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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.
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. 

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Robbie Hageman 
Europees Kampioen 
thaiboksen

Opening 
Torendag 
in Nuenen

Nieuw cultureel 
magazine MEST 
in Noord-Brabant
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Afscheidsreceptie 
voor Henk Pero 

D66 wethouder Henk Pero is door het 
politieke spel in Nuenen helaas ged-
wongen om te stoppen.
Donderdag 23 mei is er gelegenheid 
om hem van 17.00 tot 19.00 uur in  
Cultureel Centrum  Het Klooster te 
danken voor zijn inzet deze afgelopen 
drie jaar tijdens de afgelopen Nue-
nense regeerperiode.
Het bestuur nodigt u van harte uit en 
rekent op de aanwezigheid van alle 
Nuenense sociaal liberaal democraten.

Het bestuur van D66 Nuenen 
Anne Peters, Peter van Twist, Jan 

Hoeve, Truus Houtepen 06-23848755

Plaatsing rookmelders in 
koopwoningen Gerwen    
en Eeneind van start
Het plaatsen van rookmelders en het hebben van 
een vluchtplan, kan leiden tot vermindering van het aantal slachtoffers bij 
brand. Daarvoor is in oktober 2012 het project Nuenen (Brand)Veilig 
gestart. De aftrap vond plaats in Gerwen waar inmiddels in alle huurwo-
ningen tot volle tevredenheid van de bewoners rookmelders zijn aange-
bracht. In Gerwen en Eeneind zullen vanaf juni 2013 ook in de koopwonin-
gen rookmelders worden geplaatst. Ook zal binnenkort worden gestart 
met de plaatsing in koopwoningen (en een gering aantal huurwoningen) in 
Nederwetten. In deze dorpskernen staan immers de woningen die het verst 
verwijderd zijn van de brandweerkazerne. De woningen in Nuenen komen 
later aan de beurt.

eReader spreekuur 
in de bieb
In de Nuenense bibliotheek kunt u op 
woensdagavond 22 mei van 18.00-
20.00 uur terecht voor al uw vragen 
over eReaders of het lezen van boeken 
via de  iPAd.. Het spreekuur is vrij toe-
gankelijk. Bij grote belangstelling 
overweegt bibliotheek dommeldal om 
een maandelijks spreekuur in alle ves-
tigingen te organiseren

Liefst vier grote schilderijen maakte graffiti kunstenaar Shaka (Marchal Mithou-
ard, 1975) afgelopen week in het open atelier aan de Berg 34 in Nuenen. Belang-
stellenden konden vrij binnenlopen en hem aan het werk zien. De vier schilderijen 
zijn gebaseerd op portretten van Van Gogh. Van hemzelf en van anderen. Shaka 
heeft een geheel eigen stijl: kleurrijk, dynamisch, ‘sauvage’. Afgelopen vrijdag werd 
in Het Vincentre afscheid van hem en zijn gezin genomen. De schilderijen staan 
voorlopig in het Vincentre. Meer foto’s van zijn werk zijn te zien op Facebook van 
Rond de Linde.

 
Als bewoners zelf al rookmelders heb-
ben geplaatst, moeten zij zich afvra-
gen of ze wel op de juiste plek zijn 
opgehangen en of ze nog wel betrouw-
baar zijn. Rookmelders gaan, mits ze 
ook regelmatig stofvrij worden ge-
maakt, maar maximaal 10 jaar mee! 
De meest verkochte rookmelders heb-
ben een losse batterij die minimaal 
jaarlijks vervangen moet worden. Het 
project Nuenen (Brand)Veilig heeft 
als doel dat alle woningen in Nuenen 
gebouwd voor 1 januari 2003, worden 
voorzien van rookmelders waarvan de 
accu een levensduur heeft van 10 jaar 
die niet verwijderd kan worden. 

De rookmelders zullen worden ge-
plaatst door vrijwilligers van diverse 
maatschappelijke organisaties uit Nu-

enen die bij de brandweer een cursus 
hebben gevolgd. Zij zullen de rook-
melders alleen aanbrengen op plaat-
sen die uit brandveiligheidsoogpunt 
een optimale werking garanderen. De 
bevestiging is eenvoudig en boorge-
reedschap is in de meeste gevallen niet 
nodig. Daarnaast zullen zij samen met 
de bewoner een brandveiligheids-

Afscheidsreceptie 
Oud-wethouders 
Jansen en Pero
Op donderdag 23 mei aanstaande ne-
men Martien Jansen en Henk Pero met 
een afscheidsreceptie afscheid van hun 
wethouderschap in de gemeente Nue-
nen c.a.. De aanwezigheid hierbij van 
de inwoners van Nuenen c.a. 
en andere belangstellenden wordt erg 
op prijs gesteld. U bent dan ook van 
harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij 
de receptie. De receptie vindt plaats in 
Het Klooster, Park 1, Nuenen en duurt 
van 17.00 uur - 19.00 uur.

check uitvoeren en verdere informatie 
over brandveiligheid verstrekken.  

Niet alle bewoners in Gerwen, Neder-
wetten en Eeneind kunnen gelijktijdig 
worden bezocht. Per straat zullen in 
de loop van de tijd brieven worden be-
zorgd met informatie en een ant-
woordformulier waarop de bewoner 
kan aangeven of hij met het project wil 
meedoen. De vrijwilligers halen deze 
formulieren op en maken daarna met 
de bewoner een afspraak over de dag 
en het tijdstip waarop zij de 
rookmelder(s) aanbrengen. 

De rookmelders zijn voor de huurders 
van Helpt Elkander gratis. Voor de 
overige bewoners zijn de rookmelders 
tegen voordelig tarief verkrijgbaar bij 
de vrijwilligers die de rookmelders   
komen aanbrengen. De brandveilig-
heidscheck is voor iedereen gratis. 

Voor meer informatie bezoek de web-
site: www.nuenenbrandveilig.nl of 
volg Brandweer Nuenen via Twitter 
en Facebook.

Uitwisselingsconcert 
Gerwens Muziekkorps
Op zondag 5 mei jongstleden heeft het Gerwens Muziekkorps samen met 
Drumfanfare Jong Leven het muzikale seizoen weer geopend met een 
rondwandeling door Gerwen. Dit jaar heeft men er weer voor gekozen om 
dat  vroeg in de morgen te laten plaatsvinden. Om 7.00 uur marcheerden 
beide korpsen met muziek door het dorp, waarna er in D’n Heuvel werd 
afgesloten met een gezamenlijk ontbijt.
Voor het Gerwens Muziekkorps staat 
er op 18 mei a.s. een muzikale uitwis-
seling op de agenda met De Nieuwe 
Harmonie uit Lommel (B). Dit concert 
vindt plaats in CC De Adelberg aan 
het Adelbergpark te Lommel, aanvang 
van het concert is 20.00 uur. Daar zul-
len o.a. de volgende nummers ten ge-
hore gebracht worden:  Flashing 
Winds, Around the World in 80 days 
en Gladiator. Samen met De Nieuwe 
Harmonie wordt de Marches des Pa-
rachutes Belges en The Mask of Zorro 
gespeeld. 

Beide harmonieën staan onder leiding 
van Harold Lenssen. 
Voor dit concert worden er toegangs-
kaartjes verkocht. U kunt uw kaartjes 
ook reserveren via secretaris@ger-
wensmuziekkorps.nl. De kaartjes lig-
gen dan voor u klaar.  Wilt u zelf ook 
samen muziek maken, kom dan eens 
kijken en luisteren op de wekelijkse 
repetitieavond in D’n Heuvel te Ger-
wen. Hier repeteren iedere woensdag-
avond het Aspirantenorkest (van 
18.30 – 19.30 uur) en het harmonieor-
kest (van 19.45 – 22.00 uur).

Graffiti kunstenaar Shaka

Tiny Schepers  genomineerd
Varkensboer Tiny Schepers uit Nuenen is genomineerd voor de titel 'Agra-
risch Ondernemer van het Jaar 2013', Op 30 mei zal door Boerderij, Groen-
ten & Fruit en Pluimveehouderij deze prijs worden toegekend. De onaf-
hankelijke jury onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen heeft vijf onder-
nemers genomineerd:
Samen met drie collega-varkenshou-
ders zet Schepers een merkvarken in 
de markt onder de naam van de Hey-
deHoeve. 

De marketingstrategie van de var-
kenshouders bestaat uit drie pijlers. 
Nummer één is een betere kwaliteit, 
nummer twee een verhaal dat aan-
spreekt en de laatste is het verhogen 
van de efficiency.
 
De betere kwaliteit realiseert Schepers 
door het Duroc-ras te houden. Dat le-
vert mals, sappig en smaakvol vlees 
op. Afgelopen najaar verkreeg het 
HeydeHoeve-varken daarvoor de titel 
'beste varken van Nederland' tijdens 
de vakbeurs Foodspecialiteiten. Hey-
de Hoeve levert vooral aan slagers en 
horecagelegenheden.

De winnaar wordt donderdag 30 mei 
in Hotel Theater Figi te Zeist bekend-
gemaakt door staatssecretaris Sharon 
Dijksma van Economische Zaken. De-
zelfde dag wordt de Publieksprijs uit-

gereikt aan de ondernemer die de 
meeste publieksstemmen heeft weten 
te vergaren.



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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BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS
Het seizoen van de eikenprocessierups komt er weer aan. Dit is wat 
later dan voorgaande jaren. Op eikenbomen kunt u in de maanden 
mei, juni en juli behaarde rupsen aantreffen. Deze rupsen gaan groeps-
gewijs (in processie) op zoek naar voedsel (eikenblad), vandaar de 
naam eikenprocessierups. Na contact met de haren van deze rups 
kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen 
of aan de luchtwegen. De eikenprocessierups is een specifieke soort 
rups die de inlandse eik hoofdzakelijk als waardplant gebruikt en komt 
vooral voor in Brabant en Limburg.

Ook dit jaar heeft de gemeente besloten om de biologische bestrij-
dingsmethode in te zetten. Het gaat om het bestrijdingsmiddel Xen-
tari dat niet schadelijk voor mens en milieu. Ook de natuurlijke vijan-
den van de rups, zoals sluipwespen en -vliegen, bijen en mijten, worden 
niet door het middel aangetast. Behalve dat het een milieuvriendelijk 
middel is, werkt het middel ook preventief. De bestrijding met Xen-
tari gebeurt op het moment waarop de jonge rupsen zich in de bomen 
begeven om zich vol te vreten. De rupsen hebben dan nog geen brand-
haren ontwikkeld en zijn dan nog niet schadelijk. Zo worden ze dus 
voordat ze schadelijk zijn al vernietigd. Ook is het werken met dit 
product voor de betreffende medewerker aangenamer dan werken 
volgens traditionele methodes zoals zuigen of branden.

Uitvoering
De bestrijding van de eikenprocessierups wordt verricht door een ge-
specialiseerd bedrijf onder begeleiding van de gemeente. We verwach-
ten in week 21 met de uitvoering te kunnen beginnen. Een tweede 
behandeling binnen ca. 10 dagen kan noodzakelijk zijn. In verband met 
de werkdruk bij de aannemer kunnen de werkzaamheden ook ‘s avonds 
en/of ‘s nachts plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
de KCC, telefoon 040-2631699.

Wanneer u plotseling last krijgt van jeuk, huiduitslag en/of irritaties aan 
de ogen en de luchtwegen dan kan dat betekenen dat u in aanraking bent 
gekomen met brandharen van de eikenprocessierups. Dit zijn pijlvormige 
haren. U kunt het beste meteen contact opnemen met de huisarts en bij 
acute gevallen de eerste hulp inschakelen. Voor meer informatie over de 
gezondheidsrisico’s neemt u contact op met de GGD via www.ggd.nl

Alleen bestrijding op plaatsen waar veel en vaak mensen komen
De gemeente heeft ervoor gekozen om niet teveel in te grijpen in het 
natuurlijke proces en zal daarom alleen op die plekken spuiten waar 
de eikenprocessierupsen een bedreiging voor de volksgezondheid zijn. 
Dit betekent dat alleen langs wegen en fiets- en wandelpaden in het 
buitengebied waar (grote) eikenbomen staan met Xentari wordt ge-
spoten. De eikenbomen die zich bijvoorbeeld in het bos bevinden, 
worden niet met het bestrijdingsmiddel behandeld. De bomen binnen 
de bebouwde kom worden behandeld met het biologisch bestrijdings-
middel. Hierbij zullen alleen de bomen langs wegen en fiets- en wan-
delpaden behandeld worden met Xentari. De bestrijding van de eiken-
processierups gebeurt dus louter uit oogpunt van volksgezondheid. 
De eikenbomen waar deze rupsen in voorkomen ondervinden geen 
grote hinder van de rupsen.

