
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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In memoriam      

Het boegbeeld van r.k.v.v.         
Nederwetten Piet Renders
Op 1 juni 2012 is onze EREVOORZITTER Piet Renders op 69-jarige leef-
tijd overleden aan hartfalen.

Na een periode van ziekte in 2010 en na 
het overlijden van zijn dochter Ilse (41) 
begin dit jaar, is Piet niet meer de Piet 
geweest zoals iedereen hem kende.
Vanaf de oprichting van onze club tot 
aan zijn dood was hij meer dan een ge-
waardeerd lid. Na een korte carrière als 
speler van RKGSV Gerwen (Nederwet-
ten had nog geen voetbalclub) is hij 
vanaf de oprichting in 1965 een vaste 
keus geweest in het vaandel team van 
ZIJN club. Er stroomde als het ware 
blauw en wit bloed door zijn aderen 
want naast zijn werk als bouwvakker, en 
een korte periode als brugwachter, was 

Piet Renders en Nederwetten waren één.

zitter kreeg hij nogal wat enveloppen 
onder couvert en de inhoud stelde hij 
spontaan ter beschikking voor een wa-
terput in Tanzania.
Tussendoor was hij nog lid van het Gil-
de waarbij hij zelfs koning isgeweest. 
Hij heeft lange tijd in het kerkbestuur 
gezeten en was sinds de oprichting lid 
van de dorpsraad. Hij ging als voerman 
met paard en huifkar kinderen van Pro-
videntie rondrijden door de natuur. Om 
alles op te sommen wat hij gedaan heeft 
zou een dik boek kunnen verschijnen. 
Piet Renders, gele overal, klepperende 

Politiesteunpunt dicht 
tijdens vakantieperiode
Het politiesteunpunt aan de Vincent van Goghstraat 139 in Nuenen gaat 
dicht tijdens de vakantieperiode. De vakantieperiode loopt van zaterdag 30 
juni t/m zondag 19 augustus.

Bureau Geldrop-Mierlo geopend
Het politiebureau aan de Laan der Vier 
Heemskinderen 15 in Geldrop-Mierlo blijft 
in die periode wel open volgens de normale 
openingstijden (maandag t/m vrijdag 9.00-
17.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur, zon- en 
feestdagen gesloten). Iedereen uit Nuenen 
kan daar ook terecht.

Minder bezoek aan steunpunt
De afgelopen jaren heeft de politieafdeling 
Geldrop-Mierlo-Nuenen gemerkt dat het 
bezoek aan het politiesteunpunt in Nuenen 
in de vakantiemaanden terugloopt. Er wa-
ren dagen dat er zich niet één bezoeker 
meldde. Daarom is er dit jaar voor gekozen 
om het steunpunt in de vakantieperiode te 
sluiten. Dit betekent niet dat we de burger 
niet goed van dienst kunnen zijn: door de 
sluiting kunnen de beschikbare agenten 
meer op straat werken. De politie rekent 
dan ook op het begrip van de inwoners van 
Nuenen. Vanaf maandag 20 augustus is het 

steunpunt weer geopend volgens de gebrui-
kelijke tijden: maandag t/m vrijdag van 
10.00 tot 13.30 uur.

Aangifte op afspraak
Tijdens de zomersluiting blijft het voor in-
woners van Nuenen wel mogelijk om op 
afspraak aangifte te komen doen in het po-
litiesteunpunt. Als u zo’n afspraak wilt ma-
ken, kunt u bellen met de politie in 
Geldrop-Mierlo-Nuenen via het algemene 
politienummer 0900-8844. Samen kijken 
we dan naar een geschikte datum en tijd om 
in het steunpunt in Nuenen af te spreken.

Informatie
Deze informatie staat ook op de website van 
de politie in Nuenen: www.politienuenen.
nl. Via deze site kunt u ook van bepaalde 
delicten aangifte doen. Voor meer informa-
tie kunt u bellen met het algemene politie-
nummer 0900-8844 en vragen naar de 
politie in Geldrop-Mierlo-Nuenen.

Driesterren koks koken op 
Nuenen Culinair 2012
De derde editie van Nuenen Culinair wordt spectaculair. Deelname van 
twee sterrenrestaurants, een sterrenkok en een selectie van lokale en regi-
onale restaurants is uniek in de regio. 

Restaurant De Treeswijkhoeve uit 
Waalre en Restaurant De Lindehof uit 
Nuenen, beiden in het bezit van een 
Michelinster, koken op Nuenen Culi-
nair. Bovendien komt François 
Geurds, chef-kok van sterrenrestau-
rant Ivy in Rotterdam, het team van 
Restaurant Olijf op zondagmiddag 
versterken. 
Van vrijdag 22 juni tot en met zondag 
24 juni serveren de chef-koks hun cu-
linaire specialiteiten in het Park samen 
met de Nuenense deelnemers Restau-
rant Olijf, Restaurant Pezzaz, Indone-
sisch restaurant Indonesia, Traiteur 
Cocina Espaňola Francisco, Van Reu-
sel Partyservice en Restaurant De Ben-
gel. Het Geldropse Kaffee Peijnenburg 
gaat speciaal op Nuenen Culinair de 
samenwerking aan met het Eindho-
vense Kinny's Kitchen. Uit Eindhoven 
zijn afkomstig catering en kookstudio 
Beij Ching, Delicious at home van 
chef-kok Ralf van Kroonenburg, kook-
studio Mes en Vork en Surilicious, 's 
Nederlands eerste biologische rotis-
hop. Tot slot serveert Cava Bar Don 
Jaime Spaanse mousserende wijn en 
verzorgt Molotov Events stijlvolle 
cocktails en koffie. 

Business Borrel
Nuenen Culinair begint op vrijdag 22 
juni om 16.00 uur met een zakelijke 

netwerkbijeenkomst, de Culinaire 
Business Borrel, een sfeervolle ont-
moetingsplaats voor ondernemers, 
bedrijven en allerlei genodigden. Ex-
clusieve kaarten zijn in de voorver-
koop te bestellen via de website van 
Nuenen Culinair, en bij de verkoop-
punten Restaurant Olijf en C1000 in 
Nuenen en kosten 47,50 (exclusief 
btw). 

Optreden Ralf Mackenbach
Bekende zanger, danser en acteur Ralf 

Mackenbach verzorgt op zaterdag 23 
juni rond 14.00 uur een spectaculair 
optreden tijdens de 'C1000 Ton Grim-
berg' familiedag. Kinderen tot en met 
twaalf jaar hebben onder begeleiding 
van een volwassene gratis entree. 
Overigens betalen volwassenen 
slechts de helft van de normale toe-
gangsprijs. Behalve het optreden 
wordt het een leuke gezinsdag met di-

verse activiteiten voor kinderen. 

Vrijdag 22 juni, 16.00 uur - 19.00 uur: 
Culinaire Business Borrel.
Vrijdag 22 juni, 19.00 uur - 24.00 uur: 
Open voor publiek.
Zaterdag 23 juni, 14.00 uur: 
Speciaal optreden voor kinderen tot 
twaalf jaar, geopend tot 24.00 uur.
Zondag 24 juni 14.00 uur - 24.00 uur

Sfeervolle ambiance tijdens een eerdere Nuenen Culinair.

De goed bezochte Culinaire Business 
Borrel.

De entree bedraagt € 10,- per persoon 
per dag. Voor dit bedrag krijgen be-
zoekers zes ́ Vincentjes.´ Een Vincent-
je is het betaalmiddel van Nuenen 
Culinair en een Vincentje is één euro 
waard. Kinderen tot twaalf jaar heb-
ben onder begeleiding van een vol-
wassene gratis toegang tot het terrein.

Meer info www.nuenenculinair.nl

hij bijna dagelijks bezig met zijn club. 
Piet pakte alle voorkomende werk-
zaamheden aan, samen met andere vrij-
willigers of desnoods alleen. Mede door 
zijn inzet en vakmanschap kwam zowat 
de hele accommodatie tot stand, vanaf 
de fundering tot aan het dak. Hij met-
selde, stelde en timmerde de kantine, 
bestuurskamer, kleedlokalen en dug-
outs. Hij heeft van elk gebouw iedere 
steen in zijn hand gehad.
Hij was tevens 35 jaar bestuurslid waar-
van 25 jaar als voorzitter. Bij zijn af-
scheid is hem de titel erevoorzitter 
toebedeeld waarmee hij zeer was ver-
eerd. Als mooiste herinnering noemde 
hij het ontvangen van het “bedankboek” 
aangeboden door de hele selectie van de 
club in 2000. Bij zijn afscheid als voor-

klompen, duimstok en potlood in de 
kontzak pratend met iedereen in onver-
valst Brabants/Wettens, keiharde stem, 
niet bang om eens flink te vloeken, is 
niet meer. Heel Nederwetten, en niet al-
leen de voetbalclub, zal hem missen. 
Onze gedachten gaan uit naar zijn 
vrouw Mien, zijn kinderen en kleinkin-
deren. Dat zij de kracht mogen vinden 
om deze leegte in te vullen. 

PIET BEDANKT!



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

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

CONTACT MET BURGEMEESTER   
EN WETHOUDERS
U	kunt	via	het	bestuurssecretariaat	informatie	krijgen	over	de	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	2012	is	het	gemeentehuis	gesloten	in	verband	met	
personeelsdag.

COLLECTE
In de week van 17 t/m 23 juni 2012 wordt gecollecteerd door Maag-
Lever-Darm Stichting.

VERKEER
•	 Verkeersmaatregelen	Nuenen	Culinair
Afsluiting voor al het verkeer van het weggedeelte van het Park (na het 
pand van de kapsalon tot aan de kerk) vanaf donderdag 21 juni 18.00 
uur tot vrijdagmiddag 22 juni 15.00 uur. Ook maandag 25 juni van 
07.00 uur tot 16.00 uur is een gedeelte van de straat Park afgesloten 
voor al het verkeer. De parkeerplaatsen voor het pand van de kapper 
blijven	 bereikbaar,	 daar	 wordt	 ook	 de	 eenrichtingsregeling	 tijdelijk	
opgeheven. Het park wordt tijdens het evenement afgeschermd met 
hekken.

•	 Verkeersmaatregelen	processie	van	Valkenswaard	naar	Handel
In het weekend van 16 en 17 juni vindt de jaarlijkse processie Valkens-
waard-Handel vice versa plaats. In dat weekend is een tijdelijk par-
keerverbod	van	kracht	aan	beiden	zijden	van	de	parallelweg	aan	de	
Gerwenseweg tussen de Mgr. Frenkenstraat tot aan de Akkerstraat.

Als	u	nog	vragen	heeft,	kunt	u	contact	opnemen	met	de	balie	Wonen	
en	Openbare	werken	via	telefoonnummer	(040)	2631	699.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 19 juni 2012 is er een hoorzitting van de algemene kamer 
van	de	commissie	voor	de	bezwaarschriften	in	het	gemeentehuis.	De	
volgende onderwerpen komen aan de orde:

1.	 om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	namens	M.	Reijneveld	tegen	
het	besluit	van	7	maart	2012	waarbij	het	verzoek	om	handhavend	
op	te	treden	tegen	de	bouwactiviteiten	aan	de	Van	Ruusbroecstraat	
23 is afgewezen;

2.	 om	20.30	uur	het	bezwaar	 ingediend	namens	G.A.M.	van	Dael	
tegen	het	besluit	van	15	maart	2012	waarbij	de	aanvraag	van	een	
omgevingsvergunning voor het wijzigen van een luifel aan de wo-
ning Ter Mehr 7 is geweigerd.

De	agenda	is	onder	voorbehoud	van	eventuele	wijzigingen.

VERGADERING COMMISSIE  
STRAATNAAMGEVING
Openbare	 vergadering	 van	 de	 Commissie	 Straatnaamgeving	 op	
woensdag	20	juni	om	09.30	uur	in	het	gemeentehuis.

Op de agenda staan ondermeer de volgende punten:
•	 Straatnaamgeving	Kapperdoesweg;	
•	 Straatnaamgeving	Jan	Valkshof;	
•	 Straatnaamgeving	Olen;
•	 Rotonde	Smits	van	Oyenlaan/Klamperlaan;
•	 Piet	van	Hoornbrug;
•	 Wijziging	straatnaam	Grardjes	Tip;

UITSTALLINGEN EN TERRASSEN
Wij	 hebben	 een	 jaarprogramma	 opgesteld	 waarin	 op	 thematische	
wijze	aandachtspunten	voor	de	gemeentelijke	opsporingsambtenaren	
(BOA’s)	zijn	benoemd.	Wij	zien	gedurende	week	25	en	26	extra	toe	op	
het thema terrassen. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard 
ook toegezien. 

Een uitstalling is het uitstallen van koopwaar op het weggedeelte voor 
een	winkelpand.	In	onze	reclamenota	hebben	wij	nieuwe	regels	voor	
het	plaatsen	van	uitstallingen.	We	hebben	geen	vergunningplicht	meer.	
LET OP: uw uitstalling moet wel voldoen aan de regels uit deze recla-
menota,	anders	is	de	uitstalling	verboden.	Zo	moet	bijvoorbeeld:

•	 de	uitstalling	aan	de	zijde	worden	geplaatst	aangrenzend	aan	de	
voorgevel van het pand, dus niet aan de straatzijde;

•	 de	uitstalling	onder	1,80	meter	hoog	zijn;
•	 een	doorloopruimte	van	1,20	gewaarborgd	blijven;
•	 de	uitstalling	passen	bij	het	branchepatroon	van	een	winkel.
Dit	zijn	enkele	voorbeelden	van	de	regels	uit	de	reclamenota.	De	ove-
rige regels kunt u opzoeken via www.nuenen.nl. Daar klikt u in de 
linkerkolom op “ondernemen” en vervolgens op “reclame”. U treft 
daar de reclamenota 2012 aan.

Voor het uitstallen van terrassen is nog wel een vergunning nodig. De 
voorwaarden van een vergunning voor het stallen van een terras ver-
schillen	 per	 situatie.	 Er	 wordt	 onder	 meer	 gekeken	 naar	 openbare	
orde	en	veiligheid,	de	verkeersveiligheid,	vrije	doorloopruimte,	brand-
veiligheid, etc. Informatie over uw mogelijkheid om een terras te stal-
len	kunt	u	bij	ons	opvragen.	Als	u	in	het	bezit	bent	van	een	terrasver-
gunning, let dan op dat u voldoet aan de voorwaarden van de vergun-
ning.	Zo	dient	u	bij	de	Berg	bijvoorbeeld	binnen	de	daarvoor	aange-
legde	kaders	in	de	bestrating	te	blijven.	

Als	u	geen	vergunning	hebt	of	u	hebt	uw	terras	verkeerd	geplaatst,	
dan	kunt	u	bekeurd	worden	door	onze	BOA’s.	U	kunt	dit	terugvinden	
in artikel 2.10 van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Mocht 
u	vragen	hebben	naar	aanleiding	van	deze	publicatie	dan	kunt	u	con-
tact opnemen met ons via (040) 2631 631. Voor meldingen over een 
te	krappe	doorgang	bij	terrassen	of	voor	andere	klachten/meldingen	
kunt u contact opnemen met het meldpunt van de gemeente Nuenen: 
(040) 2631 699. U kunt ook uw melding doen via het meldpunt op 
onze site, www.nuenen.nl.	Daar	klikt	u	op	de	button	met	het	groene	
katje.

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	 02/06/2012	 N-HZ-2012-0092	 Berg	30	 Plaatsen	dakopbouw		 	
    achterzijde  

Regulier 05/06/2012 N-HZ-2012-0096 Dwerspad 20 Aanpassen kantoorruimte 
 
Regulier 06/06/2012 N-HZ-2012-0098 Beekstraat 2 Verwijderen oude merknaam  
	 	 	 	 en	plaatsen	bedrijfsnaam	
 
Regulier 08/06/2012 N-HZ-2012-0099 Boord 76 Plaatsen van twee   
    halfvrijstaande woningen 

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	heer	M.	van	de	Burgt	voor	het	uitbreiden	van	het	

regulier terras aan het adres Park 25 tijdens Nuenen kermis in de 
periode van 7 tot en met 10 juli 2012;

•	 Aanvrager:	Organisatie	EMK	voetbaldagen	voor	het	organiseren	
van	voetbaldagen	voor	de	jeugd	op	8	en	9	augustus	2012	op	het	
parkeerterrein	bij	sportpark	Wettenseind.

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.

VERLENGEN BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING MET ZES WEKEN

Soort	 Dossier-	 Bouwadres	 Bouwactiviteit
aanvraag		 Nummer	 	 	  

Regulier	 N-HZ-2012-0056	 Vincent	van	Goghstraat	76	 Veranderen	en	uitbreiden		
   van een kantoorpand 

INGETROKKEN AANVRAAG  
OMGEVINGSVERGUNNING

Soort	 Datum	 Dossier-	 Bouwadres	 Bouwactiviteit
aanvraag		 intrekking		 Nummer	 	 	  

Regulier	 07/06/	 N-HZ-2012-	 Soeterbeekseweg	 Het	oprichten	van	3	woningen		
	 2012	 0031	 2	en	2	A	 en	het	slopen	van	bestaande		
	 	 	 	 boerderij.	 	

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	
 
07/06/ N-HZ-2012- Hoek Broekdijk/ Bouwen Tijdelijk plaatsen van  07/06/ 
2012 0090 Gerwenseweg RO een uitkijkplatform 2012  

08/06/	 N-HZ-2012-	 Zwanenstuck	11	 Bouwen	 Vervangen	bestaande	 08/06/	
2012 0040   dakkapel 2012 

Besluiten	op	grond	van	de	APV	en	bijzondere	wetten
•	 aan	mevrouw	Magis	is	een	ontheffing	verleend	voor	het	aanleggen	

van	een	kampvuur	op	het	perceel,	kadastraal	bekend	C	2705	aan	
het adres Prinsenweier 19 op 23 en 24 juni 2012 t.g.v. een familie-
bijeenkomst		(verzenddatum	7	juni	2012);

•	 aan	de	bewoners	 van	de	Schepen	van	Durenlaan	 is	 vergunning	
verleend voor het organiseren van een straatfeest op zaterdag 23 
juni 2012 (verzenddatum 7 juni 2012);

•	 aan	Stichting	Knipoog	uit	de	Hemel	zijn	een	vergunning	en	onthef-
fing	verleend	voor	het	organiseren	van	een	straat(rommel)markt	
op zondag 24 juni 2012 in de straat Hoge Tom (verzenddatum 7 
juni 2012);

•	 aan	de	gezamenlijke	Gerwense	muziekverenigingen	zijn	vergunning	
en	 ontheffingen	 verleend	 voor	 het	 organiseren	 van	 een	 Zomer-
avondfestival op het Heuvelplein op zaterdag 30 juni 2012 (ver-
zenddatum 7 juni 2012);

•	 aan	ponyclub	Prins	Willem	Alexander	zijn	vergunningen	en	onthef-
fing	verleend	voor	het	organiseren	van	een	Concours	Hippique	op	
een	weiland	aan	de	Dubbestraat	op	23	en	24	juni	2012	(verzend-
datum 8 juni 2012);

•	 aan	basisschool	De	Dassenburcht	is	een	vergunning	verleend	voor	
het	organiseren	van	een	eindejaarsbarbecue	op	23	juni	2012	op	
de	speelplaats	bij	de	basisschool	(verzenddatum	13	juni	2012);

•	 aan	Stichting	Triotters	Evenementen	zijn	vergunningen	en	onthef-
fingen	verleend	voor	het	organiseren	van	de	4e	DolphinTriathlon	
Nuenen op 1 juli 2012 (verzenddatum 14 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, 14 juni 2012

PUBLICATIE
Verkeersbesluiten	div.	
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	hebben	
het	volgende	verkeersbesluit	genomen:

•	 Afsluiting	van	de	Soeterbeek	voor	gemotoriseerd	verkeer

Bezwaarmogelijkheid
Het	verkeersbesluit	ligt	van	14	juni	2012	tot	en	met	26	juli	ter	inzage	
bij	de	balie	wonen	en	openbare	ruimte	van	het	gemeentehuis,	Jan	van	
Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Op grond van de Algemene wet Bestuursrecht kan iedereen wiens 
belang	rechtstreeks	bij	dit	besluit	betrokken	is,	hiertegen	binnen	zes	
weken	na	de	dag	waarop	dit	besluit	bekend	is	gemaakt	een	bezwaar-
schrift	indienen.	Het	bezwaarschrift	moeten	worden	gericht	aan	het	
college	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	
10.000,	5670	GA	Nuenen.	Het	maken	van	bezwaar	schorst	niet	de	
werking	van	dit	besluit.	

Het	bezwaarschrift	moet	ten	minste	bevatten:
•	 Naam	en	adres;
•	 De	dagtekening;
•	 Omschrijving	van	het	besluit	waartegen	het	bezwaarschrift	gericht	is;
•	 De	gronden	van	bezwaar.

U	wordt	verzocht,	indien	mogelijk,	een	kopie	van	het	besluit	waartegen	
het	bezwaar	gericht	is,	mee	te	zenden.

Indien	een	bezwaarschrift	 is	 ingediend	kan	bij	de	president	van	de	
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Reclames geldig t/m zaterdag a.s.ToT ziens bij

Voor ideeën en recepten:www.tebak.keurslager.nl
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SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 15 eN 16 JUNI: 
Hollandse kropsla, 2  kroppen .......0,99
Hollandse radijs, 2  bosjes ............0,99
Hollandse Tuinbonen, hele kilo .....0,99
champignons, per bakje ..................0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 18 JUNI:

Hollandse koolrabi, 2 stuks ..........1,49
DINSDag 19 JUNI:

Wokgroenten Speciaal, 1/2 kilo ....1,49
WOeNSDag 20 JUNI:

Spinazie, hele kilo.............................0,99
DONDerDag 21 JUNI:

gekookte Bietjes, 1/2 kilo ..............0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 15 T/m 21 JUNI:
rode grapefruit, 6 stuks ................1,99
Watermeloen, hele kilo....................0,99
atjar, 250 gram ..................................1,59
Perssinaasappels, 12 stuks ...........1,99

Verwen vader, met een 
overheerlijke Rib Eye Steak

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

500 gr. Gegrilde Spareribs
+ GRATIS bakje saus ...........................5,95 
100 gr. Gebraden Gehakt +
100 gr. Salami, samen ..............2,50 
Crocante
per stuk .................................................1,50 
Lasagne
“Kant en Klaar”, 500 gram .....4,95  
Rib Eye
100 gram  ..........................................2,25 
Beenhamsalade
“Uit eigen keuken”, 100 gr.  ....1,45

Voor de lekkerste
belegde broodjes!!! 

