
www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

D
ez

e w
ee

k:

Weekdiensten
spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
spoedpost
spoedpost st. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
spoeddienst ApotHeken:
Centrale dienstapotheek eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 040 - 243 66 66
Ma. t/m. vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
extrA openstelling in nuenen:
Apotheek nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.  10 mei GESLOTEN.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur. 
Benu Apotheek kernkwartier,
Hoge Brake 2. 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur. 
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Geboren en getogen Nuenense wordt 100!

Bluesfestival Blues’m Nuenen

‘Van de bluesliefhebber   
voor de bluesliefhebber’
Door Edwin Coolen

‘Groove. Ritme. Drive. De bakermat van veel Westerse muziek.’ De vier 
heren die hier aan het woord zijn over blues, zijn duidelijk liefhebbers van 
deze muzieksoort. Benni Schrurs, Frans van Dommelen, Berry Leurink en 
Frank Reemers, want dat zijn ze, organiseren dit jaar voor het eerst het 
openlucht bluesfestival Blues’m Nuenen. 
‘De plannen voor een bluesfestival 
hadden we al langer. Omdat dit jaar de 
Kleurenkaravaan uitviel, was dit een 
goede gelegenheid’, aldus Benni. ‘We 
doen het samen met Café Schafrath, 
Dinercafé ZINN en restaurant Comi-
go. Wijzelf zorgen voor de muzikale 
organisatie, zoals de programmering 
en de ontvangst van de bands. De ho-
reca doet de rest.’
Benni, Frans en Berry zijn ook de or-

ganisatoren van Sunny Blues Nuenen, 
waarbij er zo’n acht keer per jaar een 
optreden is in Dinercafé ZINN. Voor 
dit festivalproject hebben ze onder-
steuning gekregen van Frank Reemers, 
gitarist bij bluesband MOJO Hand. 
Frank: ‘Blues is breed, de programme-
ring omvat dan ook meerdere stijlen. 
We hebben gekozen voor goeie bands 
uit de regio met veel interactie met het 
publiek.’

Als meest toonaangevende en groot-
ste tuinevenement van Nederland, 
kan de organisatie jaarlijks aan tien-
duizenden bezoekers met trots een 
enorme bloemen- en tuinenpracht 
showen. Ook worden de nieuwste 
trends getoond en staan specialisti-
sche kwekers de bezoekers met raad 
en daad bij voor al hun tuinvragen. Al 
meer dan 1 miljoen mensen bezoch-
ten deze beurs! De 20 editie van Bloem 
& Tuin wordt gehouden van vrijdag 12 
tot en met zondag 21 juli op Landgoed 
Gulbergen in Nuenen.

De organisatie van Bloem & Tuin is 
erg benieuwd wat bezoekers van het 
evenement thuis zelf voor bloemen-
pracht hebben samengesteld. “Reden 
om een wedstrijd uit te schrijven”, ver-
telt organisator John Geven. “Een 
wedstrijd voor de Groenste Vingers 
van Brabant! Tuinieren is de kunst van 
het kweken van planten en bloemen. 
Velen hebben er liefhebberij in. Niet 
alleen als ontspanning, maar zeker 
ook om te kunnen genieten van het 
prachtige resultaat van alle tijd en 
moeite die je erin steekt. Dit is de ul-
tieme manier om aan duizenden men-
sen het resultaat van jouw groene 
vingers te laten zien”, aldus Geven.
 
Drie categorieën
Iedereen met een tuin of balkon en een 
beetje liefhebberij in tuinieren, kan 
meedoen aan de wedstrijd. Er zijn drie 
categorieën: tuinen kleiner dan 200 
vierkante meter, tuinen groter dan 200 
vierkante meter en balkons. Uit alle in-
zendingen worden tien tuinen per ca-

tegorie genomineerd door een vakjury. 
Zij winnen sowieso allemaal toegangs-
bewijzen voor het 10-daagse tuineve-
nement. Eerst zal een jury de 10 
mooiste uit elke categorie selecteren.
 
De jury bestaat uit:
Jacqueline Leenders, Hoofdredactrice 
Bloem&Plant
Frank Smeulders, TTB Smeulders
Hans van der Vleuten, Intratuin
Ad van Heesbeen, Sense of Nature
Lout Donders, Omroep Brabant
 Daarna is aan het grote publiek om op 
de genomineerde tuinen en balkons te 
stemmen. Dat kan van 1 tot en met 15 
juni via de website van Bloem & Tuin.

Professionele Fotoshoot
In elke categorie worden de drie tui-
nen met de meeste stemmen profes-
sioneel gefotografeerd. Deze foto’s 
krijgen een plek op de expositie tij-
dens Bloem & Tuin. Daar kunnen de 
bezoekers tot en met donderdag 18 
juli stemmen. De winnaars zullen vrij-
dag 19 juli op Bloem & Tuin bekend 
worden gemaakt.

Meedoen?
Meedoen kan door drie recente foto’s 
van uw tuin of balkon vóór 25 mei 
2013 te mailen naar wedstrijd@
bloem-en-tuin.nl met een maximale 
grootte van 1MB per foto. Vermeld uw 
contactgegevens in de e-mail. De or-
ganisatie heeft voorwaarden opge-
steld voor de verkiezing van ‘Groenste 
Vingers van Brabant’. Deze voorwaar-
den zijn te lezen op de site www.
bloem-en-tuin.nl.

Met de klok mee: Benni, Berry, Frans en Frank.

Juut van Overbruggen in 1924 op school bij de nonnen, 2e rij van boven, rechts. 

Op 10 mei 2013 is het zover: een geboren en getogen Nuenense wordt 100. 
Temidden van haar familie en vrienden zal mevrouw Juut van Hoorn – van 
Overbruggen een verjaardag vieren, die slechts weinigen zelf meemaken. 

Juut is dan precies een eeuw geleden 
geboren in de schaduw van de linde-
boom, waar haar ouders tegenover het 
gemeentehuis aan de Berg een slagerij 
hadden. Het gezin Van Overbruggen 
- de Rooij telde acht kinderen, van wie 
Juut de zesde was. Zij is de laatste nog 
levende uit het gezin.

Na haar huwelijk in 1954 verliet ze 
haar geboortedorp en ging in Eindho-
ven wonen, waar haar twee kinderen 
werden geboren. Vaak heeft ze Nue-
nen later nog bezocht en gezien dat 

haar geboortedorp in honderd jaar gi-
gantisch veranderd is. Juut houdt erg 
van de muziek van haar dorpsgenoot 
– ook geboren aan de Berg - Gerard 
van Maasakkers, wiens concerten ze 
regelmatig bijwoont. 

Vanuit haar appartement in Stratum is 
de schouwburg niet ver om haar an-
dere favoriet te bezoeken: de zanger 
Ernst Daniel Smid. De honderdjarige 
Juut van Hoorn-van Overbruggen 
houdt ook nog dagelijks via krant en 
TV de politiek en de actualiteit bij. 

Buitengewoon helder van geest wil zij 
daarmee graag nog een aantal jaren 
doorgaan.   

20e Bloem & Tuin 12 tot en met 21 juli

Publieke verkiezing: 
Wie heeft de groenste 
vingers van Brabant?
 
Tuinbeurs Bloem & Tuin houdt in de aanloop naar haar twintigste editie de 
verkiezing voor de Groenste Vingers van Brabant. De wedstrijd is een ini-
tiatief van tuinbeurs Bloem & Tuin, het gerenommeerde tuinmagazine 
Bloem & Plant en Intratuin. Het verloop van de wedstrijd is te volgen via 
Omroep Brabant en diverse media.

‘Het festival is ook een beetje uit nood 
geboren. Er zijn steeds minder moge-
lijkheden in de buurt om live blues te 
zien. Het Park is een mooie locatie en 
omdat het in de openlucht is, voor ie-
dereen toegankelijk. Blues is gemoe-
delijk. Die bands die komen optreden, 
doen het ook puur uit liefhebberij. Net 
als wij, trouwens. We willen de blues 
levend houden en nieuwe en geves-
tigde muzikanten een podium bieden’, 
aldus de vier bluesliefhebbers.

Blues’m Nuenen
Op zaterdagavond 18 mei begint het 
festival met een opwarmer in café 
Schafrath met The Generators. Zij 
spelen een mix van rootsmuziek.Op 
zondag 19 mei spelen vanaf 13.30 uur 
verschillende bands op het podium         
in het Park. Uit Eindhoven komt 
Hootenanny Jim met de bekende Ad 
van Meurs, met een gruizige blues. 
Denk bij Nolles Bluesband uit Tegelen 
aan blues van Rory Gallagher tot de Red 
Devils. Het viertal van Deep & the Du-
des spelen obscure originals en eigen 
composities. 

Jeremy and the Groovebreakers hebben 
al eerder in Nuenen op het podium ge-
staan. De band met de pas 21-jarige gi-
tarist speelt Texas Blues, Westcoast en 
Swing Blues. Het festival zal rond 20.00 
uur worden afgesloten.

Wereldwinkeldag 
11 mei
Zaterdag 11 mei van 10.00 tot 17.00 
uur houdt De wereldwinkel aan de 
Berg 28b de Wereldwinkeldag. Kom 
kijken en proeven! Hier kunt u leuke 
cadeautjes vinden voor Moederdag 
maar natuurlijk ook voor u zelf. Voor 
meer informatie: 040-2839195 en 
www.wereldwinkelnuenen.nl.

Country dansen 
in Mariahout
Zaterdagavond 11 mei organiseert 
The Black Longhorn weer de maan-
delijkse Country Dance Party op 
CD muziek in de zaal van het Buurt-
huis in Mariahout. Dit keer dus 
eenmalig op de tweede zaterdag 
van de maand. 

Alle populaire line- en partnerdansen 
worden zoals altijd keurig achter el-
kaar gezet door Country-DJ Henk. De 
nadruk ligt hierbij op echte country 
muziek. Volop genieten dus en alleen 
kijken mag ook. Aanvang is 20.00 uur 
in Buurthuis, Bernadettestraat 43, 
Mariahout. Telefonische info: 0499-
422088.
Meer info? Website: www.blacklong-
horn.nl of email: info@blacklonghorn.
nl.

Kienen in Lieshout
Op 10 mei is er weer kienen met de 
Katholieke Vrouwenvereniging Lies-
hout  in het Dorpshuis aan de Groten-
hof in Lieshout. De avond begint om 
20.00 uur en de zaal is vanaf 19.00 
open. Iedereen is van harte welkom.
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Blote voeten tegen 
zomersproeten
Door: Mariët Jonkhout

Deze week is het Hemelvaart. Voor de meesten een lekkere vrije dag en van-
wege de andere vrije dagen die er ook de afgelopen week zijn geweest, zoals 
het kroningsfeest en bevrijdingsdag, een goede aanleiding om er voor een 
kortere of langere tijd tussenuit te gaan. Hemelvaart, de dag waarop gevierd 
wordt dat Jezus ‘opgevaren’ is naar God om daar aan zijn rechterhand plaats 
te nemen, de gelovigen bij te staan en mee te regeren.

Buitenspeeldag in Nuenen

Scoor een Victor Veilig Pop
Op heel veel plaatsen in het land organiseren vele vrijwilligers op woensdag 
12 juni weer de jaarlijkse Buitenspeeldag. Want ‘buiten spelen’ is leuk. En 
‘buiten’ is de plek waar kinderen vriendjes ontmoeten, kunnen bewegen en 
zich vrij voelen. Vellig Verkeer afdeling Nuenen wil dit initiatief in onze 
gemeente graag ondersteunen.
De buitenspeeldag moeten ouders, 
buurtbewoners en andere geïnteres-
seerden zelf organiseren. Op de web-
site www.buitenspeeldag.nl staat al-
lerlei nuttige informatie. Zo zijn er op 
deze website draaiboeken, promotie-
materialen en vele tips te vinden, bij-
voorbeeld over het aanvragen van ver-
gunningen en veiligheidspoppen, het 
vinden van financiering en het betrek-
ken van kinderen en lokale jeugdclubs 
bij de organisatie van activiteiten tij-
dens de Buitenspeeldag. Lokale orga-
nisatoren die zich aanmelden via  
www.buitenspeeldag.nl  ontvangen 
een handig en leuk actiepakket. Dit 
actiepakket bevat naast promotiema-
terialen ook leuke buitenspeelcadeau-
tjes, die zij op woensdag 12 juni kun-
nen uitdelen aan kinderen die komen 
buitenspelen. 