Het overzicht geeft aan op welke locaties bestrijding plaatsvindt.

Bakertse landweg Lieshoutseweg  
Barisakker (g) Lyndakkers  
Baroniehei Meierijlaan (g)  
Beekstraat (g) Moorvensedijk  
Berg (g) Nico Eekmanlaan  
Blommelaan Nieuwe Dijk  
Boord Noorderklamp (g)  
Boordseweg Opwettenseweg (g)  
Brabantring (g) Oude Dijk  
Breeldere Oude Kerkdijk  
Broekdijk Oude Landen  
Collse Hoefdijk Oude Postbaan (g)  
Cortenbachsendijk (g) Papenvoortse Heide  
De Huikert Papenvoortsedijk  
De Huufkes Park  
De Tienden Parkstraat  
Eeneind Pastoorsmast  
Eikelkampen Prinsenweier  
Eikenlaan Refelingse Heide  
Europalaan Ruiterweg (g)  
Geldropsedijk (g) Rullen  
Gerwenseweg Schoutse Vennen  
Gulberg (g) Smits van Oyenlaan  

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Afspraak
maken!

Gemeentezaken?

Maak uw afspraak via www.nuenen.nl

Maak uw afspraak via 
www.nuenen.nl

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 maandag 20 mei 2013 is het gemeentehuis gesloten in verband 
met 2e pinksterdag.

PAPIER INZAMELING
De papierinzameling van maandag 20 mei (2e pinksterdag) wordt 
verplaatst naar vrijdag 24 mei. De inzamelaar start om 07.30 uur, dus 
graag tijdig uw container buiten zetten. 

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 19 mei 2013 aangewezen als 
koopzondag voor de bedrijven uit gebied I. Dit wil zeggen alle wegen 
binnen de bebouwde kom van de kernen Nuenen, Gerwen, Nederwet-
ten en Eeneind, uitgezonderd:
• Goossens wonen & slapen,
• Collse Hoek, Gerwenseweg 41, 
• Ri-Jo B.V., De Huufkes 19, 
• Saniplein B.V., De Huufkes 19A, 
• Stein Keuken, Spegelt 19
• Autobedrijf Tonnie van der Heijden, Gerwenseweg 24
• Alle bedrijven uit gebied I mogen op deze dag geopend z ijn.

NU AANVRAGEN     
VOOR LINTJESREGEN 2014
Bij de lintjesregen 2013 heeft burgemeester Maarten Houben zeven 
inwoners Koninklijk onderscheiden. Ook u kunt iemand aanmelden 
voor een lintje. De voorbereidingen voor de lintjesregen in 2014 
starten nu al weer. Een aanvraag moet uiterlijk 1 juli 2013 bij de 
gemeente ingediend zijn. Wanneer iemand bijzondere verdiensten 
heeft en/of buitengewone prestaties verricht voor de gemeenschap 
kan hij/zij in aanmerking komen voor een Koninklijke onderschei-
ding. Aan het toekennen van een lintje worden hoge eisen gesteld 
in de zin van intensiteit en duur van de maatschappelijke verdiensten. 
Betrokkene moet bovenmatig actief of leidend zijn geweest in maat-
schappelijke activiteiten en dat gedurende een lange reeks van jaren 
(minimaal 15 jaar), zodanig dat hij/zij duidelijk als een voorbeeld 
kan worden gezien voor anderen. Ook moeten de verdiensten actu-
eel zijn.

De procedure
Bij het aanvragen voor een onderscheiding komt nogal wat kijken. 
Er moet door de aanvrager veel informatie worden opgevraagd, 
nagetrokken en/of geverifieerd worden.
 
Dat kost veel tijd, dus er moet op tijd worden begonnen. Er is een 
lange adviesprocedure via de burgemeester, de Commissaris van de 
Koning, het Kapittel als adviesorgaan, de betrokken minister en 
uiteindelijk Zijne Majesteit zelf bij de ondertekening van het Konink-
lijk Besluit.
Iedereen kan een Koninklijke onderscheiding aanvragen. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Wilt u iemand voordragen of meer informa-
tie ontvangen over de wijze waarop een Koninklijke onderscheiding 
tot stand komt? Neem dan tijdig contact op met de medewerkster 
Kabinetszaken, via telefoonnummer 040-2631631. Zij neemt met u 
de hele procedure door en geeft antwoord op uw vragen. Op deze 
manier kunnen wij als gemeente samen met u overleggen of iemand 
voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komt en op 
welke wijze de aanvraag het beste ingediend kan worden. Ook via 
internet kunt u meer informatie krijgen via: www.nuenen.nl of www.
lintjes.nl. Vanaf deze sites kunt u ook desgewenst een aanvraagfor-
mulier downloaden.

Heerendonk (g) Soeterbeek  
Heijbloem Soeterbeekseweg  
Helsestraat Stiphoutseweg  
Het Frankrijk Tweetermansweg  
Hoevensestraat Vaarle  
Hooidonk Voirt (g)  
Kremersbos (g) Weg Son-Lieshout (g)  
Kruisakker (g) Weiseind  
Kuilen Wettenseind  
Laar (g) Weverstraat  
Langhei (g) Refelingse Erven  
Heikampen   

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

Soort Datum Dossier-
aanvraag  ontvangst  Nummer Locatie Activiteit

Regulier 02/05/2013 N-HZ-2013-0052 Populierenhof 11 Uitbreiden woning 

Regulier 08/05/2013 N-HZ-2013-0053 Dubbestraat 4 Wijzigen gebruik ten  

    behoeve van 

    circusvoorstellingen 

Regulier 08/05/2013 N-HZ-2013-0054 Sleedoornlaan 33 Plaatsen berging  

Deze aanvragen liggen ter inzage in het gemeentehuis, Jan van Schijn-
veltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvragen kan geen bezwaarschrift 
worden ingediend. Dat kan pas nadat de omgevingsvergunning is 
verleend.

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
BUITEN BEHANDELING

Soort Datum buiten Dossier-
aanvraag  behandeling  Nummer Bouwadres Bouwactiviteit 

Regulier 08/05/2013 N-HZ-2013-0007 Parkstraat 33 Uitbreiden woning en  

     plaatsen dakkapel

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan Wandelsportvereniging Nuenen zijn toestemming, vergunning 

en ontheffing verleend voor de organisatie van de avondvierdaagse 
Nuenen in de periode van 4 tot en met 7 juni 2013 (verzenddatum 
8 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.



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: 17 & 18 mei: 
Holl. kasbloemkool, per stuk  ... 1,99
Witlof België, 1/2 kilo  ................... 0,69
Holl. komkommers, 2 stuks ...... 0,99
Holl. radijs, 2 bosjes  ................... 0,99
Franse roseval aardappels, hele kilo  1,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DiNSDaG 21 mei:

Wokgroenten speciaal, 1/2 kilo  1,25
WOeNSDaG 22 mei:

kropsla, 2 kroppen  ........................ 1,49
DONDerDaG 23 mei:

rauwkost, 1/2 kilo  ........................ 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GeHele Week vaN 17 t/m 23 mei:

NWO. kiwi, NW. Zeeland, 8 stuks  .... 1,99
comice Peren, Zuid afrika, hele kilo 2,49
cabbage-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.

Kleine Room-
boter Cake
Van € 2,95. Voor € 2,55
Tarwe-
busbrood
Van € 2,10. Voor € 1,75

Brood van de maand

Cholesterolverlagend Liv brood
voor maar € 2,30

Fijne Pinksterdagen 
gewenst!!!

Gemarineerde
Entrecôte 
met GRATIS kruidenboter 
100 gram ......................................1,95
Bij 150 gr. Beenham
100 gr. Beenhamsalade GRATIS 
Carpaccio Spies
100 gram .........................................2,45
Bos Asperges
100 gram .........................................1,75
Caprese al forno
100 gram .........................................2,45
Lasagne
“Kant en Klaar” 500 gram .......4,50
 Heerlijke broodjes van Slager Tebak!

SPecial

SPecial

SPecial

Actie geldig van 17 t/m 23 mei:

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

Ma. gesloten    Di. t/m Do. 10.00 tot 18.00 uur    Vrij. 10.00 tot 20.00 uur    Za. 10.00 tot 17.00 uur

19
92

2

Kijk nu op onze website voor lopende acties!

www.vhwonen.nl

4e
Luxaflex®
raamdecoratie 
product

 GRATIS
Actieperiode:
1 mei t/m 30 juni 2013Luxaflex® maakt van wonen genieten

50% Korting 
op uw 2e artikel.

Dit geldt voor de gehele 
Chanelle collectie.

Parkhof 1 - 5671 EX Nuenen
T 040 763 04 15



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

Maak nu een proefrit 
op een elektrische fi ets 

van Gazelle!

Met het Gazelle -plan kiest u eenvoudig uw ideale elektrische � ets. 

 
 U kiest het perfecte model: transport-, toer- of stads� ets? Of extra veilige � ets? 
Met of zonder extra sterke motor?

 U komt tijdens onze Opstapdag bij ons langs voor een uitgebreide proefrit.

 
  Na de proefrit maakt u pas de keuze voor de accu. Op elke elektrische � ets 
passen namelijk meerdere accu’s. 

U leest er alles over op gazelle.nl!

Gazelle adv A5_Dealers_v3.indd   1 02-04-13   17:25

Berg 10 • 5671 CC NUENEN • Tel. 040-2831246
deconcurrent@hetnet.nl • www.deconcurrentnuenen.nl

18 Mei opstapdag van 10.00 tot 17.00 uur 

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

VOORJAARS
OPRUIMING

& SFEERWONEN 

KORTING 60%TOT

TAFELS - ACCESSOIRES
 BANKEN - STOELEN - KASTEN 

SPIEGELS - SCHILDERIJEN

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

Een groot assortiment
tuinplanten - hangpotten

& groenteplanten

DagElijks vErsE
(gEschilDE) aspErgEs

& aarDbEiEn

2e pinksterdag 
geopend

10.00 - 17.00 uur

nieuw

Tuinberging met veranda

Schaduwgordijn Duikelstang
 289,-

Cottage prieel Hangstoel met kanoenen kussen

Steigerhout
 1,99

per m1 Speeltoestel Willem

_______________________________
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

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

2de 
Pinksterdag
GEOPEND

Een groot assortiment van

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

 

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

Gedurende de pinksterdagen:
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.
___________________________________________

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

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

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

Menu Olijf, 4 gangen menu 
Voorgerecht:   

Lamspastrami | tomaat | asperge | paprika
piment | kaasbitterbal

***
Tussengerecht:

Gamba | knofl ook | asperge | soja | bosui
***

Hoofdgerecht:
Kalfshaas | asperge | roseval | kruidenjus  

***
Nagerecht: 

Aardbeien | bosbessen | limoen | sabayon

inclusief 4 bijpassende glazen wijn voor 

€ 55,00 per persoon

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

  

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: Tel. 040 - 283 96 98. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Opening Torendag in Nuenen
Op Hemelvaartsdag werd op de locatie van de Oude Toren aan de Tomakker 
de herinrichting geopend en daarnaast ook het startsein voor de Torendag 
2013 gegeven. Na de Hemelvaartdienst wandelden de genodigden onder 
begeleiding van het Sint Annagilde van de huidige H. Clemenskerk naar de 
locatie. Voor een kopje koffie of thee werd op de locatie gezorgd. De route 
liep via Park, Pastoor Aldenhuijsenstraat, Vincent van Goghstraat, het tun-
neltje onder de Smits van Oyenlaan door naar de locatie. Rond twaalf uur 
werd de herinrichting officieel onthuld. Daarmee was de Torendag 2013 
officieel geopend. 
Herinrichting
Deze middeleeuwse kerk heeft lange 
tijd dienst gedaan waar toen het cen-
trum van Nuenen was. De kerk is in 
De Akkers blijven staan toen de dorps-
kern zich verplaatste naar het huidige 
centrum. 

Dank zij de inzet van de heemhunde-
kring heeft de gemeente Nuenen het 
terrein van de Oude Toren aan de To-
makker opnieuw ingericht en toegan-
kelijk gemaakt. De contouren van de 
toren zijn weer zichtbaar gemaakt. 

