drie colleges hebben tijdens de bij-
eenkomst uitgebreid gesproken over 
samenwerking tussen de drie Dom-
melvallei-gemeenten: Zij hebben eer-
der gemaakte afspraken bevestigd en 
vervolgens aanvullende besluiten ge-
nomen.
Er wordt gestreefd naar een gezamen-
lijke dienst Dommelvallei, die van 
start gaat op 1 januari 2014. De taken 
op het gebied van personeel en orga-
nisatie, financiën, I&A en documen-
taire informatievoorziening worden 
daarin ondergebracht. De huisvesting 
van de dienst zal in één gebouw plaats 
vinden. De dienst stoelt op een ge-
meenschappelijke regeling en krijgt 
een eigen directeur. 
Men wil die nieuwe dienst graag met-
een nog wat stappen verder brengen 
en daarom is aanvullend het volgende 
besloten:

a. Een strategische visie op de samen-
werking is onontbeerlijk en leidend 
voor het vervolg. Er ligt een prima 
en aansprekende aanzet voor. Die 
wordt verder uitgewerkt en nog 
meer toegesneden op de gezamen-
lijke maat.

b. Er zijn goede mogelijkheden om de 
samenwerking op de diverse con-
troltaken te verbeteren. Op korte 
termijn wordt bepaald welke van de 
diverse controletaken een gezamen-

lijke plaats kunnen krijgen in de 
dienst Dommelvallei. 

c. Op het terrein van veiligheid wordt 
al goed samengewerkt. Er zal wor-
den gekeken naar de ontwikkelingen 
op de deelterreinen en er wordt be-
zien wat dat gaat betekenen voor de 
(vormgeving van de) samenwerking 
in de toekomst. 

d. Sociale zaken is sterk in beweging. 
Er zullen voor de toekomst strategi-
sche keuzes gemaakt worden. Voor-
alsnog wordt sociale zaken van    Nu-
enen en Son en Breugel geïntegreerd 
en ondergebracht in de dienst Dom-
melvallei. Dat geschiedt onder be-
stuurlijke en financiële verantwoor-
delijkheid van deze twee gemeenten.

e. Op het taakveld publieke dienstver-
lening integreren de drie gemeenten 
hun taken functioneel applicatiebe-
heer, klantcontact centrum, digitaal 
loket, ICT en webbeheer. Deze wor-
den ondergebracht in de dienst 
Dommelvallei  Son en Breugel en 
Nuenen waar ook de overige taken 
op het gebied van dienstverlening 
ondergebracht worden bij de dienst.

f. Voor de gezamenlijke huisvesting van 
de dienst worden voor handen zijnde 
concrete opties in de drie gemeenten 
bekeken. Uitgangspunten: bij voor-
keur op één plaats, minimaal 5 jaar op 
die plaats, bereikbaar, betaalbaar, 
goede uitstraling en duurzaam.

g. Het algemeen bestuur van de dienst 
kan het best gevormd worden door 
de drie colleges en het dagelijks be-
stuur door de drie algemeen direc-
teuren/gemeentesecretarissen.

h. Het is belangrijk, dat de onderne-
mingsraden meedenken en hun me-
ning geven. Daartoe worden ze met-
een uitgenodigd, zodat hun inbreng 
meegenomen kan worden in de 
voorstellen aan de raden.

i. De medewerkers en de raden wor-
den over de voortgang van het pro-
ject geinformeerd.

j. Het is belangrijk, dat de gemeente-
raden, als ze gaan besluiten, alle re-
levante informatie hebben. Daar ho-
ren ook de financiën bij. Bij voorrang 
worden betrouwbare indicaties op-
gesteld van de te verwachten aan-
loopkosten, de mogelijke revenuen 
op termijn, de kostenverdeelsleutel, 
de huisvestingskosten en de kosten 
van I&A. (Op het gebied van I&A 
zijn verschillende modellen denk-
baar, met ieder eigen consequenties 
voor het functioneren van de dienst. 
De  scenario’s daarvoor worden uit-
gewerkt.)  Er is een streven, dat de 
voorstellen onmiddellijk na de zo-
mervakantie voor besluitvorming 
naar de raden gaan. 