SPecIal

kOOPJe

  

Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

Zonnepitten 
brood

Victoria vlaai
             middel 

€ 2,10

€ 6,75

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

   

Maak dan een keus 
uit de nieuwste collectie 
T-shirts en Boxershorts 
van: 

Dé boxershorts en 
T-shirts voor 
bijzondere Vaders!

Zondag 17 juni vaderdag!
Op zoek naar een geschikt 

vaderdagcadeau???

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

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

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

Opruiming:
Pyjama’s, nachthemden, dusters, 

badpakken en BH’s

Bel voor een afspraak (040) 28 75 00

Rabobank. Een bank met ideeën.

Een huis moet rust geven. Dat is het idee. 

Wonen zonder zorgen.

Er is maar één plek waar u zich echt thuis voelt en tot rust kunt komen. Dat is uw huis. Het

biedt bescherming tegen kou, wind en regen. Maar uw woning moet ook bestand zijn

tegen andere omstandigheden, zoals gezinsuitbreiding, trouwen of het verlies van een

baan. Hoe uw leven ook verandert, uw hypotheek moet bij uw situatie blijven passen. 

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

Sloggi -actie:
Bij aankoop van 

3 dames of herenslips
de 4de GraTiS!

oranje 
tompouce

oranje
met

scoren
wij

oranje
met

scoren
wij

    4 voor 

6.95 
Alleen op 

wedstrijddagen 
van onze jongens!

Actie geldig van 15 t/m 21 juni:

Brood van de maand: Juni
Nordic Walking

Lekker gezond op vakantie!!!

 



Allemaal uit eigen keuken

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

DEZE WEEK KoopjE:

Gebraden Spare Ribs
“Met GRATIS Saus”, 500 gram .................................................................................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

DIVERSE 
RESTANTEN 

IN PARKET EN LAMINAAT!

ABSOLUTE 
BODEMPRIJZEN!

ALMERE - AMSTERDAM - ARNHEM - BREDA - CAPELLE A/D IJSSEL - EINDHOVEN
ENSCHEDE - GORINCHEM - HELMOND - LEIDERDORP - NIEUWEGEIN - ZWOLLE

Geen aanbetaling, direct uit voorraad leverbaar, meer dan 200 soorten laminaat op voorraad, 
laten leggen ook mogelijk, reserveren voor latere levering mogelijk.

VLOER HET ZELF EINDHOVEN: Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade, tel. 040-24 68 180. 
Geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur, vr. koopavond 09.30 - 21.00 uur, za. 9.00 - 17.00. 
Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl VOORDELIGER DAN INTERNET, PRIMA LEGSERVICE

OPRUIMING!
KLIK LAMINAAT XXL
LAURENTIUS
Lange brede delen,
in 4 eigentijdse kleuren,
met “one click to go” systeem,
klasse 32, 205 cm lang, 
24 cm breed, 9 mm dik, 
25 jaar garante. Made by Balterio.
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NU

9,95
 m2

INCL. BTW

KLIK LAMINAAT
LANDHUISDELEN
7 mm dik,
klasse 32,
in 8 kleuren.

van 18,95

WEG ERMEE

NU

22,95
 m2

INCL. BTW

van 44,95

LAMEL PARKET 
MET KLIK VERBINDING
Rustiek eiken landhuisdelen
12,5 cm breed, 12 mm dik, 
toplaag 2,5 mm, met v-groef, 
naturel, wit of grijs geolied.

NU

22,95
 m2

INCL. BTW

WEG
ERMEE!

v
WEG ERMEE

van 32,95

WEG ERMEE

en
.

STUNTPRIJS!

645,-*

NIEUW
PVC MET KLIKSYSTEEM
100% PVC landhuisdelen en tegelmotief, 
in 11 kleuren,  4 mm dik, 
voelbare structuur, 
met v-groef, uitermate geschikt 
voor vloerverwarming 
en koeling.

van 39,95

INTRODUCTIEPRIJS

26,95
 m2

INCL. BTW

WEG ERMEE

MASSIEVE TRAP RENOVATIE
Het Vloer Het Zelf trappen renovatie systeem. Eenvoudig zelf te monteren! 
Voordelig een nieuwe solide MASSIEF EIKEN trap, zonder breken en/of beschadigen. 
Voor zowel open als dichte trappen. Dikte trede ca. 19 mm in vele kleuren leverbaar. 

Nu introductie prijs: van 109,- nu 55,- per  trede

Prijs van trap 13 treden, 
incl. stootborden, anti-sliprand, 
lijm en olie:

* Excl. montage, montage complete trap v.a. 400,-

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

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

Vaderdagacties!
Jägermeister 

Met gratis T-shirt! 
70cl … €11,95 

Menard V.S.O.P. 
Franse cognac 

70cl … €21,95
Johnnie Walker 
Black label 12yr 
70cl … 23,50 

Ruime keuze uit 
diverse bierpakketjes!

V.A. … €4,95 
Acties geldig tot en met 21 juni 

 
 
 
  
 

 
 
Meet & Greet met Ralf 
Mackenbach op Nuenen 
Culinair??? 
 
Kom van woensdag 13 t/m donderdag 21 
juni bij De Bengel in Nuenen eten en maak 
kans op een Meet & Greet met hem tijdens 
Nuenen Culinair. 
Vrijdag 22 juni worden de winnaars bekend 
gemaakt op onze website. 
Voor info en/of reserveringen kunt u 
telefonisch contact met ons opnemen op 
onderstaand telefoonnummer. 
 
Restaurant De Bengel 
Vincent van Goghplein 95  
5671 DV NUENEN  
040-2842540 
www.debengel.com 

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

Voor de perfecte BBQ moet u naar

Katenhaasjes
“Knaller”, 3 stuks voor ...........................................................................600

Crocante
“Special” 100 gram ......................................................................................150

100 gr. gebraden gehakt + 
100 gr. salami, samen .........................................250

vlEESWAREnKoopjE:

Krab salade   
“Salade aanbieding” 100 gram ...................................................199
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Arrondissementsrechtbank	binnen	het	rechtsgebied	waar	de	indiener	
van	het	bezwaarschrift	 zijn	woonplaats	heeft,	 een	verzoek	worden	
gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder 
schorsing)	indien	onverwijlde	spoed,	gelet	op	de	betrokken	belangen,	
dat	vereist.	Voor	de	behandeling	van	een	verzoek	om	een	voorlopige	
voorziening	wordt	een	bedrag	aan	griffierecht	geheven.

Nuenen, 14 juni 2012

PUBLICATIE
Bouwverordening	(14e	serie	wijzigingen)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend	dat	de	gemeenteraad	in	zijn	vergadering	van	31	mei	2012	heeft	
besloten	tot	een	wijziging	van	de	Bouwverordening.	De	aanpassingen	
hebben	hoofdzakelijk	betrekking	op	het	schrappen	van	onderwerpen	
die	sinds	kort	in	het	landelijke	‘Bouwbesluit	2012’	zijn	geregeld.
Deze wijzigingen van de Bouwverordening treden in werking daags na 
deze	publicatie	van	het	besluit.	

Het	raadsbesluit	en	de	daarbij	behorende	stukken	liggen	ter	inzage	
op	het	gemeentehuis	bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	Ruimte	(Jan	
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen). Tegen de wijziging van de Bouwver-
ordening	staat	geen	bezwaar	of	beroep	open.

Nuenen, 14 juni 2012 

PUBLICATIE
Ontwerp	beschikking	Omgevingsvergunning
B	en	W	zijn	voornemens	een	omgevingsvergunning	te	verlenen	voor	
het navolgende plan:

Prinsenweier	4,	uitbreiden	van	een	rundveestal,	slopen	van	een	bijge-
bouw	en	de	kap	van	een	bestaande	stal	(N-HZ-2012-0001).

De	 aanvraag,	 de	 ontwerp	 beschikking	 omgevingsvergunning	 en	 de	
daarop	betrekking	hebbende	stukken	liggen,	met	ingang	van	8	juni	
gedurende	6	weken	ter	inzage	bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	ruim-

te,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.
Tijdens	de	inzagentermijn	kunnen	belanghebbenden	een	zienswijze,	
bij	voorkeur	schriftelijk,	kenbaar	maken	bij	burgemeester	en	wethou-
ders	van	Nuenen	c.a.,	postbus	10000,	5670	GA	Nuenen.	In	de	ziens-
wijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van de 
ontwerp	beschikking	deze	betrekking	heeft.	Mondelinge	zienswijzen	
kunnen,	bij	voorkeur	na	afspraak,	naar	voren	worden	gebracht	bij	de	
balie	Wonen	en	Openbare	ruimte,	telefoonnummer	(040)	2631	699.

Nuenen, 14 juni 2012

Volksmuziekgroep Toemaat 
in de Weverkeshof
Zondagmiddag 17 juni om 14.00 uur is er muziek van de Volksmuziekgroep 
Toemaat in de Weverkeshof. De entree is gratis.

De cast van Weverkeshof prijst zich 
gelukkig dat ze samen met het toe-
stromende publiek en de trouwe fans 
wederom mogen gaan genieten van 
deze Volksmuziekgroep.

In een bloeiende tijd waarin veel Bra-
bantse groepen en zangers zoals Dom-
melvolk en Gerard van Maasakkers 
zijn begonnen, hebben ook de man-
nen van het eerste uur Ed en Wotje 
met hun toenmalige volksmuziek-
groep Vur Ons & Vor Ej (voor ons en 
voor jullie) al met veel succes regelma-
tig opgetreden.

Hierna volgde een tijd van wisselende 
samenstelling van muziekleden maar 
met wel altijd Maarten als “rotsvaste“ 
accordeonist. Vanwege de groeiende 
belangstelling voor Zuid-Amerikaan-
se, Ierse, muziek van uit de Balkan en 
andere Oost-Europese muziek is de 
volksmuziekgroep veel internationa-
ler geworden. Een nieuwe passende 
naam voor de groep werd bedacht: 
Volksmuziekgroep Toemaat wat “toe-
gift” betekent.
De muzikanten zijn: Anja van den Bo-

gaard: Zang, Blokfluiten, Bamboeflui-
ten en harmonica; Wotje van den Bor-
ne: Zang, Gitaar en 5-Snarenbanjo; 
Henriette van Lieshout: Zang, contra-
bas en basgitaar: Maarten Sijbers: 
Zang en accordeon; Maaike Smagge: 
Zang, Viool, Cello en Slagwerk; Ed 
Verspaandonk: Zang, Ukelele, Man-
doline, Basgitaar en Slagwerk.

Zij brengen luister- en volksmuziek 
uit allerlei landen van Brabant tot Ge-
orgië maar ook eigen melodieën en 
teksten met een humoristische inslag. 
Met een groot aantal verschillende in-
strumenten en met een solo tot vier-
stemmige zang is het programma zeer 
gevarieerd in sfeer en klankkleur. Een 
optreden van Toemaat is een garantie 
voor een gezellige middag. Natuurlijk 
zijn ze altijd bereid tot het geven van 
een “Toemaat“. 17 juni, 14.00 uur, We-
verkeshof, Hugo van Berckellaan 5 te 
Nuenen, www.weverkeshof.nl.

Zomerdag op De Walburg
Op zondag 1 juli a.s. houdt Kwekerij&Tuinen De Walburg haar jaarlijkse 
Zomerdag. Op deze zomerse Inloopzondag kunt u meewandelen met één 
van de gespecialiseerde vrijwilligers of u slentert op eigen houtje langs klei-
ne en grote borders of in de schaduw van bijzondere bomen. 

De zomerse tuinen hebben met hun 
sterke en originele plantencombinaties 
een zomers hoogtepunt bereikt. De 
wandeling door de wilde weide met een 
rustmoment bij de levendige waterspie-
gel, de “paddenpoel”, is een feest op zich!

Op terras en gazon staan deelnemers 
klaar om de bezoeker te trakteren op 
een interessant verhaal over groencul-
tuur en natuurbeleving. Willem Dorel-
eijers vertelt over Permacultuur, Hans 
Sanders (Hebs) schenkt een biologische 
wijntje of azijntje, Hans en Chris bren-
gen sfeer en vrolijkheid op het terras 
met zang en gitaar en om 12.30 en 14.00 
uur geeft het kamerkoor *Alauda Voca-
lis een openluchtconcert op het gazon. 
Alauda Vocalis is een 4-stemmig ge-
mengd kamerkoor, met klassiek reper-
toire van middeleeuwen/renaissance tot 
romantiek/modern repertoire onder 
leiding van Hubert Koniuzcek.

Onder leiding van een heuse Boomaap 

(Nout Panken www.boomaap.nl ) kun-
nen kinderen vanaf ongeveer 6 jaar op 
het grote gazon voor het huis de grote 
zwarte berk beklimmen of gewoon lek-
ker schommelen aan de sterke armen 
van deze woudreus. 

Verder is er nog een aantal onderne-
mende vrijwilligers met bijzondere pre-
sentaties: Het bloemenwinkeltje van 
Woutertje Pluk (met weer een mooi 
aanbod van glasjuwelen van Dorothé 
Tielen van Glasatlelier Lichtinzicht) en 
de bezoeker wordt de unieke kans gebo-
den om een ontspannende reflexmas-
sage aan handen of voeten te ondergaan 
(Karin Oudshoorn). 

Waar vindt je nog zo’n ontspannen en 
gastvrij tuinevenement? Wees welkom 
en geniet in de tuinen van de Walburg! 
De Zomerdag van de Walburg is op 
zondag 1 juli van 10.30 tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis. Informatie: www.de-
walburg.nl.

Blekers norm voor aantal 
dieren in megastal veel te hoog 
Milieudefensie vindt het aantal dieren dat staatssecretaris Bleker toe wil 
staan in stallen, veel te hoog. Vandaag heeft de staatssecretaris in een brief 
aan de Tweede Kamer laten weten hoe hoog de norm voor het maximum 
aantal dieren moet zijn. Morgen vergadert de Kamer over de plannen van 
Bleker.

Bleker legt de grens op 500 melkkoei-
en, 10.000 vleesvarkens en 240.000 
vleeskuikens. “Dit is zes keer het ge-
middelde aantal koeien op een Neder-
lands melkveebedrijf,” aldus Klaas 
Breunissen, campagneleider duur-
zaam voedsel bij Milieudefensie. 
“Door de maximum norm zo hoog te 
leggen laat Bleker de weg open voor 
enorme schaalvergroting, met alle ne-
gatieve gevolgen van dien.” De norm 
voor het maximum aantal dieren moet 
op de gangbare Alterra-norm voor 
megastallen liggen en landelijk wor-
den ingevoerd. De norm die kennisin-
stituut Alterra noemt als definitie van 
een megastal is 250 melkkoeien, 7500 
vleesvarkens of 220.000 vleeskuikens. 
Breunissen: “Er is geen maatschappe-
lijk draagvlak voor megastallen, het is 
dan ook vreemd dat Bleker in zijn 
plannen megastallen gewoon toe blijft 

staan, terwijl het behouden van maat-
schappelijk draagvlak voor de veehou-
derij zijn belangrijkste reden is om 
een maximumgrens te stellen.” 
Bleker maakt nog niet duidelijk of hij 
de norm gaat vastleggen in een wet of 
in een convenant met provincies en 
land - en tuinbouworganisaties. Mili-
eudefensie is bang dat in het laatste 
geval inzet van de norm erg vrijblij-
vend is en pleit daarom voor landelijke 
wetgeving.

Breunissen: “Bleker krabbelt steeds 
verder terug, uiteindelijk legt hij 
schaalvergroting geen strobreed in de 
weg. Als hij echt grenzen aan de groei 
wil moet het maximum aantal toege-
stane dieren omlaag en moet de norm 
landelijk worden ingevoerd.” Milieu-
defensie voert campagne voor een 
landelijk verbod op megastallen.

Plattelands Festival 2012 
Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli wordt voor de 26e keer het Plattelands 
Festival georganiseerd op een groot showterrein in St. Oedenrode (Nijnsel). 
De Klassieke Landbouw Werktuigen-vereniging stelt zich als doel dat his-
torische trekkers, stationaire motoren en werktuigen verzameld en geres-
taureerd worden. Om het resultaat aan het publiek te laten zien wordt er 
jaarlijks een show georganiseerd. De vereniging is in de loop der jaren 
gegroeid naar ruim 800 leden, waaronder een groot aantal Nuenenaren.

In dat weekeinde komen ongeveer 700 
oldtimer auto’s, vrachtauto’s, tracto-
ren en stationaire motoren en werk-
tuigen uit de vroegere tijden bij elkaar.

Uniek is de geheel vernieuwde opzet 
voor het hele gezin 
Er zijn diverse oude ambachten te zien 
rondom een oud dorpsplein met een 
grote kinderspeelplaats van 1000 m², 
welke voorzien is van diverse attribu-
ten en diverse soorten dieren. Er staan 
vele mooie gerestaureerde woonwa-
gens z.g. pipowagens die ook nog wor-
den bewoond. Deelnemers komen uit 
heel Nederland maar ook uit België en 
Duitsland naar deze show in Sint Oe-
denrode.
Er staat een super grote feesttent met 
betaalbare consumpties en op zondag 
is er “De Dutch Show Compagnie” 
voor live muziek en show. Het is een 
actieve show met voor ieder wat wils, 
van muziek tot een oldtimer onderde-
lenmarkt.

Op zaterdag 30 juni begint het spekta-
kel om 10.00 uur en duurt tot 18.00 uur.

Rond ± 19.00 uur wordt op het dorps-
plein de heteluchtballon opgelaten.
Op zondag 1 juli begint de show om 
10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
Het showterrein ligt aan de Vresselse-
weg 33 – 5491 PA in Sint-Oedenrode.
De routes naar de show zijn met bor-
den aangegeven, om het terrein mak-
kelijk en veilig te bereiken. Het parke-
ren en de entree is gratis. 

Voor meer informatie zie www.KLW-
vereniging.nl.

Twee elektrische 
auto’s voor Nuenen
Gemeente Nuenen heeft twee elektri-
sche auto’s aangeschaft voor de bui-
tendienst. Het gaat om twee bestelwa-
gens van het type Kangoo ZE van 
Renault. Ze vervangen de twee Kan-
goos die rijden op diesel. 

De Kangoos hebben een bereik van circa 
160 km en een topsnelheid van 130 km/
uur. Hiermee voldoen ze ruimschoots 
aan de eisen die de buitendienst aan de 
auto’s stelt. Door het elektrisch rijden is 
er lokaal geen uitstoot van verbranding. 
De auto’s worden bovendien bij de ge-
meente opgeladen met groene stroom. 
Dit levert per auto een besparing op van 
circa 1 ton CO2 per jaar. Daarmee wordt 
een bijdrage geleverd aan de gemeente-
lijke duurzaamheidsdoelstellingen.

E-award
In de Nota Duurzaamheid heeft de ge-
meente de ambitie vastgelegd om in 
2030 energieneutraal en afvalloos te 
zijn. Elektrisch rijden draagt hier aan bij 
en om die reden neemt Gemeente Nue-
nen deel aan de nationale E-award, ge-
richt op het verbeteren van de mogelijk-
heden voor elektrisch vervoer. De 
gemeente geeft met de aanschaf van 
twee elektrische auto’s het goede voor-
beeld en wil hiermee andere automobi-
listen inspireren. Elektrisch rijden is fi-
nancieel aantrekkelijk en brengt je even 
goed van A naar B als je je bewust bent 
van de kenmerken van een elektrische 
auto. In Nuenen zijn in 2011 al drie 
openbare oplaadpalen van Stichting E-
laad geplaatst om zogenoemde e-rijders 
te faciliteren.

Jo van Dijkhof
Dankzij een gulle gever van een gro-
te breedbeeld TV aan het Jo van 
Dijkhof kunnen hier mooie voetbal-
avonden en andere activiteiten 
georganiseerd worden.
 
Op 20 en 24 juni kunt u asperges eten 
in de gasterij. Inschrijving verplicht.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders



Thuis in ...Special Nieuwbouw
Rabobank Dommelstreek: Natuurlijk!

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

Rabobank Dommelstreek gaat in Geldrop een nieuw kantoor bouwen. Een kantoor 
met alle faciliteiten onder één dak. We streven ernaar om u begin 2014 van 
dienst te zijn vanuit ons nieuwe kantoor aan de Laan der Vier Heemskinderen. 
Het nieuwe kantoor komt op de plaats van het huidige Adviescentrum.

De nieuwbouw heeft een (coöperatieve) ontmoetingsfunctie en kenmerkt 
zich door een ‘plaza’ op de begane grond, waar ontmoeten tussen klanten 
en medewerkers centraal staat. Deze omgeving sluit aan op de manier 
waarop onze klanten nu en in de toekomst hun bankzaken regelen.

Rabobank bouwt nieuw kantoor

Rabobank gaat uitdaging 
duurzaam heid aan 

Keuze voor BREEAM-certifi caat 
‘very good’

Duurzaam ondernemen is maatschap pelijk 
verantwoord ondernemen en dat sluit 
naadloos aan op onze coöperatieve 
identiteit. Duurzaamheid betekent dat 
er evenwicht bestaat tussen sociale, 
economische en ecologische belangen. 
De keuze om de uitdaging aan te gaan om 
bij de nieuwbouw het BREEAM-certifi caat 
‘very good’ te realiseren is voor Rabobank 
Dommelstreek een logische keuze. 
Een keuze die de bank plaatst in de top 
van ‘duurzame ondernemers’.

Rabobank legt lat hoog
In de nieuwbouw worden slimme, 
duurzame (energie)voorzieningen 
getroffen. Waar mogelijk worden 
materialen hergebruikt, bij investeringen 
wordt gekeken naar de mate van belasting 
en levensduur en er wordt bij de keuze 
van installaties en technieken gekeken 
naar de meest duurzame mogelijkheden. 
Investeringen zullen daarom in eerste 
instantie soms hoger liggen, op lange 
termijn dragen de investeringen bij aan 
een effi  ciëntere en toekomstbestendige 
bedrijfsvoering. 