Kerken in Peelland
Deze toeristische trekpleister is niet 
alleen onderdeel van de rondleiding 
van het Vincentre. De locatie is ook 
onderdeel van de fietsroute Kerken in 
Peelland. Deze fietsroute is het hele 
jaar door te fietsen, maar tijdens de 
Torendag werd er extra aandacht aan 
besteed. De route om meer kerken en 
torens te bezoeken, is (gratis) verkrijg-
baar op het gemeentehuis, bij het Vin-
centre en op diverse andere locaties in 
Nuenen. Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.kerkenindepeel.nl.

Weverkeshof 
vanwege Triathlon 
moeilijk bereikbaar
Op 30 juni, tijdens de 5e Dolphin 
Triathlon Nuenen is Weverkeshof, 
liggend aan het Loopparcours, 
moeilijk bereikbaar. 

Dit is ook de reden dat de hoofdingang 
die dag is verplaatst. De tijdelijke in-
gang bevindt zich dan aan de rechter-
zijde van ‘Het Weefhuis’. Het bestuur 
van Weverkeshof vraagt bezoekers be-
grip voor dit éénmalige ongemak en 
verzoekt hen vriendelijk de publicaties 
over de tijdelijke afsluiting van straten 
tijdens de Triathlon in de regionale 
media goed te volgen. Weverkeshof 
wenst de Dolphin Triathlon Nuenen 
een succesvol lustrum toe.

Citaat van de Week

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

‘Het leven is iets dat gebeurt als je niet
in slaap kunt komen.’

Fran Lebowitz – 
schrijfster (1950)

Aanvulling op artikel over Molendag 2013
In het artikel van de vorige week in ons blad over de Nationale Molendag 
2013 vermeldden we dat die dag stond in het teken van de vrijwilliger en de 
molenaar.

Informatie over eigen bijdrage 
WMO/AWBZ op vrije inloopochtend
Op donderdag 23 mei organiseert de KBO-Nuenen  een inloop- en vraagoch-
tend over de veranderingen van de eigen bijdragen voor WMO (Wet Maat-
schappelijke Organisatie) en of AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekos-
ten). De ochtend zal worden gehouden door sociaal-financieel adviseur Ad 
Vermeulen van de KBO.

W70 verheugd 
met opknappen 
algemene 
begraafplaats en 
Clemensakker 
De fractie van W70 is meer dan ver-
heugd met het opknappen van zowel 
de algemene begraafplaats als de Cle-
mensakker nabij de Tomakker. De 
partij vroeg in de afgelopen jaren - 
voor het eerst in 2008 - aandacht voor 
de verloedering van beide locaties.

Raadslid Stultiëns: "In een eerder sta-
dium is de algemene begraafplaats al 
enigszins opgeknapt, maar om het to-
tale gebied (begraafplaats en Cle-
mensakker, red.) onder handen te la-
ten nemen, bleek helaas een lange 
adem nodig te zijn. Toon van Rooij - 
lid van verdienste van W70 - heeft de 
materie voor het eerst in 2008 op de 
politieke agenda gezet, en hield dit 
ook in de daaropvolgende jaren stug 
vol. Zijn inzet is dus zeker niet voor 
niets geweest!" Nu - op Hemelvaarts-
dag annex Torendag - werden de con-
touren van de oude toren dan eindelijk 
zichtbaar voor het (internationale) 
publiek.

Cultuurdropping
Happen, trappen 
en klappen start  
bij Het Klooster
Houdt u van verrassingen? Stap dan 
op maandagavond 27 mei en/of vrij-
dagavond 31 mei op de fiets en trap 
naar Het Klooster. Daar start uw ver-
rassingstocht. Met als kernwoorden: 
trappen, happen en klappen.  Geef u 
over en ontdek welke culturele en culi-
naire schatten in uw dorp te vinden 
zijn. Deelname kost € 7,50 p.p. Kaart-
jes zijn te koop in de bibliotheek. Zo-
wel bieb-leden als niet-leden zijn wel-
kom. De start is op 27 mei om 19.30 
uur en op 31 mei om 19.45 uur. Rond 
22.45 uur trapt u geïnspireerd en vol-
daan weer naar huis. Na een culturele 
uitspatting in goed gezelschap!

Het is de tweede keer dat bibliotheek 
dommeldal een cultuurdropping tij-
dens de Week van de Amateurkunst 
organiseert. Met de bedoeling om u 
op een makkelijke en verrassende ma-
nier kennis te laten maken met een 
deel van de professionele en amateur-
kunstwereld in eigen dorp.

Donateursactie 
Drumfanfare   
Jong Leven
In de periode van 19 tot en met 25 mei 
houdt Drumfanfare Jong Leven haar 
jaarlijkse donateursactie en zullen de 
leden weer aanbellen in Gerwen en Ne-
derwetten. De extra inkomsten heeft de 
fanfare hard nodig voor het instrumen-
tarium, de uniformen en de opleiding 
van de leerlingen. Dit alles kost veel 
geld. Daarom doet Jong Leven een be-
roep op u. Lid worden van de vrienden-
kring kan natuurlijk ook. En voor het 
bespelen van een instrument kunt u 
ook in Gerwen terecht. Jong Leven is 
altijd op zoek naar nieuwe leden. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij het 
secretariaat: Cindy van Rooij, Alvers-
hool  5a, Gerwen, tel. 040-2847272.

Sponsoractie 
“Fietsen voor 
Muziek”
In de periode van 20 mei tot en met 16 
juni wordt weer de jaarlijkse sponso-
ractie “Fietsen voor Muziek” gehou-
den. Deze actie van het Gerwens 
Muziekkorps houdt in, dat in Gerwen, 
Nederwetten en Nuenen kinderen 
langs de deur gaan om zich te laten 
sponsoren voor de     fietstocht zoals 
deze al 32 jaar op de 3e zondag van 
september wordt verreden. 

De fietstocht vindt dit jaar plaats op 
zondag 15 september. Het Gerwens 
Muziekkorps nodigt u uit om de kin-
deren, die deze tocht gaan fietsen ro-
yaal te sponsoren. Reserveer de datum 
15 september alvast in uw agenda om 
zélf aan deze gezellige fietstocht mee 
te kunnen doen. Dit jaar is ook meer 
rekening gehouden met kinderen en 
de wat mindere fietsers. Er is voor het 
eerst naast de 40 km. ook een route 
uitgezet van 27,5 km. zodat nu zeker 
iedereen aan deze gezellige tocht kan 
deelnemen!

Vlooienmarkt in Mariahout
Buurtvereniging "De Bernadettebuurt" houdt elk jaar op eerste Pinkster-
dag een vlooienmarkt. Dit jaar voor de 23ste keer.
 
Op vrijdag 17 mei de hele dag en zaterdag 18 mei tot 12 uur ’s middags zullen de 
buurtleden de nog bruikbare spullen in Mariahout en omstreken ophalen. Deze 
spullen worden op zondag 19 mei van 09.30 tot 13.00 uur gesorteerd te koop 
aangeboden. De vlooienmarkt vindt plaats in het rustieke openluchttheater van 
Mariahout. Deze gezellige markt, waar de kinderen kunnen ponyrijden en de ou-
ders gebruik kunnen maken van het terras, wordt elk jaar druk bezocht. De en-
tree bedraagt € 1,50 p.p. (tot 12 jaar gratis).

Veel belangstelling bij de opening van de Torendag. Op de achtergrond de be-
graafplaats waar ds Theo van Gogh, Vincent’s vader ligt begraven.

De eigen bijdragen voor WMO of 
AWBZ zullen veel hoger worden dan 
tot nu toe gebruikelijk was. Dit geldt 
voor iedereen die hulp heeft vanuit de 
WMO (gemeente) of bij opname in 
verzorging- of verpleeghuis van u of 
uw partner (via belastingdienst en 
C.A.K.).
Bij de vaststelling van de eigen bijdra-
ge wordt voortaan ook in een of ande-
re vorm rekening gehouden met ver-
mogen. Peildatum voor vermogen is 1 
januari van 2011 of 2012 of 2013. Voor 
ouderen die de kans hebben nu en in 

de toekomst hier mee te maken te krij-
gen en die vermogen hebben boven   
de vrijstelling (basisvrijstelling is ca.     
€ 21.000 per persoon) wordt geadvi-
seerd hun situatie te laten beoordelen 
en eventueel maatregelen te nemen. 
Te denken valt aan het testament aan-
passen bij opname in verpleeghuis; 
het schenken aan (klein) kinderen en 
terug lenen eventueel; het uitbetalen 
erfdeel van overleden ouder of het af-
lossen schulden of hypotheek.
Inloopochtend vanaf 10.00 uur in ’t 
Trefpunt, in Het Klooster in Nuenen. 
De koffie staat klaar.

Politieberichten
Bedrijfsongeval
Op 3 mei vond een ongeval plaats in een bedrijfshal aan de Huufkes. Een lading 
hout die met een vorkheftruck werd verplaatst ging schuiven en viel naar bene-
den. Een werknemer van het bedrijf kwam onder deze vallende lading terecht. 
Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Ter observatie werd hij opgeno-
men, maar zijn letsel bleek achteraf mee te vallen. De arbeidsinspectie onder-
zoekt het ongeval.

Inbraak woning Nederwetten
In de nacht van 3 op 4 mei werd er ingebroken in een woning aan de Nieuw Er-
venseweg in Nederwetten. De achterdeur van de woning werd opengebroken en 
uit de woning werd geld ontvreemd.

Ernstige mishandeling
In de avond van 5 mei vond een ernstige mishandeling plaats op het Vincent van 
Goghplein. Op het terras van een horecabedrijf ontstond een onenigheid die 
uitmondde in een fikse mishandeling. Een slachtoffer liep daarbij breuken op 
aan zijn gezicht. De politie hield 2 mannen als verdachten aan. Zij zijn inmiddels 
overgedragen aan het Openbaar Ministerie en zij zitten in voorlopige hechtenis 
in afwachting van de rechtszaak. 

Aanrijding met gewonde
In de ochtend van 6 mei vond om 07.45 uur een aanrijding plaats op de A270 
(Helmondweg) t.h.v. Nuenen. Er waren 3 auto’s betrokken bij deze zogenaamde 
kop-staart aanrijdingen. Een bestuurster van een personenauto remde op die 
weg. Twee achteropkomende auto’s zagen dit te laat en botsten op hun voorgan-
gers. Een zwangere mevrouw raakte bij het ongeval gewond. Nadat het dak van 
haar voertuig was verwijderd door de brandweer kon zij uit haar voertuig wor-
den bevrijd. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis. Haar verwondi  gen vielen 
mee en haar ongeboren baby heeft geen letsel opgelopen. 

Verkeersongeval Smits van Oyenlaan
Op 7 mei rond 10.30 uur vond een frontale aanrijding plaats op de Smits van Oy-
enlaan tussen Nuenen en Gerwen. Een bestuurster van een bestelauto lette even 
niet op en kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste daar frontaal tegen 
een lesauto. Beide auto’s raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden. De 
bestuurster van de koeriersdienst was die nacht al vroeg voor haar werk op weg 
gegaan en werd waarschijnlijk overmand door vermoeidheid. 

Woninginbraak voorkomen
In de nacht van 8 op 9 mei werd een woninginbraak voorkomen in Nederwetten. 
Terwijl de dader bezig was om de woning aan Ten Hout  binnen te komen, werd 
hij betrapt. Er werd om deze verdachte af te schrikken herrie gemaakt. Buurtbe-
woners reageerden erg attent. De inbreker werd niet meer aangetroffen. 

Geluidsoverlast neemt toe
Met de komst van het warme weer nemen ook de meldingen van geluidsoverlast 
weer toe. De politie heeft hier een strikt beleid in opgesteld. Na een 1e waarschu-
wing maken de politiemensen een zogenaamde “afspraak op locatie” in het poli-
tiesysteem. Mocht binnen een korte termijn opnieuw melding worden gemaakt 
van een reële geluidsoverlast, zal proces-verbaal worden opgemaakt. Een 3e keer 
politie-inzet wordt behalve een nieuw proces-verbaal ook gevolgd met de inbe-
slagname van de eventuele geluidsapparatuur. 