k. De colleges vinden, dat er weer een 
belangrijke stap gezet is in de nood-
zakelijke verdere vormgeving van de 
samenwerking. Met enthousiasme 
wordt verder gegaan op het geza-
menlijke pad om te komen tot een 
uiteindelijke samenwerkingsvorm, 
die optimaal het gezamenlijk doel 
dient: de beste dienstverlening voor 
de bewoners van de drie gemeenten.

Zonovergoten
Natuurlijk was ook de zon daar. Die 
laat Jos en Karina niet in de steek. Voor 
de vierde keer op rij was het een zon-
overgoten, heerlijke dag. Het Park 
stond vol met tout Nuenen. Maar ook 
van heinde en ver kwamen mensen om 
te genieten van alle landen die zich pre-

senteerden in hun kramen en van de 
muziek. Typische gerechtjes, folklore, 
kleding en natuurlijk hapjes waren te 
zien en te krijgen in de vele kramen 
rondom het park. De hele wereld kwam 
samen in Nuenen op 1e Pinksterdag.

de voorzitter van PAN Marie-José van 
der Sandt het WAK  in Station Char-
lotte. Toegang gratis.

Parkstreet organiseert in het kader 
van het WAK op maandag 4 juni een 
open repetitie. Iedereen is welkom. 
Info: www.parkstreet.nl.  

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders
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Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

TM

Geef uw kassabon aan:
Stichting Poolse kinderen in Nuenen

Basketballclub Achilles ’71
Avondvierdaagse Nuenen

Vissersvrouwenkoor De Walnoten
Nederwettense Vrouwen Vereniging

Kindervakantieweek Gerwen
MTC Nuenen

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

www.verkeersopleidingkriegenbergh.nl

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

• Motor
• Bromfiets
• Aanhanger
• Theorielessen

Voor meer informatie:
Weverstraat 14 A
5671 BC Nuenen

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

RIJLESSEN MET BOVAG GARANTIE

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

Auto rijles vanaf 16,5 jaar

40 jaar!

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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Boord 14 Nuenen | 040 2837418 | www.kwekerij-jansen.nl 
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(XL)PRINTEN(XL)PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKENNABEWERKEN

(XL)PRINTEN

DRUKKENDRUKKEN

Al 100jaar déspecia-list

Industrieweg 175-181

Best

Tel: 0499-371389

Gratis*

 Plissé-hordeuren inklem-horren

HAAL DE ZOMER IN HUIS 
MET DE TUIN- EN SCHUIFDEUREN VAN WERU
*DEZE ACTIE LOOPT T/M 30 JUNI 2012. VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

WWW.LINSSEN-BEST.NL

Rond de Linde 
op internet:

www.ronddelinde.nl

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

www.twitter.com/deronddelinde

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders



31 mei 2012Rond de Linde  Nr.  22 
 

P r o g r a m m a
Hockey

Voetbal

NKV KORFBAL
Zondag 3 juni
NKV 1 - DUKO 1  ........................... 14.30

Steun H1 van HC Nuenen 
op 3 juni aanstaande
Na de spectaculaire inzet van Dames 1 eerder deze maand een poging te 
doen via de play offs de overgangsklasse te behalen, is nu de beurt aan Heren 
1. met nog 2 wedstrijden te gaan,  kan het team van HC Nuenen kampioen 
worden en dus direct weer promoveren naar de 2e klasse.  