Volg ons via @rabodommelstr

Vragen over de bouw van 
het nieuwe kantoor?  

Mail naar nieuwbouw@dommelstreek.rabobank.nl

Duurzaamheid in vele vormen
Het fundament van Rabobank Dommelstreek

“Als coöperatieve bank kiezen wij voor 
duurzaamheid in veel facetten. Wij gaan 
voor duurzame relaties met onze klanten, 
kiezen voor duurzame bouw en bedrijfs-
voering en houden bewust rekening met 
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Wij gaan de uitdaging aan om het exclusieve 
BREEAM-certifi caat ‘very good’ te behalen. 
Helpt u mee?”

Coöperatief bankieren is ook 
benutten van elkaars mogelijkheden

“Ik ben er trots op dat we een nieuw, 
duurzaam kantoor gaan realiseren. En dat wij 
daarbij graag bekijken hoe wij de expertise 
van onze klanten kunnen inzetten, dat 
spreekt voor zich. Omdat we de relatie met u 
belangrijk vinden en omdat dit coöperatief 
bankieren in de praktijk is. Ook op deze wijze 
stimuleren wij bedrijvigheid en een sterk 
ondernemers klimaat in onze regio.”

Wieke Eggels, 
directeur Bedrijfs-
management 

Andreas Neumann, 
directeur Bedrijven

Samen bouwen. Dat is het idee.
Nieuwbouw realiseren met onze klanten.
Wij bouwen ons nieuwe kantoor bij voorkeur 
met klanten van onze bank. Ons nieuwe 
kantoor wordt een kantoor dat toekomst-
bestendig en eigentijds is. Een werk omgeving 
met slimme, duurzame energievoor zieningen  
werkruimtes die multi functioneel te gebruiken 
zijn. Een kantoor dat goed bereikbaar is en 
voldoende parkeergelegenheid biedt. 
Ons nieuwe kantoor is een ontwerp van 
Van den Pauwert Architecten uit Eindhoven. 
Brink Groep is als bouwmanagementbureau 
onze partner om het gehele proces van 
ontwerp tot en met oplevering te begeleiden. 

Op zoek naar aannemers 
Nu het ontwerp bekend is en ook het 
programma van eisen gereed is, starten we 
met het selecteren van uitvoerende partijen 
die het nieuwe kantoor samen met ons reali-
seren. Zoals gezegd doen wij dit bij voorkeur 
met klanten van onze bank. 
Kijk voor criteria, aanvullende eisen en 
relevante informatie op onze website.

Aannemers: basis om te bouwen
We gaan aan de slag met een viertal aan nemers, 
elk specialist op hun vakgebied. 

We onderscheiden de volgende vakgebieden:
n   bouwkundig aannemers 
n   werktuigbouwkundig installateurs
n   elektrotechnisch installateurs
n   interieurbouwers

Onderaannemers en toeleveranciers
De geselecteerde aannemers ontvangen een 
lijst met onderaannemers en toeleve ranciers 
die zich aangemeld hebben om mee te bouwen 
en die voldoen aan de gestelde criteria. Alle 
klanten die voldoen aan de criteria worden 
aangedragen bij de aannemers. De aannemers 
vragen off ertes op bij alle aangedragen partijen. 
Het staat hen vrij ook off ertes op te vragen bij 
derden. De aannemers maken een keuze die 
zij verwerken in hun voorstel. 

Klanten die zich aangemeld hebben en die niet 
gerelateerd worden aan een aannemer zoals, 
kantoorinrichters, hoveniers, verhuizers en 
dergelijke, worden in een later stadium recht-
streeks benaderd door Rabobank Dommelstreek.

Aanmelden voor 14 juli 2012
Bent u klant van Rabobank Dommelstreek, 
voldoet u aan de gestelde criteria en heeft 

u interesse om samen met ons het nieuwe 
Rabobankkantoor in Geldrop te realiseren? 
Vul dan vóór 14 juli 2012 het formulier op 
www.rabobank.nl/dommelstreek in. 
Op de pagina Nieuwbouw van onze website 
vindt u alle benodigde informatie en het 
aanmeldformulier. 

Meld u aan!
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Nieuws met zaken

Week van de Amateurkunst (WAK) creatief en bijzonder
Door Melanie Dumay

De kiosk werd aangekleed met vlag en wimpel. Letterlijk. Sommigen dachten dat het bij het voetbalkampioenschap hoorde 
dat afgelopen weekend begon. Een steuntje in de rug voor ‘onze jongens’ of onderdeel uitmaakte van de Van Gogh Markt. 
Niets is minder waar. Deze creatieve uitspattingen - in de vorm van wildbreien - in de kiosk, aan de kerk en aan bewegwij-
zering waren de resultaten van een bijzondere en creatieve Week van de Amateurkunst. Een landelijk initiatief dat in Nue-
nen ingevuld werd door diverse creatieve instituten zoals het CAN en de bibliotheek. Zelfs Vincent onderging een gedaan-
tewisseling. Hij werd warm gehouden met gebreide muts en hippe beenwarmers. Hoe 2012! 

Café René bestaat 5 jaar
Door Gerrit van Ginkel

Onlangs vierde René van den Berk het vijfjarig bestaan van zijn zaak aan de 
Parkstraat 3 in Nuenen-Centrum. 5 Jaar in de horeca in Nuenen is best al 
een hele tijd, vindt René. De wet- en regelgeving werken niet altijd in het 
voordeel van de horeca en de laatste vijf jaar is er veel veranderd.

Bij Café René voelt een breed publiek 
zich thuis. ”Vooral de oudere jeugd 
met een achtergrond met sport ont-
moet hier vaak elkaar”, zegt René. ”Bij 
de RKSV Nuenen sponsor ik het vijfde 
elftal en ik ben bezig met de Dames 1. 
Twee zaalvoetbalteams spelen onder 
mijn naam en een KNVB zaalvoetbal-
team promoveerde onlangs naar de 
1ste klasse. Bij Lissevoort is een toer-
nooi met mijn naam, ik sponsor ver-
der een waterpoloteam en voorzie de 
dames 1 van Hockeyclub Nuenen van 
kleding. Er zijn drie dartclubs in ons 
café thuis. Het is inderdaad een hele 
lijst”, beaamt hij ”maar ik wil heel graag 
iets terugstoppen in de Nuenense ge-
meenschap van wat ik hier verdien. 
Natuurlijk levert het veel goodwill op 
maar ik weet ook dat veel verenigin-
gen het hard nodig hebben om rond te 
komen”.

Feest
Door al die verenigingen is het vaak 
feest bij René en bruist het er van de 
gezelligheid. De kastelein is zelf ook 
een verdienstelijk zanger en hij aarzelt 
dan ook niet om zelf de microfoon in 
de hand te nemen om de feestvreugde 
te verhogen. Ook een van zijn mede-
werkers Janneke, onlangs nog te horen 
bij de Voice of Nuenen, zingt niet on-
verdienstelijk en doet dat ook graag op 
verzoek van de klanten.
Vooral bij voetbalwedstrijden op TV 
kan het aardig vollopen bij René. Door 
zijn binding met veel verenigingen, de 
3 grote schermen en de extra zaalca-
paciteit ontstaat er vaak een sfeer die 
uniek in Nuenen genoemd kan wor-

den. Zeker omdat vaak na de wedstrij-
den een live optreden volgt van een 
artiest.
Waar René zich in het verleden wel 
eens over opwond was het onbegrip 
dat hij tegen kwam bij de ambtelijke 
instellingen als hij weer eens een aan-

Een impressie van een gedeelte van de zaal

Café Ons Dorp start met High 
Beer en High Wine
Door Gerrit van Ginkel

Martijn en Sharon zijn ruim een jaar open en bruisen van energie om hun 
zaak verder uit te bouwen tot een opvallend etablissement in de Nuenense 
horeca.
Het van oorsprong oud bruine café is 
onder hun impulsen veranderd in een 
licht moderne kroeg. Als kenmerken 
voor hun bedrijfsvoering worden vaak 
de woorden gastvrijheid, gemoedelijk, 
huiskamer, eerlijk en kwaliteit ge-
bruikt. In hun streven steeds wat 
nieuws te kunnen bieden aan hun klan-
ten wordt de bierkaart regelmatig uit-
gebreid en omvat nu ongeveer 18 ver-
schillende bieren. De bierkaart wordt 
twee keer per jaar aangepast zodat er 
steeds een keuze mogelijk is uit een 
verrassend assortiment. Daarnaast zijn 
er steeds een aantal kratten hele speci-
ale bieren in de kelder voor de klanten 
die eens echt wat anders willen probe-
ren. Speciaal bier van het moment van 
deze maand is Petrus van het vat naast 
Erdinger dat altijd op tap geschonken 
wordt. Daarbij zijn de huisbieren Am-
stel en Brand.

High Beer en High Wine
In het streven om de huiskamer en ge-
moedelijkheid in een ongedwongen 
sfeer nog verder te onderstrepen zijn 
Martijn en Sharon begonnen met het 
samenstellen van een High Beer en 
High Wine arrangement. Beide moge-
lijkheden zijn vanaf twee personen en 
vormen een prima basis om met vrien-
den of in een zakelijke ambiance met 
elkaar om te gaan.
Terwijl bij het Beer arrangement men 
start met een tappilsje naar keuze dat 
later voorgezet wordt met drie speci-

aalbieren van de bierkaart naar keuze 
start de High Wine met een glas Pro-
secco waarna drie glazen wijn naar 
keuze gekozen kunnen worden. Buiten 
de huiswijn beschikt Ons Dorp over 
een ruime keus aan wijnen.
Zowel voor de High Beer als High 
Wine geldt dat tussendoor heerlijke 
warme en koude hapjes geserveerd 
worden en verrassend lekkere étagiè-
res. Dit alles natuurlijk in combinatie 
en afgestemd met de gekozen drankjes.
Om alle gasten te garanderen van su-
perverse, kwalitatieve hoogwaardige 
producten en in het streven naar opti-
male dienstverlening wordt reserven 
voor beide arrangementen gewenst.

Natuurlijk blijft Ons Dorp ook het 
adres waar men gewoon binnen kan lo-
pen voor een gezellige gemoedelijke 
buurt met andere dorpelingen.
Martijn en Sharon staan klaar om u 
gastvrij in hun huiskamer te ontvan-
gen.
De mogelijkheden voor recepties, be-
drijfspresentaties en andere festivitei-
ten is ruimschoots aanwezig omdat 
men beschikt over zaalcapacitiet. Ver-
der heeft men de beschikking over een 
binnentuin die ideaal is voor een bar-
becue en veilig is voor kinderen.

Meer info of voor reserveringen: 040- 
8428879 of www.CafeOnsDorp.nl
Dinsdag is de wekelijkse rustdag. Café 
Ons Dorp, Parkstraat 1 Nuenen.

Pure gezelligheid bij een High Wine van ons Dorp.

vraag gedaan had voor een terrasver-
gunning bij bijzondere gelegenheden. 
Ook van de eigenaar van de stoep 
naast hem om buiten de winkeluren 
enkele stoelen op die stoep te mogen 
plaatsen, krijgt hij geen medewerking. 
”De horeca heeft echt die extra omzet 
nodig om een heel jaar te kunnen 
overbruggen”, zegt René heel beslist.

De zaal bij Café René is bij uitstek ge-
schikt voor bruiloften, themafeesten, 
recepties, bedrijfsfeesten en product-
presentaties. Er is een beamer ter be-
schikking, er is WiFi en airco.
Café René is iedere dag geopend vanaf 
12.00 uur. Zaterdag en zondag vanaf 
14.00 uur.
Café René, Parkstraat 3, Nuenen. Tel. 
040 283 87 77 of 06 126 99 691.
E-mail caferene@kpnmail.nl
Facebook pagina Cafe Rene.

BrainFrame     
vergroot succes startende ICT-
gerelateerde bedrijven
Brainport Regio Eindhoven daagt ICT-gerelateerde startups uit een plek te 
veroveren in de BrainFrame top 10. Daarmee verwerven zij extra aandacht en 
ondersteuning om hun succesfactor te vergroten door die ene grote klant bin-
nen te halen, tips te krijgen van ervaren ICT-ondernemers of hulp te ontvangen 
bij het opbouwen van een netwerk. Topbedrijven in spe kunnen zich aanmel-
den voor BrainFrame, via de vandaag gelanceerde website www.plugingetcon-
nected.com. 

De meeste innovatie komt voort uit 
startende en snelgroeiende bedrijven 
en 70% van de innovaties is ICT-gere-
lateerd (brononderzoek ICT~Office). 
Uit het onderzoek blijkt ook dat jonge 
ICT-ondernemers behoefte hebben 
aan ondersteuning in de eerste jaren 
van hun bestaan. BrainFrame moet 
ervoor zorgen dat startende ICT-gere-
lateerde bedrijven snel en succesvol 
doorgroeien.

Inschrijven
De inschrijving sluit op 19 juni. Een 
jury beoordeelt vervolgens welke be-
drijven mogen pitchen op 30 juni. Uit 
een shortlist van 25 bedrijven kiest de 
jury de tien beste bedrijven. Zij krij-

gen de ’BrainFrame top10-status’ en 
ondersteuning bij de verdere ontwik-
keling van hun bedrijf.

Foto's door Maurice van Hout



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MELD- EN KLACHTENLIJN 040-2631699, 
Afd. Werken en Beheer, 24 uur per dag.______________________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HULPDIENST VOOR OUDEREN
Tel. 2831675 op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.______________________________________ 

SOCIAAL-FINANCIEEL ADVISEUR KBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.

DIENSTEN EN INFORMATIE  23-05-2012

  

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

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

LINDEBLAADJES

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

HoE GAAT DAT?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

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

WIJ vERHUREN 
BoxEN vooR 

TIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

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

v E R R A S S E N D 
k o M p L E E T !    
Wilt u vakkundig binnen- of 
buitenonderhoudsschilder-
werk met garantie? Bel dan: 
040-2419092.

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

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

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

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

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.

Tijdelijk woonhuis te 
huur, Parkstraat 33. Voor 
info 06-53323920.

●  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

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

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

oERLEMANS kEUkENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

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

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

Te Huur in Nuenen/
Gerwen. Op afgesloten 
terrein opslagruimtes van 
31 t/m 180 m2. Idem 2 gara-
geboxen. Info 06-13320300.

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

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

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

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

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

praktijk voor persoonlijke bewustwording

LEEF JE LEVEN
        

gelukkiger met jezelf en je relaties
      

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

 

     

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

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

opEN DAG INSTITUUT 
ZILvERScHooN. Za-
terdag 30 juni as. van 
12.00- 17.00 uur. Div. 
demonstraties en adviezen. 
Cosmetisch arts aanwezig. 
INSTITUUT ZILvER-
ScHooN, Berg 48a, Nue-
nen, telefoon 040-2300025. 
www.instituutzilverschoon.nl

MoRE THAN SEvEN, 
DE WINkEL MET DE 
koE: vrijdag: gesloten. 
Zaterdag: uitverkoop 
NU 70 % koRTING !!! 
Berg 52a, Nuenen.

Levenscoach Agatha. 
voor volwassenen. Bij 
veranderingen in uw leven. 
Zie mijn website: www.kin-
dercoachagatha.nl.

Training weerbaar-
heid bij kinderen (Me-
thode A of B). Vindt u 
dat uw kind wat meer res-
pect/medeleven mag to-
nen voor/naar andere kin-
deren of volwassenen? Of 
wil uw kind steviger in zijn/
haar schoenen staan? Dat 
kan met een training weer-
baarheid. Ik ben gecertifi-
ceerd weerbaarheidtrain-
ster. Ik bied uw kind 9 trai-
ningsbijeenkomsten aan. 
In Nuenen op maandag. 
Start: na zomervakantie. 
Zie mijn website: www.
kindercoachagatha.nl of 
bel naar 040-2816260.

kindercoach Agatha. 
Voor persoonlijke begelei-
ding van uw kind bijv. bij 
faalangst, slecht humeur, 
slaapproblemen. 4-6 bijeen-
komsten. Zie mijn website: 
www.kindercoachagatha.nl 
of bel naar 040-2816260.
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Nederlandse Brainport-
bedrijven willen   
Amerikaanse investeerders 
Op vrijdagochtend 8 juni spraken Nederlandse bedrijven uit Brainport 
Regio Eindhoven met Amerikaanse investeerders. Deze ontmoeting vond 
plaats op de New York Stock Exchange (NYSE). Deze New York Investors’ 
Round Table werd georganiseerd om buitenlandse investeerders te interes-
seren voor investeringen in snel groeiende hoogwaardige technologische 
bedrijven in Brainport Regio Eindhoven. Zuidoost-Brabant kende in 2011 
3,1 procent economische groei, t.o.v. een landelijke groei van 1,2 procent. 
Investeringen in high tech industrie zijn nodig om de Nederlandse kennis-
economie draaiende te houden.

Over New York Investors’ Round 
Table
De New York Investors’ Round Table is 
een activiteit die aansluit bij het doel 
van het programma Brainport Net-
working Financials: startende en snel 
groeiende innovatieve bedrijven sti-
muleren door het creëren van goede 
en intensieve verbindingen tussen net-
werken van innovatieve bedrijven en 
netwerken van financiers. De bijeen-
komst werd gehouden op de New York 
Stock Exchange (NYSE), onderdeel 
van NYSE Euronext waar ook de Am-
sterdamse beurs deel van uit maakt. 
Aansluitend werd voor de twintig 
deelnemers een rondleiding gehouden 
op de vloer van de NYSE. Dat waren 
Amerikaanse investeerders, vertegen-
woordigers van Brainport Regio Eind-
hoven en Nederlandse ondernemers 
van snelgroeiende regionale bedrijven. 
De doelstellingen van deze round table 
waren onder andere het informeren 
van investeerders over het unieke eco-
systeem van Brainport Regio Eindho-
ven door middel van ‘facts and figures’ 
en showcases van snelgroeiende tech-
nologische regionale bedrijven. Ook 
wil Brainport de potentiële investeer-
ders leren kennen, er achter komen 
hoe zij de investeerders het beste kun-
nen faciliteren en een breed netwerk 
opbouwen.
 
Brainport Regio Eindhoven felici-
teert Riverside (Californië) als nieu-
we 'Slimste Regio'
In juni 2011 ontving Brainport Regio 
Eindhoven de titel Intelligent Commu-
nity of the Year 2011, oftewel: ‘Slimste 
regio van de wereld’. Op 8 juni maakte 
de prestigieuze denktank Intelligent 
Community Forum (ICF) de nieuwste 
Slimste Regio van de Wereld bekend: 
Riverside (Californië). Rob van Gijzel, 
burgemeester van de gemeente Eind-
hoven en voorzitter van de Stichting 

Swingen onder de bomen in 
Openluchttheater Mariahout
Op vrijdag 22 juni om 21.00 uur is er een echte swing avond in het Open-
luchttheater in Mariahout. Muziek wordt verzorgd door de bekende cover-
band Five4You. 

Bijzonder is dat de avond onder de bo-
men bij het theaterpaviljoen gehou-
den wordt. Vorig jaar bleek dit al een 
uitstekende plek te zijn om te genieten 
van muziek. Om te kunnen swingen is 
er één van de beste coverbands van de 
regio uitgenodigd, namelijk Five4You. 
Five4You is een allround coverband. 
Vier geroutineerde muzikanten en 
twee uitstekende vocalisten met ja-
renlange ervaring die muziek voor 
hun plezier maken op een professio-
neel niveau en dat vervolgens ook uit-
stralen naar het publiek. Met een be-
zetting van zanger, zangeres, gitarist, 
toetsenist, bassist en drummer wordt 
een zeer uitgebreid repertoire ge-
speeld met o.a. dance classics, rock-, 
pop- en Nederlandstalige hits, maar 
ook gezellige dansmuziek en meezin-
gers. Hiermee is Five4You in staat om 
de dansvloer vol te krijgen!
Kaarten kosten € 5,- in de voorver-
koop en € 6,- op de avond zelf en zijn 

verkrijgbaar via www.oltm.nl of aan de 
kassa van het theater.

Laarbeekse Koren in Openlucht-
theater Mariahout
In navolging op het succes van vorig 
jaar, wordt er op zaterdag 23 juni in 
Openluchttheater Mariahout een zo-
meravond concert gehouden door vier 
Laarbeekse koren. Aanvangstijd 20.00 
uur.

Het Openluchttheater biedt een 
prachtig decor voor de vier koren. De 
koren die bij dit concert hun zangkun-
sten zullen vertonen zijn Primavera 
uit Lieshout, De Liederentafel uit Ma-
riahout, Zingiz uit Beek en Donk en 
Mercanto uit Mariahout. 

Kaarten kosten € 2,50 en zijn verkrijg-
baar aan de kassa van het Openlucht-
theater. Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.oltm.nl. 

Coverband Five4You zorgt voor goede muziek in Openluchttheater Mariahout.

Plantenwandeling 
in natuurgebied de 
rietmussen
Gidsen van IVN Nuenen nodigen u 
uit om mee te gaan voor een plan-
tenwandeling op maandag 18 juni 
in natuurgebied De Rietmussen, 
prachtig gelegen in het dal van de 
Dommel. 

Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf 
Het Klooster. Start wandeling iets la-
ter vanaf de kenmerkende rij knotwil-
gen aan het begin van Achterbos, hoek 
Soeterbeek, Soeterbeekseweg, Boord. 
Laarzen of waterdichte schoenen aan-
bevolen! 

Deelname is gratis. Informatie, tel. 
040-2844414.

Zomerinstuif 
Bridge
Bridge Club Nuenen (BCN) organi-
seert zoals gebruikelijk ook dit jaar 
weer de Zomerinstuif. Vanaf 19 juni 
tot en met 28 augustus kan er bijna 
elke dinsdagavond gebridged wor-
den, zowel door leden als door niet-
leden. Helaas is de zaal dicht op 17 
en 24 juli en kan het dan niet door-
gaan. Alle bridgeliefhebbers zijn 
welkom. Mocht u geen partner heb-
ben, dan kunt u bellen naar één van 
de onderstaande nummers en zal 
geprobeerd worden een passende 
partner te vinden. 

