
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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.

• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

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

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

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Het 
megaportret 
is geopend
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komt naar 
Mariahout

NK korfbal 
9 juni 2012
in Nuenen

Rond de Linde 
Elke vrijdag op

www.ronddelinde.nl

Nuenense ondernemers 
fi etsen mee met Alpe d’HuZes
Op donderdag 7 juni start een team van Nuenense ondernemers in de vroe-
ge ochtend aan de voet van de Alpe d’Huez. Hun missie is de berg meer-
dere malen trotseren en gezamenlijk een streefbedrag van minstens € 
30.000 aan het Alpe d’HuZes-onderzoeksfonds bij KWF Kankerbestrijding 
te schenken. 
Alpe d’HuZes is een samenvoe ging 
van de naam van de berg en het maxi-
male aantal beklimmingen per fiets. 
Een bijna onmogelijke opgave. En 
toch gaat het Nuenense team, be-
staande uit Arno Aarts, Christ van 
den Akker, Jan Arts, Patrick van den 
Berg, Erik Jasper Noll, Joris Rooijac-
kers (team captain), Coen Schroots, 
Robert Vos, Ralf van Wijk en Jan van 
den Wildenberg, deze uitdaging aan. 
In dit kader hebben zij een stichting 
opgericht, genaamd Stichting Onder-
nemend Nuenen voor Alpe d’HuZes, 
en zijn zij al geruime tijd aan het trai-
nen om deze missie te laten slagen. 

Dankzij de gulle giften van zowel fa-
milie en vrienden als zakelijke relaties 
kan het Alpe d’HuZes-onderzoeks-
fonds inmiddels een bedrag van maar 
liefst € 47.000 tegemoet zien. Boven-
dien ontvangen de heren sponsorgel-
den voor iedere beklimming die zij 
waarmaken. Als zij alle hun persoon-
lijke doelstellingen behalen - deze va-
riëren van één- tot zesmaal de berg op 
- wordt dit bedrag nog verhoogd naar 
€ 52.000. 

Zowel de Nuenense stichting NOF als 
het Alpe d’HuZes-onderzoeksfonds 
hanteert een strikt antistrijkstokbeleid, 

waardoor alle giften voor 100% naar 
het onderzoeksfonds gaan. Met de to-
tale opbrengst -het streven is 30 mil-
joen euro!- financiert deze stichting 
onderzoek, projecten en diensten die 
in lijn zijn met de missie: ‘Anderen Fa-
ciliteren en Inspireren om Goed, Ge-
lukkig en Gezond te leven met kanker’. 

Christ van den Akker, Jan Arts, Jan van den Wildenberg, Erik Jasper Noll, Arno 
Aarts, Ralf van Wijk, Joris Rooijackers, Rovert Vos en Coen Schroots. Patrick van 
den Berg (ontbreekt) 

Van Goghmèrt 2012
Zondag 10 juni wordt in het centrum van Nuenen weer de jaarlijkse Van 
Goghmèrt gehouden. Ook dit jaar zal deze grootste niet-commerciële bra-
derie van Brabant garant staan voor een zondag vol winkelplezier, kraam-
pjes, heel veel muziek, diverse terrasjes en speciale attracties voor de kin-
deren!
Wederom is het Park speciaal voor de 
kinderen ingericht met gratis attrac-

ties en de kinderen kunnen zich in de 
kiosk gratis laten schminken. Zoals 
altijd zullen alle in het centrum van 
Nuenen gevestigde winkeliers hun 
deuren openen en nemen, al dan niet 
met kraam, deel aan de mèrt. De ove-
rige marktkramen worden bezet door 
een groot scala aan hobbyisten die op 
de markt hun hobby aan het publiek 
zullen tonen. Ook professionele 
standhouders met een grote diversi-
teit aan artikelen, (plaatselijke) vereni-

Woar pikte een
        groantje mee...

2  Zondag van juni 11.00-17.00 uur

Grootste Braderie van Brabant, gratis toegang Grootste Braderie van Brabant, gratis toegang 
en live muziek. Attracties voor de kids.
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Zilveren erepenning Jos � ielemans

Opening Combiproject Gerwen
Vorige week vrijdagavond werd het verbouwde en uitgebreide gemeen-
schapshuis D’n Heuvel in Gerwen feestelijk geopend. De eer van de ope-
ning was voor Tiny de Greef, al 25 jaar beheerder van het dorpshuis. Het 
was tevens de afsluiting van een traject dat 10 jaar werd ingezet. D’n Heuvel 
is onderdeel van het zogenaamde Combiproject. Verder zijn de Brede 
School Heuvelrijk en seniorenwoningen onderdeel daarvan.
Erepenning
Aansluitend werd door loco-burge-
meester Paul de Witte de gemeente-
lijke zilveren erepenning uitgereikt 
aan Jos Thielemans voor zijn verdien-
sten aan de gemeenschap:
1987-2012: na 25 jaar neemt de voor-
zitter van de Stichting gemeenschaps-
huis Den Heuvel te Gerwen, de heer 
Jos Thielemans, afscheid van de voor-
zittershamer.
1998: hij was een van de initiatiefne-
mers tot realisatie van de Muziekkiosk 
in Gerwen.
2002-2012: een van de mede-initia-
tiefnemers van het Combiproject 
Gerwen en als zodanig vertegenwoor-
diger van SSCA Den Heuvel bij de ver-
schillende stuur- en werkgroepen in 
overleg met Gemeente, Helpt Elkan-
der, architect en aannemer.
2007-heden: lid straatnamencommis-
sie van de gemeente Nuenen, vanwege 
zijn beroep bouwkundige (gemeente 
Eindhoven) en zijn cultureel-histori-
sche kennis over Gerwen en Neder-
wetten.
1971-een van de oprichters en vele ja-
ren actief speler bij basketbalvereni-
ging Achilles 71
Lid van de Heemkundekring De Drij-
ehornick, ook tbv onderzoek voor zijn 
boeken.

Opening van D’n Heuvel door Tiny de Greef.

Het bord boven de ingang naar de 
Tiny de Greefzaal in D’n Heuvel.

Jos Thielemans krijgt de gemeentelijke zilveren erepenning opgespeld door loco-
burgemeester Paul de Witte.

Schrijver van cultureelhistorische boe-
ken over Gerwen en Nederwetten;
Bij ons in het dorp, Gerwen in woord 
en beeld in de 20e eeuw (2005).
Het St. Annagilde te Nederwetten, bgv 
het 50-jarig beschermheerschap van de 
familie Kluijtmans, 2009.
Stichting Centrale Veulenkeuring Ger-
wen, bgv de 50e veulenkeuring Gerwen 
(2011).

Afscheid
Bij de ceremonie nam beheerder Tiny 
de Greef na 25 jaar afscheid. Als dank 
voor zijn werkzaamheden is de zaal 
naar hem vernoemt: Tiny de Greef-
zaal. 
Van de gemeente kreeg hij een Van 
Goghbord, de meeste andere onder-
scheidingen had hij immers al. Tevens 
werd bekend gemaakt dat Willemijn 
Hofstede zijn opvolgster is.

gingen, stichtingen en goede doelen 
zullen weer van de partij zijn. 

Bij de vele gezellige terrasjes zullen de 
muziekgroepen en bands aanwezig 
zijn. Op twee grote podia staan de lo-
kale toppers Maxpoint en Punt&L. Op 
het podium bij de Lindeboom zal een 
zangeres staan, treden dansgroepen 
op en zal een dj het geheel aan elkaar 
praten en draaien. 

Op andere plekken zullen ook dj’s 
staan en ook het Gerwens Muziek-
korps geeft optredens. Kortom: voor 
ieder wat wils! 

Iedereen is van 11.00 tot 17.00 uur van 
harte welkom op de Van Goghmèrt, 
van Park tot Vincent van Goghplein 
en van Voirt tot Lindeboom.  



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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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	mogelijk-
heid	om	met	de	burgemeester	of	een	wethouder	in	contact	te	komen.
De	secretaresse	van	burgemeester	en	gemeentesecretaris	is	mevrouw	
R. van Geffen.
De secretaresse van de wethouders is mevrouw G. Grinwis.
Het	bestuurssecretariaat	is	bereikbaar	via	telefoonnummer	(040)	263	
16 10.

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

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Op vrijdag 15 juni is het gemeentehuis gesloten vanwege de personeelsdag.

COLLECTE
In de week van 11 t/m 17 juni 2012 wordt gecollecteerd door de Alge-
mene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO).

KLEDINGINZAMELING HUMANA
Op donderdag 14 juni (week 24) zal Stichting Humana huis aan huis 
kleding en textiel inzamelen. Vanaf week 23 worden daarvoor speci-
ale zakken geleverd.

VERKEER
Verkeersmaatregelen	Van	Goghbraderie	10	juni	2012
Op	zondag	10	juni	vindt	in	het	centrum	van	Nuenen	de	Van	Goghbra-
derie plaats. Op deze dag zijn de volgende straten tussen 06.30 uur en 
19.00 uur afgesloten voor alle verkeer:
•	 Parkstraat	(van	Voirt/Lindenlaan	tot	Park),
•	 Straten	rondom	het	Park,
•	 Vincent	van	Goghstraat	(van	Park/Berg	tot	Margot	Begemannstraat),
•	 Berg	(van	Park/Vincent	van	Goghstraat	tot	Weverstraat),
•	 Berg	(van	Berg/Lindeboom	tot	Beekstraat).

Openbaar vervoer
Het	openbaar	vervoer	wordt	omgeleid.	Voor	informatie	over	de	wijzi-
ging	van	busdiensten	kunt	u	de	website	raadplegen:	www.hermes.nl 

KOOPZONDAG
Het	college	van	B	en	W	heeft	zondag	10	juni	aangewezen	als	koop-
zondag	voor	de	bedrijven	uit	gebied	I.	Dit	wil	zeggen	alle	wegen	binnen	
de	bebouwde	kom	van	de	kernen	Nuenen,	Gerwen,	Nederwetten	en	
Eeneind, uitgezonderd:
•	 Goossens	wonen	&	slapen,
•	 Collse	Hoek,	Gerwenseweg	41,
•	 Ri-Jo	B.V.,	De	Huufkes	19,	
•	 Saniplein	B.V.,	De	Huufkes	19A,	
•	 Stein	Keuken,	Spegelt	19
•	 Autobedrijf	Tonnie	van	der	Heijden,	Gerwenseweg	24
Alle	bedrijven	uit	gebied	I	mogen	op	deze	dag	geopend	zijn.

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

WERKZAAMHEDEN WATERPLAN
Oranjebuurt, Kerkstraat en omgeving
Op maandag 11 juni starten de rioleringswerkzaamheden in de Oran-
jebuurt,	Kerkstraat	en	omgeving.	De	werkzaamheden	duren	tot	sep-
tember	2013	en	bestaan	uit	het	vervangen	van	de	oude	riolering	door	
nieuwe vuil- en hemelwaterriolering. Bij deze rioleringswerkzaamheden 
wordt	de	straat	helemaal	opengebroken	en	doorgang	voor	verkeer	is	
dan	niet	mogelijk.	Overlast	is	hierbij	helaas	niet	te	vermijden.

De planning is als volgt:
•	 Nassaustraat	en	Sportlaan	 11	juni	-	17	augustus
•	 Margrietstaat	 06	augustus	-	14	september
•	 Oranjestraat	 03	september	-	12	oktober
•	 Kerkstraat,	gedeelte	Park	en		 	

P.	v	Aldenhuijsenstraat	 01	oktober.	-	04	maart	2013
•	 Irenestraat	 13	februari	2013	-	04	maart	2013
•	 Beatrixstraat	 04	maart	2013	-	19	april	2013
•	 Marijkestraat		 15	april	2013	-	17	mei	2013
•	 Voirt	 06	mei	2013	-	12	juli	2013
•	 Lindenhof	 24	juni	2013	-	06	sept.	2013

De hulpdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden. Voor aan-
vang	van	de	werkzaamheden	worden	de	bewoners/ondernemers	via	
een	brief	ingelicht.
Als	u	vragen	heeft,	dan	kunt	u	contact	opnemen	met	de	balie	Wonen	
en	Openbare	ruimte	via	(040)	263	16	99.

FINANCIËLE SITUATIE GEMEENTE NUENEN
Het gaat Nuenen financieel niet voor de wind. Dat zal u niet ontgaan zijn. 
Hieronder leest u daar meer over.

Wat is er gebeurd?
In	2006	zijn	de	regionale	afspraken	gemaakt	over	het	bouwen	van	wonin-
gen	en	het	aanleggen	van	bedrijventerreinen	in	het	stedelijk	gebied	rond	
Eindhoven. Nuenen heeft de opdracht die er lag voor de eerste periode van 
vijf	jaar	vervuld.	Ook	is	er	veel	tijd	en	geld	gestopt	in	de	voorbereiding	van	
de tweede periode. Uiteraard dateren die afspraken van voor de economi-
sche en financiële crisis, waardoor onder andere de woningmarkt is inge-
stort	en	de	mogelijkheden	voor	nieuwbouw	sterk	zijn	afgenomen.

Zoals	bij	zoveel	zaken	gaat	ook	bij	woningbouw	en	de	aanleg	van	bedrij-
venterreinen	de	kost	voor	de	baat	uit.	Er	is	dus	geïnvesteerd	in	het	maken	
van	goede	plannen	en	het	aankopen	van	de	benodigde	grond.	En	vooral	
dat laatste is erg duur. Als dan vervolgens door de economische crisis de 
huizenmarkt	vastloopt,	blijf	je	met	dure,	onbebouwde	grond	zitten.

Er is ook rekening gehouden met inkomsten die er niet of pas veel later 
zullen komen.

Om hoeveel gaat het?
Gemeenten moeten het verlies op een grondexploitatie direct verwerken 
in	hun	boekhouding.	Het	tekort	op	de	grondexploitatie	over	het	jaar	2011	
bedraagt	16,8	miljoen.	Door	dat	er	nog	geld	zat	in	reserves	bedraagt	het	
uiteindelijke ongedekte tekort € 5,1 miljoen. De gemeente mag dit tekort 
in 10 jaar weer aanvullen.
Mede	door	andere	ontwikkelingen	(minder	urentoerekening	aan	grondex-
ploitatie,	minder	OZB-	opbrengst,	minder	leges	en	minder	algemene	uit-
kering	van	het	rijk)	betekent	dit	dat	er	in	2012	ongeveer	€	1,7	miljoen	moet	
worden	bezuinigd.	Gebaseerd	op	de	huidige	kennis	loopt	dit	bedrag	op	tot	
€	5,8	miljoen	in	2016.	Dit	komt	bovenop	de	al	door	de	raad	vastgestelde	
bezuinigingen.	
Alleen	voor	2012	was	een	sluitende	begroting	gepresenteerd.	Voor	de	jaren	
daarna	was	de	begroting	nog	niet	sluitend.	Die	tekorten	lopen	dus	sterk	
op.	Zonder	aanvullende	maatregelen	blijven	onze	spaarpotten	voorlopig	
leeg	en	hebben	we	geen	reserves	om	eventuele	tegenvallers	op	te	vangen.
Verder	moeten	we	rekening	houden	met	enkele	onontkoombare	ontwik-
kelingen, zoals overdracht van taken van het rijk en de CAO-ontwikkelingen.

Wat doen we er aan?
Het	college	heeft	besloten	de	uitgaven	voor	2012	zoveel	mogelijk	te	bevrie-
zen. Al eerder was er een (selectieve) vacaturestop ingesteld. Nu zijn ook 
alle lopende uitgaven, voor zover daar geen direct nadelige financiële con-
sequenties	aan	zitten	en	de	reguliere	bedrijfsvoering	niet	in	gevaar	brengt	
gestopt.	Dit	levert	in	2012	een	bedrag	van	circa	€	700.000	op.	Sommige	
van	deze	zaken	zijn	daarmee	geheel	van	de	baan,	andere	worden	uitgesteld.
De ernstige financiële situatie heeft geleid tot intensief overleg met onze 
toezichthouder,	de	provincie.	Mede	op	hun	advies	vindt	er	nu	een	door-
lichting en vergelijking van de Nuenense situatie met andere gemeenten 
plaats.	Waaraan	besteedt	Nuenen	meer	geld	dan	gemiddeld,	en	waaraan	
minder.	Op	basis	van	deze	gegevens	zal	er	een	streng	bezuinigingskader	
voor	de	begroting	2013	e.v.	worden	gemaakt.	De	uitgaven	moeten	omlaag	
en de inkomsten moeten omhoog.
Het	college	zal	zijn	voorstel	half	augustus	aan	de	raad	aanbieden.	Die	zal	
er	op	30	augustus	over	debatteren.	Welke	maatregelen	er	precies	getroffen	
worden	is	aan	de	gemeenteraad.	Zij	stelt	elk	jaar	de	begroting	vast,	dus	
ook	de	begroting	met	bezuinigingsvoorstellen.