Eén middag in het jaar kan de straat of 
het woonerf worden afgesloten voor 
het verkeer zodat de kinderen alle 

ruimte hebben om buiten te spelen. 
De Buitenspeeldag is hiervoor een ge-
schikt moment. Veilig Verkeer Neder-
land geeft aan 200 organisatoren maar 
liefst 2 Victor Veilig poppen weg! De 
Victor Veilig pop alarmeert bestuur-
ders dat er kinderen in de buurt zijn 
en de grote ‘SLOW!’ sticker herinnert 
eraan vaart te minderen. Handig om 
in te zetten tijdens de Buitenspeeldag!
Veilig Verkeer afdeling Nuenen vindt 
de Buitenspeeldag eveneens een zeer 
geschikt moment om eens kritisch te 
kijken naar de verkeersveiligheid in 
uw straat. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met de secretaris 
Jacques Weterings, tel. 040- 2833810 
of mail naar VVN.Nuenen@onsnet.nu

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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Machtiging en Mandaat een reguliere omgevingsvergunning verleend 
voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 
 
02/05/ N-HZ-2013- Eeuw Bouwen bouwwerk.  Oprichten 02/05/ 
2013 0040 Driessestraat Gebruiken gronden  dakkapel 2013  
  8 of bouwwerken in  aan voorzijde   
   strijd met  woning   
   bestemmingsplan    

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	de	heer	Hems	en	mevrouw	Pijs	(cafe	Ons	Dorp)	is	een	onthef-

fing verleend voor het schenken van zwakalcoholhoudende dran-
ken op het uitgebreide terras tijdens de Triathlon op 30 juni 2013 
(verzenddatum 1 mei 2013);

•	 aan	de	Coovelse	Menners	zijn	vergunning	en	ontheffingen	verleend	
voor het organiseren van een paardensportspektakel op 7 juli 2013 
op het privé-terrein van de familie Henkelman (verzenddatum 1 
mei 2013);

•	 aan	 Bloem	 &	 Tuin	 Evenementenburo	 B.V.	 zijn	 vergunningen	 en	
ontheffingen verleend voor het organiseren van de jaarlijkse tuin-
beurs	Bloem	&	Tuin	in	de	periode	van	12	tot	21	juli	2013	op	het	
voormalige steenoventerrein (Refelingse Heide) van het Landgoed 
Gulbergen (verzenddatum 2 mei 2013);

•	 aan	de	ondernemers	van	Dinercafe	Zinn,	Cafe	Schafrath	en	Co-
migo zijn vergunning en ontheffingen verleend voor het organise-
ren van een evenement onder de naam “Blues ‘m Nuenen” in het 
Park	 op	 eerste	 pinksterdag	 19	 mei	 2013	 (verzenddatum	 6	 mei	
2013);

•	 aan	de	bewoners	van	Biesveld	zijn	vergunning	en	ontheffing	ver-
leend voor het organiseren van een straatbarbecue in de straat 
Biesveld	op	22	juni	2013	(verzenddatum	6	mei	2013);

•	 aan	Zwem	&	Polovereniging	Nuenen	 is	een	vergunning	verleend	
voor	het	organiseren	van	een	bingo	op	26	mei	2013	bij	sportcen-
trum	de	Drietip	aan	de	Sportlaan	(verzenddatum	6	mei	2013).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage 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 bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
college	van	burgemeester	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.

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

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
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende 
website: www.nuenen.nl

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Op donderdag 9 en vrijdag 10 mei is het gemeentehuis gesloten in 
verband met Hemelvaart. 

COLLECTE
In de week van 12 mei t/m 18 mei 2013 wordt gecollecteerd door St. 
Longfonds.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft Hemelvaartsdag 9 mei 2013 a.s. aange-
wezen als koopzondag voor de bedrijven uit gebied I, II en III. Dit wil 
zeggen dat alle bedrijven binnen de gemeente Nuenen c.a. op deze 
dag geopend mogen zijn.

AFVAL INZAMELING MET HEMELVAART:
Op donderdag 9 mei wordt er geen afval opgehaald. Hieronder vindt 
u de juiste inhaaldagen. 
•	 Papier: De route van papier waar de inzameling overdag is wordt 

VRIJDAG 10 MEI. 
•	 Restafval en plastic: De route van plastic en restafval van 9 mei 

wordt ZATERDAG 11 MEI 
Biedt uw papier/afval/plastic tijdig aan, de route start in om 07.30 
uur,	de	inzamelaar	kan	een	andere	route	rijden.	Voor	alle	informatie	
over afval : Zie uw persoonlijke afvalwijzer; www.nuenen.nl / afval en 
milieu/ afvalkalender, vul hier uw postcode en huisnummer in.
Ziet u zaken die niet kloppen, meldt dit dan via gemeentehuis@nue-
nen.nl	of	bel	040	2631631

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders van 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Nuenen c.a. bekend de navolgende aanvragen om omgevingsvergun-
ning te hebben ontvangen voor:

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier	 29/04/2013	 N-HZ-2013-0051	 De	Pinckart	4	 Vestigen	van	een	detailhandel		
    in tegels en sanitair 

 

Deze aanvragen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Hiertegen kan 
geen bezwaarschrift worden ingediend. Dit kan pas nadat omgevings-
vergunning is verleend.

ONTVANGEN 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:	Backstage	Chevy	Club	voor	het	organiseren	van	een	

American	Car	Meeting	in	de	periode	van	6	tot	en	met	8	september	
2013 op het terrein van strandbad Nuenen;

•	 Aanvrager:	Stichting	Jeugd	en	Jongerenactiviteiten	Gerwen	voor	
het organiseren van de 7e kindervakantieweek in Gerwen in de 
periode van 31 juli 2013 tot en met 2 augustus 2013 op een terrein 
aan de Huikert.

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) in het gemeentehuis, Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

INGETROKKEN AANVRAAG  
OMGEVINGSVERGUNNING

Soort Datum Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  intrekking  Nummer    

Regulier	 03/05/2013	 N-HZ-2013-0029	 Populierenhof	14	 Wijzigen	entree	
 

VERLENGEN BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING MET ZES WEKEN

Soort Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  Nummer    

Regulier	 N-HZ-2013-0028	 Voirt	2B	 Verbouwen	winkelpand	  

VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
Er	 is	 ingevolge	 het	 Besluit	 Algemene	 Voorwaarden	 en	 Bepalingen	

Had ik met Pasen al iets met getallen, 
nu ik me een beetje verdiep in het ge-
beuren rondom Hemelvaart, kom ik 
opnieuw het getal 40 tegen. Hemel-
vaart valt namelijk precies 40 dagen na 
eerste Paasdag, en dus 40 dagen na de 
opstanding van Jezus. Hierdoor valt 
het als feestdag altijd op een donder-
dag. Een beetje door mijmerend, be-
denk ik dat carnaval dan alweer 80 da-
gen geleden is, want de vastentijd, 
meteen aansluitend aan carnaval 
duurt tot Pasen ook 40 dagen. De tijd 
gaat toch wel snel, ook dit jaar weer.

Zou het een bewuste keuze zijn dat er 
ook tussen Pasen en Hemelvaart 40 
dagen zitten? Als dit zo is waarom valt 
Pinksteren dan 10 dagen later? Het 
zijn vragen waarop ik het antwoord, in 
dit geval aan mezelf, schuldig moet 

blijven. Toch wel nieuwsgierig gewor-
den, surf ik maar weer eens over het 
Internet en heel snel vind ik wat ik wil 
weten.

Blijkbaar was Hemelvaart in vroeger 
dagen geen apart gevierd feest. 40 da-
gen na zijn opstanding vertoonde Je-
zus zich volgens de verschillende Bij-
belboeken voor de laatste keer aan zijn 
volgelingen, waarna 10 dagen later de 
neerdaling van de Heilige Geest volg-
de, met Pinksteren. Dit is eeuwenlang 
samen als één feest tijdens Pinksteren 
gevierd. Pas in de vijfde eeuw werd 
Hemelvaart los gezien van Pinksteren 
en werd het gevierd als afsluiting van 
het Paasfeest, met het doven van de 
Paaskaars tijdens de kerkdienst.

Naast de viering van Hemelvaart in 

het Christendom werd al eeuwen eer-
der vanuit de Germaanse tijd gevierd 
dat de dauw op een bepaald moment 
in het jaar genezende krachten zou 
hebben. Mensen stonden met zonsop-
gang, om 3 uur ’s nachts op om met 
hun blote voeten zingend en dansend 
door het gras te lopen. Het zogenaam-
de dauwtrappen. De genezende en 
magische werking van de dauw be-
stond eruit dat ouderdom bestreden 
zou worden, huidaandoeningen gene-
zen werden en zomersproeten voor-
komen zouden worden.

Uiteindelijk is deze dag, net als Kerst-
mis, een gezamenlijke Christelijke en 
heidense feestdag geworden en werd 
het dauwtrappen ook in verband ge-
bracht met de in de vroege ochtend 
gehouden processies van Hemelvaart.

In dit geval zijn de 40 dagen tussen Pa-
sen en Hemelvaart eerder toeval dan 
dat het een bewust bedacht geheel is. 
Toch blijft het wel een feit; Hemel-
vaart valt 40 dagen na Pasen, 10 dagen 
voor Pinksteren en dus altijd op een 
donderdag.

En in de hoop mijn zomersproeten dit 
jaar iets minder te laten zijn, zet ik 
mijn wekker op kwart voor drie en ga 
heerlijk met mijn blote voeten genie-
ten van het gras.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

  

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 10 & 11 mei: 

Babyleaf, per zakje  ....................... 1,49
Spinazie, per kilo  ........................... 0,99
Verse Vijgen, 2 stuks  .................. 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 13 mei:

Witte kool, panklaar, 1/2 kilo  ....... 0,69
DiNSDag 14 mei:

Wokgroenten, panklaar, 1/2 kilo  . 0,99
WOeNSDag 15 mei:

raapstelen, 2 bosjes  ................... 1,35
DONDerDag 16 mei:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo  ....... 0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week VaN 10 t/m 16 mei:

Bieslook, per pot  ........................... 0,99
tommies, per pot  .......................... 1,69
ei-salade, 250 gram  ...................... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

www.bakkerijverhallen.nl
Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 283 13 93 / 284 03 47

Aanbiedingen KERSVERS

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Heerlijk 
Bosvruchten-
taartje
Van € 7,25. Voor € 6,15

Brood van de maand
Cholesterolverlagend Liv brood

voor maar € 2,30

Wij hebben alles voor een 
goed Moederdagontbijt!

Mini Varkens
Rollade 
“Met GRATIS Roomsaus” 
100 gram ......................................1,50
Carpaccio Spies
“Puur Runds”, 100 gram...........2,45
100 gr. Gebr. Gehakt +
100 gr. Boterhamworst ..1,95
Gerookte Kipsalade
“Uit eigen Keuken”
100 gram .........................................1,95
Sweetheart
100 gram .........................................1,65 
 Voor de Best Belegde Broodjes!!!

mOeDerDag iDee!

SPecial

kOOPJe

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

• Renovatie • Nieuwbouw • Herstel • Houtrot • Spiegels • Decoratie

Kerkakkers 1 • 5674 RP Gerwen
040 - 283 56 19 • 06 - 54 75 76 94

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

ZAT 11 MEIZAT 11 MEI

MA 6 MEI MA 6 MEI

NA 6% BTW OP VERBOUWEN NU OOK SLECHTS 6% BTW OP SANITAIR & TEGELS!!

LIKE SANI-DUMP NEDERLAND
OP FACEBOOK EN MAAK 
KANS OP TE GEKKE PRIJZEN!

Hemelvaartgeopend!9 MEI

SANI-DUMP NUENEN - DE HUUFKES 19A

KIJK VOOR ALLE             VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NLKIJK VOOR ALLE             VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL22

*Alle Sani-Dump winkels zijn geopend op Hemelvaartsdag 9 mei! 

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

PSssst... 
Vaders opgelet, niet vergeten:
Zondag 12 mei Moederdag!