Als u nog geen lid bent van een bridge-
club en overweegt om lid te worden is 
dit een goede gelegenheid om de sfeer 
op de club te komen proeven, er is nog 
plaats voor nieuwe leden. De club pro-
beert het spelpeil van de leden te be-
vorderen door het organiseren van een 
leerzame biedwedstrijd met persoon-
lijke begeleiding door A-spelers. Bo-
vendien is er na elke speelavond de mo-
gelijkheid om vragen te stellen over 
spel- of biedverloop. 
Op dinsdagavond bent u welkom in 
“Zaal Berkenbosch”, Opwettenseweg 
80 te Nuenen. Opgeven is niet nodig. 
De indeling gebeurt zo veel mogelijk 
naar sterkte. Het inschrijfgeld van € 3,- 
per paar wordt voor een deel gebruikt 
voor prijzen.

U wordt verwacht tussen 19.30 en 
19.45 uur, zodat uiterlijk om 20.00 uur 
wordt begonnen. Verdere informatie 
kunt u krijgen via de telefoonnummers 
040 3836001 (v.d.Broek) en 040 
2837119 (Munnik) en 040 2835090 
(Vos). Of per email: noortjevdb@ons-
net.nu of hans.munnik@onsnet.nu 

Uitslag Ballonnenwedstrijd 
Koninginnedag Nuenen
Onder schitterende weersomstandigheden heeft iedereen dit jaar Konin-
ginnedag gevierd. Al vroeg in de morgen kwam de zon in volle glorie tevoor-
schijn. Dat gaf extra kleur aan de kinderoptocht, die om half elf door het 
centrum van Nuenen trok. In en rond het Park en ook in speeltuin “De Kie-
vit” werd het ‘s middags gezellig druk. De terrassen waren goed bezet en de 
Oranjemarkt trok veel bezoekers die konden genieten van muziek, zang en 
dans op het grote podium in het Park.

Een van de activiteiten op Koningin-
nedag was ook de ballonnenwedstrijd. 
De kinderen die deelnamen aan de op-
tocht, kregen een ballon met een bal-
lonkaart waarop de kinderen hun 
naam en adres konden schrijven. 

Na de optocht werden in speeltuin 

“De Kievit”, op een sein van de Jeugd-
burgemeester Judi Groote, enkele 
honderden ballonnen opgelaten met 
de hoop op een verre bestemming. 
Omdat er weinig wind stond gingen 
de ballonnen meteen hoog de lucht in 
en hebben kennelijk koers gezet naar 
het noorden van Nederland. 

Firestone RubberCover 
Gulbergen Jeugd Open 2012
Zaterdag 16 juni vindt de 10e editie van het Firestone RubberCover Gulber-
gen Jeugd Open plaats. Inmiddels een bekende wedstrijd voor alle top-
jeugdspelers uit Nederland. Niet alleen vanwege de fantastische geld- en 
hole-in-one-prijzen komen ze graag naar dit toernooi, maar ook omdat de 
baan er weer perfect bij zal liggen. Maar liefst 40 spelers met een handicap 
lager dan 8.0 zullen de strijd aan gaan op de 18 holes van de Sprookjes- en 
Libellenbaan. 

De wedstrijd is verdeeld in 3 catego-
rieën: in categorie A (handicap t/m 
8.0) spelen ze bruto strokeplay, in ca-
tegorie B (handicap 8.1 t/m 24.0) netto 
strokeplay en in categorie C (handicap 
24.1 t/m 36.0) wordt stableford ge-
speeld. Voor de winnaar in de A-cate-
gorie ligt er een cheque klaar van € 
350. Kanshebbers voor de titel zijn Ro-
dy Haije van Golfclub de Goyer (win-
naar in 2010 en 2011), Max Albertus 
(winnaar in 2009), Vince van Veen en 
Philip Bootsma. 

Publiek
Het publiek is vanaf 8 uur ’s ochtends 
van harte welkom om een kijkje te ko-
men nemen op en rond de baan. Er 
zullen vrijwilligers klaarstaan om u de 
weg te wijzen. De ingang van het golf-
terrein ligt tegenover het Dierenrijk in 
Mierlo. 

Vrijdagavond 15 juni vindt er een 
Sponsor-Am plaats. Onze sponsoren 
spelen dan een 9 holes-wedstrijd met 
enkele top-jeugdspelers.

Sporen van vroegere bewoning 
in tuin Smeulders
Door Elwien Bibbe

Sinds 2 weken doen archeologen van de Grontmij in opdracht van Hurks 
Vastgoedontwikkeling onderzoek in de tuin van het voormalige woonhuis 
Smeulders aan de Beekstraat. Begonnen is met het maken van proefsleuven 
in de voor- en achtertuin.

In de voortuin stuitte men op een 
spoor van rood baksteen. ‘Úitbraak-
sporen’ volgens Francies Delporte, die 
het onderzoek leidt. Het betreft hier 
een laag puin van een vroegere muur 
of een vroeger fundering uit de 19e 
eeuw. Verder zijn er sporen van een 
gracht, een kuil en paalgaten gevon-
den. Evenals resten van middeleeuws 
aardewerk of recenter. 

Van de bodem van de gracht worden 
nog grondmonsters genomen. Die 

gaan naar het laboratorium voor ver-
dere analyse. Gezocht wordt naar pol-
len en zaden om zo meer te weten te 
komen van de vroegere beplanting. De 
uitslagen van het laboratorium onder-
zoek moeten verder laten zien of het 
zinvol is om meer onderzoek te doen.
De zone rondom de Beekstraat en de 
kern van Nuenen behoren tot de zoge-
naamde archeologische monumenten. 
Dit zijn gebieden waarop je op basis 
van historische kaarten middeleeuwse 
bewoning mag verwachten.

Golf

Archeologen aan het werk aan de Beekstraat.

Bridge

Brainport, heeft op vrijdag 8 juni in 
New York Riverside gefeliciteerd en 
mocht de naam Brainport Eindhoven 
Region permanent toevoegen aan de 
lijst van eerdere slimste regio’s.

Prijswinnaars

Eerste prijs: 
Is gewonnen door Lynn Gevers (6 
jaar), Mgr. Frenkenstraat 14 Nuenen. 
Haar ballon kwam terecht in Lelystad. 
Lelystad ligt aan het Markermeer, een 
schitterende afstand dus!
Nog een eerste prijs:
Is gewonnen door Teun de Rooij (4 
jaar), Brouwersveld 5 Nuenen. Zijn 
ballon werd ook in Lelystad gevonden

Tweede prijs: 
Is gewonnen door Jente van Lieshout 
(4 jaar) Raupplaan 67, Nuenen, (ach-
ternaam was moeilijk leesbaar). Haar 
ballon streek neer in Zeewolde in Fle-
voland.

Derde prijs: 
Is gewonnen door Sebas Braet (3 jaar), 
Weverstraat 82 Nuenen. Zijn ballon 
werd gevonden in Scherpenzeel, in de 
Gelderse Vallei (Gelderland).

Proficiat aan de prijswinnaars. De 
prijzen kunnen worden afgehaald op 

vrijdag 15 juni a.s. tussen 15.30 uur en 
16.30 uur bij Th. Swinkels, Refelingse 
Erven 57 te Nuenen (tel. 2833514 e-
mail: t.swinkels01@onsnet.nu).

Geen Prijs? Wie weet ben jij volgend 
jaar één van de gelukkige winnaars. 
Hopelijk zijn er volgend jaar ook weer 
veel deelnemers bij de optocht en de 
ballonnenwedstrijd.
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Deze briefkaart kocht Erwin Boot op een beurs in Utrecht. 
Dat hij, als bewoner van Het Klooster, deze oude kaart in 
Utrecht tegenkwam, kon geen toeval zijn. De voorkant van de 
kaart is de grote foto van Het Klooster die op deze beide pa-
gina’s is afgedrukt. Op de achterkant staat dit te lezen.

Stempels: Nunen 20 juli 07 / Oudenbosch 21 juli 07

R.P. Dank voor toezending van brieven etc. Ik stel het uit-
stekend met de vijfentwintig retraiteerende zusters die 
steeds in scherp luisterende aandacht en hooge bewonde-
ring blijven. Deogratias! [=God zij dank]

Zou uwe Ew [=eerwaarde] mij 
een 25 of 30 tal van uw prentjes 
kunnen zenden: “Ons dage-
lijksch brood”

Adieu tot woensdag  
   
Met hartelijke groeten aan de 
dierbare communiteit H[eilig] 
in H[art]

Zeer Eerw. Heer J. Alb. Thijm
Rector

Oudenbosch, Nuenen.  

A. Pr.I.E. 2 juli 1907

Het Klooster 1887-2012
125 jaar Klooster. Van zorgcentrum naar cultureel centrum.  Door Edwin Coolen

Monument voor de 
Brabantse Kloosterorden

Het kunstwerk in het Park te Nuenen is op initiatief van 
het comité “100 jaar Klooster-Nuenen” opgericht ter ge-
legenheid van het 100-jarig bestaan van het St. Elisabeth 
klooster. Het werd gemaakt door de Bredase beeldend 
kunstenaar Theo Besemer. Het monument symboliseert 
de belangrijke bijdrage die de kloosterorden hebben ge-
leverd aan de “verheffing” van Brabant. Op de voetplaat 
staat de volgende tekst: Eer aan de Kloosterorde - die 
volk en land van Brabant - de kracht gaf zich te verhef-
fen. Onthuld door Mr. F.J.M. Houben, commissaris der 
Koningin in Noord Brabant, 13 september 1987.

De langste 
onderaardse gang 

van Nuenen
Door de toegenomen opvang van zusters en 
bejaarden, was er in Het Klooster behoefte 
aan een nieuwe, grotere kapel. Deze werd 
eind jaren ‘50 in de tuin gebouwd. De kapel 
sloot rechtstreeks aan op de vernieuwde zij-
vleugel. Maar dat leverde een groot probleem 
op. De zusters in Het Klooster waren namelijk 
zogenaamde slotzusters. Het slot, een bepaald 
gedeelte in Het Klooster, was uitsluitend be-
stemd voor religieuzen en mocht, bij kerk-
rechterlijke bepaling, niet door leken worden 
betreden. En dus konden lekenbewoners van 
Het Klooster niet via Het Klooster bij de kapel 
komen. Omlopen was voor zieken en ouderen 
niet te doen. De oplossing: een 68 meter lange 
onderaardse verbinding die onder de ‘verbo-
den’ slotafdeling liep. In de jaren ‘60 raakte die 
bepaling echter buiten gebruik en was de tun-
nel niet meer nodig.
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Het Klooster 1887-2012

125 jaar geschiedenis in vogelvlucht
Op Park nummer 1 ligt één van de grootste en opvallendste gebouwen van Nue-
nen. Ooit begonnen als St. Elisabethgesticht maar in de volksmond bekend als 
“Het Klooster”. Vele oudere Nuenenaren hebben er als misdienaar, kleuter, baby, 
patiënt of op een andere manier met de zusters en hun klooster te maken gehad. 
De jongere generaties kennen het gebouw vooral van een receptie, als carnavalsre-
sidentie, theaterzaal en tegenwoordig ook als trouwlocatie. Het Klooster is mis-
schien wel het enige gebouw in Nuenen waar iedere inwoner wel eens binnen is 
geweest.

Op 15 juni 1887 betrokken de eerste be-
woners het dan gloednieuwe Sint Elisa-
bethgesticht in Nuenen. Het waren de 
zusters van het Gezelschap van Jezus, 
Maria en Jozef uit ‘s Hertogenbosch. Die 
pioniersters kwamen van heinde en ver-
re: zuster Josepha uit Horst, zuster Ro-
bertia uit Drunen, zuster Liguorie uit 
Reek, zuster Agathine uit Utrecht, zus-
ter Alphonse uit Den Bosch, zuster Hy-
ronima uit Rotterdam en zuster Gerarda 
uit Zevenbergen.

Bouw
Al enkele jaren daarvoor probeerde pas-
toor Willem van Lent de slechte sociale 
omstandigheden in Nuenen te verbete-
ren door hier een zogenaamd liefdesge-
sticht te vestigen. Na veel doorzetten 
krijgt hij uiteindelijk het benodigde geld 
bij elkaar, veelal uit Nuenen afkomstig. 
De doorslag geeft echter monseigneur 
Jacobus Cuyten. Als geboren Nuenenaar 
én president van de Sociëteit van de 
Zusters van Jezus, Maria en Jozef, krijgt 
hij het voor elkaar een nieuw klooster te 
laten bouwen in Nuenen. Op 10 mei 
1886 is het dan zover. Pastoor Pauwels, 
opvolger van de plotseling gestorven 
Van Lent, legt de eerste steen. Al in april 
1887 wordt Het Klooster, een ontwerp 
van architect J. Heijkants uit Erp, opge-
leverd.

Zorg
Het werk van de zusters kan beginnen: 
het verzorgen en verplegen van armlas-
tige zieken en bejaarden en het geven 
van katholiek meisjesonderwijs. De ta-
ken breidden zich echter snel uit: het 
maken van kleding voor armlastigen, 
een naaischool, bewaarschool, zondags-
school en religieus jeugdwerk. En dat al-
les, werken en wonen, heel wat jaren 

zonder elektriciteit, waterleiding of cen-
trale verwarming. O ja, de zusters had-
den ook nog een veestapel en moestuin.

Veranderingen
Vanaf de jaren ‘50 van de 20ste eeuw vol-
gen de veranderingen in de maatschap-
pij elkaar in rap tempo op. Door de ster-
ke groei van de Nuenense bevolking, de 
steeds hogere eisen die de maatschappij 
aan onderwijs en zorg stelt en het terug-
lopen van het aantal nieuwe zusters, 
wordt het steeds moeilijker Het Kloos-
terwerk op een goede manier vol te hou-
den. Alles bij elkaar wordt het, ook fi-
nancieel, uiteindelijk onmogelijk voor 
het Elisabethgesticht om door te blijven 
gaan. In 1972 wordt Het Klooster dan 
ook aan de gemeente verkocht. De laat-
ste zusters en hun pensiongasten mogen 
er nog vijf jaar blijven wonen.

Einde
Na 90 jaar bejaardenzorg, ziekenverple-
ging, kraamzorg, Wit-Gele kruiswerk, 
missiewerk, naaischool, zondagsschool 
en alle andere werkzaamheden is het 
dan zover. In februari 1977 verlaten de 
laatste zusters Het Klooster. De aller-
laatste handeling van de zusters op 9 
maart staat zo in hun dagboek beschre-
ven: “Zr. Joseph zal als laatste van ons 
allen de sleutel overhandigen van het 
huis dat ons zo dierbaar is geworden en 
nu tot het verleden behoort.”

Cultureel centrum
Als de laatste zusters eenmaal zijn ver-
trokken, begint een nieuwe fase in het 
bestaan van Het Klooster: die van cultu-
reel centrum. Dat proces begon al in 
1971 met de huisvesting van de openba-
re bibliotheek. Steeds meer Nuenense 
culturele instellingen en verenigingen 

vinden daarna onderdak in Het Klooster. 
De officiële opening is in 1979. Al met-
een in 1980 verijdelt de Nuenense ge-
meenschap, onder aanvoering en op ini-
tiatief van Nuenenaar Jan Jegerings, de 
onverwachtse sloopplannen van onder 
andere Het Klooster door de gemeente.

Verbouwing
Vanaf 1985 zijn er steeds weer plannen 
tot verbouwing en privatisering van Het 
Klooster. Die worden vanaf 1993 con-
creet. Groen licht is er eindelijk in 1995 
en de verbouwing begint in 1996. Archi-
tect Jan van Dijk van Inbo Architecten 
Eindhoven is verantwoordelijk voor het 
ontwerp. De laatste benodigde 750.000 
gulden worden via de sponsoractie ‘Nue-
nen geeft Kleur aan Het Klooster”, bijeen 
gezameld. Zo kunnen bedrijven hun 
naam aan een zaal verbinden. Staatsse-
cretaris van Cultuur A. Nuis opent in 
1997 het vernieuwde klooster.

Problemen
De problemen zijn in de eerste jaren 
echter verre van voorbij voor Cultureel 
Centrum Het Klooster. Er is onenigheid 
over huurcontracten, openingstijden, 
geluidsoverlast en nog veel meer. Zowat 
ieder jaar zit er een andere directeur. En 
er is een structureel exploitatietekort 
waar de gemeente voor op draait. Priva-
tisering lijkt onontkoombaar en wo-
ningbouwvereniging Helpt Elkander uit 
Nuenen biedt de oplossing. Vanaf 1 juli 
2002 gaat Helpt Elkander het Cultureel 
Centrum voor vijf jaar van de gemeente 
huren en de exploitatie overnemen.

Toekomst
Na een verlenging in 2007 loopt het hui-
dige contract met Helpt Elkander af op 1 
juli 2012. Wat er daarna gaat gebeuren, is 
op dit moment onzeker. Blijft Het Kloos-
ter een cultureel centrum? Commerci-
eel? Of wordt het toch gemeentehuis?

Hoe de toekomst van Het Klooster er 
ook uit mag zien, Het Klooster ligt niet 
in het centrum van Nuenen, het cen-
trum van Nuenen ligt in Het Klooster. 
Met dank aan al die zusters.

De laatste Kloosterbewoner… Erwin Boot

“Als het kon, ging ik er morgen weer wonen”

Beheer
Erwin droomt er nog wel eens van: dat hij 
bijvoorbeeld is vergeten een raam dicht te 
doen. “Ik kreeg als beheerder van Het 
Klooster zes kamers tot mijn beschikking 
in de linker bovenvleugel. Dat was oor-
spronkelijk een opslagruimte en had 
daarna de functie van ouderenzorg, een 
soort eerste bejaardenhuis.”
Zijn taken als beheerder waren: gastheer-
schap, sleutelbeheer, handhaven van rust 
en orde, verlichting en verwarming, 
schoonhouden, ramen en deuren sluiten, 
interne postverzorging en vier maal per 
jaar de ramen aan de buitenzijde van het 
gebouw lappen, zo staat in het originele 
contract te lezen. De eerste jaren deed hij 
dat allemaal vrijwillig en mocht er “om 
niet” wonen. De werkzaamheden in en 
voor Het Klooster combineerde Erwin 
met zijn fulltime baan in de nacht bij Bak-
kerij Verhallen.

Gebouw
Erwin Boot vertelt gepassioneerd over 
zijn voormalige woning, Het Klooster aan 
het Park. “ Als het kon, ging ik er morgen 
weer wonen. Ik kende zowat alle hoeken, 
kieren en gaten. Aan het geluid van de lei-
dingen kon ik horen of er nog iemand in 
het gebouw was. Het gebouw had ook iets 
mysterieus, je kon er op ontdekkingsreis. 
Ik herinner me een oude ijskast, die was 
in de muur gemetseld. Onderin moesten 
dan in vroeger tijden ijsblokken worden 
geschoven. En Het Klooster werd toen 
nog met olie gestookt. Eén keer per 
maand kwam Pulles om olie te leveren. 
Met gevaar voor eigen leven moesten er, 
als het weer kouder werd, de kachels aan-
gestookt worden”, vertelt hij lachend.

Rechtvaardig
“De meeste dorpen in deze regio wilden 
in die tijd, zo eind 19de eeuw, graag een 
Klooster binnen de gemeentegrenzen 

hebben. Dat was goed voor de status maar 
vooral goed voor de vaak arme bevolking. 
Door toedoen van mgr. Cuyten, Nuene-
naar van geboorte, kwam dit klooster 
naar Nuenen. De zusters kwamen om de 
Nuenense bevolking te helpen. Ze waren 
erg zelfredzaam, ze wilden de mensen 
niet belasten. Lokale leveranciers moch-
ten om toerbeurt hun spullen leveren aan 
Het Klooster. Rechtvaardig en slim van de 
zusters. Dat vind ik mooi.”

Afscheid
Als beheerder kwam Erwin natuurlijk in 
contact met de andere gebruikers van Het 
Klooster. De bibliotheek, het CAN, de 
schoolarts, hulpdienst, Wereldwinkel, 
jongerenkoor, de raadzaal, heemkunde-
kring, ballet, vrijwilligers, Lindespelers, 
het LON, de IVN en de Bond van oude-

“Ik herinner me het als de dag van gisteren. In 1983 vroeg toenmalig wethouder 
Godfried Schijven in de huidige commissiekamer aan mij: Wat zou je er van vin-
den om in het grootste huis van Nuenen te gaan wonen? Dat leek me natuurlijk 
geweldig.” 

ren; allemaal heeft hij ze zien komen en 
zien gaan.
In 1996 verliet Erwin noodgedwongen 
Het Klooster vanwege de aanstaande gro-
te verbouwing. Als afscheid nodigde hij 
de voormalige zusters uit die inmiddels in 
het moederhuis in Boxtel woonden. “Als 
tijdens een rondleiding zuster Celine ter 
sprake kwam, moesten sommigen na al 
die jaren nog huilen van ontroering. Zus-
ter Celine had boven de huidige ingang 
naar de Bond van Ouderen haar eigen ka-
mer. Die kamer noemde ze het kraaien-
nest. Van daar uit kon ze rechtstreeks 
naar buiten zonder de andere zusters 
wakker te maken omdat ze vaak ‘s nachts 
op pad moest voor haar werkzaamheden 
als wijkverpleegster.”

Erwin: “Wat ik zo bijzonder vind aan Het 
Klooster, is dat heden, verleden en toe-
komst er bij elkaar komen. In Het Kloos-
ter werd ik deel van de historie. Het 
Klooster blijft voor altijd dat waar het 
voor is opgericht: een plek voor mensen.”

Erwin Boot voor het Klooster met links een deel van de bovenvleugel waar hij 13 jaar woonde.

Mgr. Jacobus Cuyten (1799-1884)
stichter St.Elisabethklooster.

De Zusters bij het 50-jarig jubileum in 1937

Rens Kuijten, misdienaar bij de 
nonnen in Het Klooster
“Mijn broer Jef en ik waren samen misdienaar in de kapel van de nonnen. Dat was 
in de leeftijd van 7 tot 12 jaar, derhalve van april 1948 tot september 1953. Dat 
betekende ‘s morgens om 6.30 uur de Heilige Mis dienen en vaak ‘s avonds om 
19.00 uur het Lof. Op zondag was het vaak twee keer: ‘s morgens om 07.00 uur en 
‘s middag om 15.00 uur het Lof. ‘s Morgens kregen we na de Mis een ontbijtje. In 
de zomer moesten we in de kloostertuin (die lag langs de gehele Kloosterstraat tot 
aan de Weverstraat) rode bessen plukken. Vaak kregen we een tas appels of peren 
mee voor thuis. Met Sinterklaas werden we rijkelijk overladen met speelgoed, 
snoep en enkele nuttige cadeau’s .”