Artikel 12 status
Er is in Nederland een vangnet voor gemeenten die in ernstige financiële 
problemen	raken.	Dit	is	het	zogenoemde	artikel	12	van	de	Financiële	ver-
houdingswet.	Om	in	aanmerking	te	komen	voor	een	aanvullende	bijdrage	
vanuit het gemeentefonds moet de gemeente eerst financieel alle eigen 
zaken	op	orde	hebben	en	de	inkomsten	maximaliseren.	Onderdeel	hiervan	
is	dat	de	OZB	op	het	maximum	wordt	gebracht.	Dit	komt	in	Nuenen	neer	
op een verhoging van ruim 50%.
De	gemeente	moet	een	eventueel	verzoek	voor	een	aanvullende	bijdrage	
indienen	op	basis	van	de	begroting	2013	voor	1	december	2012.

Wat doen we nog wel?
Natuurlijk lopen er heel veel zaken gewoon door. Dingen die geen extra 
budget	kosten,	dingen	die	wettelijk	 verplicht	 zijn	enzovoort.	Daarnaast	
werken	we	hard	aan	het	verbeteren	van	onze	dienstverlening:
•	 Meer	telefoontjes	direct	afhandelen,	minder	doorverbinden.
•	 Goede	informatievoorziening	via	de	website
•	 Meer	producten	digitaal/online	te	regelen

Wij	vinden	dat	we	als	gemeente	eerst	en	vooral	moeten	zorgen	voor	de	men-
sen	die	het	moeilijk	hebben.	En	dat	worden	er	in	deze	zware	tijden	steeds	
meer.	Daarom	willen	we	zo	min	mogelijk	bezuinigen	op	de	dingen	die	we	
voor	kwetsbare	groepen	doen	(bijzondere	bijstand,	schuldhulpverlening).

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- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier	 31/05/2012	 N-HZ-2012-	 Tweevoren	93	 Vervangen	palen	keerwand		
  0089  door muur   

Regulier	 01/06/2012	 N-HZ-2012-	 Broekdijk/	 Plaatsen	uitkijkplatform	voor		
  0090 Gerwenseweg van Gogh megaportret 

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	zijn	de	volgende	aan-
vragen	om	vergunning	op	grond	 van	de	APV	en	bijzondere	wetten	
ingekomen:
•	 Aanvrager:	De	Coovelse	Menners	voor	het	organiseren	van	een	

paardensportspektakel op zondag 1 juli 2012 op het terrein van 
landgoed	Henkelman	aan	de	Lieshoutseweg	45;

•	 Aanvrager:	Eetcafé	Ons	Dorp	voor	het	uitbreiden	van	het	regu-
liere terras tijdens Nuenen kermis in de periode van 6 tot en met 
10 juli 2012. 

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

De aanvragen liggen ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op 
woensdag	ook	van	14.30	uur	tot	18.00	uur)	bij	de	balie	Wonen	en	
Openbare	Ruimte	 in	het	gemeentehuis,	 Jan	van	Schijnveltlaan	2	 te	
Nuenen.

AANHOUDEN BESLISSING OP AANVRAAG 
BOUWVERGUNNING

Soort Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  Nummer    

Regulier		 N-HZ-2012-0060	 Park	73	 Wijzigen	dak	op	de	aanbouw	
 

VERLENGEN BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING MET ZES WEKEN

Soort Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  Nummer    

Regulier	 N-HZ-2012-0062	 De	Huufkes	18	 Uitbreiden	bedrijfsgebouw	  

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 
 
31/05/	 N-HZ-2012-	 Jhr.	Hugo	van	 Bouw	 Vervangen	dakkapel,		 31/05/	
2012 0042 Berckellaan 2  voordeur en plaatsen 2012 
    serre 

31/05/	 N-HZ-2012-	 Willem	 Bouw	 Plaatsen	erker	 31/05/	
2012 0063 Alexanderstraat 3 RO voorzijde 2012 

31/05/	 N-HZ-2012-	 De	Heijbloem	30	 Bouw	 Vernieuwen	kozijn	 01/06/	
2012 0057    2012 

31/05/	 N-HZ-2012-	 De	Heijbloem	32	 Bouw	 Vernieuwen	kozijn	 01/06/	
2012 0058    2012 

reguliere	omgevingsvergunning	op	grond	van	artikel	4:20b	Awb	ver-
leend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 
 
31/05/	 N-HZ-2012-	 Kerkakkers		20	 Bouw	 Verbouwen	woonhuis	 31/05/	
2012 0044  RO  2012 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Bewoners	van	Biesveld	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	

voor	het	organiseren	van	een	straatbarbecue	op	zaterdag	9	juni	
2012 in de straat Biesveld (verzenddatum 29 mei 2012)

•	 aan	de	heer	R.	van	den	Berk	is	een	vergunning	verleend	voor	het	
inrichten van een terras op het trottoir aan de zijkant van de ho-
reca-inrichting	aan	het	adres	Parkstraat	3	tijdens	Nuenen	kermis	
in de periode van 6 tot en met 10 juli 2012 (verzenddatum 29 mei 
2012);

•	 aan	de	heer	M.	Hems	en	mevrouw	S.	Pijs	is	een	ontheffing	verleend	
voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken op het 
speciaal	daartoe	uitgebreid	terras	aan	het	adres	Parkstraat	1	tij-
dens de Van Goghmèrt op zondag 10 juni 2012 (verzenddatum 31 
mei	2012);

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

 

  

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 8 eN 9 JUNI: 
Hollandse Bospeen, per bos ..........0,99
Hollandse Bloemkool, per stuk .....0,79
artisjok, per stuk ..............................0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 11 JUNI:

Hollandse Tomaten, hele kilo ........1,25
DINSDag 12 JUNI:

andijvie, panklaar, 1/2 kilo ...............0,99
WOeNSDag 13 JUNI:

Wokgroenten, panklaar, 1/2 kilo ......0,99
DONDerDag 14 JUNI:

Parijse Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo ..1,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 8 T/m 14 JUNI:

ananas, per stuk ...............................0,99
conferance Peren, hele kilo ...........0,99
Waldorffsalade, 250 gram ...............1,59
Perssinaasappels, 12 stuks ...........1,99

“Gevuld EK Shirt”
Met 11 gehaktballen + 2 sausjes ...... 4,95

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

Gemarineerde BBQ Steak
3 stuks .......................................................5,95 
Crocante
per stuk .................................................1,50 
Bij 150 gram Beenham
100 gr. Beenhamsalade ..GRATIS 
Gehakt Rondo
100 gram ...............................................1,25  
Fantastico
100 gram  ..........................................2,30 
Spek en Bonen
100 gram  ..........................................1,25

GRATIS Oranje Kroon 
bij bestelling vanaf €5,- 

SPecIal

WarmINg UP

HeT WOrDT

NIeT mee vOOr

kOOPJe

  

Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

Proef de volle smaak 
van ambacht 

bij 
Bakkerij Verhallen

Zonnepitten 
brood

Victoria vlaai
             middel 

€ 2,10

€ 6,75
oranje 
tompouce

oranje
met

scoren
wij

oranje
met

scoren
wij

    4 voor 

6.95 

Actie geldig van 8 juni t/m 14 juni:

Brood van de maand: Juni
Nordic Walking

Lekker gezond op vakantie!!!

Alleen op 
wedstrijddagen 

van onze jongens!

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

In 2012
bestaan wij 50 jaar!

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

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl, laminaat,

fineerparket en pvc-stroken

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

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.



Steak die maar in je zak deze week!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Bij 150 gram achterham
GratiS Beenhamsalade

Scampi Spies
“knaller” .........................................5 halen 4 betalen      
Crocante
“Special” 100 gram ......................................................................................150

 deze week keurkoopje:

vleeSwarenkoopje:

BBQ Steak 
3 voor  ..........................................................................................................595  

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

Carpaccio spies   
“Special” 100 gram ......................................................................................225

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

Auto Service Verbroekken

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

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

TM

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

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

B o u w p l a n n e n ? 

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

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

Het fundament voor de start van een goede bouw!

 

Te Huur Bedrijfspand:
Adres: 

Industrieterrein Eeneind II 
De Huufkes 89 

5674 TL NUENEN 

Beschrijving pand: 
•	 Bedrijfshal	van	293m2	met	elektrische	roldeur,	

gecoate	vloer.
•	 Kantoor	van	40m3.	
•	 Separate	keuken	met	gootsteen,	kastjes,	koelkast,	

toilet	en	inbouwkast.
•	 Buiten:	Eigen	oprit	en	div.	parkeerplaatsen
•	 Bij	overname	blijft	achter	(zonder	extra	kosten	voor	

nieuwe	huurder):
	 3	rolluiken	aan	buitenzijde,	brandblussers,	brand-

slang,	extra	keukenkast,	anti-inbraak	sloten,	grote	
ladder,	alarm	systeem,	linoleumvloer	hal	en	kan-
toor,	luxaflex	kantoor.

Bestemmingsplan: 
Kantoor	en	werkplaats	/	magazijn	/	showroom.	

Huurprijs: €1700 excl. btw.  p.m.

Interesse? 
Telefoon:	06	–	53	26	43	56	:	Martien	Geeven

Voor de perfecte BBQ moet u naar
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Uit d’n hoek…

Naam

Tiny Kox, Eerste Kamerlid namens de SP, komt uit Zeelst, tegenwoordig een 
wijk van Veldhoven. Een typische naam, Tiny Kox. Brabants. Namen zeggen 
vaak veel over mensen, ik let er altijd op. Aan de doopnamen zie je meestal of 
ze katholiek zijn en aan de achternamen waar ze vandaan komen. Zo eindi-
gen in de Achterhoek alle namen op -ink (Hiddink, Jolink), in Friesland op 
-stra, -ma, of iets anders met een a. Vlaamse namen zijn vaak mooier en aan 
elkaar geschreven: Vandenberghe. Rini en Willy zijn heel erg Helmonds. Een 
mooie achternaam is natuurlijk Van Nunen.
 Namen doen ook aan mode, ze zijn enkele jaren populair. Zo kun je 
aan de voornaam iemands leeftijd inschatten. De meeste Nederlandse 
Edwinnen zijn uit begin jaren ’70. Klopt. En de achternaam Coolen is typisch 
(oost)Brabants. Klopt ook. En volgens het Meertens Instituut is Edwin oor-
spronkelijk een Engelse naam en betekent het ongeveer ‘vriend van het erf-
goed’. Klopt helemaal. Ben ik nou mijn naam of is mijn naam mij?

Edwin Coolen

Roelof Janssen nieuwe koning 
St. Antoniusschut
Door Gerrit van Ginkel

Verrassing en verwondering alom afgelopen zaterdag 2 juni, toen Roelof 
Janssen na 111 schoten het laatste snippertje van de houten koningsvogel 
omlaag haalde. Dat hij goed kon schieten was bekend bij de Schut omdat hij 
al een jaar vaste bezoeker was van de vlakschietbaan met de buks. De ver-
wondering gold vooral dat Roelof nu al de koningsvogel kon omhangen. 

18 Uur eerder was Roelof Janssen in-
geboond bij de Schut en was dus net 
officieel lid van de Schut. Er zijn 
schutsbroeders die al langer dan 40 
jaar lid zijn en nooit de koningsvogel 
hebben gedragen. 

Bonen
Na een jaar aspirantlidmaatschap 
wordt een gildebroeder ingeboond of 
uitgeboond. Deze eeuwenoude tradi-
tie houdt in dat alle stemgerechtigde 
gildebroeders op een afgezonderde 
plaats een witte of bruine boon in een 
antieke vaas doen. Afhankelijk van het 
totaal aantal leden mogen er drie of 
vier bruine bonen na de stemming in 
de vaas zitten. Roelof Janssen kwam 
met alleen witte bonnen uit de anonie-
me stemming en werd dus als nieuw 
lid gefeliciteerd en feestelijk begroet.

Roelof Janssen is met zijn vrouw Es-
ther en zijn drie kinderen, Bjorn, Eline 
en Linde, 2 jaar geleden in de Antoni-
usschutlaan in de nieuwbouwwijk van 
het Eeneind komen wonen. In korte 
tijd is de familie ingeburgerd en neemt 
aan vele Eeneindse activiteiten deel.
Janssen is eigenaar van Complus. Een 
resultaat gericht adviesbureau dat zich 
bezig houdt  met training en selectie, 
werving en coaching en is gevestigd 
aan De Pinckart 54 in Nuenen.

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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•	 aan	mevrouw	Van	Tongeren	en	mevrouw	van	Hoek	is	een	onthef-
fing verleend voor het schenken van zwakalcoholhoudende dran-
ken	op	het	speciaal	daartoe	uitgebreid	terras	aan	het	adres	Park	
1 tijdens de Van Goghmèrt op zondag 10 juni 2012 (verzenddatum 
31	mei	2012);

•	 aan	Belangenvereniging	Omwonenden	Andriesplein	 is	 toestem-
ming	verleend	voor	het	afsluiten	van	enkele	straten	rondom	basis-
school	de	Dassenburcht	in	verband	met	de	Nationale	straatspeel-
dag	op	woensdag	13	juni	2012	(verzenddatum	1	juni	2012);

•	 aan	dinercafe	Zinn	is	vergunning	verleend	voor	het	plaatsen	van	
een tent aan de achterzijde van de horeca-inrichting aan het adres 
Park	61	 i.v.m.	het	uitzenden	van	EK	voetbalwedstrijden	van	het	
Nederlands	elftal	(verzenddatum	7	juni	2012);

•	 aan	dinercafe	Zinn	is	toestemming	verleend	voor	de	uitbreiding	van	
het reguliere terras (inclusief tapwagen en trailer) en ontheffingen 
voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken en het ten 
gehore	brengen	van	muziek	op	het	uitgebreide	terras	tijdens	de	Van	
Goghmert op zondag 10 juni 2012 (verzenddatum 7 juni 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, 7 juni 2012

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
COLLSE HEIDE 4 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Trots als een pauw presenteerden de 
Schut en de nieuwe koning zich op de 
Kringgildedag afgelopen zondag in 
Eindhoven. 

Een schaamteloze vertoning
Door Gerrit van Ginkel

Deze kwalifi catie uitte José van Bree, van de gelijknamige lijst, als laatste 
zin tijdens de raadsvergadering van 31 mei j.l. Eigenlijk was deze omschrij-
ving nog zachtaardig voor wat de 18 Nuenense volksvertegenwoordigers (J. 
Leemans van Nuenens Belang was met vakantie) deze avond presteerden. 
Het was ronduit onbeschoft hoe men elkaar bejegende en daardoor het 
belang voor een fi nancieel gezond Nuenen totaal verkwanseld werd. De 
minachting voor de Nuenense burgers door dit optreden van de gemeente-
raad zal de desinteresse voor de Nuenense politiek alleen maar groter 
maken en de roep voor herindeling nog meer onderstrepen.  
Vooral de reacties van de oppostitie 
op de motie die ingediend werd door 
de coalitiepartijen W70, CDA, D66, 
Fractie van Bree en Nuenens Belang 
deed de emmer die al erg vol was, vol-
ledig overlopen. De motie handelde 
over het komen tot een breed pakket 
maatregelen dat als vertrekpunt moet 
dienen voor de begroting van volgend 
jaar. De provincie die ook meedenkt 
over de zeer moeilijke financiële situ-
atie in Nuenen zal half juni met een 
analyse komen waardoor de ruimtes 
zichtbaar worden waarbinnen be-
groot kan worden in Nuenen. De op-
roep van de indieners van de motie 
om hier met alle partijen aan mee te 
werken leek erg reëel.

Nationale collecte 
Handicap.nl 
De nationale collecte van Handicap.
nl vindt dit jaar plaats van 11 tot en 
met 16 juni. Het geld dat Handicap.
nl ophaalt gaat naar het Ango fonds. 
Vanuit dit fonds wordt individuele 
fi nanciële hulpverlening betaald 
aan mensen die buiten andere rege-
lingen vallen. Bovendien geeft de 
Ango sociaal, juridisch, fi nancieel 
en belasting advies aan mensen met 
een handicap.

Volwaardig leven
Handicap.nl verzorgt de fondsenwer-
ving van de Algemene Nederlandse 
Gehandicapten Organisatie (Ango). 
De Ango wil medemensen met hun 
beperking of chronische ziekte een 
volwaardig leven geven. Eigen regie en 
niet (altijd) afhankelijk te zijn van an-
deren. Dit kan met een sta-op stoel of 
een matras, maar ook met een au-
toaanpassing, zodat iemand weer kan 
gaan werken en een eigen inkomen 
kan verdienen. Ook vinden wij het so-
ciale aspect belangrijk en kan men bij-
voorbeeld een bijdrage vragen voor de 
aanschaf van een computer om via het 
internet contacten te leggen of voor 
een hobby of (vrijwilligers)werk. 