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

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

Daarom op
10 en 11 mei:

20% Korting
op alle aankopen*
*uitgezonderd aanbiedingen

MOEDERDAG 

verwennerijmoederdag
met
aardbei

10,95

harde wener bodem
met ’n vulling van spijs
en banketbakkersroom
en daarbovenop
heerlijke verse aardbeien
met slagroom

MOEDERDAG
AARDBEIENTAART

verwennerijmoederdag
met
aardbei

10,95

harde wener bodem
met ’n vulling van spijs
en banketbakkersroom
en daarbovenop
heerlijke verse aardbeien
met slagroom

MOEDERDAG
AARDBEIENTAART

verwennerijmoederdag
met
aardbei

10,95

harde wener bodem
met ’n vulling van spijs
en banketbakkersroom
en daarbovenop
heerlijke verse aardbeien
met slagroom

MOEDERDAG
AARDBEIENTAART

Actie geldig van 8 t/m 15 mei:
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Uit d’n hoek…
PSV

Philips bestaat dit jaar 100 jaar. PSV bedoel ik dan. Een feest zonder kampioen-
schap, weer hebben ze het laten liggen. Op de tweede plek geëindigd, in ieder 
geval op doelsaldo. Dat geeft recht op voorronde Champions League, ergens in 
juli. De laatste jaren heb ik geen seizoenkaart meer en daar heb ik nog geen spijt 
van gehad. 
 Het sportieve hoogtepunt in die 100 jaar is natuurlijk de finale tegen 
Benfica in 1988. PSV won eerst in de halve finale van Real Madrid dat al Napoli, FC 
Porto en Bayern München had uitgeschakeld. Een leuk detail is dat Eindhoven 
nog steeds de kleinste stad is met een Europacup I/Champions League. Ik heb 
nog ergens het T-shirtje dat ik droeg in Stuttgart, met een PSV-bulldog erop. Zal 
wel niet meer passen.
 Romario die drie keer scoorde in de wedstrijd tegen Steaua Boekarest. 
Theo Maassen die een beker ontvreemdt. Willy en René van de Kerkhof die tij-
dens het eten weigeren op te staan voor de ‘heren’ van Ajax en Feyenoord. PSV 
schakelt het Barcelona van Cruijff en Neeskens uit in 1978. Berry van Aerle,  Theo 
Lucius, Ernest Faber. De penalty van Van Breukelen, het doelpunt van Linskens.
 Verhalen maken een club groot. Maar niet de verhalen van het afgelo-
pen seizoen.

Edwin Coolen

Boordhuys verbouwd en 
vernieuwd: Room XXL
Door Elwien Bibbe

Het Boordhuys is een luxueus vergaderhuis, landelijk gelegen en in 2009 
fraai gerenoveerd met behoud van haar authentieke karakter. Het oorspron-
kelijk huis dateert uit 1900. Toevallige voorbijgangers zal het niet gauw 
opvallen hoe groot dit pand aan het        Boord eigenlijk is. Maar het beschikt 
over verschillende sfeervol ingerichte kamers en een tuin waarin gasten 
zich op verschillende terrassen kunnen terugtrekken en ontspannen. Voor 
gasten die na een lange dag niet meer willen reizen bestaat er ook de moge-
lijkheid om te overnachten.

Inmiddels is Karin van der Grinten 
een nieuwe uitdaging aangegaan. Met 
de uitbouw ‘Room XXL’ beschikt het 
Boordhuys nu over een nieuwe ruim-
te, waarin zeker 100 gasten kunnen 
zitten. Samen met de gastvrouwen 
Gaby van Heugten en dochter Karlijn 
zorgen zij dat het hen aan niets ont-
breekt. Ook ging de tuin op de schop, 
werd de bestrating aangepast en be-
schikt deze unieke locatie in het Dom-
meldal over 75 verharde parkeerplaat-
sen op eigen terrein. Daarmee nemen 
de mogelijkheden toe.

Een verwenadresje waar u zich met-
een thuis voelt. Waar de sfeer, de aan-
dacht en de onvermoeibare gastvrij-
heid warm aanvoelen. Dat is wat Karin 
beoogt met het Boordhuys. Zakelijke 
vergaderen, creatieve sessies, teamda-
gen in een prettige omgeving. Privacy 
in combinatie met persoonlijke be-
trokkenheid. Met culinaire verrassin-
gen  en dinermogelijkheden. “Wij ma-
ken bijna alles zelf, maar we nodigen 
ook chef-koks uit om bij ons te komen 
koken.” Room XXL is geschikt voor 
presentaties aan een groter publiek en 

de licht ingerichte ruimte met vide 
leent zich ook voor trouwerijen, re-
cepties en andere feestelijkheden. En 
als het mooi weer is kunnen de tuin-
deuren open en kan een gezelschap 
zich ook buiten vermaken. De intieme 
sfeer van Room XXL maakt de ruimte 
ook geschikt voor condoleances en 
rouwdiensten. “Voor nabestaanden is 
het heel waardevol om op een fijne 
manier afscheid te kunnen nemen, of 
na een begrafenis of crematie nog 
even met elkaar na te praten in een 
persoonlijke omgeving”.

Opening Room XXL
Karin, Karlijn en Gaby willen u graag 
de nieuwe ruimte laten zien. Op don-
derdag 16 mei bent u tussen 16.00 en 
17.30 uur van harte welkom om de 
nieuwe locatie te bekijken. In verband 
met de voorbereidingen wel graag 
vooraf aanmelden. Dat kan door een 
mail te sturen naar Karinvdgrinten@
boordhuys.nl of telefonisch via tel. 06 
53 153 864.

Meer weten over het Boordhuys, kijk 
op www.boordhuys.nl

Koffieconcert op zondagochtend 
Theater Het Klooster 
De school voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit te Eindhoven organi-
seert op zondagmorgen 12 mei een zomerconcert.
  
Diverse muziekscholen en conserva-
toria hebben jonge talenten die deel 
uitmaken van de top. Door middel van 
de ‘Art in Listening’ concerten krijgen 
zij de gelegenheid om hun muziek-
kunsten tentoon te spreiden, ervaring 
op te doen en zo dus ook om hun ta-
lent verder vorm te geven en te ont-
wikkelen. 
 
De aanvang van het concert is vanaf 
10.00 uur met een kopje koffie of thee 
en om 11.00 uur begint het daadwer-
kelijke concert met deze keer werken 
van Jolivet, Mertz, Rodrigo, Prokofiev, 
Bernstein, Arditi en Mozart. Om 
12.30 uur komt er helaas een einde 
aan deze voorstelling. 
 
Naast de standaard tickets zijn er ook 
diverse arrangementen te boeken. Zo 
is er een arrangement waarbij je kan 
genieten van het koffieconcert met 

aansluitend een lunch bij Auberge 
Vincent voor € 23,50 per persoon. 
 
Daarnaast is er ook nog een speciaal 
arrangement van € 34,50 per persoon 
waarbij je naar het koffieconcert gaat, 
daarna een lunch hebt bij Auberge 
Vincent en na de lunch ook nog een 
bezoek brengt aan de expositie bij het 
van Goghmuseum Vincentre met 
daarbij een rondleiding met gids langs 
Van Gogh locaties. Wilt u meer infor-
matie over deze arrangementen, kijk 
dan op: www.vangoghvillagenuenen.
nl/arrangementen/theater.aspx. Wilt 
u meer informatie over de voorstel-
ling, kijk dan op www.hetklooster.org.

Toegangskaarten kosten € 9,50 inclu-
sief koffie of thee voorgaand aan de 
voorstelling. Kaarten kunnen 24 uur 
per dag besteld worden via de website 
www.hetklooster.org

Nuenense Art Dumay 
reist met Kunst & Curiosa 
Evenement door regio
Naast het houden van lezingen organiseert Kunsthandel Art Dumay tegen-
woordig een paar keer per jaar haar Kunst & Curiosa Evenement op diverse 
locaties in de regio. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om kunst te laten 

Nationale molendag 2013
Ambacht molenaar 
wordt immaterieel 
cultureel erfgoed
Op 7 mei maakte Ineke Strouken, 
directeur van het Nederlands Cen-
trum voor Volkscultuur en Immate-
rieel Erfgoed (VIE) bekend dat het 
ambacht van molenaar opgenomen 
is op de Nationale Inventaris van 
het Immaterieel Cultureel Erfgoed 
in Nederland. 

Dit deed zij door de officiële plaquette 
met het logo van de Nationale Inven-
taris te overhandigen aan Eric Zwij-
nenberg oprichter van Het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars, tijdens de fees-
telijke aftrap van de Nationale Molen-
dag 2013 op molen Het Jonge Schaap 
op de Zaansche Schans.

Op 11 en 12 mei vindt de Nationale 
Molendag plaats. Tijdens dit weekend 
zetten meer dan 900 molenaars hun 
molen open voor het publiek. Nuenen 
kent drie molens: windmolen de Roos-
donck en de Opwettense en Hooy-
donkse watermolen. In Tongelre ligt 
de Collse watermolen.

taxeren op het schilderijenspreek-
uur bij de kunsthandel aan het Park 
75. Elke zaterdag vindt dat spreek-
uur plaats. 

De grotere evenementen echter trek-
ken veel belangstelling. De onlangs 
gehouden Kunst & Curiosa Dag op 
Kasteel Geldrop trok meer dan 400 
bezoekers. Op 25 en 26 mei reist Art 
Dumay met haar taxatieteam af naar 
Kasteel Maurick in Vught.  Het is een 
nieuwe ontwikkeling in het portfolio 
van Art Dumay die 12 jaar geleden be-
gon in het Nuenense. Volgens Paul en 
Melanie Dumay is de behoefte van 
mensen om te weten wat zij aan waar-
devolle spullen in huis hebben groot 
en groeit deze alleen maar. Voor hen 
reden om dit initiatief verder te ont-

wikkelen. Er zijn vergevorderde plan-
nen om dit evenement groots te orga-
niseren in het Evoluon in oktober of 
november 2013. 

Maatschappelijk ondernemen
Ook worden er taxatiedagen gehou-
den voor kringloopbedrijf Het GOED. 

Gaby van Heugten, Karin van der Grinten en dochter Karlijn in de Room XXL.

Citaat van de Week

Uit: “170 citaten van de 20ste eeuw   
en daarna”. Gelezen door Eelke Jager.

‘Wat zonder bewijs kan worden beweerd, 
kan zonder bewijs worden afgewezen.’

Christopher Hitchens – 
journalist, criticus (1949-2011)

De Nuenense kunsthandel werd bena-
derd door deze organisatie die zich sa-
men met gemeenten en partners op 21 
locaties inzet voor werkgelegenheid 
en duurzaamheid door hergebruik 
van goederen. In deze tijden is maat-
schappelijk ondernemen door duur-
zaamheid een groot goed.   Het team 
van Art Dumay zal dan ook haar 
steentje bijdragen door op de locaties 
gedurende het jaar gratis te taxeren. 
Daarnaast zal de kunsthandel het per-
soneel van Het Goed in regio Zuid 
gaan trainen. Wanneer is iets kunst en 
wanneer curiosa? Een mooie nieuwe 
uitdaging voor dit Nuenense bedrijf. 
De gehele taxatieagenda vindt u onder 
http://www.artdumay.nl/lezingen/
kunst-curiosa-evenement

Gemeenschapshuis Enode 
energieneutraal
Op de eerste mooie voorjaarsdag leverden op 7 april de 30 panelen op het 
Gemeenschapshuis Enode van de wijk Eeneind meer dan 45kWh terug aan 
het elektriciteitsnet. Inmiddels zijn de afgelopen maand al vele honderden 
kilowatturen gevolgd. Samen met de lokale coöperatie Morgen Groene 
Energie werd dit indrukwekkende zonnecellenproject ontwikkeld als 
onderdeel van het IDOP project Eeneind.

De Stichting die dit gebouw beheert 
realiseert met deze investering een be-
langrijke reductie van de vaste lasten. 
Deze panelen zorgen er nu voor dat 
het gebouw voor wat betreft het jaar-
lijkse verbruik van elektra nagenoeg 
energieneutraal opereert. Dat is goed 
voor het milieu en levert een mooie 
kostenbesparing op voor het Gemeen-
schapshuis Enode.
  
Samen met de intelligente LED-straat-
verlichting op Eeneind kan dit de basis 
vormen van het verder energieneu-
traal maken van de kern Eeneind. Op 
het huis naast het Gemeenschapshuis 
Enode ziet u ook al zonnepanelen lig-

gen. Deze zijn reeds bij de eerste col-
lectieve inkoopronde van Morgen 
Groene Energie geïnstalleerd. 

Voor meer informatie over de realisa-
tie van zonnepanelen op uw huis, be-
drijf of vereniging kunt u terecht bij de 
vrijwilligers van Morgen Groene 
Energie. Neem contact op via de web-
site www.morgengroeneenergie.nl .

Wilt u meer informatie over het IDOP 
project Eeneind of de zonnepanelen 
op Gemeenschapshuis Enode? Dan 
kunt u contact opnemen met Hans 
Rikze van de wijkraad Eeneind: hans.
rikze@wijkraadeeneind.nl

Zonnepanelen op Gemeenschapshuis Enode.