Henny Merks, eigenaar van de Nue-
nense Windmolen de Roosdonck, wil-
de  nog wat meer respect en bewonde-
ring uitspreken, met name voor ’zijn’ 
molenaars Mario Collombon, Jeroen 
van Boxmeer en Casper Renting.
Zij zijn het tenslotte die geheel vrijwil-
lig de molen 100% maalvaardig hou-
den en alle vragen over de uit 1884 
stammende molen kunnen beant-
woorden. Door hun kennis van het 

molenaarsvak kunnen op zaterdagen 
diverse soorten meel gekocht worden 
die uiteraard allemaal gemalen zijn op 
de Roosdonck.

Dat er in Gerwen gelet wordt op de 
details, blijkt uit de opening van de 
onlangs aangelegde fietsenstalling 
aan de Gerwenseweg in Gerwen 

(recht tegenover Café De Stam). Een 
5-tal ondernemers uit Gerwen en 

een hovenier uit Nederwetten had-
den de eer om de fietsenstalling op 

ludieke wijze te openen. 

Praktisch Verkeersexamen 
Nuenense basisscholen
Op woensdagochtend 22 mei 2013 organiseert VVN afdeling Nuenen, in 
samenwerking met de Gemeente en Toerclub TC Nuenen, het Praktisch 
Verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7 van de Nuenense basisscho-
len. De leerlingen fietsen een traject van ongeveer 5 kilometer door het cen-
trum van Nuenen. Onderweg komen ze verkeerssituaties tegen die kenmer-
kend zijn voor hun woonplaats. 
Ruim 200 leerlingen gaan dit jaar op 
examen vanuit 2 startplaatsen te weten 
Sportpark de Lissevoort en parkeer-
plaats Jacobushoek bij basisschool de 
Wentelwiek. De leerlingen zijn te her-
kennen aan een oranje of geel hesje 
met volgnummer. Er zijn in de route 
een aantal controleposten opgenomen 
van waaruit hun verkeersgedrag wordt 
beoordeeld. De posten worden door 
twee personen bemand, veelal ouders 
of verzorgers. Bij eventuele onveilige 
situaties kunnen de kinderen zo ook 
worden geholpen. De route is voorzien 
van permanente borden zodat al in een 
vroegtijdig stadium geoefend kan wor-
den. De route is ook op het internet te 
zien en wel op de site van de gemeente: 
www.nuenen.nl  onder Actueel> Ver-
keer> Fiets praktijkexamen> Examen-
route, waar aan de hand van de platte-

grond de verkeerssituaties in beeld 
kunnen worden gebracht. Let op: Van-
wege wegwerkzaamheden aan de Voirt 
is de route dit jaar enigszins verlegd! 
De routeborden zijn daarop aangepast! 
Het praktisch verkeersexamen volgt op 
het theoriegedeelte dat de leerlingen al 
op 11 april hebben afgelegd. In de voor-
bereiding op het examen is het de be-
doeling om samen met hun ouders te 
oefenen. De fietsen zijn op school ge-
controleerd, want alleen met een goed-
gekeurde fiets mag aan het examen 
worden deelgenomen. Voor inlichtin-
gen, advies en ondersteuning op het 
gebied van verkeersveiligheid, kunt u 
op onderstaande wijze het secretariaat 
van de afdeling bereiken: Veilig Ver-
keer Nederland afdeling Nuenen c.a. 
Lindenlaan 10A Tel. 040-2833810 en 
VVN.Nuenen@onsnet.nu



  

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.

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

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

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

Ervaar alvast ’n momentje vakantie
lekker ontspannen met 4tjes
de vrijheidssfeer proeven, 

kom genieten voor maar € 55,-
040-7870338

www.garrarufa-nuenen.nl

NU! De Ladies Treat Special
Bij Garra Rufa Nuenen

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

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

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

Leergeld Nuenen c.a. 
Al 10 jaar 

noodzakelijk!
M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

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

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

oERLEMANS KEUKENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

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

KRINGLoop EINDHovEN 
Wij halen bij u thuis op alle 
bruikbare spullen. Tel. 040 
- 285 68 09.

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

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

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

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

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

vIto Compleet verbouwen 
van badkamers en toiletten, 
tegels en natuursteenvloe-
ren. Tel: 06 - 16 42 77 85 
/ 040 - 257 44 82. www.
tegelwerk-eindhoven.nl

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  www.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

Zoek je een ervaren HUIS-
HoUDELIJKE HULp 
neem dan contact op. Tel. 
647605188.

tE HUUR: 4 kamer ap-
partement in centrum van 
Nuenen. Volledig gemeu-
bileerd € 750,- per maand.
Tel. 06-53718546.

AANGEBoDEN: Voor 
hulp in de huishouding in 
Nuenen. Interieurverzorg-
ster kantoren in Nuenen tel. 
06-51660308.

EINDELIJK DE opLoS-
SING vooR SCHIM-
MELNAGELS!!   1 Behan-
deling nodig.  Info, stuur een 
mail met uw gegevens naar  
info@Instituutzilverschoon.
nl en wij nemen contact 
met u op.

HELp IK vAL Af!   Ge-
wicht verliezen met pRo-
DIMED , proteinedieet. 
Afvallen was nog nooit zo 
eenvoudig. Met profes-
sionele begeleiding.Ver-
goeding ziektekostenver-
zekeraars. INStItUUt 
ZILvERSCHooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

Nieuw WIMpEREXtEN-
SIoNS  nu voor de zomer, 
6-8 weken houdbaar! Gel-
lak mooie (teen) nagels, 
blijven  3-6 weken  mooi!! 
INStItUUt ZILvER-
SCHooN Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituut-
zilverschoon.nl. 

19 MEI  vLooIEN-
MARKt Voetbalvereniging, 
Sportpark Heyhoef, Roos-
tenlaan 305, Eindhoven. 
9-16 uur. 06 - 20 29 98 24.

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen
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Aandachtelijke aandacht
Turbulente weken zijn inmiddels voorbijgegaan in de Nuenense politiek en 
iedereen zal er wel het zijne van denken. Zeker is dat het bij dezen en gene 
niet zonder aandacht voorbij is gegaan. Het woord “aandacht “ kan op vele 
manieren worden geïnterpreteerd en gebruikt worden.
Wij willen onze aandacht de komende 
tijd richten op een aantal “dossiers”. 
Wij denken hierbij met name aan  
“Nuenen-West”, “De Luistruik” en een 
verdere vormgeving van de  samen-
werkingsverbanden met andere, om-
liggende gemeenten. Hierin is naar 

Ingezonden brieven

Verstuurd vanaf mijn iPad

Toerist in eigen land   
Door Elwien Bibbe

Het moest er toch een keertje van komen. Op naar de bollen. En wel op Hemel-
vaartsdag. Hoe naïef kun je zijn. Maar ik ben er gekomen, de laatste kilometers 
weliswaar afgelegd in het tempo van een slak, maar spijt heb ik er niet van.  On-
ze cultuur is een bollencultuur.  Daar ben ik nu wel achter. En al die andere be-
zoekers weten dat ook. Ik hoor veel Spaans en Italiaans en Frans en Russisch. En 
ik zie veel Japanners. Ik behoor als Nederlander tot een minderheid en dat wist 
ik natuurlijk al lang. Ik raak in gesprek met een paar Duitse dames. Nog ander-
halve week en de tuinen gaan weer dicht. En dat lijkt me aan de vroege kant. 
Want nog niet alles staat in bloei, en nog niet alles is uitgebloeid. Holland laat 
zien waar het goed in is. En dat zijn dus bollen. Heel veel bollen in allerlei kleu-
ren en in allerlei kleuren bij elkaar. De dames vertellen mij dat ik geen mooier 
moment had kunnen kiezen voor mijn bezoek aan de Keukenhof. Want de nar-
cissen en de tulpen bloeien tegelijkertijd. Heeft te maken met de lange winter. 
En de bomen staan net in blad. Ze komen al jaren... en vertellen mij wat ik al ja-
ren heb gemist.

Nuenen promotie
Ik ken de man niet, hoorde dat hij overal op tegen was (zelfs dat het ‘s avonds don-
ker wordt) en vond het al raar dat een raadslid inwoners oproept om bezwaar te 
maken tegen de OZB. Nu heb ik ex-advocaat Jac Leemans op Omroep Brabant 
gezien. Wat een niveau. Hij bagatelliseert de aangifte wegens mishandeling tegen 
hem met: “ Ja mijn zus, die toevallig met een wethouder getrouwd is,  drinkt te 
veel, en dan sta je wel eens wankel”. Hij zegt dat iedereen in de raad bekvecht, 
maar Jac Leemans niet. Dat klopt overigens als je alles gedoogt. En daarnaast 
heeft hij een mimiek en uitstraling die me doet twijfelen aan zijn laatste uitspraak: 
“ Ja, Jac Leemans is niet gek”. Wat een vertoning en wat een Nuenen promotie.

Hennie Merks, Gerwenseweg 2, Nuenen   

Het is democratisch dat      
de wethouder Jansen moest opstappen
In de lokale media zijn verschillende publicaties verschenen waarin beschreven 
wordt wat een voortreffelijk mens Martien Jansen is. Hij is integer en oprecht en 
hij heeft zich de afgelopen 25 jaar met hart en ziel ingezet voor  het algemeen be-
lang van “zijn” dorp Nuenen ca.. Deze inzet verdient inderdaad waardering van 
de Nuenense gemeenschap. Hoe is het dan mogelijk dat een dermate uitzonder-
lijke persoon zonder opgaaf van redenen en op staande voet ontslagen wordt? Is 
dit weer een schrijnend voorbeeld van de misstanden binnen de Nuenense politiek 
of is hier iets anders aan de hand?
Er is inderdaad iets anders aan de hand, want Martien Jansen is niet alleen een 
mens maar hij was ook politicus. En de politiek kent zijn eigen regels. Wanneer je 
daar niet tegen kunt, moet je niet in de politiek gaan. In de politiek is het regel dat 
wanneer een coalitie valt en een nieuwe coalitie aan de macht komt, de “oude” 
wethouders (of ministers) het veld moeten ruimen. Ook al hebben zij individueel 
misschien prima werk verricht. Dus Martien Jansen is niet op staande voet ont-
slagen, maar zijn aftreden is het gevolg van een nieuwe politieke realiteit. Toen hij 
indertijd in de politiek ging, wist hij dat hem dit zou kunnen overkomen en nu is 
het dan zover.
Daarbij komt dat Jansen als wethouder (niet als mens!) standpunten heeft ingeno-
men die niet goed zijn gevallen bij de bevolking en waar wij het als GroenLinks ook 
niet mee eens zijn geweest. Te denken valt aan HOV2. Voor dit project is een actie-
comité, gesteund door 1800 sympathisanten, met alternatieve voorstellen geko-
men die Jansen vervolgens naast zich heeft neergelegd. En dan de manier waarop 
hij zich voor het Eindhovense karretje heeft laten spannen in het kader van de af-
sluiting van de Soeterbeekse Weg.
Maar wij willen vooral zijn wijze van besturen veranderd zien. GroenLinks wil de 
inwoners van Nuenen eerder bij de besluitvorming betrekken en niet vanuit een 
ouderwetse patriarchale houding (“Ik weet wat goed is voor de mensen”) binnens-
kamers genomen besluiten aan de bevolking proberen te verkopen. Er is binnen 
Nuenen zoveel denkkracht aanwezig dat daarvan, ter voorbereiding van  beslui-
ten, gebruik gemaakt moet worden. Het garandeert bovendien minder weerstand 
achteraf. Dat is open en transparant, dat is GroenLinks.

Boudewijn Wilmar, Dungense Kant 8, Nuenen.
Kandidaat lijsttrekker GroenLinks.

Art in Listening…
waard te 
beluisteren
Vakkundig begeleid door de pianist 
horen we oorstrelende muziek en 
zang. Virtuoze  artiesten bespelen - elk 
solo - dwarsfluit, klarinet en gitaar. Dit 
alles zeer afwisselend in tempo, toon 
en melodie. Ze zijn pas afgestudeerd, 
maar spelen alsof ze al jarenlang con-
certervaring hebben. De sopraan, die 
met grappige én serieuze liederen de 
voormiddag verder voor haar reke-
ning neemt, zingt niet alleen erg goed, 
maar vertelt voor elk lied waar dit over 
gaat. Dat was bijzonder aangenaam en 
dat was genieten! Dank aan de voor-
treffelijke organisatie. Art in Listening 
verdient véél meer publiek!
Piet van Kuijk

Sopraan Lauri Brons.