Sinds 1927
De Ango komt al sinds 1927 op voor 
gehandicapten en chronisch zieken. 
Ango springt bij waar nodig is. Met in-
dividuele financiële hulp, maar ook 
met juridisch advies en belastingad-
vies. In het hele land zijn daartoe An-
go-afdelingen en adviseurs die men-
sen met raad en daad bijstaan.

Plaatselijke initiatieven
Veel lokale verenigingen die betrok-
ken zijn bij gehandicapten en/of chro-
nisch zieken organiseren de Handi-
cap.nl collecte. Een deel van de 
opbrengst wordt door deze verenigin-
gen besteed aan eigen activiteiten.

Meer informatie: www.ango.nl/steun 
of bel naar 033-4654343. 

Brabants Dialectenfestival

‘Wattur’
Op zondag 10 juni vindt in het centrum van Lieshout de 10e editie van het 
Brabants Dialectenfestival plaats. Het thema dit jaar is water, ofwel: ‘wat-
tur’ in Brabants dialect. Dit omdat Laarbeek zich tegenwoordig ook presen-
teert als 'Waterpoort van de Peel' en de maand juni uitgeroepen is tot water-
maand. Het festival duurt van 12.00 tot 18.00 uur en is gratis toegankelijk. 
Bij regen zijn vervangende locaties geregeld.
Op dit tweejaarlijkse openlucht festi-
val treden op zo’n 15 podia weer tal 
van zangers, zanggroepen en verha-
lenvertellers op, die zingen en vertel-
len in de Brabantse taal. Omdat het 
om een jubileumeditie gaat, wordt het 
festival afgesloten met een optreden 
van Gerard van Maasakkers en zijn 
band. Er zijn ook kramen met Bra-
bantse producten en Brabantse boe-
ken, o.a. diverse Brabantse woorden-
boeken.

Schrijfwedstrijd
Traditiegetrouw is aan dit festival een 
schrijfwedstrijd verbonden. De 
schrijfwedstrijd wordt georganiseerd 
door 'De Stichting Erfgoed Brabant' in 
samenwerking met de Stichting Bra-
bants Dialectenfestival. De winnaar 
van elke categorie ontvangt de Bra-
bantse Dialectpenning en een prach-
tig dialectboek. Bovendien verschij-
nen de winnende teksten in het 
programmaboekje van het festival. De 
uitreiking van de prijzen vindt plaats 
op 10 juni, de dag van het festival.

Martien Coppens fotowedstrijd
Aan het festival is ook de Martien 
Coppens fotowedstrijd verbonden: de 

fotowedstrijd voor documentaire fo-
tografie voor amateurfotografen. 
Martien Coppens is geboren in Lies-
hout en de wedstrijd is naar hem ver-
noemd. Over het thema ‘wattur’ 
moest een reeks van vijf documentaire 
foto’s –aangevuld met toelichtende 
tekst – worden ingestuurd. 
De meer dan zestig ingezonden series 
zijn beoordeeld door gerenommeerde 
profs: Theo Audenaerd (de Volks-
krant), Joyce van Belkom (NRC), Piet 
den Blanken (Hollandse Hoogte) en 
voorzitter Hans Zoete. De Martien 
Coppensprijs wordt georganiseerd 
door een werkgroep van de Fotobond 
BNAFV en het Brabants Dialecten 
Festival Lieshout. Waterschap Maas 
en Aa sponsort de wedstrijd. Op zon-
dag 10 juni om 13.00 uur wordt in 
Brasserie Morees, tijdens een openba-
re bespreking, bekend gemaakt wie de 
winnaars zijn. Aansluitend wordt de 
tentoonstelling geopend.
De expositie is te zien in de periode 
van 10 juni t/m 1 juli 2012 in het voor-
malig gemeentehuis Lieshout, Heuvel 
2, Lieshout. Geopend: vrijdag, zater-
dag en zondag van 13.00 t/m 17.00 
uur. Toegang: gratis. www.brabantsdi-
alectenfestival.nl

De opmerking van Chris Eeuwhorst 
van de VVD dat hij de motie slechts 
zag als een instrument om de tegen-
stellingen nog verder aan te scherpen, 
deed enkele fracties in de gordijnen 
vliegen. Het was ook weer een voor-
beeld dat sommige partijen tegen zijn 
omdat de indieners voor zijn. Helaas 
gaat dat niet op basis van argumenten 
maar om het tegen zijn. Dat is ook fu-
nest voor het democratisch gehalte 
van de raad. 

Instabiel
De verhoudingen in de raad wat be-
treft stemverhoudingen zijn in de 
loop van deze periode net zo instabiel 
geworden als de hele Nuenense poli-

tieke situatie. Door het verlaten van 
de opposistie van enkele partijen is 
Nuenen bijna onbestuurbaar.

Omdat Leemans met vakantie was 
kon er eigenlijk niet gestemd worden. 
De uitslag van de stemming van de 
motie was dat er negen voor stem-
mers en negen tegen waren.

Daardoor komt volgens het gemeen-
teraads regelement de motie volgende 
raadsbijeenkomst op 28 juni a.s. weer 
aan de orde. Dit alles ondanks de in-
spreker Ruurd van Heijst die vooraf 
aan de behandeling van de jaarreke-
ning een dringend appel deed aan de 
raad en het college om nu vooral aan 
het belang van Nuenen te denken en 
niet aan hun eigen gewichtigheid en 
om de oude vetes eens te begraven. 
Helaas werd die oproep wel door alle 
leden positief begroet maar werd er 
niet naar gehandeld.
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Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. 
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 9 juni 2012.

Uw Expert bij u in de buurt?
www.expert.nl/winkels

Bij besteding vanaf 
150.- ontvangt u 
een gratis BBQ! 
Daarnaast kunt u kans 
maken op 1 van de 
150 straatprijzen! Kijk 
voor meer informatie op 
www.expert.nl/ek2012

Gratis Expert BBQ INCL.
ACCESSOIRE
PAKKET
T.W.V. 39.95

ERVAAR DE
VRIJHEID 
VAN 15MTR. 
BEREIK

A
KLASSE

Full
HD

DIGI
TENNE UPC ZIGGO A

KLASSE

ERVAAR DE
VRIJHEID 
VAN 15MTR. 

INTERN

SCHIJF

8 GB

640 
GB

A
KLASSE

HD

INTERN

SCHIJF

8 GB

640 
GB

  199.- 

149.-   
  199.- 

139.-   

  599.- 

469.-   
  549.- 

449.-   
  499.- 

299.-   

NAVIGATIE   
VIA110BUNDEL.

 • 45 landen Europa
 • Spraakgestuurd
 • Rijstrookbegeleiding

STOFZUIGER  
FREE’E BSGL52200.

 • 2200 watt vermogen
• Parketborstel
• Groot bereik: 15 meter

LED-TV   UE40EH5000.

 • 102 cm Full HD LED
• 2x HDMI en USB
• Films bekijken vanaf USB

LAPTOP   C660D1HD.

 • 8GB intern + 640GB schijf
 • AMD E300 processor
 • Supersnel

KOEL-/VRIES-
COMBINATIE   ZRB629W.

 • 208 liter netto koelen
 • 61 liter netto vriezen
 • Verstelbare plateaus

met de service en 
garantie van Expert!

SPECTACULAIRE 
AANBIEDINGEN

Wij vragen voor het bezorgen van
Rond de Linde:

VakantiekRachten
Voor de maanden juli en augustus
in nuenen, Gerwen, Lieshout en Mariahout
Ben je bereid om in deze vakantietijd 

ons blad te bezorgen?
dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,bel dan even 06-48698919

Leuke BijVeRdienste

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

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.

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

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

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

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

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

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

Kerkberichten 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

KLUIJTMANS NATUUrSTeeN
NATUUrSTeeN - grAfwerKSPeCIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

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

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

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

Met menselijke 
betrokkenheid

Den Haak 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.uitvaartzorgnuenen.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl  

Weekenddiensten: 
Zaterdag 9 juni, 17.00 uur: Eucharis-
tieviering, gezinsviering met kinder-
koor, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker P. ten Hacken.
Zondag 10 juni, 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en past.werker J.
Deckers.
Zondag 10 juni, 11.00 uur: Woord en 
communiedienst met parochiekoor, 
voorganger pastoraal werker J. Dec-
kers.

Misintenties
Zaterdag 9 juni 17.00 uur: Wim Smul-
ders; Marc Reijnen; Rony Beekmans-
Janssens; Peter van Maasakkers; Ger-
rit van Bree.
Zondag 10 juni 09.30 uur: Noud van 
Rooij.
Zondag 10 juni 11.00 uur: Overl. ou-
ders Van Liempd-Scheepers; Piet 
Roijakkers, (vanwege trouwdag); Lou-
is van der Linden; Jan Matthijsse; Jo 
Hurkmans-Sanders (vanwege verjaar-
dag); Beppie van Lent-Paulissen; Ton-
ny Verdonschot-Koppen.

Mededelingen
In onze parochie zijn getrouwd René 
Kemps en Denise Korting. Wij wen-
sen hen van harte proficiat en veel ge-
luk.
In onze parochie zijn overleden Liny 
van der Leegte-Gerritse uit Son, voor-
heen wonende in de Akkers en Marti-
na van de Donk uit de Hovenier 8. Wij 
wensen familie en vrienden troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.
In verband met de voetbalinterland 
van aanstaande zaterdag is de Eucha-
ristieviering verzet van 18.30 uur naar 
17.00 uur! 

Gezinsviering Samen aan tafel
Zaterdag 9 juni om 17.00 uur  is alweer 
de laatste gezinsviering vóór de va-
kantie. We sluiten feestelijk af aan de 
tafel samen met alle communicanten. 
Maar ook met de vier kinderen die in 
deze viering gedoopt gaan worden. En 
er is aandacht voor Stichting speelkr8 
waarvoor de communicanten speel-
goed ingezameld hebben.
Komt u ook mee aan tafel, er is plaats 
voor iedereen? Om samen te bidden 
en te zingen. Het kinderkoor zorgt 
weer voor vele leuke liedjes. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
 
Protestantse Gemeente Nuenen
Op zondag 10 juni hebben we een 
gastpredikant: ds. Ivo de Jong uit       
Bathmen. De dienst begint om 10.00 
uur. Voor de kinderen is er kinderne-
vendienst. Elke dinsdag is er pastorale 
inloop van 16.00-17.30 uur. Elke don-
derdag van 10.00-12.00 uur is er Open 
Huis.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 10 juni 09.30 uur: Eucharistie-

viering met volkszang, voorganger S. 
Kuijpers.

Misintenties 
Wilhelmus en Ardina Jacobs-Foede-
rer; Piet Coolen; Gertje de Brouwer-
Sanders; Jan Schenkels; Jacques Beek-
wilder en Joke Beekwilder-Smits; Piet 
Renders.

Mededelingen
In onze parochie is Piet Renders over-
leden. Wij wensen familie en vrienden 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 10 juni 11.00 uur: Eucharistie-
viering tevens kinderwoorddienst met 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Laatste kindernevendienst 
Zondag vindt de laatste kinderneven-
dienst in Gerwen plaats. Dit besluit is 
genomen in verband met het sterk te-
rug lopend aantal kinderen tijdens de 
bijeenkomsten. Deze zondag is ons 
thema “ Jezus is het levende brood”.
Wij hebben Jezus nodig als voedsel 
voor ons geloofsleven, zoals wij ook 
voedsel voor ons lichaam nodig heb-
ben. Daarom is het zo belangrijk om 
samen regelmatig de eucharistie te 
vieren. Want Jezus nodigt ons dan uit 
aan zijn tafel. De eucharistie is het 
hart van de kerk! Wij danken God 
hiervoor.
Wij nodigen alle kinderen uit voor de-
ze kindernevendienst om 11.00 uur in 
de St. Clemenskerk te Gerwen.

Misintenties
Ben van den Hurk; Riek van der Put-
ten-Sanders; Jo Renders-Schoenma-
kers; Piet van de Water (v.w. sterfdag); 
Martien Saris (v.w. sterfdag).
 
Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
zondag 1e Pinksterdag voor de Neder-
landse Missionarissen heeft € 144,00 
opgebracht. Met dank aan alle gulle 
gevers.
De sponsoraktie voor zuster Bonnie 
heeft maar liefst € 1.615,00 opgebracht 
in de parochies Nederwetten en Ger-
wen tezamen. Dit is een geweldig re-
sultaat en overtreft het goede resultaat 
van vorig jaar, dat € 1.000,00 bedroeg, 
ruimschoots. Zuster Bonnie kan hier 
geweldig veel goed werk voor doen in 
haar ziekenhuis op Borneo. Met heel 
veel dank aan alle sponsors.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 7 juni: Sacramentsdag, 
17.30 uur Lof,18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 8 juni: 07.15 uur Heilige Mis. 
Zaterdag 9 juni: 08.30 uur Heilige Mis. 
Zondag 10 juni: Plechtige viering van 
Sacramentsdag, 10.30 uur Hoogmis, 
12.00 uur Sacramentsprocessie door 
de straten van Gerwen. 
Maandag 11 juni: 07.15 uur H. Mis. 
Dinsdag 12 juni: 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 13 juni: 7.15 uur H. Mis.

  
Datum Tijdstip Activiteit Organisatie Plaats website 
Maand juni  09.00 zo.   19.00 woe. Wandelen maand juni WSV Nuenen Lissevoort, ingang tennisterreinen www.dse.nl/~wsvnuenen
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
8 juni 20.00 uur Darttoernooi voor KWF  Oranjeplein 7 Mariahout http://www.darts4.nl/
9 juni 10.30-16:30 uur  Nederlandse Kampioenschappen Korfbal   sportpark Wettenseind www.nkvkorfbal.nl
9 juni 20.00 uur Concert Van Gogh Trio  Van Goghkerkje Papenvoort 2a www.rondomharp.nl/vangogh
9 juni 20.00 uur Gitaarclub, Nestor Ausqui  Het Klooster www.hetklooster.org
10 juni 08.00 uur Van Gogh Fietstoertocht TC Nuenen Vertrek Café Schafrath Nuenen www.tcnuenen.nl
10 juni 11.00-17.00 uur Van Goghmert  centrum Nuenen www.vangoghmert.nl
10 juni vanaf 13.00 uur Monique Smit in Openluchttheater  OLT Mariahout OLT Mariahout www.oltm.nl 
10 juni 13.00-16.00 uur uur Muziekmiddag Brassband De Vooruitgang  Scarabee / Notedop www.brassbanddevooruitgang.nl
10 juni 20.00 uur Zomerconcert Ladies Only & Marcando De Regenboog, Sportlaan  
11 juni 19.00 uur Plantenwandeling in de Collse Zegge IVN Nuenen Het Klooster / Collse watermolen www.ivn.nl/nuenen
15 juni 17.00-19.00 uur Hollandse Nieuwe Festijn Lionsclub Nuenen Auberge Vincent www.aubergevincent.com
16 juni 09.30-12.00 uur.  Inloopochtend Scouting Panta Rhei   Pastoorsmast 12 Nuenen www.scoutingpantarhei.nl 
16/June  Laco Gymics Superevent 2012 Laco Strandbad Laco Nuenen www.laco.eu
16 juni  PSV masters on Tour evenement PSV en RKSV RKSV Nuenen www.rksvnuenen.nl
16 juni  Firestone Rubbercover Gulbergen Jeugd Open  Golfclub De Gulbergen www.golfclubdegulbergen.nl
16-17 juni  De Handelse processie, bedevaart van Valkenswaard naar Handel  www.handelseprocessie.nl
16 juni 17.00 uur Synchroonzwemshow  Z&PV-Nuenen sportcomplex De Drietip  www.zpvnuenen.nl
17 juni 14.00-17.00 uur Gezellige Muziekmiddag Gerwens koor St. Caecilia &   www.hetklooster.org
    Beek en Donks Gemengd koor 
17 juni 14.00 uur Volksmuziekgroep Toemaat  Weverkeshof www.weverkeshof.nl  

Music kids: 
gratis muziekles voor kinderen
In september start er een nieuw seizoen Music kids. Dit initiatief van Show-
korps O&V is afgelopen jaar met veel succes uitgevoerd. Music kids biedt 
kinderen uit groep 4, 5 en 6 de mogelijkheid om een jaar lang in groepsver-
band bezig te zijn met muziek, zonder direct te hoeven kiezen voor een 
instrument. Gedurende dit oriëntatiejaar wordt er spelenderwijs de begin-
selen van muziek bijgebracht en maken de kinderen kennis met verschil-
lende muziekinstrumenten.  
Is het kiezen tussen trompet, slag-
werk, fluit of majorette moeilijk? Dan 
is een muzikaal oriëntatiejaar bij Mu-
sic Kids een geschikte oplossing. Van-
af 4 september wordt er op dinsdag 
van 18.30 uur tot 19.15 uur in groeps-
verband muziekles gegeven. De lessen 
in het begin van het jaar staan in het 
teken van algemene muzikale vor-
ming. Thema’s als dynamiek en ritme 
komen dan aan bod. Later in het jaar 
kunnen de kinderen twee keer 5 we-
ken lang een instrument uitproberen. 
Ze krijgen dan in kleine groepjes les 
en mogen de instrumenten mee naar 
huis nemen.
  