Van de kleuterschool bij de nonnen her-
innert Rens zich:

“De kleuterschoool was gevestigd bene-
den in de zij-aanbouw(tegenwoordig 
CAN) en had twee grote klassen waarin 
zo’n 50 kleuters (jongens en meisjes van 
5 en 6 jaar) per klas zaten. De school 
werd begeleid door de nonnen (o.a. zus-
ter Rustica, Zuster Clothilde, Zuster 
Charlotte) die een geruite blauwe werk-
schort aanhadden. Rond Sacramentsdag 
was er een sacramentsprocessie in de 
lommerijke Kloostertuin die eindigde bij 
een grote “Lourdesgrot”.   Het was er 
streng en als je niet braaf was geweest 
moest je op de harde planken vloer op je 
knieën in de hoek zitten. Toegang tot de 

kleuterschool gaf een poortje in het zij-
muurtje aan de voorkant. Je kwam dan 
op een binnenspeelplaatsje ( nu nog in 
die vorm  aanwezig) en daar waren ook 
onder een afdak de kleutertoiletten aan-
gebracht met van die halve houten deur-
tjes en niet bepaald fris van geur. In de 
hete zomers werd ‘s middags  een grote 
emmer ranja aangemaakt en kon men 
met ijzeren  mokken een slokje nemen. 
De klassen waren erg hoog met van die  
grote hoge ramen waardoor men niet 
naar buiten kon kijken. Van zuster Celi-
ne weet ik nog dat ze ook met de plaat-
selijke arts op pad ging bij bevallingen in 
het dorp. Zelf reed ze aanvankelijk rond 
op een fiets met grote fietstassen en later 
op een solexje.”

Bronvermelding

•	Heemkundekring	 De	
Drijehornick uit Nue-
nen. Eind dit jaar pre-
senteren zij een boek 
over 125 jaar Klooster.

•	Nico	 Nagtegaal	 en	
Harry Smits, Dwèrs 
door Nuenens verle-
den (1991)

•	Roland	 van	 Pareren,	
De Straatnamen van 
Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. Realisa-
tie herdruk 2012/13

•	Dr.	G.W.A.	Smulders,	
Nonnen en zusters te 
Nuenen (1977)

Realisatie VerbouwingZorg en onderwijs onder de zusters J.M.J. Cultureel Centrum Het KloosterReligieus wordt cultureel

Kloostersporen
Behalve het gebouw heeft het Klooster nog op ver-
schillende manieren iets achtergelaten in Nuenen.  
Zo zijn er veel straatnamen in Nuenen die iets met 
het Klooster te maken hebben: natuurlijk de Kloos-
terstraat, de Monseigneur Cuytenlaan, de Zuster 
Winkellaan, de Zuster Célinehof en het Park. Het 

Park is in 1920 aangelegd, 
daarvoor huurde de zusters 
het van de gemeente en was 
het hun  bleekweide en weide 
voor koeien. Zuster Céline 
was een legendarische wijk-
verpleegster te Nuenen van 
1939 tot 1962. Toos Winkel 
was kraamverzorgster in Nue-
nen van 1945 tot 1966.

Zuster Céline (1939-1962)



14 juni 2012Rond de Linde Nr. 24 

Deze briefkaart kocht Erwin Boot op een beurs in Utrecht. 
Dat hij, als bewoner van Het Klooster, deze oude kaart in 
Utrecht tegenkwam, kon geen toeval zijn. De voorkant van de 
kaart is de grote foto van Het Klooster die op deze beide pa-
gina’s is afgedrukt. Op de achterkant staat dit te lezen.

Stempels: Nunen 20 juli 07 / Oudenbosch 21 juli 07

R.P. Dank voor toezending van brieven etc. Ik stel het uit-
stekend met de vijfentwintig retraiteerende zusters die 
steeds in scherp luisterende aandacht en hooge bewonde-
ring blijven. Deogratias! [=God zij dank]

Zou uwe Ew [=eerwaarde] mij 
een 25 of 30 tal van uw prentjes 
kunnen zenden: “Ons dage-
lijksch brood”

Adieu tot woensdag  
   
Met hartelijke groeten aan de 
dierbare communiteit H[eilig] 
in H[art]

Zeer Eerw. Heer J. Alb. Thijm
Rector

Oudenbosch, Nuenen.  

A. Pr.I.E. 2 juli 1907

Het Klooster 1887-2012
125 jaar Klooster. Van zorgcentrum naar cultureel centrum.  Door Edwin Coolen

Monument voor de 
Brabantse Kloosterorden

Het kunstwerk in het Park te Nuenen is op initiatief van 
het comité “100 jaar Klooster-Nuenen” opgericht ter ge-
legenheid van het 100-jarig bestaan van het St. Elisabeth 
klooster. Het werd gemaakt door de Bredase beeldend 
kunstenaar Theo Besemer. Het monument symboliseert 
de belangrijke bijdrage die de kloosterorden hebben ge-
leverd aan de “verheffing” van Brabant. Op de voetplaat 
staat de volgende tekst: Eer aan de Kloosterorde - die 
volk en land van Brabant - de kracht gaf zich te verhef-
fen. Onthuld door Mr. F.J.M. Houben, commissaris der 
Koningin in Noord Brabant, 13 september 1987.

De langste 
onderaardse gang 

van Nuenen
Door de toegenomen opvang van zusters en 
bejaarden, was er in Het Klooster behoefte 
aan een nieuwe, grotere kapel. Deze werd 
eind jaren ‘50 in de tuin gebouwd. De kapel 
sloot rechtstreeks aan op de vernieuwde zij-
vleugel. Maar dat leverde een groot probleem 
op. De zusters in Het Klooster waren namelijk 
zogenaamde slotzusters. Het slot, een bepaald 
gedeelte in Het Klooster, was uitsluitend be-
stemd voor religieuzen en mocht, bij kerk-
rechterlijke bepaling, niet door leken worden 
betreden. En dus konden lekenbewoners van 
Het Klooster niet via Het Klooster bij de kapel 
komen. Omlopen was voor zieken en ouderen 
niet te doen. De oplossing: een 68 meter lange 
onderaardse verbinding die onder de ‘verbo-
den’ slotafdeling liep. In de jaren ‘60 raakte die 
bepaling echter buiten gebruik en was de tun-
nel niet meer nodig.
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Het Klooster 1887-2012

125 jaar geschiedenis in vogelvlucht
Op Park nummer 1 ligt één van de grootste en opvallendste gebouwen van Nue-
nen. Ooit begonnen als St. Elisabethgesticht maar in de volksmond bekend als 
“Het Klooster”. Vele oudere Nuenenaren hebben er als misdienaar, kleuter, baby, 
patiënt of op een andere manier met de zusters en hun klooster te maken gehad. 
De jongere generaties kennen het gebouw vooral van een receptie, als carnavalsre-
sidentie, theaterzaal en tegenwoordig ook als trouwlocatie. Het Klooster is mis-
schien wel het enige gebouw in Nuenen waar iedere inwoner wel eens binnen is 
geweest.

Op 15 juni 1887 betrokken de eerste be-
woners het dan gloednieuwe Sint Elisa-
bethgesticht in Nuenen. Het waren de 
zusters van het Gezelschap van Jezus, 
Maria en Jozef uit ‘s Hertogenbosch. Die 
pioniersters kwamen van heinde en ver-
re: zuster Josepha uit Horst, zuster Ro-
bertia uit Drunen, zuster Liguorie uit 
Reek, zuster Agathine uit Utrecht, zus-
ter Alphonse uit Den Bosch, zuster Hy-
ronima uit Rotterdam en zuster Gerarda 
uit Zevenbergen.

Bouw
Al enkele jaren daarvoor probeerde pas-
toor Willem van Lent de slechte sociale 
omstandigheden in Nuenen te verbete-
ren door hier een zogenaamd liefdesge-
sticht te vestigen. Na veel doorzetten 
krijgt hij uiteindelijk het benodigde geld 
bij elkaar, veelal uit Nuenen afkomstig. 
De doorslag geeft echter monseigneur 
Jacobus Cuyten. Als geboren Nuenenaar 
én president van de Sociëteit van de 
Zusters van Jezus, Maria en Jozef, krijgt 
hij het voor elkaar een nieuw klooster te 
laten bouwen in Nuenen. Op 10 mei 
1886 is het dan zover. Pastoor Pauwels, 
opvolger van de plotseling gestorven 
Van Lent, legt de eerste steen. Al in april 
1887 wordt Het Klooster, een ontwerp 
van architect J. Heijkants uit Erp, opge-
leverd.

Zorg
Het werk van de zusters kan beginnen: 
het verzorgen en verplegen van armlas-
tige zieken en bejaarden en het geven 
van katholiek meisjesonderwijs. De ta-
ken breidden zich echter snel uit: het 
maken van kleding voor armlastigen, 
een naaischool, bewaarschool, zondags-
school en religieus jeugdwerk. En dat al-
les, werken en wonen, heel wat jaren 

zonder elektriciteit, waterleiding of cen-
trale verwarming. O ja, de zusters had-
den ook nog een veestapel en moestuin.

Veranderingen
Vanaf de jaren ‘50 van de 20ste eeuw vol-
gen de veranderingen in de maatschap-
pij elkaar in rap tempo op. Door de ster-
ke groei van de Nuenense bevolking, de 
steeds hogere eisen die de maatschappij 
aan onderwijs en zorg stelt en het terug-
lopen van het aantal nieuwe zusters, 
wordt het steeds moeilijker Het Kloos-
terwerk op een goede manier vol te hou-
den. Alles bij elkaar wordt het, ook fi-
nancieel, uiteindelijk onmogelijk voor 
het Elisabethgesticht om door te blijven 
gaan. In 1972 wordt Het Klooster dan 
ook aan de gemeente verkocht. De laat-
ste zusters en hun pensiongasten mogen 
er nog vijf jaar blijven wonen.

Einde
Na 90 jaar bejaardenzorg, ziekenverple-
ging, kraamzorg, Wit-Gele kruiswerk, 
missiewerk, naaischool, zondagsschool 
en alle andere werkzaamheden is het 
dan zover. In februari 1977 verlaten de 
laatste zusters Het Klooster. De aller-
laatste handeling van de zusters op 9 
maart staat zo in hun dagboek beschre-
ven: “Zr. Joseph zal als laatste van ons 
allen de sleutel overhandigen van het 
huis dat ons zo dierbaar is geworden en 
nu tot het verleden behoort.”

Cultureel centrum
Als de laatste zusters eenmaal zijn ver-
trokken, begint een nieuwe fase in het 
bestaan van Het Klooster: die van cultu-
reel centrum. Dat proces begon al in 
1971 met de huisvesting van de openba-
re bibliotheek. Steeds meer Nuenense 
culturele instellingen en verenigingen 

vinden daarna onderdak in Het Klooster. 
De officiële opening is in 1979. Al met-
een in 1980 verijdelt de Nuenense ge-
meenschap, onder aanvoering en op ini-
tiatief van Nuenenaar Jan Jegerings, de 
onverwachtse sloopplannen van onder 
andere Het Klooster door de gemeente.

Verbouwing
Vanaf 1985 zijn er steeds weer plannen 
tot verbouwing en privatisering van Het 
Klooster. Die worden vanaf 1993 con-
creet. Groen licht is er eindelijk in 1995 
en de verbouwing begint in 1996. Archi-
tect Jan van Dijk van Inbo Architecten 
Eindhoven is verantwoordelijk voor het 
ontwerp. De laatste benodigde 750.000 
gulden worden via de sponsoractie ‘Nue-
nen geeft Kleur aan Het Klooster”, bijeen 
gezameld. Zo kunnen bedrijven hun 
naam aan een zaal verbinden. Staatsse-
cretaris van Cultuur A. Nuis opent in 
1997 het vernieuwde klooster.

Problemen
De problemen zijn in de eerste jaren 
echter verre van voorbij voor Cultureel 
Centrum Het Klooster. Er is onenigheid 
over huurcontracten, openingstijden, 
geluidsoverlast en nog veel meer. Zowat 
ieder jaar zit er een andere directeur. En 
er is een structureel exploitatietekort 
waar de gemeente voor op draait. Priva-
tisering lijkt onontkoombaar en wo-
ningbouwvereniging Helpt Elkander uit 
Nuenen biedt de oplossing. Vanaf 1 juli 
2002 gaat Helpt Elkander het Cultureel 
Centrum voor vijf jaar van de gemeente 
huren en de exploitatie overnemen.

Toekomst
Na een verlenging in 2007 loopt het hui-
dige contract met Helpt Elkander af op 1 
juli 2012. Wat er daarna gaat gebeuren, is 
op dit moment onzeker. Blijft Het Kloos-
ter een cultureel centrum? Commerci-
eel? Of wordt het toch gemeentehuis?

Hoe de toekomst van Het Klooster er 
ook uit mag zien, Het Klooster ligt niet 
in het centrum van Nuenen, het cen-
trum van Nuenen ligt in Het Klooster. 
Met dank aan al die zusters.

De laatste Kloosterbewoner… Erwin Boot

“Als het kon, ging ik er morgen weer wonen”

Beheer
Erwin droomt er nog wel eens van: dat hij 
bijvoorbeeld is vergeten een raam dicht te 
doen. “Ik kreeg als beheerder van Het 
Klooster zes kamers tot mijn beschikking 
in de linker bovenvleugel. Dat was oor-
spronkelijk een opslagruimte en had 
daarna de functie van ouderenzorg, een 
soort eerste bejaardenhuis.”
Zijn taken als beheerder waren: gastheer-
schap, sleutelbeheer, handhaven van rust 
en orde, verlichting en verwarming, 
schoonhouden, ramen en deuren sluiten, 
interne postverzorging en vier maal per 
jaar de ramen aan de buitenzijde van het 
gebouw lappen, zo staat in het originele 
contract te lezen. De eerste jaren deed hij 
dat allemaal vrijwillig en mocht er “om 
niet” wonen. De werkzaamheden in en 
voor Het Klooster combineerde Erwin 
met zijn fulltime baan in de nacht bij Bak-
kerij Verhallen.

Gebouw
Erwin Boot vertelt gepassioneerd over 
zijn voormalige woning, Het Klooster aan 
het Park. “ Als het kon, ging ik er morgen 
weer wonen. Ik kende zowat alle hoeken, 
kieren en gaten. Aan het geluid van de lei-
dingen kon ik horen of er nog iemand in 
het gebouw was. Het gebouw had ook iets 
mysterieus, je kon er op ontdekkingsreis. 
Ik herinner me een oude ijskast, die was 
in de muur gemetseld. Onderin moesten 
dan in vroeger tijden ijsblokken worden 
geschoven. En Het Klooster werd toen 
nog met olie gestookt. Eén keer per 
maand kwam Pulles om olie te leveren. 
Met gevaar voor eigen leven moesten er, 
als het weer kouder werd, de kachels aan-
gestookt worden”, vertelt hij lachend.

Rechtvaardig
“De meeste dorpen in deze regio wilden 
in die tijd, zo eind 19de eeuw, graag een 
Klooster binnen de gemeentegrenzen 

hebben. Dat was goed voor de status maar 
vooral goed voor de vaak arme bevolking. 
Door toedoen van mgr. Cuyten, Nuene-
naar van geboorte, kwam dit klooster 
naar Nuenen. De zusters kwamen om de 
Nuenense bevolking te helpen. Ze waren 
erg zelfredzaam, ze wilden de mensen 
niet belasten. Lokale leveranciers moch-
ten om toerbeurt hun spullen leveren aan 
Het Klooster. Rechtvaardig en slim van de 
zusters. Dat vind ik mooi.”

Afscheid
Als beheerder kwam Erwin natuurlijk in 
contact met de andere gebruikers van Het 
Klooster. De bibliotheek, het CAN, de 
schoolarts, hulpdienst, Wereldwinkel, 
jongerenkoor, de raadzaal, heemkunde-
kring, ballet, vrijwilligers, Lindespelers, 
het LON, de IVN en de Bond van oude-

“Ik herinner me het als de dag van gisteren. In 1983 vroeg toenmalig wethouder 
Godfried Schijven in de huidige commissiekamer aan mij: Wat zou je er van vin-
den om in het grootste huis van Nuenen te gaan wonen? Dat leek me natuurlijk 
geweldig.” 

ren; allemaal heeft hij ze zien komen en 
zien gaan.
In 1996 verliet Erwin noodgedwongen 
Het Klooster vanwege de aanstaande gro-
te verbouwing. Als afscheid nodigde hij 
de voormalige zusters uit die inmiddels in 
het moederhuis in Boxtel woonden. “Als 
tijdens een rondleiding zuster Celine ter 
sprake kwam, moesten sommigen na al 
die jaren nog huilen van ontroering. Zus-
ter Celine had boven de huidige ingang 
naar de Bond van Ouderen haar eigen ka-
mer. Die kamer noemde ze het kraaien-
nest. Van daar uit kon ze rechtstreeks 
naar buiten zonder de andere zusters 
wakker te maken omdat ze vaak ‘s nachts 
op pad moest voor haar werkzaamheden 
als wijkverpleegster.”

Erwin: “Wat ik zo bijzonder vind aan Het 
Klooster, is dat heden, verleden en toe-
komst er bij elkaar komen. In Het Kloos-
ter werd ik deel van de historie. Het 
Klooster blijft voor altijd dat waar het 
voor is opgericht: een plek voor mensen.”

Erwin Boot voor het Klooster met links een deel van de bovenvleugel waar hij 13 jaar woonde.

Mgr. Jacobus Cuyten (1799-1884)
stichter St.Elisabethklooster.

De Zusters bij het 50-jarig jubileum in 1937

Rens Kuijten, misdienaar bij de 
nonnen in Het Klooster
“Mijn broer Jef en ik waren samen misdienaar in de kapel van de nonnen. Dat was 
in de leeftijd van 7 tot 12 jaar, derhalve van april 1948 tot september 1953. Dat 
betekende ‘s morgens om 6.30 uur de Heilige Mis dienen en vaak ‘s avonds om 
19.00 uur het Lof. Op zondag was het vaak twee keer: ‘s morgens om 07.00 uur en 
‘s middag om 15.00 uur het Lof. ‘s Morgens kregen we na de Mis een ontbijtje. In 
de zomer moesten we in de kloostertuin (die lag langs de gehele Kloosterstraat tot 
aan de Weverstraat) rode bessen plukken. Vaak kregen we een tas appels of peren 
mee voor thuis. Met Sinterklaas werden we rijkelijk overladen met speelgoed, 
snoep en enkele nuttige cadeau’s .”

Van de kleuterschool bij de nonnen her-
innert Rens zich:

“De kleuterschoool was gevestigd bene-
den in de zij-aanbouw(tegenwoordig 
CAN) en had twee grote klassen waarin 
zo’n 50 kleuters (jongens en meisjes van 
5 en 6 jaar) per klas zaten. De school 
werd begeleid door de nonnen (o.a. zus-
ter Rustica, Zuster Clothilde, Zuster 
Charlotte) die een geruite blauwe werk-
schort aanhadden. Rond Sacramentsdag 
was er een sacramentsprocessie in de 
lommerijke Kloostertuin die eindigde bij 
een grote “Lourdesgrot”.   Het was er 
streng en als je niet braaf was geweest 
moest je op de harde planken vloer op je 
knieën in de hoek zitten. Toegang tot de 

kleuterschool gaf een poortje in het zij-
muurtje aan de voorkant. Je kwam dan 
op een binnenspeelplaatsje ( nu nog in 
die vorm  aanwezig) en daar waren ook 
onder een afdak de kleutertoiletten aan-
gebracht met van die halve houten deur-
tjes en niet bepaald fris van geur. In de 
hete zomers werd ‘s middags  een grote 
emmer ranja aangemaakt en kon men 
met ijzeren  mokken een slokje nemen. 
De klassen waren erg hoog met van die  
grote hoge ramen waardoor men niet 
naar buiten kon kijken. Van zuster Celi-
ne weet ik nog dat ze ook met de plaat-
selijke arts op pad ging bij bevallingen in 
het dorp. Zelf reed ze aanvankelijk rond 
op een fiets met grote fietstassen en later 
op een solexje.”

Bronvermelding

•	Heemkundekring	 De	
Drijehornick uit Nue-
nen. Eind dit jaar pre-
senteren zij een boek 
over 125 jaar Klooster.

•	Nico	 Nagtegaal	 en	
Harry Smits, Dwèrs 
door Nuenens verle-
den (1991)

•	Roland	 van	 Pareren,	
De Straatnamen van 
Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. Realisa-
tie herdruk 2012/13

•	Dr.	G.W.A.	Smulders,	
Nonnen en zusters te 
Nuenen (1977)

Realisatie VerbouwingZorg en onderwijs onder de zusters J.M.J. Cultureel Centrum Het KloosterReligieus wordt cultureel

Kloostersporen
Behalve het gebouw heeft het Klooster nog op ver-
schillende manieren iets achtergelaten in Nuenen.  
Zo zijn er veel straatnamen in Nuenen die iets met 
het Klooster te maken hebben: natuurlijk de Kloos-
terstraat, de Monseigneur Cuytenlaan, de Zuster 
Winkellaan, de Zuster Célinehof en het Park. Het 

Park is in 1920 aangelegd, 
daarvoor huurde de zusters 
het van de gemeente en was 
het hun  bleekweide en weide 
voor koeien. Zuster Céline 
was een legendarische wijk-
verpleegster te Nuenen van 
1939 tot 1962. Toos Winkel 
was kraamverzorgster in Nue-
nen van 1945 tot 1966.

Zuster Céline (1939-1962)



Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

 

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 18 juni van 18.30 tot 19.30 uur

PRIJS veRlagIng

€ 50.000,- !

vraagprijs

€ 399.000,- !

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

onze prachtige kookstudio.

Voor iedere gelegenheid,
zowel zakelijk als privé.

Vanaf 10 personen bent u al
van harte welkom!

Kookworkshops | Walking dinner
Recepties | Jubilea | Teambuilding 

Vergader- en presentatieruimte
Vraag vrijblijvend om info of maak

gerust een afspraak.

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

www.johngevenstudios.nl

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

Problemen?