Blikvangers zijn voor zwerfafval, niet 
voor huisvuil.

onze mening namelijk veel winst te 
behalen. 
Aandacht voor zaken kun je ook vra-
gen van de burgers van Nuenen. 
Onze fractie heeft nog niet zo lang ge-
leden, op verzoek van menig inwoner, 
aan het college gevraagd de “zoge-
naamde blikvangers” weer terug te 
plaatsen, hetgeen overigens ook is ge-
realiseerd.  Echter, nu overweegt men 
om een aantal blikvangers weer weg te 
halen omdat deze blikvangers ook 
misbruikt worden voor het dumpen 
van huishoudelijk afval. Dit laatste is 
en kan niet de bedoeling zijn van de 
blikvangers. Want die zijn geplaatst 
om zwerfafval zoveel mogelijk te 
voorkomen. Het mag duidelijk zijn dat 
wij het dumpen van huisafval in “blik-
vangers” ten zeerste afkeuren. We zul-
len dit blijven volgen en aandringen 
op strenge sancties voor deze plegers. 

We hebben verder gelukkig geconsta-
teerd dat er ook inwoners van Nuenen 
zijn die  initiatieven hebben ontplooid, 
in de zin van dat zij zelf hun woonom-
geving schoonhouden en op deze wij-
ze meewerken aan een mooi en 
schoon dorp. 
Alle lof voor deze inwoners. 
Hans Pijs, lijst Pijs/Vanbruggen.

Camera gevonden
Afgelopen donderdag, hemel-

vaartsdag, is er op een bankje in 
het Park een camera gevonden. 

Het gaat om een Canon Ixus 105. 
Bij de redactie van Rond de Linde 
is op foto bekend wie de vermoe-
delijke eigenaar is van deze came-

ra. Herkent u zich in dit bericht 
dan kunt u mailen naar 

marietjonkhout@ronddelinde.nl 

U I T N O D I G I N G

Zoveel soorten van verdriet, zoveel soorten van rouw

     Honderd bloemen               mogen bloeien ...
Herinneringsconcert voor nabestaanden
Donderdag 30 mei 2013, 20.00 uur

H. Clemenskerk, Park te Nuenen

Deze avond wordt u aangeboden door de Nuenense kerken 
en Van der Stappen Uitvaartverzorging. De muzikale omlijsting 
van deze avond wordt verzorgd door Zanggroep Midòre. 
Hoewel het concert in een rooms-katholieke kerk plaatsvindt, 
zal deze een neutraal karakter hebben.

Het concert is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Tijdens het concert zullen wij de namen van uw overleden 
dierbare(n) noemen. Voor 28 mei kunt u zich tijdens 
kantooruren aanmelden bij Van der Stappen Uitvaartverzorging, 
telefoon 040 284 1550 en kunt u aangeven met hoeveel 
personen wij u mogen verwachten.

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

Wij hopen u donderdag 30 mei te mogen begroeten.

Voorjaars-boekenmarkt bij Weverkeshof
Dorpsboerderij Weverkeshof organiseert zaterdag 1 juni van 10.00 tot 
16.00 uur een intieme en gezellige voorjaarsboekenmarkt, beperkt van 
omvang en slechts één dag.

De vakanties komen er aan. Tijd om 
ter verpozing boeken aan te schaffen. 
U treft op de boekenmarkt een grote 
voorraad prachtige streekromans, 
thrillers, verhalenboeken en binnen- 
en buitenlandse literatuur. Alle boe-
ken zijn Nederlandstalig. Romans 
kosten € 2,- per stuk en u koopt er 3 
voor € 5,-. Daarnaast staan er kratten 
vol met Kinder- en jeugdboeken. Deze 
kosten € 1,50 per stuk en 4 voor € 4,-. 
Alle boeken zijn aan de Weverkeshof 

geschonken door de inwoners van 
Nuenen en omgeving. U kunt overi-
gens het hele jaar door uw oude boe-
ken kwijt, de gastvrouwen van Wever-
keshof nemen ze graag in ontvangst. 

Natuurlijk wordt er dit jaar ook de 
jaarlijkse grote boekenmarkt gehou-
den. Deze vindt plaats op 7 en 8 sep-
tember. We hopen u op zaterdag 1 juni 
te mogen verwelkomen en, zoals altijd 
is de toegang gratis.

Nieuw theaterseizoen van Het 
Klooster geopend 
Ieder jaar is het een groot succes geweest, zo ook dit jaar. Twee volle thea-
terzalen met enthousiaste “kloostergangers” hebben de presentatie van het 
nieuwe theaterseizoen op 15 mei meegemaakt. Gedurende de presentatie 
kregen de bezoekers kleine optredens te zien van cabaretiers, muzikanten 
en overige acts. Op deze manier kon de bezoeker alvast live voorproefjes 
zien van wat Het Klooster in het nieuwe seizoen allemaal te bieden heeft en 
dat is veel, heel veel.
Het duo Speelman & Speelman praat-
te de avond aan elkaar. Middels de 
facebookpagina van Het Klooster op 
een groot  scherm, kon het publiek al-
vast een blik werpen op de volle thea-
teragenda. Dat de techniek het af en 
toe liet afweten was voor dit duo geen 
probleem, misschien was het juist in-
gestudeerd, het gaf in ieder geval een 
leuke draai aan de avond. 
Veronique Sodano en Ellen Dikker ga-
ven een voorproefje van hun kwalitei-
ten in cabaret en zang, twee hilarische 
acts waar de zaal, en vooral Walter, bij 
betrokken werd. Er werd genoten van 
de professionele harpmuziek van 
Whispering Caves, een genot voor het 
oor.

De artiesten van de presentatieavond 
zijn ook in het komend seizoen in Het 
Klooster te bewonderen. Daarnaast 
staan er nog 30 andere gevarieerde 
muziek-, cabaret-, kinder- en toneel-
voorstellingen in het nieuwe seizoen 
gepland. Wanneer het komt tot grote 
nieuwe namen, spreekt men over de 
nieuwste voorstelling van Javier Guz-
man en de try-outs van Veldhuis & 

Kemper en Hans Liberg. Daarnaast 
zullen oude bekenden van Theater 
Het Klooster, zoals Leon van der Zan-
den, Gerard van Maasakkers, Mark 
van de Veerdonk en Karin Bruers dit 
jaar weer te zien zijn. De kinderen 
worden niet vergeten. Cowboy Billie 
Boem komt samen met Sinterklaas 
voor de kleinste theaterliefhebbers 
langs en staat ook de jeugdmusical ‘Af-
blijven’ gepland.

Door ‘Die Dikke van Petazzie!’ wordt 
dit jaar een oudejaarsconference gege-
ven op vrijdag 13 december. Wat be-

treft de toneelvoorstellingen staat het 
er ook goed voor in het nieuwe sei-
zoen met onder andere de voorstelling 
‘Het gaat nog’ met Bruni Heinke en 
Diana Dobbelman en ‘Waarom man-
nen sex willen en vrouwen liefde’ met 
daarin als hoofdrolspeler Alfred van 
den Heuvel.

Interesse in een gezellige avond theater? 
Kijk op de website van Het Klooster 
voor het volledige digitale theaterpro-
gramma. Hier kunt u vanaf dinsdag 21 
mei uw kaartjes bestellen voor het 
nieuwe seizoen en de nieuwe theater-
brochure is hier te downloaden. De 
brochure kunt u ook aanvragen op de 
website door uw adres achter te laten. 
Tot maandag 2 september is het alleen 
mogelijk schriftelijk te reserveren (via 
het bestelformulier in de brochure of 
de website). Vanaf maandag 9 septem-
ber kunnen de kaarten zowel telefo-
nisch als persoonlijk bij de kaartver-
koopbalie gereserveerd worden, deze 
is geopend van maandag tot en met 
vrijdag tussen 13.30 uur en 17.30 uur. 
Meer info: www.hetklooster.org.

Speelman & Speelman hebben de facebookpagina van Het Klooster gevonden, u ook?

Kienen in Lieshout
 

Op vrijdag 17 mei organiseert 
Carnavalsvereniging de Raopers 
een kienavond in het Dorpshuis 

aan het Grotenhof in Lieshout. De 
avond begint om 20.00 uur en de 

zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Iedereen is welkom.
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KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

VOORJAARSVOORDEEL
* VERLAAGD BTW tarief

* GRATIS INSECTENHORREN 

 voor draaikiep ramen

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.

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Werving & Selectie ■  Uitzenden ■  Payrollen

Elektro ■  Metaal ■  Werktuigbouwkunde ■  Machinebouw

Ben je op zoek naar werk in 
de techniek, productie of logistiek?

MHPD helpt je op weg
naar een baan!

Neem contact met ons op, of stuur alvast je CV door! 

Bedrijvencentrum de Pinckart 54, 5674 CC Nuenen
T 040 - 263 11 59  ■   F 040 - 283 56 15
E info@mhpd.nl  ■   W www.mhpd.nl

Geboren Ilse 02-03-2013
 Vader: Flamby  -  Moeder: Toos

Uit den stal der limousines van mijn waarde vriend en tijdgenoot 
Heerboer: Godefriedus Roijakkers wonende op de boerderij 

Broek-Eind, Gerwenseweg 10, 5674 SG Nuenen.

Geboren Ilse 18-11-2010
 Vader: Lennard Kuijten - Moeder: Linda Kuijten-Slegers

De geborene is vernoemd naar Ilse Kuijten
wonende op de Heijakker 2, 5283 TC Boxtel.























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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Opwettenseweg 72, NUENEN, tel. 040-2121314
www.kdv-kiddies.nl - email: info@kdv-kiddies.nl
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Uit d’n hoek…

Humor

Op een aangename dag ging ik, met het hele gezin, naar de Kievit. We wilden 
nog een abonnement kopen. Daarvoor moest ik even gaan pinnen, ik had niet 
genoeg geld op zak. Op naar de Rabobank.
 Met het gepinde geld in mijn portemonnee en mijn dochter aan de 
hand, wilde ik weer oversteken, vanaf de Rabobank naar het Park. Via het zebra-
pad natuurlijk. Er reden wat auto’s voorbij en ik stopte netjes aan de rand van 
de stoep, te wachten tot wij voorrang zouden krijgen. Er naderde een politie-
wagen. Ik dacht: die stopt wel. Ik zocht de ogen van de chauffeur maar die keek 
strak voor zich uit. Toen hij mij eindelijk zag staan, trapte hij vol op de rem. Met 
het voorwiel al op het zebrapad kwam hij tot stilstand. Ik stak nu over, mijn 
dochter nog steeds aan de hand. We moesten om de voorbumper van de poli-
tiewagen heen lopen, hij stond half op het zebrapad.
 Toen beging ik een grote fout: bij wijze van grapje veegde ik met mijn 
hand langs mijn voorhoofd, zo van ‘pfff, dat was op het nippertje.’ De agent ach-
ter het stuur draaide zijn raampje open. Hij kon niet om mijn grapje lachen. Ge-
irriteerd riep hij me toe dat ik de volgende keer wel even oogcontact moest 
maken, dan zou hij wel op tijd gestopt zijn. Ik zei: ‘Oh, dus het is mijn schuld.’ 
‘Nee ik ben fout’, gaf hij toe ‘maar…’. Hij zei nog wat maar dat kon ik niet ver-
staan. Ik ben aangelopen. Naar de veilige, groene oase van de Kievit.