Gedurende het jaar Music Kids mo-
gen de deelnemende kinderen gratis 
meedoen aan alle verenigingsactivitei-
ten van Showkorps O&V.  Na dit jaar 
kan uw kind kiezen om de muziekles 
voort te zetten bij Showkorps O&V, 
op een andere manier bezig te zijn met 
muziek of om helemaal te stoppen. Er 
is geen lidmaatschapsverplichting. 
Het doel van Music Kids is kinderen in 
groepsverband te laten ontdekken wat 
zij leuk vinden aan muziek . Het is een 
leuke en leerzame vrijetijdsbesteding 
waarbij kinderen kunnen ervaren hoe 
leuk het kan zijn om samen muziek te 
maken. Wilt u uw kind aanmelden? 
Stuur dan een e-mail naar musickids@
live.nl met daarin de naam van uw 
kind, geboortedatum, telefoonnum-
mer en e-mailadres. Er zijn maar een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

Voor de plaatsing wordt het aanmeld-
moment per e-mail aangehouden. U 
ontvangt altijd een ontvangstbevesti-
ging. Ook voor vragen of meer infor-
matie kunt u mailen naar bovenstaand 
e-mailadres. Daarnaast kunt u voor 
meer informatie terecht bij de stand 
van Showkorps O&V zondag 10 juni 
op de Van Goghmèrt Nuenen. 

Geen kienavonden 
bij Plan West 
tijdens wedstrijden 
Nederlands elftal
 
Buurtvereniging  Plan West organi-
seert al jaren wekelijks een kien-
avond op woensdagavond in zaal de 
koekoek te Lieshout. 

Tijdens de Europese voetbal kampi-
oenschappen a.s. komen deze avon-
den te vervallen als het Nederlands 
elftal moet spelen omdat de wedstrijd 
dan in de zaal op een groot scherm 
wordt uitgezonden.
Op woensdag 13 juni a.s. komt de    
kienavond te vervallen i.v.m. de wed-
strijd  Nederland- Duitsland.
De andere kienavonden op woensdag 
staan open voor iedereen en komt ge-
heel ten goede aan buurtvereniging 
Plan West. Deze kienavonden begin-
nen om 20.00 uur.



www.diepvriesspecialist.nl

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7   T: 0493-320051
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Worstenbroodjes
max. 4 dozen per klant

Beckers, 30 stuks. 9,95

Frikandellen
70 gr.
Diepvriesspecialist, 

20 stuks. 3,99

Nasi- of bami goreng
Welten, 400 gr. 2,49

Mini magic (mini magnum)
Diepvriesspecialist, 

12 stuks. 4,39

Kleintje snack
Diepvriesspecialist, 96 stuks. 9,99

Gemarineerde kipsaté 
of varkenssaté
Diepvriesspecialist, 8 stuks. 3,99

Spareribs
Good&Ready, 1 kg. 9,95

Regenboogforel
Diepvriesspecialist, 1 kg. 6,49

Gepelde black tiger garnalen
Diepvriesspecialist, 500 gr. 7,95

Roomijsrol
Van Gils, 1 ltr. 2,29

IJsblokjes
Domini, 2,5 kg.

€ 6,50

€ 1,79

€ 3,49

€ 2,99

€ 7,99

€ 2,49

€ 4,95

€ 1,99

€ 6,79

€ 1,79

€ 7,95

SPAARKAART AANBIEDING
tegen inlevering van 10 spaarpunten

GRATIS KANJER BITTERBALLEN

uw barbecue specialist

actie
€ 2,00

Dikke of dunne frites
Diepvriesspecialist, 2,5 kg. 2,89 

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

OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

VADERDAG TIP!

ZO POETST 

EEN MAN!

Vaderdag 82 mm Rond de Linde 2012.indd   1 4/25/2012   2:36:16 PM

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
Europalaan 2, 5674 Ca nuEnEn

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

-
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(Fun)
Tekst

Tekst
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klik voor meer (glas-en/of reclame) voorbeelden op: www.rela-art.nl, of     06-19 20 20 70 a

auto-gevel-en lichtreclame

zon-en inkijk-werende glasfolies

promotiekleding

textieldruk

advertentieopmaak

drukwerkbegeleiding
voor 

partic
ulier

en

 en bed
rijv

en
T

Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

3 gangen verrassingsmenu   29,50 € p.p.
***

 4 gangen verrassingsmenu   34,50 € p.p.
***

 5 gangen verrassingsmenu   39,50 € p.p.
***

Culinair Voetbalgenot

Geniet van een heerlijk diner bij Olijf en beleef de spanning 
van het EK. Speciaal voor de voetballiefhebbers onder ons, 
kunt u genieten van lekker eten in combinatie met het zien 

spelen van het Nederlands elftal.

Bij Olijf kunt u de avondwedstrijden van onze jongens
volgen in een aparte ruimte, op een led tv-scherm en

ondertussen genieten van een heerlijk diner. Dit diner stelt
u zelf samen door een keuze te maken uit onze a la carte-

kaart of gebruik te maken van onze verrassingsmenu´s.
Gezien het beperkte aantal zitplaatsen  is

reserveren gewenst.

NIEUWE
Prijzen Printen

A4 Full Colour
€ 1,00

A3 Full Colour
€ 2,00

A2 Full Colour 
90 grams papier

€ 8,50  

A2 Full Colour
120 grams papier 

€ 9,00

A1 Full Colour 
90 grams papier

€ 12,50

A1 Full Colour 
120 grams papier

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

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

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan!
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Ook op vakantie uw Rond de Linde? 
www.ronddelinde.nl
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Boekenavond bij 
Boekhandel van de 
Moosdijk
Op dinsdag 26 juni wordt een lezing 
gehouden door Rebecca Nelemans, 
auteur van het boek Van Gogh & 
Brabant.

De wortels van Vincent van Gogh 
(1853-1890) liggen in Brabant. Hier 
groeide hij op en hier ontstond zijn 
liefde voor het boerenland, de natuur 
en het leven van de eenvoudige mens. 
Vijf Brabantse gemeenten bezitten 
nog steeds de sporen van Van Gogh, 
van zijn inspiratiebronnen en van zijn 
werk. In Zundert werd hij geboren; in 
Tilburg kreeg hij les van een beroemde 
tekenleraar; in Etten-Leur tekende hij 
zijn eerste modellen; in Nuenen maak-
te hij zijn eerste meesterwerk De 
Aardappeleters. En het Noordbra-
bants Museum in Den Bosch bezit een 
waardevolle collectie schilderijen uit 
zijn Brabantse periode. In het boek 
Van Gogh & Brabant gaat Rebecca 
Nelemans in op de onmiskenbare Bra-
bantse inspiratiebronnen van Vincent 
van Gogh. Tijdens haar lezing op dins-
dag 26 juni zal zij ingaan op deze bij-
zondere band van Van Gogh met Bra-
bant en uiteraard met Nuenen. Schrijf 
u nu in  voor de lezing bij  Boekhandel 
van de Moosdijk. Tel. 040-2831023 in-
fo@moosdijk.com
Gratis entree, aanvang 20.00 uur. 
Graag van tevoren inschrijven.

Hoeveel energie verbruikt u?

Morgen Groene Energie helpt u met bewustwording
In 2010 (bron: CBS) gebruikte het gemiddelde huishouden in Nederland 
3480kWh aan stroom en 1550 m3 gas. In totaal toch al gauw zo’n 1800 euro 
aan jaarlijkse kosten. Bovendien wordt in Nederland van de totale energie 
consumptie nog geen 4% duurzaam opgewekt. 
Genoeg reden voor de Nuenense Coö-
peratie Morgen Groene Energie om 
energie consumptie en duurzaam op-
wekken onder de aandacht te gaan 
brengen. Zeker omdat het vandaag de 
dag heel makkelijk anders kan!  Wist u 
bijvoorbeeld dat het leggen van zon-
nepanelen op uw dak u flink geld ople-
vert? Het eerste project met 22 wonin-
gen is inmiddels vergeven en deze 
woningen zullen voor de bouwvak 
zonnestroom gaan leveren.

Koninklijke onder 
scheiding voor drs. Vincent 
Brenninkmeyer
In het auditorium van het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven is op 
donderdag 31 mei 2012 aan afscheidnemend drs. Vincent Brenninkmeyer, 
de koninklijke onderscheiding Rid-
der in de Orde van Oranje-Nassau 
uitgereikt, door de burgemeester 
van de gemeente Nuenen, de heer 
M.J. Houben. 
 
Drs. Vincent Brenninkmeyer (62 jaar), 
wonende te Nuenen: heeft zijn sporen 
verdiend als toonaangevend zieken-
huisapotheker in de regio Groot Eind-
hoven/Kempenland. 
Bij de fusie in 2002 van het Sint Joseph 
ziekenhuis met het Diaconessenhuis 
Eindhoven werden de twee zieken-
huisapotheken samengevoegd. Tot op 
heden is decorandus hoofd van de zie-
kenhuisapotheek en de centrale sterili-
satie afdeling van het na de fusie ont-
stane Máxima Medisch Centrum te 
Eindhoven en Veldhoven, tevens ma-
nager van de medisch ondersteunende 
divisie.
In 2008-2009 is het Farmaceutisch 
Centrum Máxima opgericht. Deco-
randus werd directeur van het Farma-
ceutisch Centrum Máxima.
Naast voornoemde werkzaamheden 

voor het St. Joseph ziekenhuis en het 
Máxima Medisch Centrum, is deco-
randus tevens langdurig toezichthou-
dend apotheker geweest van het ver-
pleeghuis De Weerde van het 
verpleeghuis Kempenhof te Valkens-
waard, van de GGD s Eindhoven en de 
regio Valkenswaard en Geldrop en van 
de ambulancedienst van Gompel te 
Reusel.
Daarnaast heeft decorandus zich naast 
zijn werkzaamheden als ziekenhuis-
apotheker ook altijd ingespannen voor 
onderwijstaken voor apothekersassis-
tenten, verpleging en artsen in oplei-
ding. Inmiddels zijn 7 ziekenhuisapo-
thekers door hem opgeleid.

Hij is voorts: 1992-heden: Gildebroe-
der bij het Ridderlijke gilde van Sint 
Sebastiaan. Vanaf 2006 is hij voorts 
districtsraadsheer: voorzitter van de 
kring van de 10 Eindhovense gilden.
Ook treedt hij tweewekelijks op als 
lector in de kerkelijke gemeenschap in 
Nuenen.

Paul van der Velden arriveert zonder 
kleerscheuren bij Chinese Muur
Avonturier en stoff eerder Paul van der Velden is in een klassieke MG auto 
aangekomen bij de Chinese Muur. Een reis van 11000 kilometer onder 
erbarmelijke toestanden. Bijgaand leest u het reisverslag van zijn laatste 
dagen op weg naar Beijing. 
 Vrijdag 1 juni  Erenhot -  Datong  - 
460 km.
Gisteren hadden we geluk dat we toch 
de grens over kwamen en vandaag   
geen geluk, want de auto’s moesten 
nog van kenteken voorzien worden 
voordat ze op de weg mogen. De Chi-
nese autoriteiten moeten er over be-
slissen, en je weet dat ambtenaren tijd 
nodig hebben. Laat in de middag  kon-
den we vertrekken in colonne naar 
Datong.  Onderweg in een stadje staan 
we stil want er is een ongeluk ge-
beurdtwee auto’s tegen elkaar waarbij 
twee doden waren. De auto van Coert 
Jan de Bruin is stuk gegaan, een wiel-
lager kapot. De auto kan niet meer 
verder en er moet een auto ambulance 
aan te pas komen. We kwamen om 
4.30 uur pas aan in ons hotel. Dus vlug 
slapen want na 3,5 uur weer opstaan 
om naar Beijing te rijden.

Zaterdag 2 juni  Datong – Beijing – 
340 km.
Ja eindelijk naar de muur.
Van de stad Datong rijden we nu op 
naar Beijing. In de stad veel bekijks, de 
mensen vinden het wel mooi. We heb-
ben de laatste 3 weken van   Rusland 
tot Beijing last gehad van de slechte 
benzine, afslaande motor bij file rij-
den, en als de motor erg heet is b.v.   
stoplichten om de auto aan de praat te 
houden, de kwaliteit van de benzine is 
niet al te best. We zijn blij dat we er 
bijna zijn, na 2 uur rijden zijn we bij de 
muur gearriveerd en werden door vele 
Nederlanders ontvangen. Dat was 
ontzettend leuk. Na vele toespraken 
en een oorkonde in ontvangst   geno-

Hollandse nieuwe in het land: 
zeemans-liederen op de markt
De nieuwe haring is weer in het land. Traditiegetrouw zingt Shantykoor Dwars-
getuigd daarom zeemansliederen op Nuenense weekmarkt.  Het optreden vindt, 
ijs en weder dienende, plaats voor de viskraam van de gebr. Beer op maandag 11 
juni vanaf het begin van de middag

'Inpikken en Wegwezen' 
start bij Expert van Erp
Vanaf aanstaande vrijdag 8 juni start de actie ‘Inpikken en wegwezen’ bij 
Expert van Erp. U kunt dan genieten van extra hoge kortingen tot 40%. 
De actieperiode start op vrijdag en loopt tot en met zondag 10 juni. 

Particulier groen 
opgewekte stroom

Nuenen is Suncity 
als we voor 1000 

huishoudens 
groene energie 
opwekken met 
zonnepanelen. 

1000 1000 

750 750 

500 500 

250 250 

100 

20 

100 

Nuenen NU
Deze wordt gevuld 
n.a.v.  UW response. 

men te hebben. Hebben  we met zijn 
allen nog gezongen voor Eef zijn ver-
jaardag. Daarna zijn we weer gaan rij-
den naar de containeropslag waar on-
ze auto’s ingeladen werden. Deze gaan 
met de boot terug en wij over 6 dagen 
pas met het vliegtuig. In ons hotel in 
Beijing stond ons nog een grote ver-
rassing te wachten. Onze vrouwen 
wachtten ons daar op, ik was zeer ver-
rast en blij.
Met veel gesleutel   aan de auto’s (ka-
potte motors, schokbrekers, benzine-
pompen, kabels, banden en de vering), 
hebben onze 2 monteurs   de handen 
vol gehad de hele reis, om de oude au-
to’s op de weg te houden. Waarbij onze 
MG-B alleen 2 lekke banden en een 
kapotte kilometer kabel heeft gehad. 
En bij een hete motor de auto moeilij-
ker ging lopen door de slechte benzi-
ne.  
Het was een indrukwekkende reis die 
ik zeker niet had willen missen . 

Om u te helpen willen we u vragen uw 
energiegegevens naar ons toe te mai-
len welke wij gaan gebruiken om uw 
persoonlijke situatie te vergelijken 
met landelijke en Nuenense gemiddel-
den. We gaan onze bevindingen ook 
publiceren in Rond de Linde middels 
onze Morgen Groene Thermometer. 
We hebben namelijk een sterke ambi-
tie om van Nuenen ‘SUNCITY’ te ma-
ken. Elke 6 weken proberen we de 
thermometer te updaten met nieuwe 

door u verkregen informatie en na-
tuurlijk met nieuwe gerealiseerde 
groene projecten. Naast zonnepane-
len kijken we naar biomassa, wind en 
water.
We vragen alle Nuenenaren om de 
volgende informatie naar ons (email: 
bewustwording@morgengroeneener-
gie.nl) toe te sturen:
1. Adres en Woonplaats
2. Woonsituatie (2-kap, vrijstaand, 

rijtjes huis, appartement)
3. Gezinssamenstelling (hoeveel per-

sonen)
4. Jaarverbruik energie (geen gas) in 

kWh
5. Wel/niet groene energie opwek-

king? Zo ja hoeveel kWh
6. Email adres tbv correspondentie
Doet u mee?

G   N



Inpikken & Wegwezen adv. - 295x225mm h - ZW/PMS021 - week 21

Nuenen
Voirt 2c, (040) 2846060  
Van experts kun je meer verwachten.

INPIKKEN
WEGWEZEN&

Drie dagen lang profi teren van extra hoge 

kortingen, alles tegen meeneemprijzen, 

dus ‘inpikken en wegwezen’.

VRIJDAG 8 T/M ZONDAG 10 JUNI

‘inpikken en wegwezen’
‘inpikken en wegwezen’

KOOPZONDAG 
VAN 11.00 – 17.00 UUR

Laatstemodellen!

op winkelmodellen!op winkelmodellen!
40% korting

Tot wel

START UITVERKOOP
20% - 30% - 40% - 50% 

DOnDERDAg - VRIjDAg - ZATERDAg - ZOnDAg 10% OP AllE nIET-AfgEPRIjSDE SchOEnEn

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

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 7 juni 2012 t/m zaterdag 16 juni 2012 of zolang de voorraad strekt. Niet in combinatie met andere acties. OP = OP

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

Nu tot 60% 
directe kassakorting 
op Vaderdag geuren
Al uw cadeau’s worden bij ons feestelijk ingepakt!