Komende en tevens laatste thuiswed-
strijd van Nuenen tegen Son is een 
heel belangrijk duel. Weet Heren 1 de-
ze winnend af te sluiten, dan zijn ze 
niet meer in te halen en definitief 
kampioen. De jonge mannen van HC 
Nuenen H1 kunnen de steun van de 
supporters komende zondag heel hard 
gebruiken.
Vandaar dat we hierbij een beroep 
doen op alle fans, vrienden, familie, 
hockey- en sportliefhebbers om op 3 
juni aanstaande vanaf 14.30 uur, langs 
de hekken van veld A, Heren 1 te steu-
nen en aan te moedigen. Dit gedreven 
team verdient het om te promoveren. 
Met name omdat zij naast hun eigen 
hockey zich zo enorm inzetten voor 
de club. De meeste geven training en 
coachen een team,  organiseren activi-
teiten en zijn actief in de commissies. 

Dus steun hen en kom zondag 3 Juni 
naar Hockeyclub Nuenen op de Lisse-
voort. Zeker weten dat de toeschou-
wer getrakteerd  wordt op een span-
nende wedstrijd!

Blauw geel-Nuenen 6-1
Het seizoen duurde voor Nuenen een wedstrijd te lang. De ploeg van oefen-
meester Pierre van den Eeden ging in de strijd om het klasseperiodekampi-
oenschap met 6-1 ten onder bij Blauw geel'38. Voor Nuenen was de bood-
schap vooraf duidelijk. Beide ploegen stonden gelijk in punten en doelsal-
do. 

Fried Strijbos kampioen 
bij ons genoegen
De Nuenense biljartvereniging ons genoegen, die hun wedstrijden speelt  
in het onderkomen van de St. antoniusschut aan de mulakkers, heeft de 
afgelopen biljartcompetitie met nipt verschil naar zich toegetrokken.

Tot op de laaste competitiewedstrijd was nog niet duidelijk wie de kampioen zou 
worden. Er waren nog 4 kandidaten die allen kans maken op de zo begeerde titel.
Strijbos trok in een zenuwslopende partij tegen kanshebber Harrie de Haas aan 
het langste eind en sloot zegeveierend af. Hij was al in vorige competities terug te 
vinden op de lijst met kanshebbers doch greep steeds naast de titel. Dit jaar was 
zijn jaar en naast de functie van wedstrijdleider behaalde hij de hoogste eer.
Frans van Geelkerken liet zich ook weer nadrukkelijk zien deze competitie met 
zijn tweede plaats en de jongste deelnemer Robert Kox toonde met zijn derde 
plaats aan dat de jeugd er aan komt.

Fried Strijbos kampioen bij Ons Genoegen.

Blauw Geel'38 was in de eindstand ho-
ger geëindigd dan de groenwitten, dus 
moest er door Nuenen worden ge-
wonnen. De eerste kans was voor Nu-
enen. Een kopbal van Mart van de Ge-
vel ging juist over het Veghelse doel 
heen. In de twaalfde minuut kwam 
Nuenen op achterstand. De Veghelse 
topschutter Alexander Mols tikte een 
voorzet van Enis Genc tussen de be-
nen van de kansloze Nuenen-doelman 
Davey Voogt binnen, 1-0.
 
Na de pauze was het gedaan met de 
ambities van Nuenen toen Murat 

Korkmaz met een afstandschot 2-0 
liet aantekenen. Binnen tien minuten 
stond Nuenen met 5-0 achter door 
treffers van Alexander Mols, Roy van 
Lokven (strafschop) en Murat Kork-
maz (schot vanaf 40 meter). Het werd 
voor Nuenen nog erger toen invaller 
Mounir Biyadat er twintig minuten 
voor tijd 6-0 van maakte. Mart van de 
Gevel redde uiteindelijk de eer voor de 
bezoekers, 6-1. Blauw Geel'38 gaat 
verder in de strijd om promotie naar 
de topklasse. Voor Nuenen is zit het 
seizoen erop. En is een seizoen gewor-
den waar Nuenen, ondanks deze zwa-
re nederlaag, met trots op mag terug-
kijken. In je debuutjaar 3e te worden 
met in het algemeen verzorgd, aanval-
lend voetbal. 