TE koop aangeboden (bemiddeling)

Zeer mooie VolVo s60 d5 geartronic
Automaat • febr. 2005 • ± 225.000 km • o.a. leren bekleding + navigatie

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

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

info@maisontresbonne.nl |  www.maisontresbonne.nl

De Hooge Akker 23, 
5661 NG Geldrop. 

T 040 283 12 05 
F 040 244 87 47

Harry Smulders
M 06 5335 3814

Auto Service Verbroekken

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

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

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

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

Een groot assortiment
tuinplanten - hangpotten

& groenteplanten

DagElijks vErsE
(gEschilDE) aspErgEs

& aarDbEiEn

hemelvaartsdag 
geopend

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

Hemelvaartsdag 9 mei:
kunt u genieten van een heerlijke lunch of van een 

avondvullend diner bij Olijf.
Vanaf 12.00 uur, kunt u gebruik maken van zowel 

onze  kleine- als onze grote kaart.
___________________________________________

Moederdag 12 mei:
Laat uw moeder genieten van:

• een heerlijke lunch. 
Vanaf 12.00 uur kunt u gebruik maken

van zowel onze kleine- als onze grote kaart.
óf

• van een avondvullend diner.
Bestaande uit 3, 4 of 5 gangen of uit onze 

a la carte gerechten.

      Op 12 mei (Moederdag) én op maandag 13 mei 
serveren wij ook een 

• speciaal 5 gangen aspergemenu.
Het menu zal bestaan uit een voorgerecht, 

1e tussengerecht, 2e tussengerecht, hoofdgerecht 
en een dessert.

De kosten van dit menu bedragen € 67,50 per persoon. 
Dit is inclusief 5 bijpassende glazen wijn.

      Alleen gebruik maken van dit aspergemenu 
kan ook, voor € 39,50 per persoon 

(de genuttigde drankjes worden in rekening gebracht).
óf

• Verras uw moeder met een dinerbon van Olijf.

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

  

HET WAS GEWELDIG!!!  
Lieve mensen, wat hebben we weer een mooi feest gehad, 
het laatste koninginnendagfeest op 29 en 30 april. Maar wel 
een heel mooi feest, en daar willen we toch wat mensen extra 
voor bedanken. 
•	 Als	eerste	alle	muzikanten,	TOP!
•	 Dan	de	sponsoren	GEWELDIG!
•	 De	Rond	de	Linde,	voor	een	prachtige	Koninginnendagkrant!
•	 Het	LON	voor	de	prachtige	filmpjes	en	beelden!
•	 Albert	Hoving,	van	het	Oranje	Comité,	voor	het	regelen	van	
de	beelden	op	het	scherm!

•	 En	als	laatste,	maar	zeker	wel	het	belangrijkste	de	horeca	
van	Nuenen;	Café	Rene,	Ons	Dorp,	De	Zinn,	Café	Schafrath	
en	Comigo,	om	dit	SUPER	feest	financieel	weer	mogelijk	te	
maken	voor	heel	Nuenen!

Tot volgend jaar en op naar de eerste Koningsdag

Groeten	Monique	Gevers	en	Sjors	Driessen

www.123restaurants.eu De chevelingse
in-Loop

Tapperij - restaurant

PARKSTRAAT 20A - NUENEN | TEL. 040 - 283 54 42

OP IS STROP • WEG IS PECH

OPHEFFINGS UITVERKOOP

KORTINGEN TOT 60%

nieuw

Tuinberging met veranda

Schaduwgordijn Schommel Henneke Speeltoestel Willem Duikelstang
 289,-

 199,-

Cottage prieel Hangstoel met kanoenen kussen
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NABEWERKEN
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www.twitter.com/deronddelinde
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Politieberichten
Woninginbraken
Het aantal woninginbraken is sinds de publicatie in Rond de Linde gedaald. In de 
maand april is er twee keer ingebroken. Tijdens een van deze inbraken zijn de da-
ders betrapt en gevlucht. Verder is er een poging tot woninginbraak geweest en 
werd er een keer in een woning binnengeslopen. Ook zijn er 2 fietsen uit garages 
weggenomen. In totaal heeft de politie dit jaar van januari tot en met april 35 wo-
ninginbraken geregistreerd, waarvan 7 pogingen. In dezelfde periode van 2012 
ontving de politie 50 aangiften van woninginbraak of pogingen.De eerdere op-
roep in Rond de Linde om te attenderen op woninginbraken en het melden van 
verdachte situaties, heeft ook geleid tot meer meldingen. Ook lijken mensen 
alerter. Gebleken is dat er potentiële woninginbrekers zijn “betrapt” nog voor ze 
hun slag konden slaan. Dit vooral door extra oplettendheid van omwonenden. 

Overzicht woninginbraken Geldrop-Mierlo-Nuenen. Maand April 2013. 

Zakkenrollerij/wisseltrucs
Bij de politie zijn de afgelopen weken meldingen binnengekomen van zakkenrol-
lerij en wisseltrucs in het centrum van Nuenen. Zo werd er gevraagd om geld te 
wisselen waarbij, zelfs na 3 keer hertellen, bleek dat van eerlijk wisselen geen 
sprake was geweest. Ook geld geven aan bedelende mensen bleek niet helemaal 
zonder risico. Twee keer gebeurde het dat mensen, nadat ze een klein bedrag 
hadden gegeven, werden omhelst als vermeende dank. Bleken wel dure omhel-
zingen omdat daarbij ook nog eens geld uit de zakken van de weldoeners werd 
gestolen.

Inbraak in bestelauto
In de nacht van 27 op 28 april werd er in Nederwetten ingebroken in een bestel-
auto. De gereedschappen die in deze bestelauto lagen werden gestolen. 

Hennepresten in brand gestoken
Op de Schoutse Vennen werd in de nacht van 28 op 29 april een brandje ontdekt. 
Na onderzoek bleek dat er waarschijnlijk restanten van een hennepkwekerij wa-
ren gestort die in brand gestoken werden. 

Rijden zonder rijbewijs
Op 29 april controleerde de politie op de Geldropsedijk in Nuenen een automo-
bilist die geen rijbewijs bleek te hebben. Ook moest hij nog een openstaande 
boete van € 300,= betalen. Deze betaalde hij op het bureau. Hij verklaarde dat hij 
al 15 keer was bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs en dat hij daarvoor al was 
veroordeeld tot 6 weken hechtenis. Hij was in beroep gegaan omdat hij de straf te 
hoog vond. Ook vertelde hij dat het hem niet lukte om het theorie-examen te ha-
len. “Er worden rare vragen in het examen gesteld” vertelde hij. De reactie van de 
politie: opnieuw een proces-verbaal voor deze 23-jarige Eindhovenaar en wach-
ten op het oordeel van de rechters.

Onder invloed van GHB
In de nacht van 2 op 3 mei heeft de politie een auto in het buitengebied van Nue-
nen aangetroffen, waarin een naakte man zat. Deze bleek niet aanspreekbaar, 
maakte wilde bewegingen en was niet te kalmeren. Na een behandeling in het 
ziekenhuis en weer tot rust gekomen, bleek dat deze man harddrugs gebruikt 
had in de vorm van GHB. Hij vertelde zich niets te kunnen herinneren van zijn 
opmerkelijk gedrag. 

Vogelwandeling 
in de Boktse Beemden
Op maandag 13 mei nodigt IVN Nuenen iedereen uit om mee te gaan wan-
delen in natuurgebied Boktse Beemden. Een kleinschalig landschap, met 
veel houtwallen en vochtige weilanden tegen de Dommel aan. Een interes-
sant gebied voor vogel- en plantenliefhebbers.

Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf Het Klooster, Park 1 Nuenen.  Start wandeling 
iets later vanaf de hoek Italielaan/Anconalaan in Eindhoven. Laarzen sterk aan-
bevolen! Deelname is gratis, info: 040 2421423.

900 molens in heel Nederland geopend op 11 en 12 mei 

Bezoek de molenaar tijdens 
Nationale Molendag 
Altijd al willen weten wat het werk van molenaar inhoudt? U kunt het hem/
haar zelf vragen tijdens de Nationale Molendag op zaterdag 11 en zondag 12 
mei. Gedurende dit molenweekend zetten ruim 900 molens hun deuren 
open, speciaal voor u. In Noord-Brabant doen 91 molenaars mee! In Nue-
nen zijn dat: Molen De Roosdonck, De Opwettense Watermolen en De Coll-
se watermolen.
De 41ste Nationale Molendag staat in 
het teken van de vrijwilliger en de mo-
lenaar in het bijzonder. Dankzij hen 
kunnen de molens blijven draaien en 
zijn deze open voor het publiek. De 

molenaars vertellen u graag meer over 
hun werk, de molen en wat dit oerou-
de werktuig voor de buurt betekent. 

Om deze dag extra bijzonder te ma-

De molen De Roosdonck aan de Gerwenseweg.

De schone Dommel.

ken, organiseren de Noord-Brabantse 
molenaars vele extra activiteiten zoals 
bijvoorbeeld: Luister naar verschillen-
de muziekoptredens bij De Kilsdonk-
se Molen te Beugt (zondag), De Volks-
vriend te Liesel (zaterdag) of de 
Kerkhovense Molen te Oisterwijk (za-
terdag). Bezoek de molenmarkt bij de 
Molen van Jetten te Uden. Geniet van 
een fiets- of wandeltocht langs molen 
Zeldenrust te Geffen, Standardmolen 
te Moergestel of de Jacobus te Vessem.

Wilt u weten welke Noord-Brabantse 
molen open is? Bezoek dan de website 
www.molens.nl/molendagen en zoek 
in het programma op een woonplaats 
of Noord-Brabant.

Over de Nationale Molendag
De Nationale Molendag wordt geor-
ganiseerd door vereniging De Hol-
landsche Molen in samenwerking met 
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
en maakt deel uit van de BankGiroLo-
terij Molendagen.
Dit jaar is een extra feestelijke editie 
omdat vereniging De Hollandsche 
Molen haar 90ste verjaardag viert. 
Sinds 1923 zet deze landelijke organi-
satie zich in voor het beheer en be-
houd van wind- en watermolens in 
Nederland. Op de molens kunt u tij-
dens de Nationale Molendag meer in-
formatie vinden over het werk van dé 
molenvereniging van Nederland. 

Vincentre zet de 
deuren weer open voor graffiti
Tot en met 10 mei is Shaka (Marchal Mithourd 1975) uit Parijs nog te zien  
in het open atelier aan de Berg 34 in Nuenen. Het is voor de vierde keer dat 
het  Vincentre een van de beste graffitikunstenaars  van de wereld ontvangt. 
Het atelier is open  van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Shaka zal  4 grote werken samenstel-
len  geïnspireerd op de Nuenense peri-
ode van Van Gogh.  Veel graffitikun-
stenaars voelen zich verwant aan de 
persoon Vincent, aan zijn maatschap-
pijvisie, zijn manier van leven, zijn 
non-conformisme en bovenal zijn 
enorme creatiedrang zonder zich af te 
vragen of het wel ‘te verkopen is’. Graf-
fitikunstenaars kunnen dagen, weken  
werken aan een muurschildering op of 
in een gebouw. Ook  al wordt het ge-
bouw eerdaags gesloopt of overges-
childerd. De opperste voldoening zit 
in het creëren zelf.  Mogelijk zit daarin 
de grote verbondenheid tussen he-
dendaagse graffitikunstenaars en Vin-
cent van Gogh. Shaka zelf  zegt hierov-
er in een boek dat recent over hem 
verschenen is: “Vincent van Gogh zou, 
eenzaam en onbegrepen, zeker graffiti 
beoefenen als hij in deze tijd zou lev-
en”. Hiermee betrekt Shaka de begrip-
pen eenzaam en onbegrepen op zich-
zelf en zijn collega-kunstenaars en 
deelt die gevoelens met van Gogh. 
Als stroming in de kunst wordt street 

art, urban art  of graffiti steeds belan-
grijker. De grote veilinghuizen in de 
wereld veilen met enige regelmaat 
graffitiwerken en de grote galerieën en 
musea  ruimen  er steeds meer plaats 
voor in. “Inmiddels mogen we  in Nu-
enen spreken van een ontluikende tra-
ditie op dit gebied. Een traditie die wij 
als  Vincentre graag in stand houden 
en verder uitbouwen.” Vertelt Silvie 
van der Linden .” Niet alleen onze 
bezoekers waarderen de exposities die 
wij de afgelopen jaren georganiseerd 
hebben. Ook de inwoners van Nuenen 
hebben grote belangstelling getoond 
voor de kunstenaars  werkzaam in het 
open atelier aan de Berg.”
Shaka is geboren in Parijs en zijn car-
rière  begonnen op de treinstellen van 
de Metro. In 1999 is is hij afgestudeerd 
aan de Sorbonne als meester in Arts 
Plastique en later als docent aan de 
meesteropleiding. Hij heeft een aantal 
jaren lesgegeven aan studenten van de 
lerarenopleiding. Shakawerk vanaf 
zondag 5 mei tot en met vrijdag 10 
mei.