Heeft u onze vakantiechecklist al gezien?

17 juni 2012

Heel veel 
zonnebrand-
producten

1+1gRATIS

Tot
60%

Korting

Tot60%Korting
Tot

60%
Korting
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Rotary Nuenen doneert geld aan Stichting Leergeld, Stichting Poolse kinderen 
en Club Sam van de opbrengst van Rabobank/The Voice of Nuenen. 

Brede school Vrouwkensakker kiest voor sluitend dagarrangement

‘Een kind moet zich bij ons 
buitengewoon goed voelen’
Harrie van den Bogaard. Wie kent hem niet in Nuenen? Na tien jaar onder-
wijzer en waarnemend directeur te zijn geweest op basisschool De Triangel 
verhuisde hij naar Nuenen-Oost om daar een nieuwe school mee op te zet-
ten: basisschool De Nieuwe Linde. Deze vierde afgelopen schooljaar alweer 
haar 25-jarig bestaan. Maar in al die tijd is noch Harrie noch de school stil 
blijven staan. Altijd is gekeken naar de kinderen, de maatschappelijke ont-
wikkelingen en de combinatie daarvan. Voor komend schooljaar betekent 
dit dat De Nieuwe Linde een continurooster gaat invoeren. Meester Harrie 
legt de achtergrond van deze keuze uit.
Basisschool De Nieuwe Linde maakt 
onderdeel uit van Stichting De Eenbes, 
waartoe zo’n 30 scholen in de regio ho-
ren. Het koersplan van De Eenbes wil 
het kind van de 21ste eeuw prominent 
op de kaart zetten. Dit betekent niet al-
leen het bieden van onderwijs, maar 
een compleet dagarrangement. Het 
gaat om een kindcentrum voor onder-
wijs, ontspanning, ontwikkeling en op-
vang, waar kinderen van nul tot dertien 
jaar terecht kunnen.
Samen met peuterspeelzaal ’t Dwerslig-
gertje en kinderopvang Korein vormt 
basisschool De Nieuwe Linde brede 
school Vrouwkensakker waar intensie-
ve samenwerking plaatsvindt onder één 
pedagogische visie. “Het kind staat hier 
centraal”, vertelt Harrie. “Een kind moet 
zich bij ons buitengewoon goed voelen. 
Samen met onze partners bieden wij 
een servicepakket van half 8 tot half 7. 
Het doel daarvan is dat kinderen hier 
kunnen groeien, leren en zich ontwik-
kelen.”
De manier waarop De Nieuwe Linde 
dat doet, is een soort combinatie van 
‘oud’ en ‘nieuw’ systeem, of zoals de di-
recteur het zegt: “er moet een balans 
zijn tussen prestaties en pedagogisch 
klimaat”. Hij legt dit gelijk uit. “Kinde-
ren moeten bij ons zeker hard werken 
en presteren naar hun kunnen, maar dit 
kan alleen als zij lekker in hun vel zit-

ten. Een school moet er dus ook voor 
zorgen dat kinderen het fijn hebben.”

Continurooster
Het gaat eigenlijk dus allemaal heel 
lekker daar in Nuenen-Oost. Wat 
dachten jullie, het wordt tijd om de 
boel eens op te schudden, laten we een 
continurooster invoeren? Harrie moet 
even lachen als deze vraag gesteld 
wordt, maar antwoordt heel serieus: 
“Nee, zeker niet. Een continurooster 
invoeren doe je niet zomaar even. De 
organisatie daarvan moet goed en 
structureel zijn. Dat is niet zomaar 
iets. Dat is een opdracht. Een missie.”
Maar waarom heeft de school zichzelf 
deze missie opgelegd? Waarom niet 
alles bij het oude laten? “Als brede 
school willen we een sluitend dagar-
rangement bieden”, legt de directeur 
uit. “Kijkend naar onze omgeving, is 
het noodzakelijk dat wij in een bepaal-
de behoefte gaan voorzien. De vraag is 
nu anders dan 25 jaar geleden. Als 
school moeten wij maatschappelijk 
ondernemen. Als we kijken naar de 
veranderde behoeften komen we uit 
op een continurooster.”
Hiervoor is De Nieuwe Linde niet 
over één nacht ijs gegaan. De ouders 
zijn geïnformeerd en hadden de mo-
gelijkheid tot bezwaar, de MR is om 
instemming gevraagd, het team is 

Geslaagde vlucht van 
Brassband De Vooruitgang
“Brass around the World” was het thema van deze avond en het publiek 
vloog dan ook met BraVo Airlines muzikaal de hele wereld rond. Van Span-
je tot Nieuw Zeeland en van de Zuidpool tot de USA. Vele prachtige werken 
werden ten uitvoer gebracht met een dusdanige variëteit dat iedereen aan 
zijn trekken kwam.

rijs te zijn. De pauze werd ingeleid 
door een kaping. De kapers zorgden er 
vakkundig voor dat het vliegtuig snel 
ontruimd werd en dat iedereen naar 
de vertrekhal werd verdreven waar ge-
lukkig voldoende consumpties ver-
krijgbaar waren. 
Het tweede gedeelte van het concert 
voerde het reisgezelschap middels het 
prachtige Adios Nonino naar Argenti-
nië en daarna richting Ierland. Bij het 
muziekstuk Lord of the Dance trad 
Dansgroep Glendalough op. Zij wis-
ten met hun prachtige kleding en hun 
flitsende Ierse danspassen het publiek 

vanaf het begin meegenomen en met 
de enkele ouders die twijfels hadden, 
is Harrie een persoonlijk gesprek aan-
gegaan. “In de meeste gevallen heeft 
dit gesprek tot instemming met onze 
keuze geleid. Soms ging het ook ge-
woon om heel praktische zaken, zoals 
hoe het moet met medicijnen.”
Maar niet alleen voor de leerlingen en 
hun ouders betekent dit een verande-
ring. Ook voor het team. Leerkrach-
ten krijgen immers een heel andere 
dagindeling. “De docenten weten dat 
dit een heel serieuze aangelegenheid 
is, maar het team staat er helemaal 
achter”, vertelt Harrie. “Ook zij kiezen 
voor een school die de komende vijf-
tien jaar bruist van het leven en le-
vensvatbaar is. Natuurlijk hebben we 
het rooster zo ingestoken dat iedere 
leerkracht voldoende pauze heeft op 
een dag. Want ook zij moeten blijven 
presteren.” Hoe een en ander gaat uit-
pakken, moet de toekomst uitwijzen. 
Wel zijn ze zich er op De Nieuwe Lin-
de goed bewust van dat evaluatie hier-
in een belangrijke rol speelt. “Met het 
team en de MR hebben we afgespro-
ken dat we de zaken flexibel zullen be-
naderen”, geeft de directeur aan. “Als 
iets niet goed is voor de kinderen, 
gaan we dat zeker aanpassen!”
Voor meer informatie: www.denieu-
welinde.nl of 040 – 283 86 71

Verstuurd vanaf mijn Ipad

Tapijten 
Door Elwien Bibbe

Het is takkeweer, sinds ik van vakantie terug ben. Ik zit voor het raam en 
kijk in de tuin. De planten die ik direct na thuiskomst gekocht heb, hangen 
zwaar van het water. En ik vraag me af of het nog goed komt met mijn weel-
derig bloeiende hanger, nu de stoep er onder steeds meer roze kleurt.

Ik had nog even langs het megaportret 
gewild. Dat megagigabloementapijt 
van Van Gogh bij de molen. Maar daar 
heb ik nog alle tijd voor, heb ik ergens 
gelezen. Tot half oktober. Dus ik hoef 
nu niet per se door de regen.

Sinds mijn bezoek aan een coöperatief 
verkooppunt van tapijten in Cappado-
cië, weet ik alles van tapijten. Over wol 
op katoen en zijde op zijde, en over het 
aantal knopen per vierkante centime-
ter. Het waren er veel, maar hoeveel 
precies, ben ik vergeten. Wel weet ik 
hoe lang een meisje doet over 1 vier-
kante meter ‘zijde op zijde’, want het 
zijn meisjes die knopen, de jongens 
hebben er niet de geschikte handen 
voor:….. precies een jaar. Precies een 
jaar en ook nog in een moordend tem-
po. Ik heb de meisjes bezig gezien. De 
prijs is megagiga!
Ik heb geen tapijtje gekocht. Ook niet 
een goedkopere variant. 

Heilig Kruisgilde 
succesvol in Eindhoven
Ondanks het slechte weer toog het gilde vol goede moed naar de 70ste 
Kringgilde dag van Kring Kempenland georganiseerd door het St Jorisgilde 
uit Stratum.

De massale opmars met vendelgroet 
maakte door dit kleurrijke schouwspel 
deze donkere dag weer goed
De behaalde prijzen zijn als volgt: een 
mooie 1ste prijs in de optocht, een 2de 
prijs voor Henny Hommersom  voor 
bazuinblazen klasse C. In de klasse A 
trommen senioren wist Hans Donkers 
een 2de prijs te halen en was er een 
1ste prijs voor het groepstrommen in 
de klasse A. Ook succes bij het geweer 
schieten, René Kersten wist daar be-
slag te leggen op de 1ste plaats. Suc-
cesvol waren ook de vendeliers in de 
klasse C een 1ste prijs voor Bart v 
Lieshout en in de klasse jeugd tot 12 
jaar was Stan van Rooij de winnaar. In 
de vaandelklasse ging de 1ste prijs 

naar R v.d. Berk. Zes  eerste en twee  
tweede prijzen, een mooi resultaat 
voor het gilde.
Een goede ontwikkeling in het gilde is 
dat steeds meer dames aan de diverse 
wedstrijden deelnemen o.a. vendelen 
is niet alleen meer een sport voor de 
heren maar steeds meer dames beoe-
fenen deze sierlijke krachtsport. Ook 
bij het trommen en bazuinblazen blij-
ken   steeds meer dames de concur-
rentie met de heren gildebroeders aan 
te gaan.
Ook jongens en meisjes kunnen zien 
dat het gilde beslist geen oude man-
nen club is. Als jullie interesse hebben 
dan informeer eens bij het gilde, zij 
willen je graag te woord staan..          

Het portret van Van Gogh gezien vanaf de steigerbrug.

Het regent overigens nog steeds. En 
het is al over vieren. Maar ik ga toch ff 

kijken. Van Gogh heeft een baard van 
Afrikaantjes! Althans dat denk ik. 
Om het geheel te bekijken moet ik de 
steigerbrug op ‘op eigen risico’! Want 
vanaf de grond is er weinig te zien. Een 
groot deel van het tapijt bestaat uit ge-
kleurde houtsnippers. Ik sta helemaal 
alleen boven op de brug. Het aantal 
Afrikaantjes valt wat tegen en haalt 
het niet bij het aantal knopen in een 
tapijt. En de baard bestaat voorname-
lijk uit houtsnippers. Niet uit Afri-
kaantjes! Ondanks het groeizame 
weer, is scheren niet nodig!

zeer enthousiast te maken. Uiteinde-
lijk leidde BraVo Airlines iedereen 
weer terug naar Brabant. De hit van 
Guus Meeuwis werd uiteraard door 
iedereen luidkeels meegezongen. 
Deze muzikale wereldreis werd opge-
voerd samen met de Lindespelers, die 
als charmante stewardessen de toe-
hoorders op “vakkundige” wijze bege-
leidden en nuttige tips gaven tussen de 
diverse nummers door. Het complete 
optreden werd op de achtergrond 
voorzien van prachtige beelden van de 
landen en continenten waar het pu-
bliek in de muziekstukken naar luis-
terde. 
Al met al kan de brassband terug kij-
ken op een zeer geslaagd optreden. De 
samenwerking met de Lindespelers 
blijkt keer op keer raak te zijn en zorg-
de ook dit keer voor een avond waarin 
brassbandmuziek en toneel bijna 
naadloos in elkaar overliepen. Het is te 
hopen dat deze samenwerking zal 
worden voortgezet, zeker voor alle 
mensen die dit nog niet hebben mo-
gen beleven.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Politieberichten
Politie zoekt getuigen van mishandeling
De politie zoekt getuigen van de mishandeling van een 44-jarige man bij zijn wo-
ning aan de Noorderklamp in Nuenen.
Maandagavond 4 juni rond 21.00 uur werd er bij de woning aangebeld door twee 
mannen. Ze kwamen in verband met een zakelijk conflict over zijn auto verhaal 
halen bij de bewoner. De drie zijn daarbij richting de auto van de man gelopen, 
die op de inrit stond. Korte tijd later werd hij hier vermoedelijk neergeslagen. 
Het slachtoffer is hierbij even buiten bewustzijn geraakt. De man heeft een flinke 
hoofdwond, een hersenschudding en een zwelling aan de rechterwang opgelo-
pen, waaraan hij zich in het ziekenhuis heeft laten behandelen. Door het slacht-
offer wordt het tweetal omschreven als mannen van ongeveer 35 jaar met een 
stevig postuur en ongeveer 1,75 meter lang. De verdachte die tegenover het 
slachtoffer het woord voerde sprak accentloos Nederlands, heeft een blanke 
huid en kort, blond haar. De tweede dader heeft een licht getinte huid en kort, 
donker haar. Getuigen van de mishandeling of mensen die weten wie en/of waar 
de verdachten zijn, kunnen zich melden bij de politie in Nuenen via 0900-8844. 
Anoniem melden kan via 0800-7000.

 
Het concert startte op het Rabobank-
plein dat omgetoverd was tot vertrek-
hal van Nuenen International Airport. 
Nadat iedereen gecontroleerd en ge-
fouilleerd was en de boardingpassen 
door de grondstewardessen waren ge-
controleerd kon er geboard worden. 
Na de introfilm, waarin dirigent / pi-
loot Stefan Voncken de hoofdrol 
speelde, vloog het toestel eerst naar 
Spanje. 
De brassband begeleidde daarna twee 
solisten uit het eigen orkest. Tim Mes-
serschmidt ontroerde het publiek met 
zijn euphoniumspel in Nessun Dorma 
bij het bezoek aan Italië terwijl Paul 
Messerschmidt in Hongarije iedereen 
versteld deed staan van zijn virtuosi-
teit op xylofoon in Czardas. Paul had 
het sowieso druk, want was deze reis 
actief als slagwerker in de brassband, 
als solist en ook nog eens als dirigent 
van de slagwerkgroep die de muzikale 
reis langs de stammen in Afrika en 
naar Japan voerde. In Frankrijk werd 
de brassband uitgebreid met accorde-
onist Bas van Vliet, waardoor de toe-
hoorders het gevoel kregen echt in Pa-

Avondvierdaagse Nuenen
Van dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juni vindt voor de 43ste keer de Nuenense 
Avondvierdaagse plaats. 

Ruim 1300 kinderen hebben hun wandelschoenen weer uit de kast gehaald. 
Afgelopen dinsdag was het dan zo ver: veel kinderen aan de start om al wande-
lend de felbegeerde medaille te krijgen.
De wandelaars hebben keuze uit 5, 8 en 12 km. Daarnaast is er ook een speciale 
rolstoelroute uitgezet, ook geschikt voor rollators en wandelwagens. Er wordt 
gestart vanuit één locatie, de velden van Honk en Softbalclub Nuenen aan de Lis-
sevoort.  
De finish op de laatste avond is zoals gebruikelijk in het Park en de wandelaars 
worden daarbij begeleid vanaf het gemeentehuis door Showkorps O&V. Voor 
meer informatie: www.wsvnuenen.dse.nl

Jong en oud gaan 
voor de medaille.

Voordat er vertrokken wordt, 
eerst nog even een warming-up.



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.
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TUINAANLEG en ont-
werp, gazonaanleg: Gras-
zoden of kunstgras, tuin-
beregening, grondwerk. 
www.lapagondatuinen.nl. 
Tel: 06-19702668.

Berkenbos 6 • 5672 AK Nuenen • tel. 040-2831200 • fax 040-2836055
E-mail: drij.mes@iae.nl • Website: www.drukkerijmesserschmidt.nl

Voor al uw drukwerk

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

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

indien niet vooruit betaald is. 
Er volgt geen tegenbericht.

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

WIJ vERhUREN 
BoxEN vooR 

TIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

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

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

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.

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

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

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

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

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

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

Veel   leuke en originele 
vADERDAG vERRAS-
SINGEN. Wereldwinkel 
Berg 28B       tel. 28 91 95. 
www.wereldwinkel-
nuenen.nl

Alleen zondag 10 juni 10% 
VANGOGHKORTING op 
alle producten, [behalve 
food en al afgeprijsde arti-
kelen]. Wereldwinkel Berg 
28B. www.wereldwin-
kelnuenen.nl

Relatiebegeleiding. 
Je relatie is op een kritiek 
punt aanbeland, of je wilt 
gewoon voorkomen dat 
je  dat punt bereikt? www.
gotogdb.nl. Greet de 
Bruijn. Nuenen.