 
Jean-Pierre Bergmans, (sport) , manueel therapeut, 

www.fysiotherapienuenen.nl 

De fysiotherapeut
Kinesiotaping: het “nieuwe” tapen
Wat is het verschil tussen de gewone 
sporttape en kinesiotape
Naast de conventionele witte tape wordt er sinds eind jaren negentig ook binnen 
de fysiotherapie gebruik gemaakt van veelkleurige kinesiotape. Kinesiotape 
komt oorspronkelijk uit Azie en werd in eerste instantie alleen toegepast binnen 
de (top)sport. De kinesiotape is in tegenstelling tot de gewone sporttape elas-
tisch rekbaar tot 140 procent, wat vergelijkbaar is aan de rekbaarheid van de 
huid. De kinesiotape is veel huidvriendelijker en men kan er ook gewoon mee 
douchen. Door deze unieke eigenschappen van de tape is het mogelijk om meer-
dere dagen de tape op de huid te dragen zonder deze te vervangen of last te krij-
gen van huidirritatie.
                      
Behandeldoelen
Vanwege de rekbaarheid van de kinesi-
otape is deze niet alleen bruikbaar om 
een gewricht vast te zetten (immobili-
seren) maar ook uitermate geschikt 
voor het behandelen  van spierblessu-
res en pijnpunten. Daarnaast begeleidt 
het de beweging  van het gewricht, 
geeft het pijndemping  en zorgt het 
voor een optimale lymfedrainage. 
 
Het meest gebruikt wordt de tape 
voor het verlagen of verhogen van de 
spanning in de spier. Afhankelijk van 
hoe de tape wordt gespannen over de 
huid kan de spier worden gestimu-
leerd naar een verlenging (ontspan-
ning) of verkorting (opbouwen van 
spanning). In het geval van een hoge 
spierspanning (bijvoorbeeld forse 
spierpijn) kan de tape dus verlichting 
brengen door te zorgen voor een ont-
spanning in de spier, maar ook voor 
een betere doorbloeding van de spier 
vanwege de rimpelingen in de huid tij-
dens beweging.
De kleur
De trekrichting en de trekkracht bepalen het gewenste effect en niet de kleur van 
de tape zoals vaak gedacht wordt. Dus iedereen kan zelf bepalen of hij liever een 
gewone huidkleurige tape heeft of een felle tape passend bij het sporttenue. 
Maar de komende tijd is natuurlijk alleen maar ORANJE op voorraad. Jean-Pier-
re Bergmans, (sport)fysiotherapeut/manueel therapeut. www.fysiotherapienue-
nen.nl

Z&PV Nuenen pakt 
39 medailles bij Brabantse 
Kampioenschappen
Twee weekenden lang streden de zwemmers van Z&PV Nuenen om de prij-
zen bij de Brabantse Kampioenschappen in Eindhoven. Het uiteindelijke 
resultaat was dat 39 maal een zwemmer uit Nuenen op het podium stond, 
waaronder 12 maal op de hoogste trede. Samantha Kardol had met 3 titels 
en totaal 8 medailles het grootste aandeel in de medaille-oogst.
Meest opvallende aan het eerste week-
end van de BZK was de door Z&PV 
Nuenen getoonde breedte. Dit kwam 
vooral naar voren op de eerste middag 
toen maar liefst 5 estafetteploegen 
zich naar een medaille zwommen. De 
meisjes estafette 4x50m wisselslag 
met Frederiek Geurts, Celine Vers-
paget, Merel Phaff en Robin Goossens 
tekende als eerste voor een zilveren 
medaille, gevolgd door brons voor 
Maayke Voets, Elke van den Hurk, Jes-
sica Manders en Laura van Erp op de 
4x100m wisselslag.
 