Graffiti kunstenaar Shaka, rechts, in gesprek met een bezoeker in het open atelier 
aan de Berg 34.

Braderie in 
Mariahout
Op 26 mei wordt in Mariahout een 
braderie gehouden. Dit evenement 
wordt gehouden tijdens het feest-
weekend ter ere van het 80-jarig 
bestaan van het dorp. De braderie 
biedt verenigingen, hobbyisten, 
verzamelaars en bedrijven de moge-
lijkheid om een kraam te huren voor 
€17,50 per kraam. 

Gegadigden kunnen hiervoor tot uiter-
lijk 16 mei contact opnemen via maria-
hout80@hotmail.com. Geef hierbij ook 
aan wat u aanbiedt in de kraam.
Naast de braderie worden er nog ver-
schillende andere activiteiten georga-
niseerd zoals een kindervlooienmarkt, 
zijn er oude tractoren en landbouw-
werktuigen te zien, is er een truck-
show, open podium en kinderspelen.
Het feestweekend begint op vrijdag 24 
mei met een dialectenavond met op-
tredens van “taalduizendpoot” Wim 
Daniëls en cabaretgroep Dè Vèlt Op. 
Zaterdag 25 mei staat in het teken van 
twee dorpszeskampen op het Oranje-
plein; ’s morgens een jeugdzeskamp en 
’s middags een buurtzeskamp die afge-
sloten wordt met een quizavond. Al 
met al wordt het weer een gevarieerd 
weekend met activiteiten voor jong en 
oud!

De Nederlandse 
Hartstichting 
bedankt Nuenen!
De jaarlijkse collecte voor de Hart-
stichting is weer voorbij, de collec-
tebussen zijn weer voor een jaar 
opgeruimd. De opbrengst van de 
totale collecte bedraagt € 10.104,41. 

Uitgesplitst 
Nuenen: € 8.619,20, 
Gerwen: € 948,07 en 
Nederwetten: € 537,14.
Een prachtig resultaat!

De Hartstichting bedankt de inwoners 
van Nuenen heel hartelijk hiervoor! 
Met dit geld kan de Hartstichting nog 
meer bijdragen aan onderzoek, pre-
ventie en behandeling van hartziek-
ten. Wilt u meer informatie over de 
Hartstichting? Bel dan het landelijk 
informatienummer: 0900-3000300 of 
ga naar www.hartstichting.nl . Als u 
ons collectantenteam wilt komen ver-
sterken, neem dan contact op met Ria 
van Happen, tel. 040 - 2835570 of Nel-
leke van de Ven tel. 040 - 2833182.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Vergeet 
MOEDERDAG 

niet!

Een boek of kaartje 
vindt ze vast leuk.

Moederdag ontdek je 
bij de boekhandel!
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Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

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

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

Doe-het-zelf
Winkel

NIEUWE SHOWROOM!
Verrassende & Eigentijdse Keukens

KINDERKLEDING MEGA ZOMER SALE !!
Maten 50 t/m 176 – 10.000 stuks!

Alle kleding tot 70%  korting!
Guess, Diesel, Retour jeans, Pepe jeans, NoNo, Gymp, 

O&G, Moodstreet, Blablabla, TucTuc, Uncle Bill, Funky XS, 
Flo, Relaunch, Vingino, Blue System,  Eager Beaver, 

Doerak, Name It, Outfitters Nation, Rags, Parajumpers 
en nog veel, veel meer…. 

Ook veel baby dit keer!

WANNEER?
Zondag 12 mei van 10.00 uur t/m 16.00 uur.

Waar?
Spaarpot 20E

5667 KX GELDROP

Gratis parkeren, geen tassen toegestaan, 
enkel pin en contante betalingen.

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

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

“Buitengewoon Binnenwerk”
	 •	Winkel/-&	Horeca-inrichting
	 •	Kantoorinrichtingen
	 •	Kasten	&	Wanden
	 •	Balies
	 •	Keukens	&	Badkamers
		 •	Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK	vOOr	particulieren!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

Opwettenseweg 81  •  Nuenen  •  Tel. 040 - 284 00 13
info@tijdvoorkwaliteit.nl  •  www.tijdvoorkwaliteit.nl

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

jubileum of opening bent u bij ons aan het juiste adres! 
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Lagere energierekening 
geen reden tot verbouwen
Een lagere energierekening is voor de meeste eigenaren van woningen 
boven de 300.000 euro geen doorslaggevende reden om te gaan verbouwen. 
Materiaal dat aan vervanging toe is of het verbeteren van comfort zijn 
belangrijker. Dit blijkt uit een onderzoek onder 630 eigenaren van wonin-
gen boven drie ton van het van de Actieagenda Bouw deel uitmakende actie-
team 'Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering'. 
“Neemt men maatregelen om energie te besparen, dan is het daadwerkelijk 
verlagen van de energierekening wel belangrijk”, aldus trekker van het team 
Marjet Rutten. “Dit wordt ook als rationalisatie gebruikt om de verbouwing 
door te voeren. Het milieu is overigens slechts voor een handvol mensen 
belangrijk”.
Het onderzoek is uitgevoerd om een 
beter beeld te krijgen van hoe particu-
liere huiseigenaren met een woning 
van boven de 300.000 euro bereikt en 
gestimuleerd worden om meer te in-
vesteren in energiebesparende maat-
regelen in hun woning. Met de uit-
komsten gaat het Actieteam aan de 
slag om in het kader van de Actieagen-
da Bouw tot oplossingen te komen die 
woningeigenaren tot energiebespa-
ring aanzetten.
 
Maar liefst één op de drie is wel van 
plan om de komende jaren te investe-
ren in energiebesparende maatrege-
len. Diegene die daar geen plannen 
voor hebben zien geen meerwaarde, 
vinden de investering te hoog of vin-
den het onduidelijk of ze de investe-
ring wel terugverdienen. Rutten: “Dat 
betekent echter niet dat daar geen 
kansen liggen. Van diegene die aange-
ven geen plannen voor energiebespa-
rende maatregelen te hebben, zou 
maar liefst twee van de drie het wel 
overwegen als ze de garantie krijgen 
dat het een besparing oplevert. Men 
heeft vaak geen geld over voor inves-
teringen in energiebesparing, maar als 
het echt financiële besparingen ople-
vert en er niet voorgefinancierd hoeft 
te worden, wordt het een ander ver-
haal. Daar liggen voor de sector dus 
mogelijkheden voor nieuwe business-
modellen.”
Een ander belangrijk verkoopargu-
ment is het wooncomfort: wanneer 
het comfort beter wordt door de ener-
giebesparende maatregelen dan zou 
ook dat voor bijna de helft van de res-
pondenten reden zijn om toch maat-
regelen te overwegen. 
 Die zekerheid die mensen zoeken zie 
je ook terug in de grote invloed die de 
omgeving heeft. “Het liefste gaat men 
even bij de buren of familie of vrien-

den kijken hoe het geworden is”, aldus 
Rutten. “Belangrijkste uitgangspunten 
voor het laten uitvoeren van een op-
dracht is dan ook een goed resultaat, 

Het treintje rijdt weer door Nuenen

Langs Van Goghlocaties
Vorig jaar heeft het treintje 1 weekend gereden. Vanaf dat moment blijft de 
vraag aanhouden wanneer het treintje weer terugkomt. Gelukkig is het nu 
zover dat de exploitatie rond is. Het Pinksterweekend rijdt hij weer!

Op zondag 19 en maandag 20 mei rijdt het treintje zes keer per dag. De rit duurt 
ongeveer 50 minuten. Vertrektijden zijn 10.30 uur, 11.30 uur, 12.30 uur, 13.30 
uur, 14.30 uur en 15.30 uur. Het vertrekpunt is museum Vincentre, dat op beide 
dagen open is. Volwassenen betalen € 8,50 en kinderen € 5,00.
Om teleurstelling te voorkomen, kunt u zich vanaf nu al aanmelden bij de balie 
van Vincentre of bellen naar telefoon 040-7878431. Bij aanmelding ook graag di-
rect betalen.
De route gaat o.a. langs het Van Gogh kerkje, windmolen De Roosdonck, natuur-
gebied Het Broek, de pastorie en zo meer. Uiteraard vertelt een deskundige gids 
alles over deze locaties. Zie ook www.vgvn.nl.

Vrijwilligers gezocht

Bent u de pianist 
voor Gasterij Jo van Dijkhof?
Ruim 2 jaar geleden is op initiatief van Archipel zorggroep de Gasterij Jo 
van Dijkhof gerealiseerd. De Gasterij is een ontmoetingsplek voor ouderen. 
Men kan hier een kaartje leggen en er zijn diverse bridgeclubs die hier hun 
thuishaven hebben gevonden. Iedere woensdag middag kan men Rikken en 
Jokeren. Diverse ouderen komen iedere week samen om creatief te zijn met 
stof of andere materialen.

Eens in de twee weken is er kienen, 
bloemschikken, denksport. U kunt 
hier komen biljarten of een ander spel 
doen. Ook kunt u ondersteuning krij-
gen bij computerproblemen. 

Heeft u ideeën
Er is een keur aan activiteiten die De 
Gasterij te bieden heeft. Graag willen 
ze meer activiteiten bieden en daar 
hebben ze uw hulp bij nodig. Heeft u 
ideeën, wilt u bepaalde activiteiten die 
er nu nog niet geboden worden? Geef 

maar dit wordt op de voet gevolgd 
door zekerheid. Die zekerheid is nog 
belangrijker dan de prijs. Ook speelt 
advies uit de omgeving mee in het 
überhaupt overwegen van maatrege-
len.”

Over de Actieagenda Bouw
In 2012 is door bedrijven, kennisin-
stellingen en overheden de Actieagen-
da Bouw ontwikkeld voor de woning- 
en utiliteitsbouw. Deze door het 
zogenoemde Bouwteam opgestelde 
agenda geeft antwoord op de vraag 
wat eerder genoemde organisaties 
(gezamenlijk) te doen staat om te zor-
gen dat de woning- en utiliteitsbouw-
sector sterker uit de crisis komt. 

Meer informatie vindt u op www.ac-
tieagendabouw.nl.

Patricia van Boerdonk (links staand) zoekt vrijwilligers voor de piano. 

dat aan en De Gasterij kan dit dan sa-
men met u ontwikkelen.

Door de Vrienden van de Akkers en Jo 
van Dijkhof is vorig jaar een piano ge-
schonken. Deze piano kan veel meer 
gebruikt worden. De Gasterij zoekt 
vrijwilligers die graag piano spelen. 
Heeft u tijd en zin om bij ons piano te 
komen spelen? Neem contact op met 
Patricia van Boerdonk, de Teamleider 
facilitair Archipel, locatie Jo van Dijk-
hof Nuenen, 040-2845229.

Groen Links gaat meedoen aan 
de Gemeenteraadsverkiezingen
GroenLinks gaat deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen 
met als doel de bestuurscultuur zó te veranderen dat de belangen van de 
inwoners van Nuenen CA de boventoon gaan voeren. Een gezonde en onaf-
hankelijke bestuurscultuur is noodzakelijk om de crisis in de gemeenteraad 
op te lossen. 
GroenLinks voelt zich uitgedaagd
De waardevolle thema’s GROEN – 
LINKS – DUURZAAM vormen de 
uitgangspunten waarmee GroenLinks 
een bijdrage aan de Nuenense politiek 
gaat leveren.

 
Vele Nuenenaren onderschrijven onze 
idealen. We voelen ons gesteund, 
maar weten ook dat het veranderen 
van een cultuur uitsluitend tot stand 
kan komen door de inzet van velen. 
Wanneer jij een open en dienstbare 
gemeenteraad belangrijk vindt en 
wanneer jij de idealen van GroenLinks 
in Nuenen CA gerealiseerd wil zien, 
sluit je dan bij ons aan. Vele ideeën, 
hand-en-spandiensten en enthousias-
te reacties máken GroenLinks en dra-
gen bij aan een professionele en ge-
zonde bestuurscultuur in Nuenen! 
Ben jij enthousiast en uit GroenLinks 
hout gesneden? Wil jij, samen met an-
deren, invloed uitoefenen op de 
GroenLinks koers in Nuenen en daar-
mee op de koers van de gemeente-
raad? 
Neem dan contact op met de kandi-
daat lijsttrekker, Boudewijn Wilmar, 
b.wilmar@upcmail.nl, 040-2835064 of 
06-21824664. Hij kan je veel meer ver-
tellen over GroenLinks, over onze 
campagne en over de rol die ook jij 
daarin kan spelen.