Te koop: riante  BoUW-
kAvEL 2100 m2 in Lies-
hout (plan Molenheide). 
Bouw uw droomhuis in 
een rustieke, bosrijke om-
geving. Tel: 06-14812916

Leerling cNc-fREZER 
gezocht. Heb jij een tech-
nische opleiding genoten? 
Informeer dan snel. 040-
2906570 of info@hdmmetaal.
nl. Ook voor vakantiewerk.

 Vacaturebank vrijwilligers
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO  ___________________________________________________________________________________________________

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
 Pianist(e) voor begeleiding do (even wk) 9.45-12.00 u.___________________________________________________________________________________________________

Dorpsboerderij Weverkeshof Vrijwilligers voor ondersteuning van de tuinploeg en het terreinonderhoud maandagmorgen en in overleg
 algemeen bestuurslid met uitvoerende taken v.w.b. evenementenorganisatie 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 + teken/schilder/model-atelier    ca. 2 u. p. wk.
 medew. algemeen beheer en webmaster ___________________________________________________________________________________________________

Jo van Dijkhof Spoed: vrijwilliger Gasterij voor o.a. serveren van drankjes tijdens bridgeavonden di en/of do 19.30-23.30 u.
 i.o. kortere tijden mogelijk___________________________________________________________________________________________________

Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden (o.a. activiteiten rond organisatie zomerzegelverkoop) febr-juli: 1-2 u. p.wk, rest i.o.___________________________________________________________________________________________________

Voedselbank Nuenen Producten inzamelactie bij 5 supermarkten. Veel hulp nodig!  Bel: 06-23848755 vr. 22 en za 23 juni, tijd i.o.___________________________________________________________________________________________________

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

Gevraagd!
Goed bod voor een paardewei van 
3390 m2 op het Rullen in Gerwen.

(rechts naast de brandkuil)

Theo Joosten, Someren. 
Tel. 06 - 22 79 89 98
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Openluchtmuseum Nuenen is een attractie rijker

Het megaportret is geopend
Het megaportret van Vincent Van Gogh is op 30 mei officieel geopend. Een 
bijzonder moment op een bijzondere plek: een megaportret aangelegd in 
het weiland op de hoek Broekdijk en Gerwenseweg, nabij de plek waar De 
aardappeleters is gemaakt en tegenover windmolen De Roosdonck die Van 
Gogh schilderde.

Gezellige opening
Na een ‘Petit déjeuner sur La Piste’ 
(met dank aan jimmyvents), wat voor 
de gewone Nuenenaar inhoudt dat er 
erg lekkere broodjes zijn en goede kof-
fie geschonken wordt, werd op woens-
dagochtend 30 mei het megaportret 
geopend door Brigite van Haaften 
(Gedeputeerde van de provincie 
Noord-Brabant) en Rob van Gijzel 
(voorzitter SRE) alles onder het toe-
ziend oog van de directeur van Stich-
ting Van Gogh Brabant, Frank van den 
Eijnden.
Het gezelschap was samengekomen 
tegenover Windmolen de Roosdonck 
onder de bomen op het perceel van 
Fons Linders waar in de winter ge-
schaatst kan worden. Om 8 uur in de 
ochtend, aan de voet van het portret 
van Vincent van Gogh konden de ge-
nodigden genieten van muziek van 
Gerard van Maasakkers die speciaal 
voor deze gelegenheid zijn nummer 
“Hé gaode mee” ten gehore bracht.

Helicoptervlucht
Voor de pers en belangstellenden was 
een helikopter beschikbaar gesteld zo-

dat het portret van boven te bekijken 
was. De eerste vlucht met Burgemees-
ter Houben boven het portret met uit-
zicht op zijn medeburgers werd als 
openingsceremonie gehanteerd, daar-
na kon de champagne vloeien. 

Nuenen heeft geluk gehad
De initiatiefnemers zijn in eerste in-
stantie bezig geweest om het portret 
in Eindhoven nabij Eindhoven Airport 
aangelegd te krijgen. Op die manier 
zouden de nationale en internationale 
reizigers direct te maken krijgen met 
de Brabantse Van Gogh-activiteiten, 
een mooie ….. Gelukkig kon de orga-
nisatie geen grondeigenaar over de 
streep trekken waardoor het oog ge-
vallen was op Nuenen. Een mooiere 
locatie is niet denkbaar. Een portret 
van Van Gogh midden in het land-
schap, tussen diverse onderwerpen 
die Vincent geschilderd heeft. 

De Groene Campus
In gesprek met Cyrille de Warrimont 
en Sander van Overmeire, docenten 
tuin, park en landschap aan De Groe-
ne Campus uit Helmond en hun 2 stu-
denten Stefan Aarts en John van Otten 
vernemen we dat het portret 68 meter 
breed en 81 meter lang is. Met recht 
een megaportret en dus ook voor de 
studenten een megaproject. Cyrille 
legt uit dat ook VMBO studenten 
meegeholpen hebben aan het aanleg-
gen van het portret. Die hulp hadden 
ze hard nodig en tevens konden de 
VMBO leerlingen op deze manier al-
vast kennis maken met De Groene 
campus. 

Showkorps O&V 
 Kampioen der Lage Landen
Afgelopen pinkstermaandag heeft Showkorps O&V deelgenomen aan de 26e 
editie van de internationale mars- en showwedstrijden in Hamont (België).  
Showkorps O&V toonde hier voor de tweede keer de nieuwe show ‘Games’ aan 
het publiek en voor het eerst aan een vakkundige jury die de show op verschil-
lende aspecten beoordeelde. De leden wisten met de uitvoering van ‘Games’ in 
de middelbare afdeling korpsen uit Tsjechië en België te verslaan en behaalden 
een score van 82.6 punten. Met deze score mag Showkorps O&V zich ‘Kampioen 
der Lage Landen’ noemen. 

Showkorps O&V Kampioen der Lage Landen.

Restaurant Olijf 
op Nuenen Culinair 2012                                                                                           
In het weekend van 22, 23 en 24 juni zal Nuenen Culinair plaatsvinden. Res-
taurant Olijf neemt voor de tweede keer aan dit culinaire evenement deel.  

Monique Smit 
komt naar Mariahout
 
Ook dit jaar organiseert het Openluchttheater Mariahout een spectaculaire 
opening van het kinderseizoen. Op zondag 10 juni is er vanaf 13.00 uur een 
spetterend programma met vele optredens. Dit jaar met als slot-act Moni-
que Smit. 
Het voorprogramma Monique Smit 
bestaat uit de winnaars van de mini-
playbackshows in Laarbeek. De beste 
playbackoptredens uit Aarle-Rixtel, 
Beek en Donk, Lieshout en Mariahout 
geven een optreden tijdens de kinder-
middag. Bovendien is er een clown 
aanwezig en kunnen kinderen worden 
geschminkt. 
 
Als kers op de taart zal Monique Smit 
een optreden verzorgen in het theater. 
Monique Smit beleefde haar grote 
doorbraak met debuutsingle Wild en 
het gaat nog steeds heel goed met haar 
carrière. Ze treedt op in het hele land 
voor een publiek van jong tot oud, 
presenteert inmiddels 3 jaar de Tros 
Kids Top 20 en is sinds kort ook VJ van 
het muziekprogramma Wild Van Mu-
ziek. Een zeer goede afsluiter van een 
wervelende middag.
Voor meer informatie of voor het ko-
pen van kaarten kunt u kijken op 
www.oltm.nl Kaarten zijn ook in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij Erik Bar-
ten, Wilhelminastraat 22b in Maria-

Ierse sessie in 
Station Charlotte
 
Station Charlotte biedt een podium 
aan podiumkunsten. Nu is een ses-
sie een vorm van muziek die geen 
podium behoeft. Integendeel zelfs, 
het gaat om het samen musiceren, 
zingen en dansen. In Ierland, de 
bakermat van de sessiemuziek, 
komt daar avond aan avond volk 
voor op de been.
 
Sessiespelen is een echte passie. In 
Nuenen is de Ierse sessie geen nieuws. 
Al ruim 13 jaar wordt elke maand in 
de Weverkeshof samen muziek ge-
maakt met typische Ierse sessie in-
strumenten zoals tinwhistles, low wis-
tles, een accordeon, fiddle, harp, 
bouzouki, gitaar en soms een banjo of 
mandoline. En sinds vorig jaar heeft 
Nuenen haar eigen Ierse Sessie Festi-
val. En dat is uniek in Nederland. De 
tweede editie ervan staat op 4 novem-
ber te gebeuren. De sessie van 9 juni in 
Station Charlotte is een goede gele-
genheid om kennis te maken met de 
muziek, de instrumenten en de spe-
lers. De muzikanten zitten rond een 
tafel gegroepeerd en het publiek zit er 
bijna tussen. Het belooft dus een ge-
zellige en sfeervolle avond te worden.  
U vindt Station Charlotte aan de 
Sportlaan 12 in Nuenen. Toegang gra-
tis, aanvang ongeveer 21.00 uur. Zie 
ook www.stationcharlotte.nl

Lisette Weijers
De studente Lisette Weijers, 3e jaars 
In -& OutdoorDesign ook van De 
Groene Campus, heeft het portret 
ontworpen, de technische tekeningen 
gemaakt en de materialen bepaald. 
Het materiaalgebruik van deze Van 
Gogh is duurzaam. De afbeelding be-
staat uit vaste planten, gras, houtsnip-
pers, zand en zomergerst. De hout-
snippers zijn gekleurd met biologisch 
afbreekbare kleurstof. De hoed van 
Vincent is aangelegd met gerst. Op dit 
moment is de hoed nog groen maar 
naar gelang de tijd verstrijkt zal de 
gerst in juli lichtbruin en wuivend in 
de wind eer betuigen aan de strohoed 
van Vincent.

Het begin
Maar wat veel Nuenenaren eigenlijk 
niet weten is dat heel het gebeuren 
rondom Vincent van Gogh in Nuenen 
zijn oorsprong heeft bij Ton de Brou-
wer, de Nuenense Vincent van Gogh-
expert. Ton de Brouwer, voorheen 
ambtenaar algemene zaken, vond 
vroeger al dat er “iets gedaan moest 
worden” met de erfenis van Vincent in 
Nuenen. Hij wilde een ruimte oprich-
ten waar belangstellenden konden 
zien wat Vincent Van Gogh voor Nue-
nen betekende en visa versa. In eerste 
instantie zou het huis, momenteel ge-
vestigd op Houtrijk 4, gebruikt wor-
den maar uiteindelijk werd in 1976 het 
koetshuis voor het gemeentehuis in 
gebruik genomen als documentatie-
centrum. Uiteindelijk is het documen-
tatiecentrum omgevormd tot het hui-
dige Vincentre aan de Berg.

Rondom het portret en rondom de 
molen zijn zonnebloemen gezaaid. 
Middels voetpaden kunnen bezoekers 
in de zomer door de zonnebloemvel-
den wandelen. 

Uitkijken over het Van Gogh Mega-
portret is mogelijk tot en met half ok-
tober 2012. Voor meer informatie: 
www.vangoghvillagenuenen.nl.

10 juni is Monique Smit in het Open-
luchttheater.

hout  en op de middag zelf aan de kas-
sa van het theater. Kaartjes kosten          
€ 7,50 in de voorverkoop en € 8,50 op 
de middag zelf.
 

De 
Wereldwinkel
Vanaf Internationale Wereldwin-
keldag tot eind mei gaf elke aan-
koop boven € 5,- kans op een ont-
bijtpakket uit de Wereldwinkel 
aan de Berg.

Mevrouw Marinka Goosen uit Nue-
nen won dit prachtige pakket met 
heerlijke en mooie Fair-Trade pro-
ducten. Proficiat! Voor meer infor-
matie: http://www.wereldwinkelnu-
enen.nl

Mevrouw Marinka Goosen uit 
Nuenen won het onbijtpakket.

Bij de Olijfstand geniet u van diverse 
heerlijke koude en warme gerechtjes 
met mooie wijnen, die voor u met 
zorg zijn samengesteld. 

Op zaterdag 23 juni is er vanaf 14.00 
uur de familiemiddag. Terwijl de 
jeugd muzikaal geniet van het optre-
den van Ralf Mackenbach, wordt u 
culinair verwend met heerlijke ge-
rechtjes, gecombineerd met prachtige 
wijnen.
Uiteraard is er ook aan de kleine gas-
ten gedacht en worden er lekkere 
aardbeienspiesjes geserveerd die zij 
zelf in de chocolade mogen dopen. 
Speciaal voor de liefhebbers van wijn- 
en spijs is er een Culinair Olijf zater-
dagarrangement samengesteld, waar-
bij u in het Park ontvangen zal worden 
met een glaasje Foss Marai met amu-

se, en vervolgens kunt u genieten van 
4 culinaire gerechtjes, waarbij gedu-
rende dit uitserveren heerlijke wijnen 
worden geschonken. Dit arrangement 
is alleen op zaterdag 23 juni, vanaf 
18.00 uur  mogelijk en bedraagt              € 
49,50 p.p. (all-in prijs). Het culinaire 
Olijf arrangement is alleen te reserve-
ren via Restaurant Olijf.
Op zondag 24 juni vanaf 14.00 uur 
Olijf Barbecue met François Geurds.
Benieuwd hoe echt genieten smaakt?
Entreekaarten voor  Nuenen Culinair 
zijn ook verkrijgbaar bij restaurant 
Olijf. 
Restaurant Olijf  is gedurende Nue-
nen Culinair gewoon geopend. Wij 
kijken ernaar uit u in het Park of op de 
Berg te mogen verwelkomen.
Team Olijf, Berg 18-20, Nuenen. 040 
- 201 34 76   www.restaurantolijf.nl.

Jeu de Boule in 
Gerwen 
Op maandag 11 juni is er de gebrui-
kelijke Inloop die de Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen (WLG) weke-
lijks organiseert. Van 13.30 tot 15.00 
uur zijn alle Gerwenaren zoals 
gebruikelijk welkom, voor een kop 
koffie of thee. Daarna wordt de Jeu 
de Boule-baan bezocht.

D’n Heuvel, die na een verbouwing van 
een aantal maanden weer in gebruik is 
genomen, is ook weer het ontmoe-
tingspunt voor de gasten van de In-
loop.  
Vele Gerwenaren en zeker alle regel-
matige bezoekers, zijn inmiddels ge-
wend aan de gastvrijheid die WLG 
biedt en de activiteiten die zij op stapel 
zet. Zo is er elke week een groep en-
thousiaste wandelaars die na de koffie 
een flinke tippel maakt. En op vrijda-
gen een wisselende groep fietsers die 
onder leiding van ‘veel-fietsers’ een 
origineel uitgezette tocht rijden. 
Deze keer staat er een andere activiteit 
gepland: na de koffie wordt de Jeu de 
Boulebaan aan het Laar bezocht. Te 
voet of met gecombineerd vervoer van 
medewerkers begeven we ons naar de 
baan. Daar kunnen bezoekers kennis 
maken met de kneepjes en de regels 
van het spel, die door Jan Reijnen zul-
len worden toegelicht. Wellicht wordt 
u ook besmet door het boule-virus, en 
wordt het dit jaar alsmaar drukker op 
de ‘kleine Tip’. Wilt u meer weten over 
deze of andere activiteiten van WLG 
bel dan met 06-41102625, of stuur een 
mail aan: werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com.

Plantenwandeling 
in De Collse Zegge
Op maandag 11 juni nodigt IVN Nue-
nen u uit om mee te gaan wandelen  in 
natuurgebied De Collse Zegge. In de 
Zeggen kunt u genieten van een uniek 
ongeschonden beekdallandschap, door 
de rijke natuur rond de meanderende 
Kleine Dommel. De vogel- en planten-
rijkdom van het gebied is groot.  Ver-
trek om 19.00 uur per fiets vanaf Het 
Klooster, Park 1, Nuenen. Start van de 
wandeling iets later vanaf de Collse wa-
termolen. Laarzen sterk aanbevolen! 
Deelname is gratis, info: 040- 2844414.

Parkeren bij Van 
Gogh Megaportret 
niet bij de molen
Er bestaat onduidelijkheid over het 
parkeren tijdens het bezoek aan het 
Van Gogh Megaportret. De eigenaar 
van windmolen De Roosdonck laat 
ons weten dat het parkeerterrein 
voor de molen privébezit is, dus 
geen openbaar parkeerterrein.
Parkeren bij de windmolen is daar-
om niet toegestaan voor bezoekers 
aan het Van Gogh Megaportret. Be-
zoekers van windmolen De Roos-
donck zijn van harte welkom
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STATE OF ART SETAANBIEDING

Polo en bermuda nu samen € 99,90 

lenssenmannenmode   |   Dorpsstraat 95 Mierlo  
(0492) 66 11 00  |   www.lenssenmannenmode.nl 

MAAK JIJ GRAAG WERK VAN MODE?