Dit werd vervolgd door eveneens zil-
ver voor Femke Hendrikx, Meike 
Nauta, Samantha Kardol en Susan Te-
ijken bij de dames, waarna Joeri Phaff, 
Alain Vogels, Jeroen Schelling, Tobias 
Geurts (junioren) en Sven Kardol, Jo-
ris Willems, Ruud van Heerbeek en 
Wouter Sijmons (senioren) bij de he-
ren brons grepen.
Individueel was er naast Samantha 
ook succes voor haar broer Sven (3x 
goud bij de heren senioren) en Tobias 
Geurts met goud op de 50m rugslag 
bij de jongens uit 1998. Verder won hij 
ook nog 3 maal zilver en 2 maal brons. 
Femke Hendrikx greep bij de dames 
de titel op de 50m rugslag en 100m 
vrijeslag, plus tweemaal zilver op de 
schoolslag afstanden (50 en 100m). Bij 
de heren senioren was ook nog zilver 

en tweemaal brons voor Ruud van 
Heerbeek. Op de  50 en 200m school-
slag zorgden zijn tijden er tevens voor 
dat hij die afstanden mag zwemmen 
op de Nederlandse kampioenschap-
pen. 
 

Een tweede limiet voor dat NK was er 
ook voor Joris Willems op de 50m 
vrijeslag in 26.17. Helaas leverde dit 
hem geen individuele medaille op, hij 
werd over de twee weekenden ver-
deeld totaal vijf maal 4e. De laatste in-
dividuele medaille kwam op naam van 
Joeri Phaff op de 200m vrijeslag. Met 
2.17.50 greep hij bij de jongens uit 
1997 het brons.

Rond de Linde
Gemaakt door    

Nuenenaren voor 
Nuenenaren

Feliciteren voor 
geslaagden

Rond de Linde wil in de komende 
periode, net zoals in de voorgaande 
jaren, haar lezers in de gelegenheid 

stellen om de Nuenense jeugd te 
feliciteren met het behalen van het 

eindexamen van het voortgezet 
onderwijs. De felicitatie dient voorz-

ien te zijn van de naam(en) van de 
afzender(s), de naam voor wie de 

felicitatie bestemd is, op welke school 
het diploma behaald is en waarvoor 
de leerling geslaagd is. De felicitatie 

moet gestuurd worden 
naar: geslaagden@ronddelinde.nl

Wijziging 
startplaats bij 
WandelSport
Vereniging Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling 
bij de Nuenense wandelsportvereng-
ing WSV is in de maand juni de 
ingang van de tennisvelden op 
sportpark De Lissevoort.

Op zondagmorgen om 09.00 uur en 
op woensdagavond om 19.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen.
Vooraanmelden daarvoor is niet no-
dig, men kan zich melden op de start-
locatie.
Voor nadere informatie: http:// www.
wsvnuenen.dse.nl.  Ook kunt u mailen 
naar het secretariaat, joke_wsv@hot-
mail.com.



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

Win een 
BBQ pakket* 

bij Jan Linders Nuenen

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Nuenen

Vincent van Goghstraat 37

*Hoe doet u mee? 

Koop voor minstens 7.50 euro vlees bij Jan Linders Nuenen. Lever uiterlijk 6 juni de kassabon met naam en telefoon- 

nummer aan de kassa in. Uiterlijk 9 juni worden de drie winnaars getrokken van een BBQ pakket t.w.v. 20 euro. 

Graag tot ziens in onze supermarkt.

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

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

Constantijnstraat 7 te Nuenen 

PRIJS VERLAGING

€ 50.000,-!

Vraagprijs

€ 399.000,-!

OPENHUIS 4 juni van 18.30 tot 19.30 uur

ABSOLUUT DE BESTE PRIJZEN

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

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

ULTIEME

HOUTLOOK

GRATIS
HR++ GLAS

TOTALE DIKTE 24MM*

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

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

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

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Doe-het-zelf
Winkel

Stijlvolle keukens
op maat en naar wens gemaakt

 
il Gioia 

Berg 8 Nuenen 
www.ilgioia.nl 

(naast de Concurrent) 
 
 

Donderdag 31 mei extra koopavond 
tot 21:00 

 
*m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen 
De actie is geldig t/m zaterdag 2 juni 2012 

Tegen inlevering van deze bon 
ontvangt u 25% korting op de gehele* 

collectie. 

25% korting 25 % korting

uur
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