Ingezonden brieven
Graag wil ik ook reageren op het bericht van wethouder Martien Jansen. 
Geschrokken keek ook ik afgelopen week naar de live uitzending van de gemeente-
raad. Weliswaar niet helemaal vanaf het begin, maar genoeg om mee te krijgen 
dat wethouder Martien Jansen op staande voet was ontslagen zonder opgave van 
reden. Dit kwam als donderslag bij heldere hemel. Ook ik vind het schandalig en 
ben ook ongelofelijk ontdaan over het bericht.
Ik ken wethouder Martien Jansen al vele jaren, ook vanuit zijn vorige baan, welke 
hij heeft opgegeven om zich fulltime voor de gemeente in te zetten. Ook ik ken Mar-
tien Jansen als een integer en oprecht persoon. Een harde werker, die zeker niet de 
uren af telde en als een man die de medemens hoog heeft zitten en zich voor de 
volle 100% voor iedereen inzet. Daar waar Martien kan zal hij ook zijn best voor 
je doen. Met liefde voor 'zijn'  dorp ging Martien ALTIJD opgewekt naar het werk, 
iedere dag opnieuw. Ik heb hem een aantal keren opgezocht op het gemeente te-
huis. Martien laat je altijd thuis voelen. 
Ik vind het schandalig dat iemand op staande voet ontslagen wordt zonder opgave 
van reden en bovenal vind ik dat Martien Jansen dit niet heeft verdiend. Niemand 
verdient het om zonder pardon aan de kant geschoven te worden. Naast Martien 
vind ik ook dat zijn partij en de burgers het ook verdienen om een fatsoenlijke uit-
leg te krijgen. Deze integere en goudeerlijke man verdient dit. 

E. van den Nieuwenhof, Tomakker, Nuenen

12 mei Moederdag!
Verras je moeder met een diner bij Pezzaz! 

Eerlijk en sfeervol dineren!
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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
Berg 22c, 5671 CC Nuenen tel: 040-2831675, 
info@levgroep.nl. Geopend: ma. t/m do. Van 8.30-
16.00 uur en vrijdag van 8.30-12.30 uur.
Spreekuren:
• Algemeen Maatschappelijk Werk: Op afspraak
• Echtscheiding: Inloopspreekuur iedere dinsdag   
 van 19.00-21.00 uur
• Sociaal Raadsliedenwerk: Op afspraak
• Jeugd en Jongerenwerk:Tel: 040-2831675
• Vluchtelingenwerk: Inloopspreekuur dinsdag van  
 12.00- 14.00 uur
• Steunpunt Vrijwilligerswerk / Maatschappelijke   
 stages: Op afspraak
Heeft u vragen voor het CJG ? Op donderdag van 
8.30-12.30 inloop Servicepunt. 
Heeft u vragen voor het Vluchtelingenwerk? Op 
donderdag van 13.00-16.00 inloop Servicepunt.

SERVICEPUNT WELZIJN, WONEN EN ZORG NUENEN
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, 
tel: (040) 2831675, servicepunt@nuenen.nl 

Telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.
De inlooptijden voor vragen over Welzijn, Wonen en 
Zorg zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30- 12.30.

Het Sevicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over aanvragen en voor-
zieningen op het terrein van welzijn, wonen en zorg. 

Dit zijn: 
•  Woonvoorzieningen •  Steunpunt Mantelzorg
•  Huishoudelijke hulp •  Steunpunt Vrijwilligerswerk
•  Informatiewinkel •  Vervoersvoorzieningen 
•  Rolstoelen •  Centrum Jeugd en Gezin
Het Servicepunt is een samenwerkingsverband tus-
sen de Levgroep en de gemeente Nuenen.

Op www.nuenen.nl onder de button Servicepunt 
vindt u uitgebreide informatie over het Servicepunt.______________________________________

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______________________________________

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

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

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.______________________________________ 

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______________________________________

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

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

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

ARCHIPEL AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en dienstverlening 
bij u thuis. Bel voor meer informatie 264 64 64 (24u 
per dag bereikbaar). ______________________________________ 

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. ______________________________________ 

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.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Parkstraat 3F Nuenen.
 Voor aanvraag/verhuur verpleegartikelen en andere  
 hulpmiddelen. 
• Open: ma. t/m vr. 9.30 - 18.00. Za. 9.00 - 17.00 uur.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-173, 
 Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en verkoop van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
• Open op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur______________________________________

ST. ANNAZIEKENHUIS BLOEDAFNAMEPOSTEN
• ELC Pluspunt (Kloosterstraat 15): Maandag, woens- 
 dag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 08.45 uur. 
• Gasterij Archipel (Jo van Dijkhof 110): Maandag, woens-
 dag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 09.30 uur. 
Vragen voor het klinisch laboratorium of de trombose-
dienst neem contact op. Het laboratorium: 040-2864866, 
de trombosedienst: binnen kantooruren 040-2864060.______________________________________ 

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

”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

dienSten en infORMAtie 11-03-2013

LINDEBLAADJES 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.

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

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

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

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

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

Laat u beveiligen door 
beveiligings-specialist

en kans op inbraak 
wordt met 

95% gereduceerd!
www.kbsvangrootel.nl 
tel: 06 - 53 42 14 18

JAN vAN ‘t Hof 
Schilder- en spuitwer-
ken. Voor vakkundig bin-
nen- of buitenschilderwerk. 
Vakmanschap met garan-
tie. Tel: 040 - 241 90 92.

Eindelijk, weer tijd voor 
open schoenen en slippers.

Na een ‘knabbelavontuur’ mogen 
de voetjes weer gezien worden.
Tot juni voor maar € 15,-
www.garrarufa-nuenen.nl

Garra Rufa Spa Nuenen 
040 - 787 03 38

Wat is er nu leuker om ‘’ons moeder’’ 
te verrassen met knabbelvisjes, 

voetmassage en een toepasselijk ge-
schenk. Bij ons kan dat het hele jaar!

040 - 787 03 38
www.garrarufa-nuenen.nl

Bij Garra Rufa Nuenen
Is het altijd Moederdag! 

B o E D E L - t o tA A L 
Woning-ontruimingen 
ophalen 2de hands 
goed. 040 - 241 56 70 / 
06 - 36 07 26 11. www.
boedeltotaal.nl

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

Kijk op  www.janssenbelastingadvies.nl of bel (040) 263 11 27
De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen Lid College Belastingadviseurs 

Belastingaangifte nog niet verstuurd?
Gescheiden of een eigen zaak?

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Uw hond toe aan een 
Trimbeurt? tRIMSALoN 
ALA pLUto. Hooidonk 7. 
Afspraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

Studiebegeleiding
Regulier en speciaal 

onderwijs. 
Ook leerlingen met 

AdHd/Add/nld 
Autisme etc. en/of 

leerstoornis.
Huiswerk / Bijles /

Plannen / Coaching.
MbO/HbO bijles 

rekenen en taal, nt2, 
inburgeringsexamen. 

Examentraining. 
Citotoets. Theorie 

autorijles en bromfiets.
Voorkeur op mijn of 

gewenst op uw adres.

geRARd MeuRS
Breugel. 06 - 51 66 92 20
g.meurs.1@kpnmail.nl

fRIEtWAGEN op Lo-
CAtIE! Ook bij ú aan huis! 
www.cateringdekannelust.
nl. Aarle-Rixtel. tEL. 06 - 
40 80 64 93.

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

WIJ vERHUREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12
www.abonne.nl

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de 
aannemer kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblij-

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Vredehof 6, 5671 DS Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

r.vanrooij@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

MoDEL vooR 1 DAG 
zaterdag 18 mei. Haarstyling, 
visagie en fotoshoot incl. 3 
foto’s € 49,50 MoEDER-
DAGtIp www.beautyenyou.
nl/nieuws 06 - 48 50 26 43.

UW tERRAS of opRIt 
WEER ALS NIEUW? Ho-
gedruk reiniging voor € 4,- per 
vierkante meter. Tel: 06 - 46 
64 46 77. 12 MEI vLooIENMARkt 

Sporthal Strijp. Rijstenweg 7 
Eindhoven. 9-16 uur. 06 - 20 
29 88 24.

GEvRAAGD: een tuinman 
die mijn voor- en achtertuin 
wil bijhouden, eenmaal in 
de twee weken. Contact: 
06 - 42 66 77 15.

Dierenspeciaalzaak

Weverstraat 19 • NueNeN • tel. 040 - 283 83 33

www.dedierenvriendnuenen.com

www.dedierenvriendnuenen.com en like onze Facebook pagina!

Tot ziens! Ewald en Daniëlle

1988

25 JAAR
2013

tOt en Met 31 Mei kRiJgt u biJ AAnkOOp vAn 
ROyAl CAnin HOnden- en/Of kAttenvOeR, 

een gRAtiS bewAARtOn Op MAAt.

Bij deze willen we u vast laten weten dat er op 22 juni een 
professionele dierenfotograaf in de winkel aanwezig zal zijn! 

Nadere informatie volgt in Rond de Linde of kijk op onze website:

_______________________________
Een bezoek meer dan waard!

Kuipplan
ten

Perkpla
nten

Stekperk
planten

Geranium
s

Alvershool 5a, Gerwen, 040-2847272
Email info@andrevanrooij.nl

Website: www.andrevanrooij.nl

Easypot hangpot 27 cm.
met waterreservoir van 1,5 liter 
€ 10,- per stuk, 2 voor € 18,50

VoloP lEuKE
MoEdERdaGcadEauS

MEIMaaNd aaNBIEdING
Geraniums (hang en staand) € 0,90 per stuk

Snijbloemen & Boeketten
In de maand mei: 

ma. t/m vr. geopend tot 20.00 uur

Alles van eigen kwekerij

Hemel-
vaartsdag
GEopEND

Een groot assortiment van

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!
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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.

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

Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Vrijdag 10 tot en met 12 mei
Nationale Molendag

Donderdag 9 mei
10.00-16.00 uur

Middeleeuwse Kerkenroute
o.a. De oude Sint Clemenskerk te Gerwen

Elke maandag 
19.30 uur, Kienen in Gerwen

D’n Heuvel, Gerwen
14.00-16.00 uur, handwerken

Jo van Dijkhof

Tot en met vrijdag 10 mei
dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur

Graffitikunstenaar Shaka, Berg 34

Zaterdag 11 Mei
13.00-17.00 uur

Open dag ANBO Nuenen
Jo van Dijkhof 

Donderdag 9 mei
12.00 uur

Opening Torendag
kerklocatie Tomakker

Vrijdag 10 mei 
20.00 uur

Kienen in Lieshout
Dorpshuis aan de Grotenhof in Lieshout

Donderdag 9 mei, 
05.00 uur Dauwtrappen met IVN

Vertrek vanaf Het Klooster
Vanaf 10.00 uur, Internationaal Toernooi

RKSV Nuenen

Zaterdag 11 mei 
20.00 uur Country Dansen

Buurthuis, Bernadettestraat 43, Mariahout.

Zondag 12 mei MOEDERDAG

Wandelen met WSV 
Elke zondag 09.00 uur + 
elke woensdag 19.00 uur

Sportpark EMK Wettenseind

Vrijdag 10 mei
10.00-12.00 uur
Lezing Piet Hooft 

Werkcafé, Sportlaan 12

Donderdag 9 mei
10.00-11.00 uur
Fietsen met NKV

vanaf het clubhuis Wettenseind

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Woensdag 8 mei 
15.30 uur

Jeugdraadsvergadering
Gemeentehuis

CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., 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, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout. 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.

© 2013 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Elke dinsdag + donderdag
19.30 uur

Bridge
Jo van Dijkhof

Zondag 12 mei
11.00 uur, Art in Listening, Koffieconcert

Het Klooster
13.00-17.00, Ierse sessie, Weverkeshof

Zondag 12 mei
08.00 uur

Knapzakwandeling IVN
Groendomein het Wasven

Maandag 13 mei
 van 19.30 tot 20.30 uur

Gratis proefles Zumba
De Enode, Eeuw Driessestraat 1

Maandag 13 mei
19.00 uur

Vogelwandeling IVN in de Boktse Beemden
Vertrek per fiets vanaf Het Klooster

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 11 mei 18.30 uur: Woord en 
Communiedienst, muzikale omlijs-
ting en volkszang, voorganger dhr. P.
de Witte.
Zondag 12 mei 09.30 uur: Woord en 
Communiedienst, muzikale omlijs-
ting en volkszang, voorganger dhr. P.
de Witte.
Zondag 12 mei 11.00 uur: Eucharistie-
viering, muzikale omlijsting en volks-
zang, voorgangers pastor S. Kuijpers 
en dhr. P de Witte.