Wij zijn een moderne mannenmodezaak in het centrum van Mierlo. Sinds september 
2010 hebben wij een volledig nieuwe en grote winkel gecreëerd met een nieuw 
concept. Op een vloeroppervlak van ruim 700m2 presenteren wij de nieuwste trends in 
mannenmode en kunnen we onze klanten nóg beter adviseren. Met dit nieuwe concept, 
waar elk merk in zijn eigen sfeer tot zijn recht komt, en de unieke uitstraling  laten 
we mannen mode beleven! Naast een speciale afdeling voor trouwkostuums, business 
mode en casual mode, hebben we ook een grote jeanscorner waarin de topmerken van 
Nederland royaal vertegenwoordigd zijn. Ook een speciale schoenenafdeling mag in 
een moderne mannenzaak niet meer ontbreken, vinden wij…
It’s a man’s world……

Mode adviseur  fulltime / parttime
Ben jij iemand die het leuk vind om met mensen te werken en hen te inspireren, heb je 
gevoel voor de nieuwste mode en trends,  ben je een kei in het verkopen van mode?! Wil 
je samen met ons huidige team verder bouwen aan een eigentijdse, stoere mannenmode 
winkel dan zijn wij op zoek naar jou! We verwachten een ervaren, proactieve verkoper 
waarbij klantgerichtheid, professionaliteit, samenwerking, resultaat en omzetgericht-
heid belangrijk zijn, met een passie voor mode. Natuurlijk ben je klantgericht en vrien-
delijk en heb je ervaring in de modebranche, je bent representatief en hebt een modische 
uitstraling. Daarnaast benut je nieuwe kansen en mogelijkheden en wil je graag groeien 
in je functie, waarbij je nieuwe taken en verantwoordelijkheden niet uit de weg gaat. In 
een groeiend bedrijf ontstaan nieuwe functies en mogelijkheden waarbij een uitbreidend 
takenpakket en verantwoordelijkheden voor jou volop kansen en  mogelijkheden bied.
Samen met ons verder bouwen aan Lenssen Mannenmode is een kans die je niet kunt 
laten liggen. Heb jij dit in je en spreekt het je aan om te werken met mensen én mode, 
dan ben jij degene die we zoeken……

Voel je je aangesproken door deze functie,
schrijf of mail ons dan je sollicitatiebrief met
c.v. en eventueel een pasfoto naar:

Lenssen Mannenmode
T.a.v.  M. Lenssen
Dorpsstraat 95
5731 JH  MIERLO
info@lenssenmannnemode.nl

Voor vragen over deze functies
kun je bellen naar:

Lenssen Mannenmode
Vragen naar Hr. of Mevr. Lenssen
Tel. 0492 661100

 www.restaurantpezzaz.nl 
Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725  Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

17 juni Vaderdag!
Verras je vader op Vaderdag met een gezellig diner bij Pezzaz!

Wij zijn vanaf 17:00 uur geopend!

Adv43_PEZZAZ_Rond de Linde_week23.indd   1 05-06-2012   09:58:14

Voor versterking van ons team zijn we op zoek naar een  

BALIEMEDEWERKSTER 
(15 uur / week)  

Uw profiel: 
 - Integer, accuraat en patiëntvriendelijk 
 - Zelfstandig kunnen functioneren 
 - Cijfermatig inzicht 
 - Kennis van automatisering is een pré  

Is dat uw baan? Richt dan een handgeschreven sollicitatiebrief 
met uw CV naar:  

Tandartspraktijk Popescu 
De Doorn 40, 5673LN NUENEN

 

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

OPENHUIS 11 juni van 18.30 tot 19.30 uur

PRIJS veRlagIng

€ 50.000,- !

vraagprijs

€ 399.000,- !



VINCENT V. GOGHSTRAAT 1 
NUENEN 
T: 040 2838298
WWW.BUDDYFORKIDS.NL

Sale -50%
Buiten op kraam -70%

SALE

Vincent van Goghstraat 13, Nuenen
T: 040-2840193 | www.wendysjeansshop.nl

10% 

KORTING 
op onze nieuwe 

collectie

25-50% 
KORTING
op een groot 

gedeelte van de 
collectie

VOLLEDIG ELECTRISCHE BOXSPRING
- Gestoffeerd hoofdbord
- 2 Electrisch verstelbare boxsprings
  (hoofd- en knie knikinstelling) + alu-poten
  met meegestoffeerde voetbeugels
- 2 Matrassen 7-zone pocketvering met
  HR-schuim afgedekt en meegestoffeerd
  in dezelfde kleur
- Split-matrastopper koudschuim 140 x 200 cm
 van 1795,-

www.jongwonen.com
ADRES: Vincent van Goghstraat 12, 5671 GX  Nuenen.    Tel.: 040-2841161 

Geopend Wo. en Do. van 10.00-17.30 Vr. 10.00-20.00 Za. 10.00-16.00
Ook leverbaar in 160 en 180 cm breed (meerprijs)

NU COMPLEET JUBILEUMPRIJS: 

995,-

BOXSPRING
- Gestoffeerd hoofdbord
- Boxspringonderbak met alu-poten
- Matras 5-slags “Bonnell” 
 binnenvering (meegestoffeerd)
- Matrastopper koudschuim 120 x 200 cm
 van 799,-

Ook leverbaar in 140, 160 en 180 cm breed (meerprijs)

NU COMPLEET JUBILEUMPRIJS: 

499,-

WK AKTIE 
OP FACEBOOK!

Vind ons leuk op Facebook 
en maak kans op een 

GRATIS BOXSPRING!

Noppies - Mexx  - Jubel - Sturdy - LCKR - Beebielove 
BFC - Kiezeltje - Claesens - Havaianas - Gymp - Feetje

Baby- en kinderkleding t/m maat 128

Vincent van Goghstraat 19, Nuenen
www.twinklenuenen.nl

1 stuk = -25% 
2 stuks= -30%

3 stuks= -40%
4 stuks= -50%

SHE-FASHION

50% KORTING
Stopt op 1 augustus met haar winkelactiviteiten

Daarom geven wij u op vrijwel de gehele zomercollectie van 2012

Wij bedanken u voor uw aankopen in de afgelopen jaren

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

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

Dagelijks geopend tot 22.00 uur!
Keuze uit 34 smaken ijs

Nuenen van Goghstraat 9

Zondag 10 juni 2012 

Van Goghmèrt
van 11.oo tot 17.00 uur 

Vincent van Goghstraat, Nuenen
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TV Wettenseind 
1e meisjesteam kampioen

Van Goghloop weer groot succes
Zaterdag was er weer een bijzonder evenement in het Nuenense centrum. 
Met ruim 1100 deelnemers was de 18e LONU Van Goghloop een groot suc-
ces en daarmee een mooie aftrap van een drukke sportzomer. Onder werke-
lijk ideale loopomstandigheden, een zonnetje, licht briesje en een aange-
name temperatuur, wisten de lopers uit het gehele land hét Nuenense loop-
evenement te vinden.
De strijd op de halve marathon voor 
de heren werd gewonnen door Anto-
nio Duijmelinck uit Nuenen in een tijd 
van 1:17:14 terwijl bij de dames Angé-
lique de Vries uit Geldrop in 1:30:01 
met de eer ging strijken. Tim Snijders 
uit Maastricht wist op de 15 km net 
binnen het uur te finishen in een tijd 
van 59:45. Bij de dames was het Nicky 
de Jonge die als eerste op deze afstand 
over de eindstreep kwam. Op de 10 
km waren het respectievelijk de Eind-
hovenaar Arie van Houwelingen en 
Weertse Saskia van Deursen die aan 
de haal gingen met de eerste prijs. De 
5 km tenslotte was een prooi voor 
Mark van Kessel. Corine Spaans wist 
met 17:45 de tweede vrouw op deze 
afstand ruimschoots voor te blijven. 

Uitslagen Scholierenloop 2012
Meisjes Groep 1-2:
1. Britt Bronckers Nieuwe Linde
2. Fien ten Hove Dassenburcht
3. Evi Meijer Rietpluim HL

Jongens Groep 1-2
1. Casper de Kok De Rietpluim OL 
2. Bram Kleijn Dassenburcht
3. Milan Willemsen Dassenburcht

Meisjes Groep 3-4
1. Roos van Loo Wentelwiek

2. Rosan den Hartog  Wentelwiek
3. Sofie Lintermans Nieuwe Linde

Jongens Groep 3-4
1. Luca Boekkamp Dassenburcht
2. Yordi Sanders Dassenburcht
3. Leander Jansen Nieuwe Linde
    van Rosendaal

Meisjes Groep 5-6
1. Yvela verhuizen Mijlpaal

TV Wettenseind 
terug naar de 1ste klas
Met een schitterende promotie in 2011 stonden alle seinen op groen om er 
in 2012 een mooi jaar van te maken in de hoofdklasse. Dat laatste is echter 
bitter tegengevallen. Bericht coach Johan van Bruggen.
“Je ziet de loting aan het begin van het 
seizoen en je denkt, dat wordt een 
taaie reeks. Het werd nog erger; na 6 
wedstrijden stonden er nog 5 ploegen 
slechts 2 punten van elkaar en kon ie-
der van deze teams promoveren naar 
de eredivisie. Dan de wedstrijd van 
zondag 3 juni op de banen van Wet-
tenseind. Die zondag begon met een 
afmelding van een zieke Michel Rut-
ten, die ook de week ervoor al ziek op-
gaf in de 2de set. En tegenstander Bas-

tion Baselaar trad op volle sterkte aan 
met allemaal 2 ranking spelers.

Maurice Thijssen, de enige overgeble-
ven 2 speler van Wettenseind kon het 
in het begin goed volhouden, maar 
ging toch met 6-3 en 6-0 ten onder. 
Tegen De Gier kon Björn Borrenbergs 
geplaagd door een schouderblessure 
het niet langer dan Maurice volhou-
den. Dus ook hier een 6-3 en 6-0 ver-
lies. En ook de Nuenense David Vor-
derman kwam in de eerste set net iets 
te kort en ging met 7-5 onderuit. De 2 
de set ging helaas ook snel verloren 
met 6-1. Jammer Dave !! De blessure 
van Yannick van der Weerden was nog 
steeds niet genezen, maar hij ging toch 
de baan op, haalde 3 punten in de 1ste 
set en gaf bij 3-0 in de 2e set wijselijk 
op. Dat betekende, dat ook zijn dubbel 
werd opgegeven.

En zo bleef de laatste dubbel van Mau-
rice en David alleen voor de boeken 
belangrijk. Een kansloos verlies van 
6-0 en 6-0. Het team van Bastion Base-
laar uit Den Bosch kon juichen, want 
ze staan nu zomaar bovenaan met gro-
te kans op promotie. Maar voorlopig 
staan ze nog even in de wachtkamer 
tot de inhaalwedstrijden op de 10 juni 
zijn gespeeld. En wij? Met een traantje 
in de ooghoeken nemen team en 
coach afscheid van het seizoen 2012. 
Ook voor het publiek was er mede ge-
zien het slechte weer slechts af en toe 
een schitterende single of dubbel te 
zien. Jammer.”

Het kampioensteam: van links naar 
rechts: Mila van de Bergh, Nienke God-
ding, Dewi Verhoeven, Sophie Vermeu-
len, Karlijn van Megen en zittend voor 
Isa van Dijk.

Tennis

Voor de Scholierenloop was opnieuw veel belangstelling.

Succes Z&PV Nuenen 
bij Kring Speedo Finales
Na de Brabantse kampioenschappen in mei waren afgelopen weekend de 
jongste zwemmers van Z&PV Nuenen aan de beurt voor hun kampioen-
schap. In het Pieter van den Hoogenband stadion mochten de beste 20 
zwemmers per leeftijd uit heel Brabant starten bij de Kring Speedo Finales. 
Merel Phaff was daarbij het meest succesvol, zij pakte op de 100m vlinder-
slag de bronzen medaille.
Aangezien voor deze wedstrijd alleen 
ingeschreven mocht worden met tij-
den die gezwommen waren tijdens de 
voorronde wedstrijden was vooraf 
moeilijk in te schatten wat alle kinde-
ren voor tijden zouden gaan zwem-
men. De kans op verrassende verbete-
ringen was groot, maar uiteindelijk 
hield Merel dankzij een persoonlijk 
record van 1.30.29 keurig haar 3e 
plaats van de startlijst vast en dus 
mocht zij een bronzen medaille op ha-
len. Later wist ze op de 100m rugslag 
en 400m vrijeslag daar nog 2 vijfde 
plaatsen aan toe te voegen.
 
Milan Meurs en Ashley Stevens be-
landden bij hun eerste kampioenschap 

nog niet op het podium, al kwam Mi-
lan er met een 5e plaats op de 100m 
vrijeslag erg dicht bij. Met 1.22.36 ver-
beterde hij zijn beste tijd met 1,5 se-
conde. Ashley wist op de 100m vrije-                 
s 0slag met een 13e plaats haar hoogste 
klassering te behalen, 2 plaatsen hoger 
dan ze op de startlijsten had ingeno-
men. Haar tijd van 1.33.34 betekende 
tevens een persoonlijk record.
Komend weekend zijn de oudere 
zwemmers van Z&PV Nuenen weer 
aan de beurt, dit keer in Amsterdam 
bij de Open Nederlandse Kampioen-
schappen. Totaal strijden daar 7 
zwemmers van Z&PV Nuenen op 18 
afstanden mee voor finale plaatsen en 
medailles.

Zwemmen
Synchroonzwemshow 
Z&PV-Nuenen
De synchroonzwemsters van Zwem & Polovereniging Nuenen verzorgen op 
zaterdag 16 juni a.s. hun jaarlijkse show. Dit gratis toegankelijk evenement 
begint om 17.00 uur in het zwembad van sportcomplex De Drietip in Nue-
nen. U bent van harte welkom ! 

De synchroonzwemsters heten u op 16 juni van harte welkom.

Na een seizoen van veel trainen zullen 
de synchroonzwemsters vol trots hun 
oefeningen laten zien, die gepresen-
teerd worden met licht en muziek. De 
zwemsters zullen ervoor zorgen dat 
het weer een schitterend spektakel 
wordt. Tijdens deze show worden er 

nummers gezwommen die bij de Bra-
bantse Kampioenschappen van dit 
jaar werden beloond met een bronzen 
medaille. 
Ook de allerjongsten zwemsters heb-
ben een schitterend nummer speciaal 
voor deze show ingestudeerd.

 

Met een voorsprong van maar liefst 8 punten op de nummer 2 en met maar 1 ver-
liespartij is het eerste gemengde team van Wettenseind glansrijk kampioen gewor-
den op de donderdagvond in de derde klasse. V.l.n.r.: Arlette Puyman, Ellen van 
Helvert, Dennis en Jordy Ringeling.

2. Fay Lindhout Nieuwe Linde
3. Chanella Elfrink Wentelwiek

Jongens Groep 5-6
1. Laurens Buma Nieuwe Linde
2. Mats van Hoof Rietpluim HL
3. Siebe van Rooij De Rietpluim OL

Meisjes Groep 7-8
1. Celeste Koster Rietpluim HL
2. Nienke Godding Mijlpaal
3. Gaby Wijnhoven Nieuwe Linde

Jongens Groep 7-8
1. Boris Oomens Wentelwiek
2. Jasper Schaap Heuvelrijk
3. Pim v.d. Meijden Wentelwiek

Goudhoek heren kampioen 
Het was afgelopen zaterdag een spannende dag voor het heren tennisteam 
van de Goudhoek uit Gerwen. Ook al stonden ze bovenaan in de poule, het 
kampioenschap was nog niet beslist. Ook het team van Ballpoint uit Den 
Bosch maakte nog kans op de overwinning. De beslissing zou moeten vallen 
tijdens de uitwedstrijd in Sint-Oedenrode bij De Kienehoef.
Het weer werkte in ieder geval goed 
mee, het was een zonovergoten zater-
dagmiddag. Als eerste werden de 4 en-
kel-partijen gespeeld. Met een gezon-
de spanning in de benen haalden 
Dennis, Robert, Pascal en Koen de 
eerste 4 overwinningspunten binnen. 
Hierna was het tijd voor de dubbel-
spelen. Dennis en Robert speelden de 
eerste dubbel en haalden ook hier de 
overwinning binnen. Toen was het 
kampioenschap al beslecht en kon er 
al een klein feestje beginnen.
Koen en Serge waren toen pas net aan 
hun dubbel begonnen. Ze wonnen de 
eerste set en de tweede set leek een 
6-0 te worden, maar de heren van De 
Kienehoef gaven zich niet zomaar ge-
wonnen. De Goudhoek gaf een aantal 
kansen op matchpoint weg, maar Ser-
ge en Koen wonnen de tweede set uit-
eindelijk toch met 6-2. Dus met een 
mooie 6-0 overwinning op De Kiene-
hoef kon toen het kampioenschap ge-
vierd worden! Helaas was Stefan er die 
dag niet bij vanwege zijn verplichtin-
gen voor het werk, maar ook zijn       
bijdrage aan de kampioenstitel werd 
natuurlijk niet vergeten: er was regel-
matig telefonisch contact. 