Edwin Coolen

 

Nieuws met zaken
Elektrische fietsen van Gazelle 
bij Fietstotaalzaak     
De Concurrent Nuenen
Vanaf nu kunt u bij Fietstotaalzaak De Concurrent terecht voor de nieuwe 
elektrische fietsen van Gazelle. Van hippe lifestyle fiets tot ultiem veilige 
fiets, tot de meest verkochte elektrische fiets van 2012 in Nederland. Ervaar 
het zelf en kom gratis proefrijden op zaterdag 18 mei tijdens de Gazelle 
Opstapdag bij Fietstotaalzaak De Concurrent. 
Wie kennis wil maken met de lichtge-
wicht elektrische fietsen van Gazelle, 
kan terecht bij Gazelle- Gazelle Op-
stapdag specialist De Concurrent in 

Nuenen. Want op 18 Mei aanstaande 
van 10.00 tot 17.00 uur staat er een 
promotieteam van Gazelle klaar om u 
op weg te helpen. Tijdens een proefrit 
kunt u het gemak en comfort van elek-
tronische trapbekrachtiging zelf ont-
dekken. 
Kortom: voldoende redenen om even 
langs te komen. De duurzame accu 
van de Gazelle elektrische fietsen is 
eenvoudig uitneembaar. De accu kan 
zowel in de fiets als binnen bij u thuis 

Dinsdag 28 mei
‘De Elevatorpitch 
werkplaats’
Je rijdt door de stad, dagdroomt over 
die nieuwe klant die je gaat bezoeken, 
je loopt het bedrijf binnen, zegt de re-
ceptioniste gedag… en bam! Je wordt 
voorgesteld aan de directeur. Na het 
uitwisselen van wat beleefdheden, 
vraagt hij wat jouw bedrijf zo bijzon-
der maakt en waarom zij nu juist voor 
jou zouden moeten kiezen. Dit is jouw 
kans om een indruk achter te laten, 
maar wat doe jij…
Een mooie gelegenheid om buiten uw 
Nuenense collega’s ook andere Bra-
bantse ondernemers te ontmoeten. 
Deze thematische bijeenkomsten lig-
gen op het snijvlak van inhoud en net-
werken en zullen maandelijks om 
toerbeurt bij café Ons Dorp en Diner-
café Zinn in Nuenen plaatsvinden. 
BrabantIn Dialoog kent géén leden, 
maar geïnteresseerden die aangetrok-
ken worden door het onderwerp dan 
wel de aanwezigheid van de overige 
ondernemers.

Programma
19.30 uur: Ontvangst met koffie/thee.
20.00 uur: Plenaire presentatie door 
Peter Goenee.
20.30 uur: “de Elevatorpitch werk-
plaats”.
21.30 uur: Plenaire afsluiting.
21.45 uur: Netwerkborrel met hapje.
22.30 uur: Einde bijeenkomst.
Om de organisatie en de hapjes en 
drankjes te bekostigen wordt een bij-
drage gevraagd van € 20,00. Deze kunt 
u voldoen bij binnenkomst. Aanmel-
den kan via: http://www.brabantin.nl/
registratie-evenement. 

Locatie
Café Ons Dorp, Parkstraat 1, 5671 GD 
Nuenen

Nieuw bij Albert Heijn Nuenen: 
bol.com afhaalpunt
In Nuenen kunnen klanten vanaf nu hun bij bol.com bestelde pakketje 
gewoon ophalen bij Albert Heijn Parkstraat 22 en op de Hoge Brake 8 in 
Nuenen. Klanten hoeven dus niet meer thuis te blijven voor de bezorging, 
maar kunnen het pakje ophalen wanneer het hen uitkomt. 

Praktijk voor pijnklachten in 
Nuenen-centrum
Aan de Berg 26A, vlakbij Medisch Centrum Aan de Berg, heeft Lütfiye 
Trachsel-Akçakal in het Koetshuis een nieuwe praktijk voor uw pijnklach-
ten geopend. Er is gekozen voor deze locatie, vanwege de goede bereikbaar-
heid voor de minder mobiele Nuenenaar. 
Om ook de sociale bereikbaarheid te 
vergroten is gekozen voor een koste-
loos spreekuur voor uw pijnklachten. 
Vervolgconsulten worden vaak geheel 
of gedeeltelijk vergoed door uw 
zorgverzekeraar. Het belangrijkste 
voor u is het resultaat van de gecom-
bineerde aanpak met microstroom 
(APS Therapie) en triggerpointbehan-
deling van mevr. Trachsel. Met de en-
ergetische kracht van haar handen kan 
zij namelijk exact het pijngebied loka-
liseren dat behandeld moet worden.

Zij heeft al een praktijk in Nuenen-
zuid waar volgens hetzelfde principe 
wordt gewerkt. Fibromyalgie, reuma, 
slijmbeursontsteking en migraine zijn 
de meest voorkomende klachten. 
Onder werk gerelateerde klachten is 
RSI het meest voorkomend. Haar 
patiënten worden vaak doorverwezen 
door huisartsen of door specialisten in 
het ziekenhuis. Voor meer informatie: 
www.aktravilla.nl
Bel voor een koste loos spreekuur: 
040-211 66 26 of 06-151 200 53

Pinksteracties       
bij Adventure store!
Bij Adventure store in Helmond zijn de komende dagen veel acties voor de 
mensen die er met het pinksterweekend op uit willen trekken. De winkel 
met 1500m2 sport en outdoor onder 1 dak is makkelijk bereikbaar, heeft 
gratis parkeerplaatsen voor de deur en is sinds de verbouwing uitgebreid 
naar 1500m2.
Met de collecties wandelschoenen, 
kleding en een zeer ruime reistassen 
afdeling kan de actieve mens zich ver-
wennen. Voor de wandelschoenen 

geldt een mooie inruilkorting van           
€ 25,- voor uw oude schoenen bij aan-
koop van een Lowa, Meindl of Hanwag 
schoen. Voor alle outdoor kleding van 
onder andere merken als Jack Wolfs-
kin, Fjall Raven, Tenson, Nomad, en 
nog vele andere merken geldt tijdens 
deze dagen een korting van maar liefst 
50% bij aankoop van het 2e artikel. 

Ook voor de kampeerder zijn er vele 
prijspakkers op het gebied van tenten, 
barbecues, koelboxen, luchtbedden en 
zwembaden. Daarnaast is er een spe-
ciale pinksteractie bij aankoop van 
een 2e kampeermeubel (stoel/tafel/
kast) van maar liefs 25% op het 2e arti-
kel. Tot slot is er ook een enorme col-
lectie badkleding, zomer vrije tijdskle-
ding en slippers en sandalen te vinden. 
Met onder andere de merken Beach-
life, Brunotti en Reef, Ipanema en Fit-
flop kunt u zeker slagen voor uw zo-
mer outfit. Speciaal voor deze dagen 
geldt ook hier een actie op elk 2e arti-
kel 25 % korting. 

Kom zelf kijken bij de Adventure Sto-
re, Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-
Hout (Helmond). Voor meer informa-
tie kijk op www.adventurestore.nl.

worden opgeladen in een normaal 
stopcontact. Zo heeft u dus altijd een 
oplaadpunt in de buurt. Bij Gazelle 
kiest u ook nog eens zelf de accu die 
past bij uw rijwensen. U heeft name-
lijk keuze uit maar liefst vier accupak-
ketten: brons, zilver, goud en platina. 
Met een platina accu kan de actieradi-
us oplopen tot wel 265 km.

Als u vaak door heuvelachtig gebied 
fietst, kan een extra krachtige motor 
uitkomst bieden. Daarom kunt u bij 
Gazelle kiezen voor de extra krachtige 
Innergy X2-motor. De normale Inner-
gy motor zorgt voor maximaal rende-
ment bij tochten door een vlak land-
schap. De Innergy X2-motor is juist 
uitermate geschikt voor situaties 
waarin u extra kracht nodig heeft. Bo-
vendien is de Innergy X2-motor is ook 
nog eens 20% lichter dan de reguliere 
motor.

Wilt u zelf ervaren wat een elektrische 
fiets van Gazelle zo bijzonder maakt? 
Kom dan op 18 mei a.s. naar de  Ga-
zelle Opstapdag bij Gazelle specialist 
Fietstotaalzaak De Concurrent, Berg 
10, 5671 CC, Nuenen. 040-2831246 
deconcurrent@hetnet.nl 

2e Pinksterdag 
braderie in Lieshout
Op Pinkstermaandag 20 mei wordt in het centrum van Lieshout voor de 26e 
keer een braderie georganiseerd. 

De entree voor deze drukbezochte jaarmarkt is gratis. De plaatselijke horeca 
richt gezellige terrassen in en er is live muziek. Clown Cees vermaakt de kinde-
ren met zijn theatershow. Kinderen kunnen zich ook laten schminken en er is 
vertier met een draaimolen, autoscootertjes en een bungeejumper op De Heuvel 
en een springkussen bij de Koekoek . Countryclub The Black Longhorn verzorgt 
op het Floreffeveld haar maandelijkse Country Dance Party en heeft daarvoor 
een riante dansvloer met een sfeervol decor aangelegd. De Lieholter Blaaskapel 
treedt op van ± 14.00 tot 16.00 uur op De Heuvel met vrolijke volksmuziek. De 
braderie duurt van 11.00 – 17.00 uur.

Klanten in de omgeving van deze Al-
bert Heijn winkels kunnen vanaf nu 
tijdens hun bestelling bij bol.com een-
voudig aangeven of zij de artikelen 
willen laten thuisbezorgen of op wil-
len halen bij hun Albert Heijn winkel. 
Wie op werkdagen voor 23.00 uur be-
stelt, kan zijn pakketje meestal al de 

volgende dag na 15.00 uur ophalen in 
de winkel. Zodra de bestelling klaar-
ligt, ontvangt de klant een e-mail. 
Desgewenst kunnen klanten deze ook 
binnen 30 dagen kosteloos retourne-
ren in de supermarkt.

Vogelwandeling in 
natuurgebied   
De Collse Zegge
Op maandag 20 mei (tweede Pinkster-
dag) gaat het IVN Nuenen wandelen 
in natuurgebied De Collse Zegge. Ie-
dereen is welkom. Hier kunt U genie-
ten van een uniek ongeschonden 
beekdallandschap, door de rijke na-
tuur rond de meanderende Kleine 
Dommel. De vogel- en plantenrijk-
dom van het gebied is groot. 

Vertrek om 19.00 uur per fiets vanaf 
Het Klooster, Park 1, Nuenen. Start 
van de wandeling iets later vanaf de 
Collse watermolen. Laarzen sterk aan-
bevolen!  Deelname is gratis, info: 
040- 2421423.

Bluesfestival 
Blues’m Nuenen
In het Pinksterweekeinde wordt in 
Nuenen het bluesfestival Blues’m    
Nuenen georganiseerd. Met als op-
warmer op zaterdagavond 18 mei The 
Generators vanaf 21.30 uur in Café 
Schafrath. Op zondag 19 mei spelen 
vanaf 13.30 uur verschillende bands 
op het podium in het Park. Uit Eind-
hoven komt Hootenanny Jim met de 
bekende Ad van Meurs. Verder optre-
dens van Nolles Bluesband uit Tege-
len, Deep & the Dudes en Jeremy and 
the Groovebreakers. Het festival zal 
rond 20.00 uur worden afgesloten.

Parochie Heilig Kruis  Nuenen, Gerwen en Nederwetten nodigt u uit

Feest op 31 mei voor vrijwilligers
Traditiegetrouw was de feestavond voor vrijwilligers van de Parochie Nue-
nen op de laatste vrijdag van mei. Nu we onlangs zijn gefuseerd tot één 
parochie, zijn deze keer ook de vrijwilligers van Gerwen en Nederwetten 
voor deze avond uitgenodigd. De uitnodigingen zijn vorige week verstuurd. 
Helaas is ons gebleken, dat  niet alle vrijwilligers deze uitnodiging hebben 
ontvangen. Wij betreuren dat heel erg. 
Langs deze weg willen wij u laten we-
ten, dat ALLE vrijwilligers van de pa-
rochie H. Kruis én hun partners van 
harte welkom zijn op de vrijwilligers-
avond op vrijdag 31 mei in het pasto-
raal centrum in Nuenen, aanvang 
20.00 uur. U moet zich wel even aan-
melden. Mocht u geen uitnodiging 
hebben ontvangen en bent u vrijwilli-
ger, dan is een e-mail of telefoontje 
naar het secretariaat voldoende om u 
aan te melden: tel. 040-2831210 of e-
mail parochienuenen@onsnet.nu Wilt 
u even aangeven of u met 1 of 2 perso-
nen komt. Hebt u wel een uitnodiging 
ontvangen, dan graag het strookje van 
de uitnodiging terugsturen. Aanmel-
den vóór 23 mei.

Vermist sinds   
20 april: Juultje
Rond 4 mei nog gesignaleerd in de 
omgeving van De Beekstraat. Juultje is 
een oud dametje van ongeveer 15 jaar 
maar ziet er uit als een jong katje, ze 
loopt wankel en ziet slecht. De familie 
Lodewijk zou het heel fijn vinden als u 
zou bellen als u haar gezien heeft of 
weet waar ze is: 06-42011224.