Misintenties
Zaterdag 11 mei 18.30 uur: Drieka van 
de Tillaart en familie; Marco Janssen 
(vanwege verjaardag).
Zondag 12 mei 09.30 uur: geen inten-
ties.
Zondag 12 mei 11.00 uur: Uit dank-
baarheid voor een bijzondere intentie; 
Liny van der Leegte-Gerritse; Ans 
Moors-Westerveld; Toos Snoeijen-
Manders; Lies Noten-van Kemenade; 
Hendrikus en Petronella Klomp-Re-
lou en Peter; Lotte van Rooij en Leo 
van Hevelingen (vanwege Moeder-
dag); Toon en Gon Habraken-Smul-
ders; Frans Habraken; Petra Habra-
ken; Frits Verstappen en Ria 
Verstappen-de Weerd; Bert van Ke-
menade; Jorrit Meuwissen.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 12 mei, 10.00 uur. Voorgan-

ger: mv. T. de Ruijter. Er is kinderne-
vendienst en jongerenviering in De 
Zaak. Collecte voor de Stichting Leer-
geld Nuenen. Donderdag 16 mei: 
‘Open Huis’ vanaf 10.00 uur met koffie 
en thee en vooral: ontmoeting. Voor 
meer informatie: zie de website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 12 mei 9.30 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties
Barbara Kuijpers; Fons en Gerarada 
Renders-Foolen; Piet Coolen; Piet 
Renders; Ilse Renders; Overleden fa-
milie Migchels-Vlietstra.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 12 mei 11.00 uur: Eucharistie-
viering, parochiekoor, voorganger 
pastor F. Groot.

Misintenties
Netty de Groot; Harrie de Groot; Piet 
de Louw; Overleden ouders Van de 

Moederdagsessie 
Weverkeshof
Op de tweede zondag van de maand, 
dus ook met Moederdag, is er Ierse 
muziek in Dorpsboerderij Wever-
keshof. Tunes, ballads en pubsongs 
zijn van 13.00 uur tot ongeveer 
17.00 uur te beluisteren. 

Voor de zomervakantie is er nog een 
sessie op de tweede zondag van juni. 
Muzikanten die zich verder willen be-
kwamen in tunes zijn overigens elke 
derde zaterdag van de maand om 
15.00 uur ook welkom op de Wever-
keshof. Dan zijn de zogenaamde ‘slow 
sessions’. 

Zie ook www.ierssessiefestivalnue-
nen.nl. En op 3 november is er het der-
de Iers Sessie Festival.

Weverkeshof 
bedankt keverclub 
Nederland
Tijdens het afgelopen weekend 
heeft de keverclub Nederland een 
zeer  geslaagd weekend gehad op 
Strandbad Eenode te Nuenen.

Op zondag werden er diverse attribu-
ten die de bezoekers hadden gespon-
sord, geveild waarvan de opbrengst 
voor Dorpsboerderij Weverkeshof 
was. 
Op zondagmiddag mocht Weverkes-
hof een cheque met een bedrag van      
€ 300,- in ontvangst nemen waarvoor 
ze de organisatie van Keverclub Ne-
derland op deze wijze nogmaals harte-
lijk willen danken.

Verstuurd vanaf mijn iPad

De liefste 
Elwien Bibbe

Of ik de liefste moeder van de hele wereld ben? Natuurlijk ben ik dat. Al 23 jaar 
krijg ik ontbijt op bed. Met op het dienblad een glaasje sap dat gevaarlijke 
schaatsbewegingen maakt. Krijg ik kussen op mijn schijnbaar slaperige gezicht, 
want ik volgde het gestommel diep onder in het huis al uren en worden er foto's 
gemaakt van mij tussen de croissantjes, de bloemen, de cadeautjes en het inpak-
papier. Het ontbijt is altijd reusachtig, want het is behalve voor mij ook voor alle 
anderen in mijn bed.
De zon schijnt, de vogels fluiten en dan als bij toverslag is mijn Moederdag voor-
bij. Dan moeten we vaart maken, de geraniums in de garage niet vergeten en ons 
op maken voor anderhalf uur auto en het bezoek aan de oma's. Twee uur later 
zitten we dan eerst in de tuin bij kleine oma en hangen daarna lui op het balkon 
van de andere. Tevreden kijkend naar de gevulde bloembakken. Althans, dat was 
vroeger zo. Tegenwoordig hebben we geen haast meer. En kan ik net zo lang in 
mijn bed blijven liggen als ik wil. Geraniums zijn er alleen nog voor mij zelf. En 
wie er ’s ochtends bij mij in bed zitten, dat is tegenwoordig een verrassing!

Dinsdag 14 mei
20.00-22.00 uur schrijversmarkt in 

bibliotheek Nuenen 19.30 uur + 
21.00 uur Presentatie-avond 
nieuw seizoen  Het klooster

Zaterdag 18 mei
Bluesfestival Blues’m Nuenen 
The Generators in Schafrath

Zaterdag 18 mei
20.30 uur

Single Party 35+
Laco Strandbad Nuenen

Zaterdag 18 mei 
21.00 uur

Pinksterfeesten
Café Ons Dorp

Zondag 19 mei
13.00-20.00 uur

Bluesfestival Blues’m Nuenen 
Park Nuenen

Zaterdag 11 mei
10.00-17.00 uur
Wereldwinkeldag

de Wereldwinkel Nuenen, Berg 28 b 

Verandering begintijden 
vieringen parochie H. kruis 
Gedwongen door een aantal omstandigheden heeft de pastoraatsgroep in 
goed overleg met de pastores besloten om met ingang van 1 juli veranderin-
gen aan te brengen in het aanbod van vieringen in de Parochie H. kruis.
Omdat het aantal kerkgangers in elk 
van de drie kerken in onze parochie 
merkbaar terugloopt en het steeds 
moeilijker wordt om alle vieringen te 
bemensen willen de parochie het aan-
tal vieringen in de parochie verminde-
ren. In Nederwetten en Gerwen willen 
we de ene viering die daar per week 
plaatsvindt op de gebruikelijke tijden 
handhaven omdat we het van belang 
vinden dat in elke geloofsgemeenschap 
regelmatig vieringen plaatsvinden. 

Daarentegen zijn er in Nuenen nu drie 
vieringen in een weekend. We willen 
dit terugbrengen tot twee vieringen, 
één op zaterdag en één op zondag. De 
zaterdagavondvieringen zullen vaak in 
het teken van het gezin, jeugd en ab-
dijvieringen staan, op zondag komen 
de andere (doel)groepen aan bod. In 
de vakantieperiode gedurende de zo-
mer, zal zoals al jaren het geval is, de 
zaterdagviering in Nuenen vervallen 

en zal de zondagviering beginnen om 
10.00 uur. Over de periode daarna 
gaan we in overleg met de vaste kerk-
gangers.

Een en ander betekent dat vanaf 1 juli 
in de Parochie H. Kruis het volgende 
schema zal gaan gelden:
Vakantieperiode 1 juli t/m 11 augustus:
Nederwetten zondag 9.30 uur
Gerwen zondag 11.00 uur
Nuenen zondag 10.00 uur

We hopen op uw begrip. We begrijpen 
dat dit voor de parochianen die altijd 
in Nuenen de zondagviering van 9.30 
uur of 11.00 uur als “hun” viering be-
schouwden vervelend is. We hopen 
echter dat u gedurende de vakantie 
een nieuwe plek en plaats kan vinden 
in een van onze kerken binnen de Pa-
rochie H. Kruis.

Werkveldvoorzitters Liturgie,
Paul de Witte en Theo v.Eijk

Berk-Bunthof; Martien van de Berk; 
Jan en Marietje Smolders-van de Berk; 
Jan van de Berk; Mies van de Berk; 
Piet van Lierop; Cisca Geven-van den 
Heuvel; Willem en Drieka de Groot-
Wouters; Overleden ouders van 
Hooff-van Eerd; Overleden ouders 
Drijver-Smolders; Lena Raaijmakers-
van de Sande; Antoon Raaijmakers.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007. 
De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.
Donderdag 9 mei: 10.30 gezongen 
Hoogmis, Hemelvaart van de Heer.
Vrijdag 10 mei: 07.15 H. Mis; H. Anto-
nius, bisschop en belijder; gedachtenis 
H. Gordianus en Epimachus, martela-
ren.
Zaterdag 11 mei: 08.30 H. Mis, H. Fi-
lippus en Jacobus de Mindere, aposte-
len. 10.00 Godsdienstlessen.
Zondag 12 mei 10.30 gezongen Hoog-
mis, Zondag na Hemelvaart.
Maandag 13 mei. Kloosterstilte.
Dinsdag 14 mei. 17.30 Lof met meibe-
zinning in de Mariamaand. 18.30 H. 
Mis; gedachtenis aan H. Bonifatius.
Woensdag 07.15 H. Mis; H. Johannes 
Baptista de la Salle.

Op 9 mei Hemelvaart doet dit kerkge-
bouw en toren mee met de Middel-
eeuwse Kerkenroute. Deze begint om 
10.00 en eindigt 16.00 uur. Er is een 
rondleiding om de kerk en in de kerk 
en de toren. 
In de priorij is er een tentoonstelling 
over de bouwgeschiedenis van kerk en 
toren. 

Sjoerd Potters 
Tweede kamerlid 
voor de VVD in 
Ons Dorp
Op woensdag 15 mei om 20.00 uur 
zal Sjoerd Potters, een van de Bra-
bantse VVD Tweede kamerleden, 
een lezing houden over zijn porte-
feuille Sociale Zaken.
 
Dit zal gebeuren tijdens het Liberaal 
Café van de VVD Nuenen, in Café 
Ons Dorp aan de Parkstraat 1 in Nue-
nen. Woensdag 15 mei zal Sjoerd Pot-
ters ons een indruk geven van zijn bezig-
heden, in het bijzonder aangaande zijn 
portefeuille Sociale Zaken (Participatie-
wet, Armoede- en schuldenbeleid, arbo-
wet, medezeggenschap).
  
Zie ook de nieuwsbrief over dit be-
langrijke onderwerp op website: www. 
vvd-nuenen.nl ACTUEEL 27 april.

Na afloop is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen over :
o Zijn portefeuille
o Zaken die specifiek leven in Nuenen
o Relatie Noord-Brabant - Den Haag
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Voetbal
   

P r o g r a m m a
RKSV NueNeN
Zaterdag 11 mei 
Veteranen A-Best Vooruit ............. 16.15
Nederwetten-Veteranen B ............ 16.30
Zondag 12 mei 
Nuenen-Dongen  ............................ 14.30
Nuenen 7-Unitas ´59 4 ..... 10.00 (beker)

eMK
Zondag 12 mei
EMK - Hulsel (nacompetitie)........ 14.30

NKV KORFBAL
Zondag 12 mei
BMC - NKV ..................................... 14.30

Wilhelmina Boys  -  EmK    2-1
EmK dat al zeker was van nacompetitie moest afgelopen zondag op bezoek 
bij Wilhelmina Boys. Dat het voor Wilhelmina Boys nog ergens om ging was 
te zien aan de felheid van hun spelers en in de 7e minuut kregen ze ook al de 
eerste kans. Het schot van de aanvaller ging echter naast. 

In de 14e minuut nam Ronnie Jansen 
een vrije trap snel op Ruud Bijsterveld, 
maar die zag zijn inzet voor de doellijn 
gestopt. EMK was in deze fase van de 
wedstrijd de betere partij en kreeg wat 
overwicht. In de 23e minuut was het 
Ruud Bijsterveld die een voorzet van 
Ruud Boerema met zijn hak richting 
het Wilhelmina Boys doel plaatste. 
Deze inzet ging helaas net naast het 
doel van de tegenstander. In de 38e 
minuut kwam Wilhelmina Boys op 
een 1-0 voorsprong. Een voorzet vanaf 
links werd bij de 2e paal voor het EMK 
doel gekopt en daar bij de 2e paal kop-
pend afgewerkt. In de 45e minuut 
kwam EMK zelfs met 2-0 achter nadat 
slap verdedigen bestraft werd met een 
ietwat gelukkig doelpunt, Via een 
EMK speler ging de bal over de doel-
man in het EMK doel. 
De spelers van Wilhelmina Boys put-
ten uit de ruststanden moed om in de 

2e helft een offensief te beginnen. Vlak 
na rust werden door de EMK trainer, 
Yoshi Kosters en jeugdspeler Jeroen 
Geers ingebracht. In de 62e minuut 
schoot Christian Messerschmidt, na-
dat de bal goed werd teruggelegd, nog 
over het Wilhelmina Boys doel. In de 
84e minuut rondde Ruud Bijsterveld 
goed voorbereidend werk van Ruud 
Boerema af met een doelpunt, 2-1 . Na 
afloop bleek dat hij met dat doelpunt 
topscorer in de 4e klasse geworden 
was. Het verzet van Wilhelmina Boys 
was na deze goal gebroken. 