LUISTEREN
HERKENNEN

DELEN

ESCAPE NUENEN

Kijk voor meer informatie op www.escape-nuenen.nu
onderdeel van de LEVgroep Nuenen      

Bij het verwoorden van een probleem verandert vaak
het perspectief. Escape is een groep vrijwilligers,
die echt naar u luistert en met wie u ervaringen 
kunt delen. Ze doen dat in persoonlijk contact en
strikt vertrouwelijk, zonder rapportage naar derden.

Het contact is kosteloos en waardevol. 

U bereikt Escape via telefoonnummer 06 39 60 23 80
of e-mail escape@onsnet.nu

Praten helpt

Het meest complete 
winkelcentrum van 
Nuenen is weer open!
Alles onder één dak voor uw winkelgemak

KERNKWARTIER
winkelcentrum

Onze deuren staan weer voor u open. We zien u dan ook 
graag weer. Zoals u van ons gewend bent, zullen wij u 
iedere dag verrassen met extra aantrekkelijke aanbiedingen. 

Overdekt winkelen • Gratis parkeren • Goed bereikbaarOverdekt winkelen • Gratis parkeren • Goed bereikbaar

Beste opa, vader, vader in spé
en niet vaders in spé.

Winkelcentrum Het Kernkwartier heeft voor 
jullie een leuk weekend presentje in petto. 

Kom zaterdag naar Het Kernkwartier 
en laat u verrassen. Tot ziens, tot dan.

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

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
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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

Met menselijke 
betrokkenheid

Den Haak 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.uitvaartzorgnuenen.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten 
Zaterdag 16 juni, 18.30 uur: Eucharis-
tieviering, abdijliturgie met volkszang, 
voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 17 juni, 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, Gregoriaans koor, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.
Zondag 17 juni, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 16 juni 18.30 uur: Joop ten 
Berge.
Zondag 17 juni 09.30 uur: Francisca en 
Antoon van Moorsel; Mina Swanen; 
Familie Bressers-Heesakkers; Ilse 
Renders. 
Zondag 17 juni 11.00 uur: Mientje van 
Rooij-de Greef; Toon en Gon Habra-
ken-Smulders en Frans en Petra Ha-
braken; Jetta Thibau-Janssen; Thieu 
Gijzen; Tinus van Gils; Ben van der 
Wielen; Harry Vrijhoeven; Lotte van 
Rooij en Leo van Hevelingen (vanwege 
vaderdag op 17 juni); Huub Knegtel; 

Tiny de Greef-Smulders; Henk Vrijal-
denhoven; Tine van Lier-Vrijaldenho-
ven; Martien de Groot; ouders Vrijal-
denhoven-van Moorsel; Ouders van 
Keulen-Vrijaldenhoven.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Ayla, 
Aisha en Olivander Wijgergangs, 
Schout Diercxlaan 32, Caspar Suijker-
buijk, Vredehof 9, Angel Pruijsen, Cu-
lenhof 2, en Lise Lotte Nunez uit Eind-
hoven. Wij wensen de families van 
harte proficiat en veel geluk.
In onze parochie zijn overleden Fien 
Joosten-van Gils en Trina van Keme-
nade-van Maasakkers. Wij wensen fa-
milie en vrienden troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.
Zondag 17 juni a.s. zullen de deelne-
mers aan de reis naar Tucurú aanwe-
zig zijn in de viering van 11.00 uur. Wij 
zullen ze dan ‘officieel’ uitzenden om 
namens onze parochie ook echt con-
tacten te leggen met de mensen van 
Tucurú en kennis te nemen van hun 
manier van leven en geloven. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 17 juni hebben we een 'viering 
plus'. Voorganger is ds. C. Crouwel. 
We hebben een dienst van Schrift en 
Tafel en de kinderen uit groep 4 en 5 
zullen dat voor het eerst met ons mee-
vieren. De dienst begint om 10.00 uur. 
Voor de allerjongsten is er kinderne-
vendienst, voor de jongeren is er een 
viering in De Zaak. De collecte is voor 
Zending en Werelddiaconaat. 
Elke dinsdag is er pastorale inloop van 
16.00-17.30 uur. 
Elke donderdag van 10-12 uur is er 
Open Huis, waarvoor u gewoon kunt 
binnenlopen voor een kop koffie of 
thee en een gezellig contact met ande-
ren. U bent van harte welkom.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 17 juni 09.30 uur: Eucharistie-
viering met parochiekoor, voorganger 
S. Kuijpers.

Misintenties 
Piet Renders; Jan Kluijtmans; Henk 
Schenkels.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 17 juni 11.00 uur: Eucharistie-
viering tevens gezinsviering, met me-
dewerking van Jocanto, voorganger 
pastor Groot.

Misintenties
Christ Coolen; Overleden ouders Ma-
rinus en Gerarda Maas-Smits.
 
Mededeling
In onze parochie is zondag 10 juni jl. 
overleden de heer Harrie de Groot in 
de leeftijd van 89 jaar, laatstelijk wo-
nende aan De Bogerd 5 te Gerwen. 

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

Harpensemble in de grotten van Valkenburg

Nuenens initiatief voor het 
goede doel
Afgelopen zondag werden er twee concerten gegeven door het Blue Planet 
Harpensemble, dat bestaat uit meer dan 25 jonge harpisten die worden 
begeleid door slagwerker Sjoerd van Bommel. De Nuenense Inge Frimout 
heeft de muziek geschreven, zij dirigeert het gelegenheidsorkest en neemt 
zelfs nog even een stukje muziek aan het eind voor haar rekening samen met 
stersoliste Judith Campman. 
Al weken oefenden de spelers de mu-
ziek elk met hun eigen harpdocenten 
verspreid over Brabant, Gelderland, 

Limburg en België. Op zaterdag, daags 
voor het concert, horen ze voor het 
eerst hoe het totale muziekstuk “Whis-
pering Caves” klinkt, als ze samen re-
peteren in de Maastrichtse muziek-
school.

De twee uitvoeringen van dit concert 
waren geweldig. Het Blue Planet Harp-
ensemble kreeg van de bezoekers een 
oprecht warm applaus. De harpisten 
kregen elk een speciaal aandenken uit 
de mergelgrotten. De opbrengst van 
het concert van ruim 4500 euro gaat 
naar het goede doel “polio de wereld 
uit”. Dit is een doel van Rotary Nuenen, 
waar Inge Frimout en mede-organisa-
tor Lenny Berkers lid van zijn. 

Gezellige Muziek Zondag in 
Het klooster
Op zondag 17 juni zal in Het klooster van 14.00 – 17.00 uur een Gezellige 
Muziek Zondag plaats vinden, in samenwerking met het Gerwens Gemengd 
koor en het Beek en Donks Gemengd koor.

De zangvereniging “St. Caecilia” zal 
deze middag starten. De vereniging 
vierde in het jaar 2008 haar 120 jarig 
bestaan en men kan wel zeggen dat dit 
koor het oudste profane koor in Nue-
nen c.a. is. Naast de profane zang 
heeft het koor ook kerkmuziek op 
haar repertoire. Levenslust, ambitie, 
kwaliteit en enthousiasme zijn de pij-
lers waarop het koor steunt sinds de 
oprichting in 1888. 
Deze middag zullen ze onder leiding 
van dirigente drs. Natalie Tretiakova 
een gemengd repertoire ten gehore 
brengen zoals opera en operette, po-
pulair, musicals, volksliederen en ne-
gro spirituals.

Het Beek en Donks gemengd koor zal 
op deze lentemiddag ook diverse lie-
deren ten gehore brengen. Deze ver-
eniging telt 61 actieve leden en het re-
pertoire bestaat uit meer dan 250 
muziekstukken. Onder leiding van di-
rigent Fred Vonk, belooft dit een ge-
zellige zondag te worden.

Tussen de optredens door is er gele-
genheid voor een hapje en een drank-
je. De “Gezellige Muziek Zondagen” 
zijn van 14.00 tot 17.00 uur en gratis te 
bezoeken.
www.hetklooster.org • www.gerwens-
gemengdkoor.nl • www.beekendonks-
gemengdkoor.nl 

Atelierroute 
Eindhoven: 
inschrijven tot 30 juni 
De Atelierroute Eindhoven en regio is 
door de jaren heen een succesvol en
laagdrempelig initiatief gebleken. On-
afhankelijk van grote subsidiegelden.
De opzet is eenvoudig; een gezamen-
lijk weekend waarin kunstenaars hun 
atelier open te stellen. 
Inschrijven voor deze route op 6 en 7 
oktober kan tot 30 juni, via www.ate-
lierroute.dse.nl. De kosten zijn dit jaar 
€ 50.- dit is voor het drukken van alle 
folders, affiches, publiciteit en maken 
van de website.

Raadsleden op 
het matje bij de 
burgemeester
Door Gerrit van Ginkel

Alle 19 raadsleden van de Nuenense 
gemeenteraad zijn afgelopen maan-
dag en dinsdag op persoonlijk 
gesprek geweest bij burgemeester 
Houben.

Reden hiervoor zijn de analyses in Het 
Eindhovens Dagblad en Rond de Lin-
de over het functioneren van de raad.
De burgemeester zei voor de aanvang 
van de Commissie ABZ/Fin (Alge-
meen Bestuurlijke Zaken en Financi-
en) op 7 juni j.l. dat hij er slapeloze 
nachten van gehad heeft. Als voorzit-
ter van de gemeenteraad vindt hij de 
huidige situatie niet constructief voor 
de Nuenense gemeenschap. Als pro-
cesbegeleider is het zijn taak om te on-
derzoeken en te kijken naar het efec-
tiever uitvoeren van de taken. In die 
gesprekken zal onder meer aan de or-
de komen de huidige bestuurscultuur 
en hoe te komen tot oplossingen in het 
belang van een gezonde gemeente.

Geen 
Station Charlotte 

op 16 juni
Helaas heeft Station Charlotte op 
het laatste moment een afzegging 

gehad waardoor er a.s. zaterdag 16 
juni geen programma is. Op zo’n 
korte termijn is het erg moeilijk, 

ook in verband met het Ek-voetbal, 
om nog vervanging te regelen.

Volgende week zaterdag 23 juni 
heeft Station Charlotte een optre-
den van Barnfarmers. Voor meer 

informatie www.stationcharlotte.nl

   
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 
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 Juni 17.00 uur Synchroonzwemshow  Z&PV-Nuenen Sportcomplex De Drietip  www.zpvnuenen.nl  
16 Juni 19.30 uur Country DanceParty met Country-DJ Henk The Black Longhorn Buurthuis Mariahout www.blacklonghorn.nl   
16 Juni 09.30-14.45 uur 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 vanaf 07.00 uur Firestone Rubbercover Gulbergen Jeugd Open Golfclub De Gulbergen Golfclub De Gulbergen www.golfclubdegulbergen.nl  
16-17 Juni  De Handelse processie, bedevaart van Valkenswaard / Handel Stichting “Broederschap der Handelse Processie” Processie trekt door Nuenen c.a. www.handelseprocessie.nl  
17 Juni 14.00-17.00 uur Gezellige Muziekmiddag Gerwens koor St. Caecilia & Beek en Donks koor Het Klooster www.hetklooster.org 
17 Juni 14.00 uur Volksmuziekgroep Toemaat Weverkeshof Weverkeshof www.weverkeshof.nl  
18 Juni 19.00 uur Plantenwandeling de Rietmussen IVN Het Klooster www.ivn.nl/nuenen  
19 Juni t/m 19.30 uur Iedere dinsdagavond Bridge-instuif  BCN Zaal Berkenbosch Nuenen www.feestcentrum-berkenbosch.nl 
28 augustus
20 en 24 Juni  Asperges eten in de gasterij Jo Van Dijkhof Jo van Dijkhof www.archipelzorggroep.nl  
23 Juni 20.30 uur Barnfarmers Station Charlotte Station Charlotte www.stationcharlotte.nl  
22-24 Juni  Nuenen Culinair Nuenen Culinair Park Nuenen www.nuenenculinair.nl  
22 Juni 15.00-20.00 uur Inzamelactie Voedselbank Voedselbank Nuenen AH Parkstraat en Kernkwartier, C1000, Jan Linders, Jumbo www.voedselbanknuenen.nl 
22 Juni 21.00 uur Coverband Five4You Openluchttheater Mariahout Openluchttheater Mariahout www.oltm.nl  
23 Juni 09.00-17.00 uur Inzamelactie Voedselbank Voedselbank Nuenen AH Parkstraat & Kernkwartier, C1000, Jan Linders, Jumbo www.voedselbanknuenen.nl 
23 Juni 20.00 uur Vier Laarbeekse koren Openluchttheater Mariahout Openluchttheater Mariahout www.oltm.nl  
24 Juni 13.00 uur Gildefeest en -optocht Sint Servatius Gilde Lieshout Ginderdoor te Mariahout www.gildedagsintservatius2012.nl
24 Juni 11.00-17.00 uur Straatmarkt voor India Stichting Knipoog uit de Hemel Hoge Tom, Nuenen www.knipooguitdehemel.nl  
       

UITGAANSAGENDA komENDE pErIoDE:  
Opgave via redactie@ronddelinde.nl 
onder vermelding "uitgaansagenda"



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

NU 20% KORTING
OP ALLE JACKS

ALLE TRUIEN EN VESTEN
ALLE SCHOENEN*

ALLE KATOENEN BROEKEN
*geldt niet voor slippers

WE WILLEN JE NIET TE VEEL STOREN,
MAAR BIJ LENSSEN MANNENMODE
KUN JE NU KORTING SCOREN... !

NU ZELF
KORTING
SCOREN...

TM

Blootgewoon!

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

Vergelijken kost niets, 
teveel betalen voor uw hypotheek 

komt elke maand terug!

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

www.straatman-kolsters.nl

Alle aanbiedingen zijn geldig 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

Zondag 17 juni 

Vaderdag
Al uw cadeau’s worden bij ons feestelijk ingepakt!

Ook de kleine cadeau’s van de kinderen.
Heeft u onze vakantiechecklist al gezien?

Tot

60%
directe

Kassakorting

Tot

60%

directe

Kassakorting

Tot60%
directeKassakorting
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Voorjaars sale

is begonnen

dus nu kopen

met kortingen 

tot 70%
Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout

Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

 

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

www.firstclassmodestiphout.nl

Anja van Baast
Administratief
medewerkster

Ghita Hergarden
Uitvaartverzorgster 
Eindhoven Tineke Romen 

Manager P&O Manager P&O 

Thijs van den 
Biggelaar
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.Toon van der Velden

Uitvaartverzorger 
Geldrop-MierloGeldrop-Mierlo

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen c.a.

medewerker uitvaartcentra (m/v)
(15/32 uur per week)

Van der Stappen Uitvaartverzorging is dé specialist in dienstverlening rondom 
de uitvaart. Wij bieden een eigentijdse invulling van de uitvaart aan op basis 
van wensen van de klant waardoor iedere uitvaart uniek wordt. Van der Stappen 
is betrokken, professioneel en waarde toevoegend: onze medewerkers doen 
er alles aan om uw wensen op uitvaartgebied te vervullen.

Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar een

Voor meer informatie over deze vacature verwijzen wij graag naar onze 
website: www.vdstappen.nl. Je kunt ook contact opnemen met mw. T. Romen, 
telefoon 040 289 5654. Tot uiterlijk 2 juli kun je via de website solliciteren.

Van der Stappen Uitvaartverzorging, Spaarpot Oost 2, 5667 KT  Geldrop

Prijswinnaars McGregor fietsen 
bij Lenssen Mode 
Bij de Mierlose modezaken Lenssen Manders Mode “voor haar” en Lenssen 
Mannenmode hebben de klanten de afgelopen weken de kans gekregen om 
mee te dingen naar een dames of herenfi ets van McGregor. 
Afgelopen vrijdagavond hebben Michiel Lenssen (Lenssen Manders Mode “voor 
haar”) en Maarten Lenssen (Lenssen Mannenmode) de fietsen uitgereikt aan de 
prijswinnaars, waarbij ze veel veilige, leuke fietskilometers wenst en aan de win-
naars. De McGregor fiets in damesuitvoering is gewonnen door Marjolein Ro-
monesco uit Mierlo en de McGregor fiets in mannenuitvoering is gewonnen 
door Eelco Riet uit Nuenen. 

De prijswinnaars met hun McGregor fietsen

Op weg naar een toegankelijk Nuenen - 2

Eén van de mogelijke blokkades en hin-
dernissen waarmee mensen met een 
beperking te maken kunnen krijgen.

Voor een tiental ambtenaren uit diver-
se werkgebieden, zoals Openbare 
Werken, Evenementen, Vergunnin-
gen, Handhaving en Verkeer hield          
Ineke Schimmelpenningh, architect 
en bestuurslid van het Platform, een 
twee uur durende interactieve voor-
dracht met als doel verbetering van 
het inzicht in de consequenties van 
genomen beslissingen. Beeldmateriaal 
uit binnen- en buitenland werd ge-
bruikt met onder meer foutsituaties 
doordat, vaak met de beste bedoelin-

Als vervolg op het overleg eerder dit jaar tussen het Platform Gehandicap-
tenbeleid Nuenen c.a. en de Gemeente Nuenen ter verbetering van het 
Inclusief Beleid (bij alle beslissingen rekening houden met mogelijke impli-
caties voor mensen met een beperking) was het Platform op 31 mei te gast 
bij de Gemeente.

gen, onvoldoende rekening is gehou-
den met de problematiek van mensen 
met een beperking.

Ook het bedrijfsleven, met name ho-
reca en winkeliers, werd genoemd als 
bron van ontoegankelijkheid, niet al-
leen op eigen terrein, maar ook in de 
publieke ruimte. Terrassen en ook re-
clameborden hebben “als een rupsje 
nooit genoeg” de neiging zich uit te 
breiden c.q. zich te verspreiden waar-
door nogal eens de vrije doorgang 
wordt beperkt. Handhaving kreeg een 
complimentje, omdat die ervoor had 
gezorgd dat het Parkhof  geen hinder-
nisbaan meer is en uitstallingen bin-
ne n de gestelde grenzen blijven.

Benadrukt werd dat, mede door de 
vergrijzing, het aantal mensen met 
een beperking gegroeid is tot 15% van 
de bevolking, waardoor deze doel-
groep steeds belangrijker wordt.

Vanuit de Gemeente werd erop gewe-
zen, dat door de beperkte financiële 

middelen, correcties alleen kunnen 
worden meegenomen in reeds inge-
plande werkzaamheden en in nieuwe 
projecten. Toch kan veel worden be-
reikt, doordat voortaan het Platform 
standaard wordt betrokken bij de re-
novatieplannen van de Gemeente en 
het niet alleen op de hoogte wordt ge-
bracht door melding ervan in Rond de 
Linde. Ook op het gebied van Evene-
menten, Vergunningen en Handha-
ving is het een en ander te bereiken, 
evenals door het geven van toeganke-
lijkheidsadviezen door de Gemeente 
bij de aanvraag van (ver)bouwvergu-
ningen.

In de toekomst zal echter meer en 
meer een beroep op de zelfredzaam-
heid van de burgerij als geheel moeten 
worden gedaan. De overheid kan niet 
als enige zorgen voor de mens met een 
beperking.
Na een geanimeerde discussie werden 
hier en daar afspraken gemaakt om 
een aantal lopende zaken beter op de 
rails te krijgen en nieuwe zaken aan te 
pakken. Het was kortom een succes-
volle bijeenkomst.

Meer informatie over Platform Ge-
handicaptenbeleid Nuenen c.a. is te 
vinden op www.pgnuenen.nl.

Nieuws met zaken

Bas Bijnen voor zijn Brabant Sports in het Kernkwartier.

Ze beschikken over een uitgebreid 
netwerk in die wereld en hun kennis 
staat garant voor een deskundig advies 
op maat aan de klanten. 

”De Oranjegekte rond het Nederlands 
elftal gaat ook niet voorbij aan onze 
winkel”, vertelt Bas Bijnen tijdens ons 
gesprek. ”Bijna alles met een oranje 
kleur wordt verkocht”. De winkel 
ademt een rustige sfeer uit en toont 
overzichtelijk een hele ruime sorte-
ring kleding en accessoires op een 
breed sportgebied. 
”Nederland blijft een echt merken-
land’, vervolgt Bas ”en daarom tref je 
hier wel veertig tot vijftig verschillen-
de merken aan. We gaan natuurlijk 
ook mee met trends en bieden nu ook 
voor het nieuwe schooljaar de East-
pack rugzakken aan voor de school-
gaande jeugd. Het Bjorn Borg onder-
goed is ook nog steeds erg populair. In 
principe kunnen we bijna aan alle vra-
gen voldoen met onze achtergrond in 
de sportartikelenbranche. Zo zullen 
we de komende jaren onze collecties 
waar nodig nog wel een aantal keren 
aanpassen om alle Nuenense sporters 
te voorzien van zijn/haar sportartike-
len. Vooral een goed advies bij de aan-
schaf van de juiste schoenen en kle-
ding bij het beoefenen van een sport is 
erg belangrijk. Regelmatig beurzen 
bezoek houdt ons up-to-date bij alle 

nieuwe ontwikkelingen”,  vertelt Bas 
Bijnen.
Met 2 fulltime en 1 parttime mede-
werker is men dagelijks in de weer om 
de bezoekers aandacht te geven die 
nodig is om een specifiek klantgericht 
advies te geven.

Sponsoring
In het korte bestaan van de onderne-
ming in Nuenen is met tal van vereni-
gingen een sposoring en samenwer-
kingsovereenkomst gesloten. De leden 
van die verenigingen krijgen 10% kor-
ting bij aankoop bij Brabant Sports. 
Onlangs bereikte men overeenkom-
sten met o.a. EMK en TV Wet-
tenseind. Met  NKV, NUVO 68 en de 
HC Nuenen worden momenteel on-
derhandelingen gevoerd en met FC 
Eindhoven en CFE CIBA/VDL Groep 
(onlangs voor de 3e keer achter elkaar 
kampioen  Eredivisie KNVB Zaalvoet-
bal) zijn al lopende sponsorovereen-
komsten. 
Brabant Sports  in het Kernkwartier is 
klaar om een plaats in te nemen in de 
Nuenense sportsector en gaat er voor 
om van een incidentele klant een vaste 
klant te maken door klantgerichtheid, 
deskundigheid, service en aandacht.