Mooi resultaat 
Sam’s Kledingactie
De kledinginzameling van Sam’s Kle-
dingactie voor Mensen in Nood die op 
20 april in Nuenen is gehouden, heeft  
± 1900 kilo kleding opgebracht voor 
Cordaid Mensen in Nood. 
Met het aantal opgehaalde kilo’s wor-
den projecten gesteund van Cordaid 
Mensen in Nood. Voor meer informa-
tie over Sam’s Kledingactie of over de 
gesteunde projecten kijk op www.
samskledingactie.nl.
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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"

Zaterdag 18 mei
21.00 uur

Pinksterfeesten
Café Ons Dorp

Zaterdag 18 mei – maandag 20 mei
25e Internationale Stationaire 

Motorenshow
Landgoed Gulbergen

Elke maandag 
19.30 uur, Kienen in Gerwen

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

Jo van Dijkhof

Zondag 19 mei
20.30 uur

Rock ‘n Roll Sunday
Café Ons Dorp

Zaterdag 18 mei
20.30 uur

Single Party 35+
Laco Strandbad Nuenen

Zondag 19 mei
09:30 tot 13:00, Vlooienmarkt in Open-

luchttheater Mariahout
12.30 uur, 58ste Ronde van Lieshout

Vrijdag 17 mei
20.00 uur

Kienen in Grotenhof Lieshout

Maandag 20 mei
09.00-16.30, uur Pinkstermarkt, 

Heuvelplein Beek en Donk
11.00-17:00 uur, 26e braderie Lieshout

Maandag 20 mei
19.00 uur IVN wandeling 

De Collse Zegge 
Vertrek per fiets vanaf Het Klooster

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

Sportpark EMK Wettenseind

Zondag 19 en maandag 20 mei
Van Goghtreintje rijdt weer 

vanaf Vincentre

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

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Woensdag 15 mei
20.00 uur

Liberaal Café
Café Ons Dorp

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, 
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Elke dinsdag + donderdag
19.30 uur

Bridge
Jo van Dijkhof

Donderdag 23 mei
10.00 uur, Informatie WMO/AWBZ, 
KBO Inloopochtend in ’t Trefpunt

20.30 uur, LETS ontmoetingsavond
Weverkeshof

Woensdag 22 mei
18.00-20.00 uur

eReader spreekuur, Bibliotheek Nuenen

Vrijdag 24 mei
17.00 uur Opening 

Week van de Amateur Kunst (tot 2 juni)
Bibliotheek

Donderdag 23 mei
20.00 uur

Proeverij Nederlands Bier
Café Ons Dorp

Zaterdag 25 mei
09.30 uur Wandeltocht scouting Panta 

Rhei  Pastoorsmast 12
voetbalvelden RKSV

25-26 mei 
Voettocht naar Den Bosch

Vertrek 22.30 kerkplein Park.
13.00 tot 18.00 uur

Smeulders = open Beekstraat 23

Zondag 26 mei
15.00 tot 17.30 uur

Tuinconcert Stichting Warme Beer
melden via hallo@warmebeer.nl

Zondag 26 mei
14.30 uur 

Best Irisch Singers
Jo van Dijkhof

Zondag 26 mei
20.30 uur

Liederentafel
Café Schafrath

Zondag 19 mei
13.00-20.00 uur

Bluesfestival Blues’m Nuenen 
Park Nuenen16.00 uur, Ernest van Aaken 

in Bar van Gogh. 

18 mei 2013 zijn onze ouders 

Toon en Mien Dekkers-Raaijmakers 
65 jaar getrouwd. 

Deze dag is er mogelijkheid tot feliciteren van 
15.00 tot 17.00 uur op Molenstraat 31 te Lieshout. 

Kinderen, Kleinkinderen en Achterkleinkinderen 

Eerste Communie
Op zondag 26 mei en 2 juni a.s. zullen 
de kinderen hun Eerste Communie 
vieren in de Clemenskerk in Nuenen. 
Na een periode van voorbereiding in 
kleine groepjes, een gezamenlijke ac-
tiviteit in de Dorpswerkplaats en in de 
gezinsvieringen, zal het dan eindelijk 
zover zijn: de Eerste Communie. 

Het thema waar we dit jaar aan ge-
werkt hebben is: Vriendschap opent 
deuren. De kinderen zullen als vrien-
den samen de viering beleven door ta-
ken te verdelen en samen liedjes te zin-
gen met het kinderkoor o.l.v. Christel 
de Brouwer. We hopen op twee zonni-
ge zondagen, waarbij het voor ieder-
een een groot feest zal worden.

Voor de volledigheid: op zondag 26 
mei zal om 10.00 uur de viering voor 
kinderen van de Wentelwiek en de 
Mijlpaal zijn; dezelfde dag om 12.00 
uur de viering voor kinderen van de 
Dassenburcht en Crijnsschool. Op 
zondag 2 juni om 11.30 uur is de vie-
ring voor de kinderen van de Riet-
pluim en de Nieuwe Linde.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 18 mei 18.30 uur: Eucharis-
tieviering, abdijviering, voorganger 
pater I. Gijsberts.
Zondag 19 mei 09.30 uur: Eucharistie-
viering, gregoriaans koor, voorganger 
pater I. Gijsberts.
Zondag 19 mei 11.00 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, peuter/kleutervie-
ring, kinderwoorddienst, voorganger  
pater I. Gijsberts.
Maandag 20 mei 10.00 uur: Eucharis-
tieviering, muzikale omlijsting, voor-
ganger pastor F. Groot.
Vrijdag 24 mei 19.00 uur: Vormselvie-
ring.

Misintenties
Zaterdag 18 mei 18.30 uur: Pastoor 
Jan van Oosterhout; Pastor Henk Ger-
rits; overleden familie Rooswinkel-
van Swaaij.
Zondag 19 mei 09.30 uur: Pastoor Jan  
van Oosterhout; Pastor Henk Gerrits; 
Riek Sanders en Miet Sanders; overle-
den ouders Sanders-de Greef; Jo 
Hurkman-Sanden (vanwege sterfdag).
Zondag 19 mei 11.00 uur: Wim van 
Eijk; Sjef van Nunen; Bertus Raaijma-
kers; Pastoor Jan  van Oosterhout; 
Pastor Henk Gerrits; Pastoor Carel 
Swinkels (vanwege priesterwijding); 

Driek en Cato Verhoeven-Verberne; 
Christ van de Donk; George Lie; An-
toon van den Berg; Mariet de Haas-
van Breugel; Tinus van Gils; Jacques 
Dogge; Tonny van der Velden en Bob 
Tolsma; Tiny Steenbekkers.
Maandag 20 mei 10.00 uur: geen in-
tentie

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Teun Me-
ijer, Draviklaan 10. Wij wensen de fa-
milie van harte proficiat en veel geluk.

Week van de Nederlandse Missionaris
Vanwege de oproep van Jezus “Gaat en 
onderwijst alle volkeren” en de gave 
van de heilige Geest aan allen op het 
Pinksterfeest bijeen is Pinksteren een 
dag om aandacht te besteden aan de 
“Week Nederlandse Missionaris”. Het 
thema dit jaar is “Help de missionaris-
sen hun werk voort te zetten”. 
Uw bijdragen worden besteed aan per-
soonlijke projecten, de pensioenvoor-
ziening van missionarissen en kosten 
voor verlof of bijscholing. In alle vie-
ringen is er een extra collecte. In Nue-
nen zal pater Inno Gijsberts voorgaan 
en in de overweging vertellen van zijn 
jarenlange missiewerk in Suriname.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 19 mei, 10.00 uur: Pinksteren, 
dienst van Schrift en Tafel met kinde-
ren. Voorganger: ds. C. Crouwel. Er is 
kindernevendienst. Collecte voor 
Kerk in Actie, zending. 
Donderdag 23 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 19 mei 09.30 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger pastor 
F. Groot.
Misintenties
Overleden ouders Verschuuren-Sloots; 
Harrie Verschuuren.

Mededelingen
Extra collecte Nederlandse Missionaris.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 19 mei 11.00 uur: Eucharistie-
viering, parochiekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Dorus Swinkels; Jacqueline de Brou-
wer-Bastiaans; Toon Jansen, vanwege 
sterfdag; Harrie en Jo Raaijmakers-
Keijzers; Bertha Klomp; Schaapsher-
der Evert de Vries; een mis uit dank-
baarheid.

Mededelingen 
Extra collecte voor de Nederlandse 
Missionarissen.

Vorige week zijn overleden de heer 
Dorus Swinkels (Nieuwe Dijk 5) op 84 
jarige leeftijd en mevrouw Jacqueline 
de Brouwer-Bastiaans (Ruiterweg 6). 
Afgelopen dagen hebben de uitvaar-
ten plaatsgevonden.

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 16 mei: 17.30 Lof; 18.30 H. 
Mis, feest H. Ubaldus, bisschop en be-
lijder.    
Vrijdag 17 mei: 7.15 H. Mis; feest H. 
Paschalis Baylon belijder.    
Zaterdag 18 mei: 8.30 H. Mis, vigilie 
van Pinksteren.
Zondag 19 mei 10.30 gezongen Hoog-
mis, Hoogfeest van Pinksteren. Eerste 
Heilige Communie.  
Maandag 20 mei. 10.30 gezongen 
Hoogmis; Tweede Pinksterdag.    
Dinsdag 21 mei. 17.30 Lof met meibe-
zinning in de Mariamaand. 18.30 H. 
Mis van pinksterdinsdag; 19.30 bij-
eenkomst geloofsbezinning. 
Woensdag 22 mei. 7.15 H. Mis; qua-
tertemperwoensdag na Pinksteren.  

Toen kwam die onverwachte dag,
de dag dat het stil werd…

Zo energiek en met nog zo veel levenslust, is door 
een noodlottig ongeval uit ons midden weggerukt mijn 
dierbare vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma

Jacqueline Bastiaans
echtgenote van

Ton de Brouwer
weduwe van

Harrie Aarts
 17 augustus 1942                                   † 10 mei 2013

 Ton de Brouwer

 Bart en Marit Aarts-Moeskops
  Joris

 Marion en Erik de Groot-Aarts
  Robin en Merijn

 Gijs en Christel de Brouwer-Sanders
  Koen en Annemiek

 Ine en Bas van Weert-de Brouwer
  Mees en Jasmijn

 Janne de Brouwer
  Venomiek, Freek en Fleur

Jacqueline is thuis. Wie nog even bij haar wil zijn, is 
van harte welkom op woensdag 15 en donderdag 16 mei 
tussen 11.00 en 21.00 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 18 mei 
om 10.30 uur in de St. Clemenskerk, Heuvel 17 in Gerwen.
Aansluitend zal Jacqueline worden bijgezet in het graf van 
haar overleden echtgenoot Harrie, op de begraafplaats 
aan De Huikert.

Correspondentieadres: Ruiterweg 6, 5674 XB Gerwen

Optreden Ernest 
van Aaken in de 
Van Goghbar
Op 19 mei 2013 (1e Pinksterdag) 
speelt Ernest van Aaken in Bar van 
Gogh. 

Van Aaken is een ‘selfmade guitarman’ 
en speelt country-blues. Met zijn vele 
verschillende gitaren, rouwe stem en 
snerpende mondharmonica doen 
denken aan de Mississippi delta. Hij 
vertolkt traditionele blues op geheel 
eigen wijze. 

Ernest van Aaken: Vocal, guitars, har-
monica & footstomp. Zondag 19 mei, 
vanaf 16.00 uur, Bar Van Gogh in Nue-
nen. Vrij toegang.

Elke vrijdag 
10.00-12.00 uur

Werkcafé, Sportlaan 12
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Badminton
Badminton Club Lieshout 
zoekt nieuwe train(st)er
Na vele leuke, gezellige en ook succesvolle jaren hebben Badminton Club 
Lieshout en trainer Frans van Waardenburg besloten uit elkaar te gaan. In 
goed overleg hebben zij besloten de samenwerking te beëindigen, zodra 
Badminton Club Lieshout een nieuwe train(st)er heeft gevonden. Liefst wil 
het bestuur dat die nieuwe trainer zijn werkzaamheden zal starten bij aan-
vang van het nieuwe seizoen, dat is in augustus 2013.