Elke werkdag 
gratis ontbijt in                 
de Drietip 
Om 08.00 uur gaat elke morgen het 
sportcentrum Laco Nuenen open 
voor de zwemmers en sporters. Net 
iets over half acht zitten al enkele 
tientallen bezoekers op een bankje 
in de hal te wachten om naar binnen 
te kunnen gaan. En het zou de Drie-
tip niet zijn als ze niet iets extra’s 
hebben. 

Om deze vroege vogels extra te ver-
wennen kunnen deze mensen voor of 
na hun sporten of zwemmen komen 
ontbijten zodat ze rechtstreeks naar 
hun werk kunnen of thuis niet meer 
hoeven te ontbijten. Of gewoon om 
gezellig met zijn allen een ontbijtje te 
nuttigen. Het ontbijt bestaat uit brood 
of broodje met beleg, een eitje en kof-
fie of thee. Het ontbijt is voor iedereen 
gratis op elke werkdag van 08.00 tot 
10.00 uur. 

In de maand mei is weer gestart met 
de jaarlijkse zomeractie. Een extra 
aanbieding om de mensen te prikke-
len om in de zomer hun conditie op 
peil te houden en strak door de zomer 
te gaan. Zeker voor competitiespelers 
is het van belang om in september 
goed voorbereid aan het nieuwe sei-
zoen te beginnen. De actie is door La-
co verlengd tot en met 11 juni zodat de 
bezoekers aan de van Goghmarkt van 
aanstaande zondag nog kunnen profi-
teren van het aanbod. Laco Nuenen is 
zoals elk jaar weer aanwezig op deze 
braderie. 
Voor meer info: http://www.laco.eu/
nuenen-de-drietip.html.

Het 1e meisjesteam t/m 12 jaar is 30 mei jl. kampioen geworden van de KNLTB 
voorjaarscompetitie. Ze versloegen het team van De Korrel 1 (Veldhoven) met 
6-0. Met maar 1 verliespartij zijn zij torenhoog in de poule geëindigd! 

Meer informatie over Tennisvereni-
ging de Goudhoek op www.goudhoek.
nl.

Het winnende team van De Goudhoek 
met Dennis, Koen, Pascal, Robert, Ser-
ge en Stefan (niet op de foto).

De meiden zijn nu al 3 KNLTB com-
petities op rij kampioen geworden. 
Aanstaande Najaarscompetitie gaan 
zij een stapje hoger en worden dan het 
2e team t/m 14  jaar. In plaats van de 
woensdag wordt er dan op zondag ge-
speeld. De huldiging vindt plaats op 
zondag 10 juni.
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HockeyVoetbal

Korfbal

Jongens C2 kampioen
Met nog een wedstrijd te spelen is Jongens C2 al kampioen geworden. Met 
27 punten staan ze bovenaan. Ze hebben alle wedstrijden gewonnen en 
staan ook nog eens 9 punten los van de nummer 2. Het kampioenschap kon 
daardoor afgelopen zaterdag al uitbundig gevierd worden.

De coaches van JC2, Frank Kootstra en Maarten de Louw samen met Milan Blee-
ker, Flip d’ Agnolo, Jop Wagemakers, Joost van de Hagen, Tim Raaymakers, Joris 
de Louw, Thomas van den Akker, Jochem Marinissen, Stef Rustige, Wouter Baas 
Becking, Jonas den Hartog, Tim Redegeld (K), Stijn Sijbesma, Luc Raaymakers.

Nuenen meisjes D4 kampioen
Kampioen! En met eer. Eén voor allen, allen voor één. Met een 4-0 overwin-
ning op Peel en Maas D1, hebben meisjes D4 van Nuenen laten zien waar 
het om gaat bij een teamsport. Prachtig samenspel, fantastische acties, 
mooie reddingen en rode wangen van de inspanning.
Door een erehaag van supporters zijn 
ze het veld af gekomen, kregen een 
roos, een omhelzing en een foto in het 
doel. 
De taart en kinderchampagne maak-
ten er een waar feest van en de zon 
straalde met de meisjes mee.  Coach 

Zittend vlnr: Cato Choufour, Meike Knoors, Maxime Wendrich, Femke Koele-
mans, Zoe Byrnes, Floor Munnik, Babette Somers. Staand vlnr: Sterre Toonders, 
Mila Raaymakers, Manon Polman, Trix Schmal, Mila vd Bergh, Donna Smilde. 
Achteraan: Coaches Wouter Choufour en Ada Byrnes.

Ada werd met recht op de schouders 
genomen door een paar sterke papa’s. 
En natuurlijk ook gelukwensen aan de 
andere drijvende kracht: Wouter 
Choufour én de trainsters van deze 
kampioenen, Lotte Wagemakers en 
Sandra Nijs. Super! 

Nuenen Heren 1 
promoveert naar 2de Klasse
Na een 3-0 winst op HC Son heeft Heren1 van Hockey Club Nuenen zich ver-
zekerd van directe promotie naar de 2de Klasse van de KNHB. Na het behalen 
van de play-offs voor de landelijke Overgangsklasse door Dames-1 is dit het 
tweede grote succes in dit competitiejaar voor de senioren van HC Nuenen.
Onder massale belangstelling speelde 
HC Nuenen zondag een gedegen wed-
strijd tegen HC Son. Son heeft evenals 
Nuenen een jeugdig team en heeft de 
afgelopen weken reeds goede resulta-
ten neergezet, vandaar dat er toch met 
spanning naar de wedstrijd werd uit-
gekeken. Met het kampioenschap in 
het vooruitzicht begon Nuenen ner-
veus aan de wedstrijd, in de eerste 15 
minuten was Son beter. 
Gaandeweg de eerste helft nam Nue-
nen het initiatief over. Het eerste doel-
punt werd gescoord in de 28ste mi-
nuut uit een strafcorner door Thomas 
van Merode, gevolgd door een prach-
tig doelpunt van Ronald Pas in de 
31ste minuut, weer uit een strafcor-
ner. In de tweede helft (48ste minuut) 

verwende Thomas van Merode het 
vele publiek op het terras met de 3-0, 
een harde klap in de kruising. Daar-
mee was de wedstrijd gepeeld en het 
kampioenschap een feit en keert HC 
Nuenen na een kort verblijf van een 
jaar in de 3de klasse weer terug naar 
de zo felbegeerde 2de Klasse.

Naast trainen en spelen in Heren-1 
zijn bijna alle spelers van dit team ook 
betrokken bij HC Nuenen als coach 
en/of trainer van een jeugdteam. Me-
de daarom is dit een prima en welver-
diende prestatie van het jonge team 
van coach Sjoerd Theunissen. Ko-
mende zondag wordt de competitie 
afgesloten met een uitwedstrijd tegen 
HC Oirschot.

Nuenen Hockey Heren 1 promoveert naar 2de Klasse van de KNHB.

NKV verliest wederom topper
Omdat NKV vorige week de belangrijke onderlinge strijd om de titel in Arn-
hem met 1 punt verschil verloor, was de titel reeds definitief uit beeld 
geraakt en stond er zodoende niets meer op het spel voor de formatie uit 
Nuenen. Toch was NKV vol gemotiveerd om medetitelkandidaat DUKO uit 
Duiven van de titel af te houden en het seizoen voor eigen publiek met winst 
af te sluiten. 
In de openingsfase van de wedstrijd 
duurde het lang tot de korf werd ge-
vonden. Door slordig spel van beide 
kanten bleef de score beperkt tot 0-2 
na 10 minuten. Het andere aanvalsvak 
van NKV ging voortvarender van start 
en kwam direct terug tot 2-2. Hierna 
pakte NKV het initiatief, bouwde de 
voorsprong uit naar 4-2 om zo uitein-
delijk met een 5-4 tussenstand de rust 
in te gaan.
Na rust wisten beide ploegen de korf 
beter te vinden. NKV wist hierbij tel-
kens het initiatief te behouden, had 
duidelijk het betere spel , kon de rust 
bewaren en kwam zo op een terechte 
10-7 voorsprong. Met nog een kwar-
tier op de klok, leek NKV de winst te 
kunnen consolideren. Echter in 10 mi-
nuten tijd wist DUKO vijfmaal op rij 
te scoren, zonder dat NKV hier iets te-
genover kon zetten. De wedstrijd ein-
digde in een toch teleurstellende 14-
15 eindstand, waarmee NKV dit 
seizoen haar derde topper met 1 doel-
punt verschil verliest. 
 
NKV wil al haar supporters bedanken 

voor de steun dit seizoen. Volgend sei-
zoen zal de selectie wederom onder 
leiding staan van het duo Gertjan 
Hensing en Michael Koolen en zal we-
derom promotie naar de tweede klas-
se als enige doelstelling hebben.

EMK onder 23 jaar winnaar 
toernooi Terlo
EMK is op zondag 3 juni winnaar geworden van het traditionele Jan Dijk-
man toernooi van de voetbalvereniging Terlo voor spelers onder de 23 jaar. 

Het team van EMK samengesteld 
door hoofdtrainer Ronny Everaerts 
bestond uit de jongere spelers van het 
eerste en tweede elftal van EMK aan-
gevuld met jeugdspelers. Onder re-
genachtige omstandigheden, was 
EMK duidelijk sterker in de voorron-
de dan de teams van Dommelen, UNA 
(Veldhoven), De Raven (Luyksgestel), 
en Cranendonck zonder een doelpunt 
te incasseren. 

In de finale moest EMK aantreden te-

gen het team van Rood Wit Veldho-
ven. Met goed voetbal kwam EMK op 
voorsprong door een doelpunt van 
Ruud Bijsterveld. In de tweede helft 
kwam Rood Wit terug, maar na de ge-
lijkmaker maakte EMK opnieuw een 
doelpunt (jeugdspeler Max Enenkel). 
De tegenstander perste er nog een 
slotoffensief uit, maar slaagde er niet 
meer in om jeugdkeeper Danny van 
Galen te passeren. Een dik verdiende 
overwinning voor een zeer gemoti-
veerd team van EMK. 

EMK na de overwinning. Op de eerste rij: Jeroen Geers, Max Enenkel, Remy Klaus, 
Edwin Sleegers, Yoshi Kosters, Piet van Dorenmalen. Op de tweede rij: Jordy 
Fühler, Gilles Franse, Ruud Bijsterveld, Bart Heezemans, Danny van Galen, Eric 
Ribot, Tjeerd van Eijk, Christian Messerschmidt en trainer Ronny Everaerts.

Nederlandse Kampioenschappen 
Korfbal in Nuenen
Op zaterdag 9 juni 2012 vindt het Nederlands Kampioenschap voor C-aspi-
ranten plaats op de velden van korfbalvereniging NKV in Nuenen.  8 finalis-
ten uit de 5 districten van Nederland strijden om de landstitel in hun leef-
tijdcategorie. De bezetters van de eerste 5 posities aan het eind van het toer-
nooi verdienen voor hun vereniging een plaats in de Nationale Hoofdklasse 
in seizoen 2012-2013. 

NKV is voor de tweede keer in 5 jaar 
gastheer van dit toernooi wat zal wor-
den gehouden op de fraaie accommo-
datie aan het Wettenseind in Nuenen. 
Het KNKV koos voor NKV omdat het 
als een van de weinigen in Nederland 
beschikken over 3 kunstgrasvelden al-
len voorzien van de wedstrijdbelijning 

in de paalzone. Naast de organisatie 
bestaat de Nuenense inbreng uit 
scheidsrechter Luuk Messerschmidt 
die voor de tweede keer dit jaar wed-
strijden zal fluiten op een Nederlands 
kampioenschap.
De deelnemende verenigingen zijn: 
Nic./Alfa College, Dalto, Die Haghe, 
Tweemaal 6, ZKV, Woudenberg, ON-
DO en Swift, goeddeels bekende na-
men in korfballand.

De officiële opening door Dhr. Paul de 
Witte, Wethouder van o.a. Sport in 
Nuenen, staat gepland om 10.30 uur. 
De wedstrijden worden gespeeld tus-
sen 11.00 uur en 16:30 uur op sport-
park Wettenseind, Wettenseind 20, 
5674 AA  Nuenen. 
Informatie over spelers, scheidsrech-
ters en het programma is te vinden op 
de website van NKV: www.nkvkorf-
bal.nl
De organisatie is in handen van een 
regelingcommissie bestaande uit le-
den van NKV, de werkgroep bijzonde-
re wedstrijden van het KNKV district 
Zuid, een commissaris van de Lande-
lijke Commissie Competitie en het 
KNKV bondsbureau in Zeist.

Anna v. d. Linden 
behaalde een 
bronzen medaille 
op het NK turnen

Op 2 en 3 juni vonden in Waalwijk de 
NK finales turnen plaats van de 1e di-
visie. Namens  ETV Olympia uit Eind-
hoven deed  Anna van der Linden uit 
Nederwetten mee bij de pupillen 1.  
Anna kwam uit zowel bij de meer-
kamp-finale, als op de toestelfinales 
brug en vloer. Bij de meerkamp stre-
den de 36 beste turnsters van Neder-
land uit haar categorie. Anna turnde 
op alle onderdelen een mooie stabiele 
wedstrijd en dat leverde haar een 3e  
plaats en dus de bronzen medaille op. 
Bij de toestelfinales werd ze uiteinde-
lijk 6e op brug en 7e op vloer. 

Duchenne Heroes 
op Van Goghmèrt
700 Kilometer fietsen in 7 dagen 
door 4 landen met  1 doel. Geld 

inzamelen voor de ziekte van 
Duchenne te bestrijden. Een 

spierziekte waar jonge jongens 
veel te vroeg aan sterven. 700 

km op je MTB in een week van 
Luxemburg via de Belgische 

Ardennen naar Limburg, om via 
Duitsland naar de finish in 

Nijmegen te gaan. In een kraam 
op de Van Goghmèrt van zondag 

10 juni  wordt uw aandacht 
hiervoor gevraagd. 

Voor meer informatie  
www.duchenneheroes.nl.



Kom Hollandse 
Haring proeven 

bij Jan Linders Nuenen 

vrijdag 8 en zaterdag 9 juni

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Nuenen
Vincent van Goghstraat 37

Vacature:

Financieel 
Administrateur
V-PS is de PCB-specialist voor de professionele elektronica-industrie. 
Wij adviseren over en ondersteunen met de productie van 
prototypes en kleine series printplaten. Succesvolle ondernemingen 
werken samen met hun leverancier aan productontwikkeling. Vanaf 
het productidee tot aan de marktintroductie. V-PS is daar als PCB 
Expert Centrum de uitgelezen partner voor. www.v-ps.com

Als Financieel Administrateur rapporteer je aan de Algemeen Directeur

Taken en verantwoordelijkheden
•  Juiste en volledige registratie in het grootboek en grootboekcontrole;
• Controleren van betalingen aan crediteuren, belastingen, e.d.;
•  Verzorgen van de periodieke aangifte omzetbelasting, loonbelasting 

en CBS;
• Opstellen van de maandelijkse managementrapportage
• Beheer van de Activa;
•  Debiteurenbeheer van de Nederlandse en Internationale administra-

tie.
• Ondersteuning bij het opstellen van jaarlijkse budgets
• Ondersteuning bij de voorbereiding van de Jaarrekening
 
Profi el
Je beschikt over de volgende eigenschappen en vaardigheden:
• HBO werk- en denkniveau 
•  Afgeronde opleiding op tenminste MBO niveau (bijvoorbeeld MEAO); 
• Snel, accuraat, systematisch en doelgericht; 
• Zelfstandig en proactief
• Teamspeler; communicatief vaardig; 
•  Goede kennis van zowel de Nederlandse als Engelse taal in woord en 

geschrift; Duits is een Pré
•  Ruime ervaring met MS Offi ce (Word, Excel, etc.); ervaring met het 

werken in een ERP-pakket

Werkervaring
•  Bij voorkeur 5 jaar ervaring in soortgelijke taken bij een MKB-bedrijf

Wat biedt V-PS?
•  Een uitdagende en zelfstandige functie in een informele werkomge-

ving met enthousiaste collega’s 
• Parttime functie voor ca. 25-30 uur per week
•  Eventueel uitbreidbaar tot fulltime functie (40u/wk), met taken in 

inkoopadministratie
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Een vaste aanstelling na een geslaagde proeftijd

Interesse in deze functie? Stuur uw sollicitatiebrief naar: 
V-PS, Postbus 21, 5735 AA, Aarle-Rixtel of per e-mail 
jochem.borren@v-ps.com. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jochem Borren, 
Algemeen Directeur, tel. 0492-386 880 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs geteld.

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