Brabant Sports, Hoge Brake 56 Tel. 
040-202 44 99. www.brabantsports.nl 
en info@bsnuenen.nl.

Brabant Sports in het Kernkwartier 
voor een gedegen advies
Door Gerrit van Ginkel

Vanaf 12 mei j.l. is in het winkelcentrum Kernkwartier aan de Hoge Brake, 
Brabant Sports geopend. De onderneming heeft nog een andere vestiging in 
Boxtel die vanaf 2010 actief is. Achter de onderneming staan twee compag-
nons waarbij  Bas Bijnen de zaak in Nuenen runt. Beide directieleden kun-
nen terugzien op elk 22 jaar ervaring in de sportartikelenbranche.

Seniorenvereniging 
KBO Lieshout naar 
champignonkwekerij
Op dinsdag 19 juni gaat KBO Lieshout  op bezoek bij de champignonkwe-
kerij van Maria van de Boomen in Gemert. Om half tien ’s morgens worden 
de gasten al verwacht, zodat ze het plukken van de champignons nog kun-
nen meemaken. Daarna volgt een rondleiding door het bedrijf. Natuurlijk 
wordt de ochtend afgesloten met koffi  e en thee. Het einde van deze excursie 
zal rond half twaalf zijn. De fi etsers vertrekken al om kwart voor negen van-
af het Dorpshuis in Lieshout. Auto’s poolen vanaf 9.00 uur. De kosten zijn 
€3,50 en eventueel een euro voor het meerijden. Inschrijven kan bij de 
Inloop in het Dorpshuis.

Kienen
Liefhebbers van kienen hoeven het in 
de vakantie niet te missen. Het Dorps-
huis gaat speciaal voor hen de laatste 
drie dinsdagavonden van de zomer-
sluiting open. Er zijn leuke prijzen te 
winnen.

Grote Fietsdag
Donderdag 12 juli houdt KBO Lies-
hout de jaarlijkse Grote Fietsdag. Er 
zijn twee routes, een lange tocht van 
55 km en een kortere van 30 km. 

Bedevaart Kevelaer
De bedevaart naar Kevelaer is dit jaar 
op 23 en 24 augustus. Fietsers gaan 
twee dagen en wie met de bus mee-
reist, komt op 23 augustus ’s avonds 
weer thuis. 

Trip Floriade
Wegens het grote succes van de trip 
naar de Floriade is er op 20 september 
een tweede reis gepland. De bus ver-
trekt ’s morgens om 9.00 uur vanaf het 

Dorpshuis en is rond 20.00 uur weer 
in Lieshout terug.

Van al deze activiteiten volgt nog uit-
gebreidere informatie. Belangstellen-
den kunnen zich nu al bij de Inloop in-
schrijven. De Inloop is iedere 
dinsdagochtend 10.00 uur tot 11.30 
uur en iedere dinsdagavond van 19.00 
tot 20.00 uur in het Dorpshuis aan de 
Grotenhof te Lieshout. 
Bent u ouder dan 50 jaar en wilt u wel 
eens wat meer weten over de KBO of u 
aanmelden als lid? Loop eens vrijblij-
vend binnen bij de Inloop en laat u in-
formeren over deze actieve vereni-
ging.

Country-dansen 
in Mariahout
Zaterdagavond 16 juni, de derde 
zaterdag van de maand, is weer de 
maandelijkse Country Dance Party 
op CD muziek in de mooie zaal van 
het Buurthuis in Mariahout. 

De organisatie is in handen van The 
Black Longhorn en vooraf verzorgt de 
Stichting Country Dance Foundation 
een miniworkshop zodat ieder weer 
een nieuwe dans kan leren. Line- en 
partnerdansen met de nadruk op ech-
te country, zoals altijd keurig achter 
elkaar gezet door Country-DJ Henk. 
Volop genieten dus

Waar: Buurthuis, Bernadettestraat 43, 
Mariahout. Aanvang is 19.30 uur en 
de toegang is € 2,= per persoon. Dit is 
de laatste dansavond voor de vakan-
tiestop. Meer  informatie: 0499-42 20 
88, www.blacklonghorn.nl of email: 
info@blacklonghorn.nl.

Geslaagd
Volkert Scheepers is geslaagd 
aan de Avans Hogeschool in 

Den Bosch, voor de opleiding 
Bestuurskunde / Overheids-
management. Hij mag zich 

Bachelor of Public 
Administration noemen. 

Hij is oud leerling van 
Pleincollege Nuenen.
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Verstuurd vanaf mijn iPad

iPad bij 
Door Elwien Bibbe

iPad bij, roept een bekende mij van grote afstand toe, als ik de Smits van 
Ooijen oversteek. Maar natuurlijk. Roep ik over diezelfde afstand terug. Ik 
ben onderweg naar het Park, om de laatste 2 uurtjes van de Van Goghmarkt 
mee te pakken. En dat blijkt niet verkeerd. Ik beland in een heerlijk zomers 
sfeertje. Punt&L vermaakt het publiek in het park met een aantal heerlijke 
songs, The Earrings, George Baker... Hazes... Zij gelooft in mij.... Heho, ik 
wil seks met die kale.... en een eindje verderop staat Maxpoint eveneens het 
langs schuifelende publiek te vermaken.

De mannen van het Dafmuseum zijn 
er. Of ik er weleens geweest ben? Maar 
natuurlijk. Ik heb zelfs mijn eerste 
‘schreden’ op de snelweg gezet in een 
daffodil! Een rode daf33. Een auto die 
het bij vochtig weer vertikte om te 
starten, een auto waarvan de ramen 
waanzinnig besloegen, een auto die op 
het eind van zijn leven zoveel olie lekte 
dat alleen de sloper hem nog wilde 
hebben. 75 Gulden kreeg ik er nog 
voor. 
Ik kijk nog eens onder de motorkap. 
De bobine, het luchtfilter, de bougie-
tjes, de oliepeilstok! En ik mag nog 
eens achter het stuur zitten. De choke. 
Toen kon je de motor nog verzuipen! 
Andere tijden.

Rond de vijver zitten verschillende ge-
zinnen lekker te relaxen en ik zit daar-
tussen. Kinderen vermaken zich op de 
opblaasklimtoren en andere uitdagen-

Nuenense burgers gaan de 
bezuinigingen voelen
Door Gerrit van Ginkel

Wethouder Ans van der Velden gaf een extra ingelaste persconferentie op 7 
juni j.l. om de pers uit te leggen wat de extra bezuinigingen voor de Nue-
nense burgers gaan inhouden.

De Gemeente gaat volgend jaar 2,4 
miljoen bezuinigingen en daarvoor 
komt 9 ton voor rekening van het 
personeelsbestand. Dit komt neer op 
10 volledige formatieplaatsen. Eerder 
is al een selectieve inhuur- en vacatu-
restop ingesteld. Het strepen van de 
formatieplaatsen heeft gevolgen voor 

zaken die daardoor vervallen of aan-
gepast worden maar in ieder gaval dit 
jaar niet meer uitgevoerd zullen wor-
den.

Het Bomenbeleidsplan en de aanpak 
Illegale Dumpingen zullen niet als 
speerpunt behandeld worden. De 
Ecologische verbindingszones zullen 
geen prioriteit meer hebben. De revi-
talisering van Pinckart/Spegelt wordt 
niet uitgevoerd in 2012. De uitbrei-
ding van de recreatieve voorzieningen 
alsmede het versterken van de groen-
structuren en de wandelpadenstruc-
tuur worden niet doorgevoerd. De re-
constructie van de Broekdijk en de 
Stiphoutseweg vinden niet plaats net 
als de riolering van de Arendshof.. Bij 
het onderhoud van wegen zal het ac-
cent alleen verlegd worden naar vei-
ligheid. Aan communicatie met be-
woners zal minder tijd gespendeerd 
kunnen worden doordat hiervoor 
minder mankracht beschikbaar is. 
Dat zal vooral gelden voor de terrei-
nen van onderhoud groen en dagelijks 
beheer, voor de uitvoering van ver-
keersregelingen en voor het onder-
houdsprogramma wegen. Bij evene-
menten zal de gemeente minder 
faciliteren.

Bij handhaving worden, door capaci-
teitsgebrek op de afdeling, alleen za-
ken beoordeeld na 1 maart 2010. Dit 
was 31 december 1998. Hierdoor 
wordt het aantal oude zaken fors ver-
laagd. De dorps- en wijkraden krijgen 
minder ondersteuning. De Blauwe 
Zone wordt op z’n vroegst in 2013 in-
gesteld. Er zullen minder milieucon-
troles uitgevoerd worden door SRE. 
Er komt geen economische beleidsno-
titie. De regionale bijeenkomsten en 
workshops op het gebied van Sociale 
Zaken en Welzijn worden alleen be-
zocht als de agenda waardevol lijkt.

Wat in het project dienstverlening is 
afgesproken kan worden uitgevoerd. 
Overige beloften worden bezien op 
hun meerwaarde en pas opgepakt in 
2013.

Omdat de genoemde taken (gedeelte-
lijk) vervallen en door de hogere 
werkdruk kan een kwaliteit van ni-
veau acht niet meer gehaald worden.

Voedselbank 
vraagt eenmalig 
vrijwilligers voor 
inzamelingsactie
Vrijdag 22 juni vanaf 15.00 uur tot 
20.00 uur en zaterdag 23 juni van 9.00 
uur tot 17.00 uur vindt er bij de Nue-
nense supermarkten weer de jaarlijkse 
inzamelingsactie plaats voor de Nue-
nense medebewoners die helaas ge-
bruik moeten maken van de wekelijk-
se uitdeling van voedsel door de 
voedselbank.

Om deze actie wederom tot een suc-
ces te maken zijn voor die dagen nog 
een aantal ondersteuners nodig bij de 
inzamelingen bij de Nuenense super-
markten. Een paar uur per persoon is 
al voldoende. Graag spoedige opgave 
bij mevrouw Truus Houtepen, tel 06-
23848755.

de opblaasattracties. Bijna sta ik sa-
men met een jongetje op de foto, dat 
zich voor Reisburo Lindonk liet foto-

Martien Coppensprijs 2012
Gehandicaptensport en zorg op winnende foto’s Martien Coppensprijs over 
water. De winnende foto’s van de Martien Coppensprijs 2012 met als thema 
“Water” tonen ‘zorg’ en watersport voor gehandicapten. De Martien Cop-
pensprijs is dé wedstrijd in Nederland voor documentaire fotografie door 
amateurfotografen. Dit jaar met als thema: ‘WATER’. Meer dan zeventig 
deelnemers stuurden een serie van vijf documentaire foto’s in. De jury zag 
schitterende foto’s en vond het gemiddelde niveau behoorlijk hoog.
De winnaars
Monique Abeln-Genemans uit Zut-
phen wint de wedstrijd met een serie 
over het zwemmen van verstandelijk 
gehandicapten. Volgens de jury van 
professionele zwaargewichten blijven 
deze krachtige en gevoelvolle beelden 
nog lang in het geheugen gegrift. 

De tweede prijs gaat naar Brigitte Tijs-
sen uit Dongen met een frisse reeks 
over de Europese kampioenschappen 
zwemmen voor gehandicapten in 
Eindhoven. De jury was gecharmeerd 
door de gelaagdheid. Pas in tweede in-

stantie zie je dat een zwemmer een 
arm of been mist.
De derde plaats is voor Leo Kwinten 
uit Boskant met een reeks over de ver-
zorging van een oude man. Aandach-
tig en respectvol in beeld gebracht. 

Expositie in Lieshout
Van 10 juni t/m 1 juli 2012 worden de 
drie winnende en vijf genomineerde 
fotoseries tentoongesteld in het voor-
malige Gemeentehuis, Heuvel 2 in 
Lieshout. Het gebouw is in die periode 
geopend op vrijdag, zaterdag en zon-
dag van 13.00 t/m 17.00 uur.

Politieberichten
Politie arresteert twee verdachten van drugshandel
Nuenen, 08-06-2012 • In een woning aan de Mieke Sandershof zijn vrijdagmid-
dag twee personen aangehouden op verdenking van de handel in harddrugs.
Het gaat om de 25-jarige bewoner en een 19-jarige vrouw uit Helmond. In de 
woning vond de politie negen sachetjes met cocaïne, ruim 3000 euro contant 
geld, een vuurwapen en patronen. In een hok naast de woning werd een hennep-
kwekerij met 270 planten aangetroffen. De planten en aanwezige kweekappara-
tuur zijn in beslag genomen en vernietigd. De stroom werd illegaal afgetapt. De 
man is na zijn aanhouding in verzekering gesteld voor verder onderzoek. De 
vrouw is ingesloten voor verhoor.

Aanhoudingen na klopjacht op woninginbrekers
Lieshout, 08-06-2012 • In de nacht van donderdag op vrijdag hebben agenten 
van het korps Brabant-Noord en Brabant Zuid-Oost twee Eindhovenaren (25 en 
27 jaar) aangehouden voor een woninginbraak in Sint-Oedenrode.
Rond 4.00 uur kreeg de Meldkamer van de politie een melding dat er een perso-
nenauto was gestolen bij een woninginbraak aan de Schermerhoornstraat. Kort 
daarna kwam de melding dat de betreffende auto was aangetroffen op de Sluis-
weg in Lieshout. De verdachten zouden het bosperceel in zijn gevlucht. De col-
lega’s van beide korpsen hebben het bosperceel met honden uitgekamd. Tevens 
werd er een politiehelikopter ingezet tijdens de zoektocht naar de verdachten. 
Rond 5.15 uur werd de eerste verdachte en kort daarna de tweede verdachte aan-
gehouden. Het gestolen voertuig is in beslag genomen en de verdachten zijn 
meegenomen voor verhoor.

Vijfde verdachte woninginbraken aangehouden
Eindhoven/Nuenen, 09-06-2012 • Vrijdagmiddag rond 15.50 uur is een 27-jarige 
Eindhovenaar aangehouden. Hij wordt er van verdacht betrokken te zijn bij enkele 
tientallen woninginbraken die sinds begin september vorig jaar werden gepleegd in 
onder meer Nuenen, Veldhoven en Helmond. 
Op 29 februari werden in dit onderzoek al vier verdachten aangehouden. Bij vrijwel 
alle inbraken werden autosleutels buitgemaakt, waarna de bij de woning gepar-
keerde auto werd meegenomen. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.

Man aangehouden voor mishandeling
Nuenen, 09-06-2012 • Op de Europalaan is vrijdagavond rond 19.15 uur een 45-ja-
rige man uit Lieshout aangehouden voor mishandeling.
Even daarvoor reed hij met zijn auto op de Lissevoort. Hij reed daar achter een 
groep wandelaars die meeliepen in de avondvierdaagse. De verdachte wilde de 
groep graag passeren en claxonneerde en gaf gas. De man werd door wandelaars 
aangesproken dat hij even geduld moest hebben. Toen hij een wandelaar passeerde 
sloeg die met zijn paraplu tegen de auto van de man. De verdachte stopte en be-
dreigde de wandelaar met een wielmoersleutel. De wandelaar raakte lichtgewond 
aan zijn hand toen de verdachte de paraplu uit zijn handen rukte. De man uit Lies-
hout ging er daarna vandoor, maar kon even later op de Europalaan worden aange-
houden. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.

Bullit

Mijn meeste cd’s heb ik denk ik bij Kroese gekocht in Nijmegen (en via inter-
net). Ook bij Swing-In in Nuenen heb ik vaak staan luisteren. Als je daar had 
afgerekend, werd het prijsje even warm geföhnd zodat het er makkelijk af 
ging. Eerst nog aan het Park, later op de Berg en inmiddels al wat jaren ver-
dwenen. In het Parkhof zat ook nog kort zo’n zaakje maar dat was snel geslo-
ten.
 In Eindhoven had je Jake’s, Van Leest (inmiddels overgenomen), de 
Free Record Shop (tegenwoordig meer DVD en Game-shop) en natuurlijk 
Bullit, een begrip. Die houdt er nu ook mee op. Veel ben ik er niet geweest. 
Als eenvoudige dorpsjongen vond ik altijd dat er wat rare figuren kwamen. 
En het was er chaotisch, tenminste zo kwam het op mij over. In de Bullit-win-
kel op Stratum heb ik nog No More Tears van Ozzy Osbourne en Nevermind 
van Nirvana aangeschaft. Na het beluisteren kon ik niet kiezen en heb ze 
toen maar allebei genomen. Het schijnt dat ze ook op de Tongelresestraat 
hebben gezeten. Later ben ik nog wel eens bij Bullit op de Kleine Berg ge-
weest maar die verhuizing was het begin van het einde. 

Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

graferen. De foto kreeg hij mee in een 
Disney fotolijst. En zo leek het net of 
hij er geweest was. Ik groet nog wat 
bekenden. Regenbuien zullen dit laat-
ste uurtje van de Goghmarkt niet 
meer verstoren. 

Ik zak af in het park met Pierre en Hel-
ga (speelgoedwinkel Schellens). Die 
twee hebben het drukker dan ooit. 
Maar dit jaar zijn ze voor het eerst op 
de markt. Voorheen kwamen ze niet 
verder dan 30 meter. Even naar Evert 
Tebak, voor een broodje. Ze hadden 
het gewoon te druk met de winkel. En 
nu hebben ze de hele markt gehad. 
Maar daar hebben ze wel de hele dag 
over gedaan. Want overal kwamen ze 
bekenden tegen!

Rood, wit en blauw werken 
nauw samen
Hulpdiensten Brabant Zuid-Oost organiseren 112-Spektakel Eindhoven - 
Altijd al willen zien wat de hulpdiensten in huis hebben? Kom dan op zon-
dag 17 juni naar de Helmondse Kasteeltuinen en het park Boscotondo. Poli-
tie, brandweer en de geneeskundige diensten (GHOR en RAV) houden dan 
van 11.00 tot 18.00 uur het 112-Spektakel. En het mooie is: het evenement 
is gratis te bezoeken! 
Programma
De hele dag staat het werk van de 
hulpdiensten centraal. Zo zijn er de-
monstraties van politiepaarden en 
-honden, laat de ambulancedienst 
zien wat ze doet en wordt onder meer 
informatie gegeven over brandpre-
ventie en de gevaren van drugs en al-
cohol. In het Helmondse kanaal wor-
den onder andere demonstraties 
gegeven door duikers van de brand-
weer. Ook zal door specialisten ge-
toond worden wat het redden op 
hoogte inhoudt.

Vaderdag
17 juni is het Vaderdag, maar wat is er 
mooier dan je vader zo’n stoere dag ca-
deau doen. Een brand leren blussen, je 
vingerafdrukken laten nemen, touw-
klimmen, de dag staat bol van dingen 
die je samen kunt doen. Even op adem 
komen met een hapje of een drankje 
kan natuurlijk ook bij één van de vele 
eet- en drinkstands.

Website
Speciaal voor het evenement is een 
website gemaakt: www.112spektakel.
nl. Daar staat informatie over de hulp-
diensten en het programma, maar ook 
een foto-impressie van het 112-Spek-
takel van 2008, zodat je kunt zien wat 
je kunt verwachten op 17 juni. Via de 
site kun je met een e-card vrienden en 
bekenden uitnodigen. Hou de website 
in de gaten.

Marinus de Vries is op 6 juni jl. 83 
jaar geworden. In de Oranjestraat is 
hij fan van Oranje vanaf het eerste 
uur.  Marinus, proficiat!!

Dit vogeltje(?) zat bij een kennis van Petra van Laarhoven achter in de tuin. 
“We wisten niet wat het was. Heb geïnformeerd bij de IVN. In eerste instantie 
wist de IVN het ook niet. En hebben ze de foto’s door gestuurd naar de vogel-
werkgroep. Het blijkt een jong waterhoentje te zijn.” foto door Petra van Laarhoven

De 29ste Van Gogh Mèrt in Nuenen 
afgelopen zondag voor jong… en oud!

Woar pikte een
        groantje mee...

2  Zondag van juni 11.00-17.00 uur

Grootste Braderie van Brabant, gratis toegang 
en live muziek. Attracties voor de kids.

e
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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

televisie   -   internet   -   telefonie

Meer informatie ligt volgende week bij u op de mat.

Houd uw
brievenbus
in de gaten

Zal verder gaan als

Uw dienstenleverancier wordt
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Kampioenschap 
Dames Achilles’71 
Na een pittig en enerverend competitieseizoen kunnen de dames van Bas-
ketbal vereniging Achilles’71 met trots melden dat zij kampioen geworden 
zijn in hun klasse. Door dit kampioenschap kunnen zij ook promoveren 
naar de overgangsklasse. 

De dames hebben sinds half oktober 
20 wedstrijden gespeeld, met maar 
liefst 18 keer winst en slechts 2 verlies 
partijen.

Toch werd de competitie spannend 
aangezien basketbalclub Boemerang 
(Urmond) tot de laatste speeldag 
slechts één wedstrijd had verloren. 
Weliswaar was het onderlinge resul-

taat in het voordeel van Achilles maar 
als eerste tellen toch de wedstrijdpun-
ten. Dat Boemerang op de laatste 
speeldag nog bij BBC Valkenswaard 
zou verliezen was dan ook echt onver-
wacht.

Afgelopen seizoen mocht het dames-
team zich verheugen op een beschei-
den groei. De combinatie van jongere 
met meer ervaren speelsters heeft pri-
ma gewerkt. Neemt niet weg dat 
Achilles’71 hierbij een oproep doet 
aan dames/meiden vanaf 18 jaar. Heb 
je interesse in een fantastische team-
sport, loop dan gerust eens binnen en 
train een aantal keren gratis mee. Van-
af eind Augustus start de voorberei-
ding weer op het nieuwe seizoen. De 
Dames trainen dinsdagavond van 
19.30 tot 21.00 uur in sporthal de 
Hongerman. Wil je graag meer info, 
kijk dan op de website: www.achil-
les’71.nl of stuur een mailtje naar 
klaassen@parktheater.nl.

Lid voor het leven
Harry van de Ven (77) en Toon de 
Rooij (74) speelden afgelopen zondag 
hun laatste wedstrijd voor Heren Ve-
teranen L van Hockey Club Nuenen. 
Harry is 62 jaar spelend lid geweest 
van HCN en Toon 60 jaar. Toon is be-
gonnen op zijn 14e, een beetje laat zou 

Sven Kardol excelleert bij 
Nederlandse Kampioenschappen
Tijdens de Open Nederlandse Kampioenschappen in Amsterdam heeft 
Sven Kardol van Z&PV Nuenen (Zwem- & Polovereniging Nuenen) fantas-
tisch gepresteerd. Op 6 afstanden kwam hij tot even zo veel persoonlijke 
records en plaatste hij zich 5 maal voor de A-finale.