Badminton Club Lieshout zoekt na-
drukkelijk een nieuwe train(st)er die 
bij de vereniging past. Die past bij de 
informele organisatie en die past bij de 
wat meer recreatieve gerichtheid van 
de vereniging. Een train(st)er die de 
badmintonners op een speelse én ge-
zellige wijze wat kan bijleren. Hij of zij 
hoeft daar niet gediplomeerd voor te 
zijn, maar moet dit leuk vinden om te 
doen. Ook moet de train(st)er passen 
bij de groepen en het niveau van de 
spelers aan wie training gegeven moet 
worden: dat zijn zowel jeugdgroepen 
(op dit moment één jeugdgroep) als 
senioren en dat zijn zowel puur recre-
atieve spelers als competitieve spelers. 
Kortom, de nieuwe trainer van Bad-
minton Club Lieshout moet zin heb-
ben om al deze badmintonners wat bij 

te willen leren. De speelavonden zijn 
op de woensdag. Geïnteresseerden 
kunnen mailen naar  info@badmin-
tonclublieshout.nl of kijken op www.
badmintonclublieshout.nl voor meer 
informatie over de club.

robbie Hageman Europees 
Kampioen thaiboksen 
De 21-jarige robbie Hageman heeft zaterdag 11 mei in de koningsklasse tot 
70 kilo de Europese titel bij het Thaiboksen behaald.

In het Indoorsportcentrum in Eindhoven, met 2000 toeschouwers gevuld, sloeg 
Robbie zijn tegenstander Babak Rustamov uit Azerbeidjan in de tweede ronde 
k.o. De eerste ronde ging gelijk op en Robbie nam de tactiek van zijn tegenstan-
der goed op. Hierdoor zag hij in de tweede ronde een gaatje bij zijn tegenstander 
en sloeg deze neer door een rechtse hoek. De tegenstander was te duizelig om 
nog verder te kunnen vechten en de partij werd afgebroken.

Op het eind van het gala ontving Robbie ook de Diamond fightstyle prijs. Dit is 
voor de beste vechter die in de stijl van Ramon Dekkers vecht. De 21-jarige HBO 
student aan de Johan Cruijff University in Tilburg zal aan het eind van dit jaar 
deelnemen aan een toernooi genaamd Memorial Ramon Dekkers. Hier strijden 
de 8 grootste talenten van de wereld om de opvolger van Ramon te worden. Rob-
bie zal hieraan deelnemen en is uitgeroepen tot 1 van de 8 grootste talenten.

58ste ronde   
van Lieshout 
Zondag 19 mei, 1e Pinksterdag, 
organiseert de supportersclub “De 
Lieshoutse Wielrenners” voor de 
58ste keer de grote Bavaria-ronde 
van Lieshout.

Na een schitterende 40ste editie van 
de jeugdwielerronde van Lieshout, 
eind april, is het nu de beurt aan de 
grotere mannen om hun wielerronde 
van Lieshout te rijden.
Om 12.30 uur wordt de wielermiddag 
geopend door de nieuwelingen die 40 
kilometer voor de wielen hebben. Ver-
volgens komen de junioren om 13.45 
uur aan de start en zij rijden 65 kilo-
meter. De hoofdschotel zijn de elite/
beloften en hun wedstrijd gaat over 80 
kilometer, de start is om half vier.

Favorieten bij de elite/beloften zijn 
Eddy en Rik van IJzendoorn, Patrick 
Bos, Jarco van Binsbergen, Harm van 
der Sanden, Ferdi van Katwijk, Rick 
Craenen en Ruud Kooijmans.

De toegang tot dit wielergebeuren is 
geheel gratis.

15e Thijs migchels Toernooi 
groot succes
Voor de aanwezige supporters was de regen misschien een vervelende bij-
komstigheid. De voetballende pupillen leken daar op deze regenachtige 11 
mei weinig last van te hebben. Zij lieten zien dat tijdens het Thijs migchels 
Toernooi gezelligheid, sportiviteit en prestaties prima samen kunnen gaan.

Met het organiseren van alweer de vijftiende editie van dit jeugdtoernooi toont 
Nederwetten waar een klein dorp groot in kan zijn. Het toernooi is een begrip in 
de regio, getuige ook het grote aantal aanmeldingen. Twintig teams waren dit 
jaar aanwezig om lekker te voetballen. In de ochtend was het de beurt aan de F- 
en E-pupillen. Bij de F'jes was WEC uiteindelijk de sterkste en bij de E ging Ma-
liskamp met de titel aan de haal. In de middag was het de beurt aan de D-pupil-
len. Het combinatieteam van Nederwetten en Gerwen veroverde hier de 
winnaarsbokaal. Ondertussen liet ook de zon zijn gezicht nog zien. Kortom een 
geslaagde dag voor RKVV Nederwetten en de deelnemende verenigingen.

EmK - Hulsel   4-0
In een sportief duel met prima arbitrale leiding begonnen vandaag 2 perio-
dekampioenen aan de eerste wedstrijd in de nacompetitie. EmK speler 
ruud Boerema gaf in de 4e minuut zijn eerste voorzet die bij de 2e paal werd 
overgetikt. Een minuut later werd een voorzet van Sjef Sanders door ruud 
Bijsterveld over het Hulsel doel geschoten. 

Sjef Sanders legt de bal klaar voor Ruud Bijsterveld: 3-0.

Hulsel kreeg in de 7e minuut van de 
wedstrijd de eerste kans, maar het 
schot van de spits ging naast het EMK 
doel. In de 24e minuut werd een afge-
meten voorzet van Christian Mes-
serschmidt door Ruud Boerema knap 
afgerond. EMK kwam hiermee op een 
1-0 voorsprong, maar zag helaas 
smaakmaker Ruud Boerema hierna 
met een blessure afhaken. Invaller 
Daan van Luyt wist  ook voor het no-
dige gevaar te zorgen. In de 32e mi-
nuut was er opnieuw een kans voor 
Hulsel, maar het schot ging ten koste 
van een corner over het EMK doel. 
EMK kwam voor rust nog op een ver-
diende 2-0 voorsprong. Ronnie Jan-
sen plaatste uit een vrije trap de bal op 

het hoofd van Bijsterveld, die weder-
om zijn waarde voor EMK bewees.
In de 52e minuut was er weer een 
mooie EMK aanval. Roland van Ber-
gen stuurde Sjef Sanders in de vrije 
ruimte en diens voorzet werd door de 
EMK spits uitstekend afgerond, 3-0 
voor EMK. Met een aantal wissels aan 
EMK zijde, Jeroen Geers en Tjeerd 
van Eijk werden door de trainer inge-
bracht, werden er wat geblesseerde 
spelers ontzien. In de 90e minuut 
kreeg EMK nog een vrije trap. Die 
werd door Ronnie Jansen bekwaam 
bij de eerste paal binnengeschoten, 
4-0. Een mooie start voor EMK en 
Pinkstermaandag volgt de return in 
Hulsel.

EMK
Maandag 20 mei 
Hulsel 1 - EMK 1  (nacompetitie) 14.30

De dokter spreekt:

EmK-koorts kan besmettelijk zijn
op het Eeneind, het Wettenseind, opwetten, Nuenen Zuid en de vallei van 
de Dommel worden nu de eerste nieuwe gevallen gesignaleerd van EmK-
koorts. Na een incubatietijd van 50 jaar, lijken meerdere personen besmet 
te zijn met duidelijke symptomen van de EmK-koorts. 
Volgens een expert, zouden meer dan 
3.000 personen in de afgelopen 50 jaar 
een contact hebben gehad met ande-
ren die dezelfde koorts hadden. In de 
loop der tijd heeft de besmettings-
haard zich verplaatst van het Eeneind 
naar het Wettenseind. De slachtoffers 
tonen verkleuringen in het spectrum 
van geel en zwart en hebben een on-
uitputtelijke behoefte om te gaan hol-
len, het liefst op het gras. Contact met 
een bal veroorzaakt een kettingreactie 
aan symptomen, die pas ophouden 
met luchttrillingen uit een fluitje. De 
slachtoffers zijn daarna zwaar uitge-
put en er is dan een noodzaak om het 
verlies aan vocht te compenseren. 
Ook is er na een dergelijke periode 

van hyperactiviteit, behoefte om alle 
tekenen van de aandoening te be-
schrijven. De EMK-koorts lijkt onuit-
roeibaar. 

Vanaf 24 mei wordt op het sportpark 
Wettenseind voorlichting gegeven en 
worden experimenten gedaan met het 
aanwakkeren van de koorts; sommige 
zeggen dat daarmee de klachten kun-
nen verbeteren. Op 1 juni komen bui-
tenlandse delegaties informeren naar 
de specifiek Nuenense aanpak. Daar-
bij zullen op 8 juni opvolgers van Pas-
teur de stoelgang van een koe obser-
veren, en zullen zij bekijken of een koe 
ook besmet kan worden met de EMK-
koorts. Als dat niet lukt, dan staan 

meer dan 100 veteranen klaar om uit 
te leggen hoe het hen ook niet is gelukt 
om de Nuenense EMK-koorts te be-
dwingen. Daarna volgt een groots ex-
periment met muziektherapie. 

Programma 
JuBILEum 50 Jaar

Voetbalvereniging EmK

Vrijdag 24 mei 2013
19.30 - 23.00 uur: Openingsreceptie 

Zaterdag 25 mei 2013 
09.00-13.00 uur: Toernooi E-F.
14.30-23.00 uur: ABCD duo duels, 
barbecue en finale Champions Lea-
gue. 

Zondag 26 mei 2013 
09.30-14.00 uur: Toernooi E1, E2, F1 
en F2. *
14.30-18.00 uur: Keepersmiddag. 

Zaterdag 1 juni 2013
10.00-19.00 uur: EMK Super Saturday
12.00 uur: Voetbalwedstrijd EMK 
Classics - NBI International.*
13.30 uur: Optreden Schowkorps 
O&V Nuenen.
14.30 uur Jubileumwedstrijd EMK 1 - 
FC Eindhoven.
En nog veel meer............ 

Zaterdag 8 juni 2013
10.00 - 13.30 uur: Open jeugdtoernooi*
14.00 - 16.30 uur: Activiteiten senioren
18.00 - 20.00 uur: Loterij koeschijten
19.00 - 20.30 uur: Reünie oud-leden
20.30 - 01.00 uur: Feestavond senioren
* Tijdens alle open activiteiten van 

EMK50Y is het sportpark Wet-
tenseind voor iedereen gratis toe-
gankelijk.

Voor een hapje en een drankje kan tij-
dens alle jubileumactiviteiten alleen 
gebruik worden gemaakt van speciale 
consumptiemunten. Deze zijn te koop 
in de EMK-kantine. Let op: na 8 juni 
2013 zijn deze consumptiemunten 
NIET meer geldig!
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PHILIPS 
SHAVER PT870
• Super Lift & 

Cut-systeem
• Uitklaptrimmer
• Afspoelbaar
• Contourvolgend

TOMTOM 
NAVIGATIESYSTEEM 
XXL CLASSIC
• Geavanceerde 

rijstrookaanwijzingen
• Gesproken straatnamen

SONY 
FULL HD SMART 
LED TV KDL40R470
• Motionflow XR 100Hz
• Ruisonderdrukking en 

beeldverbeteringstechnologie

WHIRLPOOL 
WASMACHINE 
AWO8466
• 1400 toeren
• Startuitstel
• Super Eco-programma

HP 
DESKJET 3055A 
ALL IN ONE
• Printen, scannen 

en kopieren
• Airprint
• USB 2.0

KARCHER
SC3000 PROMO 
HOGEDRUKREINIGER
• 3,5 Bar
• Compacte stoomreiniger

SAECO
VOLAUTO-
MATISCHE 
ESPRESSO-
MACHINE 
HD8745/21
• Keramische maalschijven
• 15 Bar pompdruk
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BRAUN ORAL-B 
D10511/D10513K 
MICKEY MOUSE
ELEKTRISCHE 
KINDERBORSTEL
• Timer
• Laadstation

MIELE
WASMACHINE 
W3164 EDITION 111
• SoftCare-trommel
• Eenknopsbediening
• Resttijdaanduiding
• WaterSafety-systeem

NU

ENERGIEKLASSE A+

VULGEWICHT 7 KG

1400 TOEREN

OPLAADBAAR

OPLAADBAAR

101
CM

40”

Keramische maalschijven

5,0” SCHERM

Inclusief: 

Gratis 
Promo-
pakket
t.w.v. 20,-

ENERGIEKLASSE A++

VULGEWICHT 6 KG

129,-
149,-

499,-
599,-

399,-
469,-

159,-
199,-

199,-
299,-

79,-
109,-

799,-
869,-

TM

59,-
69,-

DRAADLOOS

29,-
34,-

www.harensesmid.nl

Nuenen, Duivendijk 5 

Tweede 
Pinksterdag

geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

De Harense Smid in Haren 
sinds 2003 Hofl everancier 

zaterdagzaterdagvrijdagvrijdagdonderdagdonderdagdonderdag
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