EMK begint a.s. zondag aan de na-
competitie voor promotie met een 
thuiswedstrijd tegen Hulsel. Wie weet 
wat dat gaat brengen in het jaar dat 
EMK haar 50-jarig jubileum viert.
We hopen vele bezoekers op Sport-
park Wettenseind te mogen ontvan-
gen.

4e Internationale B Toernooi  
rKSV Nuenen 
op donderdag 9 mei 2013, Hemelvaartsdag, organiseert de voetbalvereni-
ging rKSV Nuenen, voor de 4e keer, haar Internationale B Toernooi voor 
spelers onder 17 jaar (U17).

“Driemtiem” 
Nuenen 11 kampioen!
Ze waren gestopt omdat ze naar de senioren moesten, met vroege zondag-
morgenwedstrijden in het verschiet. En dat valt niet mee na een avondje 
stappen. maar “het spelletje” werd wel gemist en na drie jaar filosoferen, 
discussiëren en dromen zag “Het Driemtiem”  in 2012 dan toch het levens-
licht. Nuenen 11 werd geboren. Een vriendenteam, waarbij ook de broertjes 
van de spelers van harte welkom waren.
De start was niet als gedacht, want het 
verschil tussen senioren en junioren is 
groot. Thuisfluiters, thuisvlaggers, 
spelers met grijze haren en een buikje, 
die verrassend goed konden voetbal-
len! Maar uiteindelijk, na de winter-
stop, was daar de ommekeer en wer-
den alle wedstrijden gewonnen en de 
wedstrijd tegen de koploper gelijk ge-
speeld. Toen die koploper, Bladella 8, 
ook nog eens tegen SBC 12 onderuit 
ging, stond Het Elfde drie wedstrijden 
voor het einde ineens bovenaan!

Met slechts één puntje voor moest af-
gelopen zondag de wedstrijd tegen 
Dommelen 8 gewonnen worden om 
kampioen te worden. Tot grote schrik 
van de talloze supporters kwam Dom-
melen al snel met 0-1 voor te staan. 
Hoewel het spel zich voornamelijk op 
de helft van Dommelen afspeelde, was 
Nuenen toch niet echt gevaarlijk. Het 
was dan ook al de 40e minuut toen 
Rick van Gool met een prachtig schot 
de 1-1 liet aantekenen. 

Na rust was het weer dezelfde Rick 
van Gool die al snel 2-1 scoorde, met 
een even mooi schot als de gelijkma-
ker. Toen “stille kracht” Steven Wil-
brink ook nog eens de 3-1 maakte met 
een afstandsschot, dacht iedereen al 
aan de champagne, maar Dommelen 
wenste zich niet zomaar bij een neder-
laag neer te leggen. Bij een snelle uit-
val scoorden zij de 3-2 en een be-
nauwd laatste kwartier kroop tergend 
langzaam voorbij, met nog enkele ge-

vaarlijke uitvallen van de tegenstan-
der. 
Uiteindelijk, 5 mei Bevrijdingsdag, om 
15:50 uur kwam het “bevrijdende” 
laatste fluitsignaal van scheidsrechter 
Ernst en konden de (kroon)kurken 
knallen! Nuenen 11, het “Driemtiem”, 
had zijn droom waargemaakt!

Achter vlnr: Steven Wilbrink, Jasper Uljee, Laurens Koonen, Tim van Hugte, Den-
nis Habraken, Robin Koonen, Bas Thomassen , Rick van Gool, Martijn Saris, Joris 
van Hugte, Glenn Adelaars , Yannick Fuhler.
Voor vlnr: Dennis van Huizen, Martijn Koonen, Maikel Fuhler, Sean Wilbrink en 
Roy de Wit.

 
Feyenoord Ghana uit Afrika en Des-
portivo de Brasil uit Brazilie, zorgen 
deze editie voor een primeur als deel-
nemende ploegen van buiten Europa.
Uit België zal de gehele top drie, RSC 
Anderlecht, Club Brugge en KRC 
Genk aanwezig zijn. Vfl Bochum, win-
naar van de editie in 2011, zal Duits-
land vertegenwoordigen.
 
Natuurlijk zal de Nederlandse top niet 
ontbreken. PSV, AZ, FC Groningen, 
ADO Den Haag en RJO Willem II/
RKC zullen met hun B1 deelnemen. 
De RKSV Nuenen levert het 12 team.
 
Het toernooi wordt gezien als plat-
form voor aanstormend talent in West 
Europa. Julian Draxler, speler van het 

toernooi in 2010, heeft inmiddels zijn 
Champions League debuut gemaakt. 
Charly Musonda Jr., speler van het 
toernooi in 2012, voetbalt inmiddels 
voor Chelsea FC.
 
Entree voor dit prachtige toernooi be-
draagt 5 euro voor volwassenen en 
2,50 voor kinderen tot 12 jaar en ou-
deren 65+. Aanvang 10.00 uur. 

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

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

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

DVS - Nederwetten 1-4

Nederwetten promoveert naar 
de 4e klasse
Een zeer geconcentreerd Nederwetten pakt afgelopen zondag drie punten 
en promoveert naar de 4e klasse. Vanaf de 1e minuut zette Nederwetten 
DVS flink onder druk.
Nederwetten speelde prima aanval-
lend voetbal en dat resulteerde in de 
14e minuut in de verdiende 0-1 voor-
sprong. Een aktie uit het boekje opge-
zet door Giel van Korven kwam via 
Toon van Rooij terug bij Giel  die al-
leen op de keeper afging, de bal door-
schoof naar Toon van Rooij die via de 
kluts de 0-1 aantekende.
In de 20e minuut volgde een aktie van 
Toon van Rooij naar Niek Evers die de 
bal doortikte naar Pieter Donkers die 
met een schuiver de 0-2 op het score-
bord liet verschijnen.
In de 26e minuut maakte Roel Hund-
scheid de aansluitingstreffer toen hij 
de bal uit een corner ineens voor z’n 
voeten kreeg. Kort voor rust werd een 
kopbal van Willem van Rooij net van 

de DVS doellijn gehaald. Ruststand 
1-2.
Na de thee kwam Nederwetten al snel 
op 1-3. Een voorzet van Alwin Kuster 
werd goed onder controle gebracht 
door Koen van Gorp. Zijn schot ver-
dween via de binnenkant van de paal 
in het doel. En in de 69e minuut werd 
de wedstrijd in het slot gegooid. Giel 
van Korven speelde zich prima vrij en 
krulde de bal geweldig aan de linker-
kant van het doel binnen. 1-4.

Met deze overwinning eindigt Neder-
wetten op de 2e plaats in de competi-
tie en promoveert het naar de 4e klas-
se. Over het gehele seizoen genomen 
een verdiend resultaat en een mooie 
teamprestatie.

Nederwetten promoveert naar de 4e klasse.

Naar buiten in de meivakantie met IVN Nuenen

Beleef de natuur mét een 
ontbijtje uit de knapzak
De meivakantie: voor iedereen die er met het hele gezin op uit wil, organi-
seert IVN Nuenen een Knapzakwandeling op zondag 12 mei vanaf 08.00 uur 
inclusief natuurontbijt in groendomein het Wasven, Celebeslaan 30 te 
Eindhoven. Er wordt een wandeling gemaakt  door het gevarieerd natuur-
gebied van het Wasven. Ergens onderweg gaat de knapzak open en wordt er 
buiten in de natuur ontbeten. 
Tip voor moederdag
Misschien is het wel leuk om je moe-
der op deze Moederdag te verrassen 
met deze ontbijtwandeling. Er zijn 
geen kosten verbonden aan deze wan-
deling.

groen doet goed
Met de natuuruitjes wil IVN meer 
mensen stimuleren de natuur in te 
gaan. Want groen is gezond! Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit onderzoek van omge-
vingspsychologe en hoogleraar na-
tuurbeleving Agnes van den Berg, die 
pionier is in onderzoek naar gezond-
heidseffecten van natuur. Zo heeft na-
tuur een gunstige invloed op de ont-

Lezing Werkcafé
Op vrijdag 10 mei geeft Piet Hooft een 
lezing in het Werkcafé Nuenen over 
het opstellen van een cv en het schrij-
ven van een sollicitatiebrief. Het 
Werkcafé Nuenen is een wekelijkse 
ontmoetingsplek voor werkzoeken-
den. Aanvang 10.00 uur, toegang vrij. 
Werkcafé Nuenen is te vinden aan de 
Sportlaan 12 in Nuenen.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Op pad met de IVN.

wikkeling van kinderen. Het is goed 
voor hun zintuigen, motoriek, con-
centratie, denkvermogen en creativi-
teit. Maar denk ook aan de ontwikke-
ling van sociale vaardigheden. 
Kinderen maken sneller vriendjes als 
ze buiten spelen. Natuurlijk is groen 
ook goed voor volwassenen. Mensen 
die in een groene omgeving wonen 
zijn vaak gezonder, ze hebben bijvoor-
beeld minder last van stress, depres-
sies en aandoeningen aan de luchtwe-

gen. Kortom, een goede reden om er 
op uit te gaan met IVN. 

Het maximaal aantal deelnemers 
aan deze wandeling is 30.
Boek je natuuruitje mét ontbijt uiter-
lijk op 10 mei via e-mail adres: clplan-
ken@onsneteindhoven.nl  Voor meer 
informatie over het natuuruitje van 
IVN Nuenen kun je contact opnemen 
met Kees van Grevenbroek, 06-11 17 
86 37 of Kees Planken, 040-2421423.

Rond de Linde
door Nuenenaren 

voor 
Nuenenaren
En ook geheel 
vervaardigd 
in Nuenen



Stamfuchsia
In diverse kleuren. 
8.95

Solanum op stam
Deze kuipplant heeft de hele zomer 
een rijke blauwe bloei. 11.95

6.49

Stamroos
Deze rijkbloeiende stamroos is 
winterhard. Hoogte 70cm. 11.95

Cadeautip!

Begonia Betulia
Heeft een prachtige en zeer rijke bloei, 
kan zowel binnen als buiten. In grote 
19cm-pot. Excl. sierpot. 8.95

Begonia Betulia
Heeft een p
kan zowel binnen als buiten. In grote kan zowel binnen als buiten. In grote 
1919

Aronskelk
Heeft prachtige bloemen, 
kan binnen en buiten. 
In 17cm-pot, in
diverse kleuren.
 9.95

Cadeautip!

7.49

Grote Gerbera
Kan zowel binnen als buiten, 60cm hoog. 
In diverse kleuren. 11.50

7.95

5.95

Cadeautip!

Petunia Surfi nia 
in hangpot
In diverse 
kleuren. 
7.50

4.79 5.95 5.95

Petunia Surfi nia
Heeft een rijke, lange bloei. Geschikt als hangplant 
of als bodembedekker. Diverse kleuren. 1.35 p.st.

Grote Gerbera

0.89
Per stuk

Hemelvaartsdag open
van 10-17 uur

Heel de maand mei donderdag en vrijdag koopavond

Nuenen Vorsterdijk 12
Voor extra openingstijden kijk op www.coppelmans.nl

Coppelmans altijd scherp geprijsd!
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Heel de maand mei donderdag en vrijdag koopavond

12 mei is het moederdag!

Verras je moeder met 

een fl eurig cadea
u!


	RdL wk19 2013 
	VP wk19 RdL
	Tekst gemeente wk19 RdL 2013
	Adv Kersvers wk19 RdL 2013
	Nuenense art dumay
	Adv oranje com wk19 RdL 2013
	Tekst bezoek de molenaar wk19 RdL 2013
	Adv moosdijk wk19 RdL 2013
	Tekst lagere energie
	Lindeblaadjes RdL wk19 2013
	Tekst kerk wk19 RdL 2013
	Tekst sport wk19 RdL 2013
	Adv Coppelmans AP wk19 RdL 2013