Op vrijdag bracht hij op de 200m rug-
slag zijn persoonlijke toptijd met een 
seconde omlaag tot 2.09.09 en eindig-
de hij als 4e, achter onder andere 
Olympische Spelen deelnemer Nick 
Driebergen. Verder verbeterde hij zijn 
200m wisselslag tot 2.11.27.
Zaterdag behaalde hij een 5e plaats op 
de 400m wisselslag in 4.39.40, een ver-
betering van bijna 6 seconden ten op-
zichte van zijn vorige PR. Op zondag 
was de 100m rugslag in de series goed 
voor een tijd van 1.00.45, waarna hij in 
de finale met 59.97 voor het eerst on-
der de minuut bleef in het 50m bad. 
Hij werd daarmee wederom 4e, een 
super prestatie aangezien Sven pas 
voor het eerst in de senioren leeftijds-
categorie zwom.
Ruud van Heerbeek tekende op de 
200m schoolslag ook voor een finale 
plaats, hij werd met 2.30.03 de num-
mer 12 van Nederland. Op de 100m 
schoolslag kwam hij met een nieuw 
persoonlijk record van 1.08.11 tot 
plaats 20. 
Samantha Kardol, Femke Hendrikx, 
Wouter Sijmons en Joris Willems wis-
ten zich nog niet voor de finales te 

plaatsen, maar voor Samantha bete-
kende de 28.85 op de 50m vrijeslag wel 
dat ze sneller was dan ooit.

MC1 is kampioen 
geworden in de 1e klasse
Na het kampioenschap in de zaal hebben deze meiden nu ook het kampi-
oenschap op het veld binnengehaald. Een prachtige prestatie van Julia 
Vogelzang, Jaimy Smeulders, Anouk Fickinger, Jitte Jennekens, Simone Lut-
tikhuis, Kaye Raas, Nieke Raaijmakers, Anais van Hout, Lotte Bronckers, 
Doortje Govaert, Evi Beelen, Julia Visarius, Milou Rooijakkers, Marit Ton-
kens. Felicitaties ook aan de trainers/coaches van de kampioenen, Jorg 
Hoefs en Denise Zweers, die een geweldig seizoen achter de rug hebben: 
naast hun successen met hun eigen H1 en D1 nu ook kampioen met hun 
meiden van MC1!

Winst voor HC Nuenen 
Meisjes E1
  
Met een 3-2 overwinning op Heeze, hebben meisjes E1 van HC Nuenen het 
seizoen glansrijk afgesloten. Bijna alle wedstrijden werden gewonnen en 
daarmee eindigden ze bovenaan. De meisjes lieten ook deze laatste wed-
strijd zien waar het om draait bij teamsport. Tot de laatste minuut moesten 
ze knokken voor de overwinning en dat deden ze! Met prachtig samenspel, 
mooie acties en doorzettingsvermogen. 

Na het slotsignaal renden de spelers 
juichend naar hun supporters langs 
de kant. Met dikke knuffels en zelfs 
champagne werd het seizoen feeste-
lijk afgesloten. En natuurlijk kregen 
alle meisjes een welverdiende ere-

(v.l.n.r en boven naar beneden): Trainster Lotte, Coaches Stefan, Marjol en David, 
Trainster Ellen, Maartje van Nisselrooij, Bo van der Voort, Sanne Roggeveen, Bente 
Gommers, Mila Stiens, Cleo Bolhuis, Ilse de Vet, Isa van den Broek, Floor den Toonder.

Harry van de Ven (links) en Toon de Rooij samen met hun echtgenotes in de rust 
van hun laatste wedstrijd voor HVL.

Marloes Ceelen, Angelique de Kruijff, 
Marjan de Koning, Irene Arts, Moni-
que Vlastuin, Sandra van Rooij, Tanja 
Klaassen, Gwen van den Elsen, Beau 
Klaassen, Danielle van Bakel. 
Trainer/coach: Mart de Wolff. Op de 
foto ontbreken: Erik Groothoff trainer/
coach en Ilse Tournooy.

MC1 van Hockey Club Nuenen kampioen.

Medaille voor 
Nuenense bij 
Europacup Judo
Michelle Schellekens uit Nuenen 
van Judo Topsport Zuid is afgelopen 
weekeinde tweede geworden bij de 
Judo Europacup voor junioren in 
het Oostenrijkse Leibnitz.

Schellekens is dit jaar erg goed op 
dreef. Na winst van de nationale titel 
won ze de Europacup van Portugal en 
werd ze ook al derde bij de Europacup 
in het Franse Lyon. In Oostenrijk won 
ze achtereenvolgens van de Franse 
kampioene Pierret, de Duitse Pue-
schel en de Engelse Maslen. In de fi-
nale moest Schellekens het afleggen 
tegen de Belgische Mansour; de num-
mer drie van het laatste EK.
Schellekens is goed op weg om zich te 
kwalificeren voor het EK judo voor ju-
nioren later dit jaar in het Kroatische 
Porec.

Michelle Schellekens neemt de medail-
le in ontvangst voor haar tweede prijs 
bij de Judo Europacup voor junioren in 
het Oostenrijkse Leibnitz. 

Dames 3 met overmacht kampioen.

Nuenen Dames 3 
met 160 treffers kampioen
Na de laatste wedstrijd afgelopen zondag konden de champagne flessen ein-
delijk uit de koelkast worden gehaald. Het kampioenschap in de reserve 
tweede klasse lag al enkele weken vast, na de wedstrijd tegen Boekel D2 op 
6 mei konden de dames al niet meer ingehaald worden, maar zondag was 
het officieel tijd voor een feestje. 

Hockey

medaille omgehangen. Trainsters 
Lotte en Ellen en de coaches Marjol, 
David en Stefan werden natuurlijk 
ook in het zonnetje gezet als dank 
voor hun toewijding en enthousiaste 
begeleiding.

Met een laatste overwinning op 
Liempde D3 met 14-0 brachten de da-
mes het totaal aantal doelpunten van 
het veldseizoen op 160. Het vriendin-
nenteam, de dames speelden bijna al-
lemaal bij de jeugd in de A1, speelde 
slechts een keer gelijk. De overige 
wedstrijden werden allemaal met 
overmacht gewonnen. Het team met 
hun begeleiders bestaat uit: Hans (Eg-
dom Security) Henk Maas (Lumosa) 

Charlotte Bastiaans, Jolein Movig, 
Merel Kiebert, Suzanne van Dijk, 
Renske Modderman, Lisa Bibbe, Paola 
de Haas, Wim Markus (coach), Camil-
la Busbridge, Jolien Dur, Martine van 
der Ploeg, Monique la Grouw, Judith 
Bobbert, Catherine Maas, Alex van 
den Akker, Tanja Pas, Milou Boutkan. 
Afwezig op de laatste speeldag waren 
Imke de Vries, Yvonne Lagrouw en El-
le Brekelmans.

je nu zeggen, maar toen was er nog 
geen jeugd. Harry en Toon waren toen 
de jongsten. 
Binnen de club hebben beide heren 
zich ook vele jaren op heel veel ver-
schillende manieren verdienstelijk ge-
maakt. Het opzeggen van het lidmaat-
schap is door het bestuur dan ook niet 
geaccepteerd. Voorzitter Jan-Hein 
Swartjes benoemde beide heren in de 
rust van de wedstrijd per 1 augustus 
2012 tot ‘lid voor het leven’. En sprak 
de hoop uit ze nog vele jaren op de 
hockeyvelden te mogen begroeten.

Judo

Basketbal

Twee(ling) broers uit Nuenen (14) 
succesvol op de Alpe d’Huzes
Louis Raaymakers, 3de jaars leerling van het Christiaan Huygens College, 
werd in oktober 2011 gevraagd voor deelname aan Alpe d’Huzes. Louis & 
David zijn sinds april 2011 lid van TML Geldrop.

Wielersport

Het leek hem een mooie & bijzondere 
uitdaging, waarna hij zijn (tweeling-)
broer David (3de jaars leerling Novalis 
College) ook tot deze uitnodigde.

Samen met nog 5 leerlingen en 3 leer-
krachten, en benodigde begeleiders ver-
trokken zij vrijdag 1 juni richting Frank-

rijk, om belangeloos voor KNWF geld te 
verzamelen. 

En met succes keerden zij vrijdag 8 juni 
terug. David beklom de berg … 6x, Louis 
heeft de strijd 5x geleverd. Ongelofelijk 
trots en een geweldige prestatie, maar 
vooral een ervaring voor het leven. 

Zwemmen
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HockeyVoetbal

Korfbal
NKV kan terugzien op 
geslaagd NK Korfbal in Nuenen
Onder perfecte weersomstandigheden en met veel publiek werd op zater-
dag 9 juni 2012 het NK voor C-teams afgewerkt op de velden van NKV. Kam-
pioen werd ZKV uit Zaandam. 
Wethouder Martien Jansen opende 
onder perfecte korfbalomstandighe-
den het Nederlands Kampioenschap. 
Vast onderdeel van de openingscere-
monie is het nemen van strafworpen 
wat de wethouder, ondanks dat hij niet 
scoorde, goed af ging. 

Al snel werd in het verloop van de 
poulewedstrijden duidelijk dat de 
strijd zou gaan tussen Dalto, Nic/Alfa-
College en ZKV. Met hoge scores we-
zen zij in de eerste poulewedstrijden 
hun tegenstanders resoluut terug. 
Jammer was het voor NIC dat de laat-
ste poulewedstrijd tegen de latere 
kampioen eigenlijk al een finale was. 
Met 144 goals uit 16 wedstrijden was 
dit kampioenschap een doelpunten-
festival wat voor deze kids veel-           

belovend is voor de toekomst. NKV 
scheidsrechter Luuk Messerschmidt 
behoorde duidelijk tot de betere van 
het toernooi en mocht daarom de 
wedstrijd om de 5e en 6e plaats flui-
ten.

De eindstand:
Winnaar en Kampioen van Neder-
land: ZKV uit Zaandam, 2e werd Dal-
to uit Driebergen en de 3e plaats was 
voor NIC/AlfaCollege uit Groningen.

NKV, en Berry Grooten in het bijzon-
der, kreeg vanuit het KNKV de terech-
te lof toegezwaaid voor de perfecte or-
ganisatie van dit evenement. 
Voor alle overige uitslagen verwijzen 
wij naar de website: www.nkvkorfbal.
nl.

Cursus Hardlopen
Loopgroep Nuenen LONU organi-
seert ook dit jaar een cursus hardlo-
pen. Voor de beginnende loper start 
Loopgroep Nuenen in september met 
een cursus hardlopen. De doelstelling 
van de cursus is om op een leuke en 
ontspannen manier onder begeleiding 
van ervaren trainers kennis te maken 
met de hardloopsport. De cursus be-
staat uit 12 trainingsavonden. De start 
is 4 september. De trainingen zijn op 
dinsdag en donderdagavond van 19.30 
tot 20.30 uur. Het inschrijfgeld be-
draagt € 20,-.
 
Voor informatie en aanmelding kunt u 
contact opnemen met Annette Holt-
huis a.holthuis@onsnet.nu en zie ook 
de website: www.lonu.nl.

Geslaagd eerste 
EMK penalty toernooi 
Op zaterdag 2 juni werd het eerste EMK penaltytoernooi gehouden. Elk 
team bestond uit 5 spelers en een keeper. Alle teams schoten een serie van 
10 strafschoppen tegen een ander team. Daarna werd gekeken, wie er 
gewonnen/verloren of gelijk gespeeld had. 

Het toernooi was open voor iedereen. 
Ook een damesteam deed mee. Spon-
sor was Papier- en Metaalhandel van 
de Mortel. In totaal hadden 13 teams 
zich ingeschreven om flink wat 
11-meter trappen te nemen afgewis-
seld met het schieten op de Extran 
snelheidsmeter waar flinke snelheden 
werden behaald, Ruud Bijsterveld 120 
km/u en Daniël Heintze 119 km/u. De 

keepers die tot in de halve finale en fi-
nale streden, zagen zo‘n 140 straf-
schoppen op zich afkomen. Mede 
door het mooie weer werd het uitein-
delijk een prachtige dag, waarbij er op 
een leuke manier werd gestreden. Na 
het bekend maken van de winnaars 
bleef het nog een lange tijd gezellig op 
het Wettenseind. Volgend jaar volgt er 
een nieuwe editie.

Winnaars van het EMK penaltytoernooi. V.l.n.r. Gilles Franse, Roland van Ber-
gen, Ronnie Jansen, Eric Ribot, Mark van Deurzen (keeper), Bart Huijberts.

Hockey MD5 Kampioen!
Afgelopen zaterdag is hockeyteam MD5 kampioen geworden na een seizoen 
waarin er door het hele team met grote inzet en heel veel plezier is gespeeld. Het 
team, onder leiding van de coaches Perry van Bekhoven en Hendrik-Jan Hoeve, 
heeft dit seizoen een grote groei doorgemaakt en laten zien dat ze goed positie-
spel kunnen neerzetten.

Op de foto het hele team: Britt van Bekhoven, Levine van Bezu, Bo Heesakkers, 
Savine Hoeve, Diede Kleijn, Jolijn v/d Linden, Anouscha Maas, Nina Pachydakus, 
Fleur Raymakers, Noor Raymakers, Frauke v/d Rijdt, Karlijn Rooker, Vera Snij-
ders, Pleun Ubachs, Floor v/d Velden met hun coaches en de trainsters Lieke 
Kemp en Guusje Linders.

Nuenen Meisjes B2 kampioen
Met een 2-0 winst op Hockeer is MB2 van Hockey Club Nuenen onder mas-
sale belangstelling welverdiend kampioen geworden.
MB2 had dit seizoen nog geen wed-
strijd verloren. Het werd afgelopen za-
terdag dan ook een spannende wed-
strijd tegen de nummer 2, Hockeer. In 
het begin van de wedstrijd werd het al 
snel uit een strakke strafcorner 1-0, 
waardoor de spirit er dubbel in zat. 
Het initiatief van de wedstrijd lag dan 
ook echt bij Nuenen. 

Na het tweede doelpunt in de tweede 

helft en een niet aflatende vechtlust 
van de meiden was de wedstrijd ge-
speeld en het kampioenschap een feit. 

Coach/trainers/managers van MB2: Christ van de Akker, Erik Hans Munnik, Bi-
anca van Hevelingen & Karin Habraken samen met: Heleen de Vos, Lotte Wage-
makers, Sanne Stevens, Esmée van de Akker, Daphne van Hevelingen, Maaike Ta-
heij (k), Sanne Verbaan, Jasmijn Scheeren, Chrisje Geenen, Christa van Klaveren, 
Christel Aldenhoven, Sarah van Amerongen, Isabel  Wittermans, Melanie van 
Aken, Eline van de Ven.

Veteranenafdeling RKSV 
Nuenen viert 40-jarig jubileum
Voetbalclub RKSV Nuenen heeft dit jaar een bijzonder jubileum: de vetera-
nenafdeling bestaat 40 jaar! Dit willen zij niet ongemerkt voorbij laten gaan, 
daarom is er een reünie gepland. De feestelijkheden zullen plaatsvinden op 
25 augustus 2012 op sportpark Oude Landen te Nuenen. Aanvang van de 
veteranendag is gepland om 14.00 uur en de eindtijd is afhankelijk van het 
uithoudingsvermogen voor deze lange derde helft.

De invulling van de dag is nog open. 
Na de officiële opening/ontvangst is 
er, afhankelijk van de interesse, de mo-
gelijkheid om nog “effe een potje te 
ballen”. Er is daarna tijd om kennis te 
maken met de veteranen van een an-
dere generatie en gezellig bij te klet-
sen, tips rond te strooien of een vrien-
delijk doch dwingend advies te geven 
aan de (ex)collega’s. 
Vroeg in de avond is er een heerlijk 
buffet. Onder het genot van een 
drankje, muziek van alle tijden en mis-
schien wel een leuke sketch tussen-
door (wie heeft er interesse?) gaan zij 
proberen 40 jaar veteranen RKSV   
Nuenen tot leven te brengen. 

Hiervoor zijn zij op zoek naar filmma-
teriaal, foto’s, krantenknipsels en 
waarschijnlijk in ruime mate aanwezi-
ge leuke anekdotes.

Er is geprobeerd een compleet over-
zicht te krijgen van alle officiële vete-
ranen van de afgelopen 40 jaar. Zij 
hebben niet de illusie dat deze poging 
100% geslaagd is. Daarom hierbij het 
verzoek aan eenieder die betrokken is 
(geweest) bij de veteranen, of familie 
heeft die hierbij betrokken was, om 
een bezoek te brengen aan de website 
van de RKSV Nuenen; www.rksvnue-
nen.nl. Hier is een lijst opgenomen 
met de bij RKSV bekende (ex) leden. 
Zij zouden deze lijst graag compleet 
willen hebben met de juiste adressen 
en telefoonnummers. Wilt u deze ge-
gevens doorgeven aan onderstaand 
emailadres. Indien u in het bezit bent 
van bruikbaar materiaal (foto’s, anek-
dotes of i.d.) die de avond op kan vro-
lijken kunt u dit ook melden bij: Peter 
Leltz, tel. 040-2838970/06-20380255, 
e-mail: p.leltz@onsnet.nu.

Anneke Kuijten 
prof in dartsport
Anneke Kuijten van Dartclub De 
Stam uit Gerwen is de eerste profes-
sionele dartster in de provincie 
Noord-Brabant. De 32-jarige Anne-
ke Kuijten woont in Geldrop en is 
gestart als prof onder begeleiding 
van manager Hans Broer van Darts 
Youngstars Management. 

Anneke  speelt al ruim drie jaar com-
petitie voor Dartclub de Stam en nu in 
het eredivisieteam. Sinds kort neemt 
ze deel aan toernooien in heel Europa. 
Zij wil voldoende punten vergaren om 
de Winmau World Masters te berei-
ken. Uiteraard wil zij ook graag mee-
doen aan het Lakeside-toernooi in 
Groot-Brittannië.  Anneke heeft al een 
aantal toernooien op haar naam staan.  
De prof-dartster heeft de CIOS-oplei-
ding op zak, speelde ook volleybal en 
daarna tennis op eredevisieniveau bij 
De Lissevoort in Nuenen. Voor meer 
informatie over deze prof-dartster, zie 
www.annekekuijten.nl. 

Anneke Kuijten van Dartclub De Stam 
uit Gerwen is nu prof in de dartsport.

(foto Cees van Keulen)

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Dames tennisteam 
Nederwetten 
kampioen
Het damestennisteam uit Nederwet-
ten bestaande uit: José van Hugte, 
Marja van Rooy, Marlon Migchels, 
Hilde Thoonen, Coach Ria Renders en 
Annemie Nieweg hebben dit voorjaar 
meegedaan aan de KNLTB Districts-
competitie regio Zuid 2e klasse. On-
geslagen zijn zij kampioen gewor-
den....6 punten los van de nummer 2!



Win een 
EK-snackpakket!

bij Jan Linders Nuenen 
Mail uw originele oranje foto uiterlijk zaterdag 16 juni om 12.00 uur naar smm080@janlinders.nl 

met uw telefoonnummer en naam en win een EK-snackpakket t.w.v. 20 euro. De winnaar 

wordt ’s-middags direct gebeld zodat het pakket vóór de wedstrijd kan worden opgehaald.

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Nuenen
Vincent van Goghstraat 37

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

Op zondag 17 juni, Vaderdag organiseren wij een 
avondvullend amusemenu. Na ontvangst met wijnaperitief, 

zullen wij u verwennen met 8 heerlijke amuses met 
voor de liefhebber bijpassende wijnen. 

De kosten bedragen € 67,50 p.p. 
Alleen gebruik maken van het amusemenu is 

ook mogelijk voor € 39,50 p.p.
(De genuttigde drankjes worden in rekening gebracht).

 * * *
Of

Verras uw vader met een dinerbon van Olijf.
 * * *

Speciaal voor de voetbalvaders onder ons, kunt u genieten 
van lekker eten in combinatie met het zien spelen van 

het Nederlands elftal. 
Bij Olijf kunt u de wedstrijden van onze jongens volgen 

in een aparte ruimte, op een led tv-scherm 
en ondertussen genieten van een heerlijk diner. 

Gezien het beperkte aantal zitplaatsen 
is reserveren gewenst.

 * * *
Uiteraard kunt u op Vaderdag, vanaf 12.00 uur ook gebruik 

maken van onze lunch of a la carte kaart, 
onze verrassingsmenu’s 

of van menu Olijf.

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

 
 
Wegens uitbreiding van onze activiteiten in Nuenen en omgeving,zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers die 
verantwoordelijk zullen zijn voor de dagelijkse gang van zaken in het nieuwe Indoor Carwash Centrum die sinds 
begin oktober gevestigd is op industrieterrein Eeneind I in Nuenen.  
 

(Parttime) Medewerker Autowasstraat - m/v ( 30 uur) 
Als eerste aanspreekpunt voor de klant ben je verantwoordelijk voor het ontvangen van klanten in de wasstraat, het 
eventueel voorbehandelen van de auto’s en het afrekenen van de wasprogramma’s. Het schoonmaken en 
onderhouden van de werkplek hoor tevens bij de werkzaamheden. 
  
Wij bieden: 
 • Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng 
 • Een moderne werkomgeving 
 • Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf 
 • Doorgroeimogelijkheden 
Wij vragen: 
 • Een proactieve en zelfstandige houding.  

• Commerciële instelling  
 • Goede communicatieve eigenschappen en een klantvriendelijke houding; 
 • Beschikbaar in weekenden 
 
 
Ben je geïnteresseerd in een van de vacatures? 
Stuur dan een sollicitatiebrief met C.V. en pasfoto naar: 
CarPro Carwash & Carcleaning 
t.a.v. dhr. J.J. Prosman, Collseweg 22 – 5674 TR Nuenen - of via email: info@carpro.nl 
 

CarPro Carwash & Carcleaning is een jong en dynamisch 
bedrijf, dat gespecialiseerd is in het wassen en poetsen 
van auto's.  

Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

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