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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 - 18.00 uur. 
Benu Apotheek kernkwartier,
Hoge Brake 2. 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur. 

O

Mw. A. schoenmaker, huisarts
is AFWEZIG i.v.m. vakantie

van 3 t/m 12 juni
Telefoon 040-2951030
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VERF, BEHANG, GLAS, 

RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

Vindt u nieuwe gordijnen te duur?
Wij bewijzen u het tegendeel!

Geopend woensdag t/m zaterdag 
van 9.30 tot 17.00 uur of 

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Nuenense 
schrijvers 
aan het 
woord

44ste 
Avond-
4-daagse 
Nuenen

19e LONU 
Van Goghloop 
zaterdag 1 juni
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Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Verse kipfilet
4 halen 

3 betalen
Chris Vogels
Keurslager 

Voetbalvereniging EMK 
(Eeneind Maakt Kracht)
Jaar van oprichting: 1963
Clubkleuren: geel/zwart
Aantal actieve leden: ± 400
Vrijwilligers: ± 100
Cluborgaan: het Schakeltje
Website: www.vvemk.nl.
Accommodatie:  Sportpark Wettenseind, 
          Wettenseind 26 Nuenen

50 jaar Eeneind Maakt Kracht
Bij het aanvragen van de vergunning in 1963, reageerde de burgemeester 
ongeveer zo: ‘Een voetbalclub op het Eeneind? Die heeft er toch helemaal 
geen levensvatbaarheid.’ 50 jaar later bestaat voetbalvereniging Eeneind 
Maakt Kracht (EMK) nog steeds. Die eerste plannen voor de oprichting 
kwamen van Fons van der Linden, Willy Koppen, Iwe Buis en Toon van 
Geffen. Op 1 mei was het zover met Van Geffen als eerste voorzitter.
Door Edwin Coolen

Op sportpark Wettenseind, net aan 
de ‘Nuenense’ kant van de Helmond-
weg, ligt de accommodatie van voet-
balvereniging EMK: Eeneind Maakt 
Kracht. En dat klopt want het eerste 
veld van EMK lag achter café Schel-
lens op het Eeneind. De grond was 
van Schellens, Van de Laar en Kuijten. 
‘Maar voordat het kon worden ge-
bruikt, moest er 100.000 kilo oud pa-
pier worden opgeruimd.’

In het clubgebouw spreek ik drie 
EMK’ers van het eerste uur: Piet 
Leenders (50 jaar actief lid), Henk 
Janssen (50 jaar actief lid en zijn broer 
Jan Janssen (49 jaar actief lid). Ze zijn 
er begonnen als voetballer en hebben 
door de jaren heen verschillende 
functies vervuld binnen de club. Ze 
halen herinneringen op.
 ‘Het begon ooit met het spe-
len tegen andere buurtschappen in de 
regio. Vanuit het veld achter Schellens 
verhuisden we, na een overbruggings-
periode in Geldrop, naar een veld bij 
de oude steenfabriek, ongeveer waar 
nu Intratuin is. Het veld was voor de 
helft gras, de andere helft was zand. 
De grond was van Van der Linden en 
rond de wedstrijden deden zijn kip-
penstal en garage dienst als kleedlo-
kaal. Dan moest wel eerst de auto 
eruit worden gereden. Er was één 
kraan met koud water, iedereen kreeg 
een teiltje om zich te wassen.’ Henk: 
‘Veel EMK’ers die in de buurt woon-

den, gingen daarom thuis douchen. Ik 
was blij als we uit speelden tegen een 
club met douches.’
 ‘De jeugd trainde soms bij 
Theo Jansen thuis. Daar was licht, wa-
ter en het was binnen. Die hebben 
veel voor de club gedaan, Theo en zijn 
vrouw Dineke’, zegt Jan.

Wettenseind
In 1975 verhuist EMK voor de derde 
keer, nu van Eeneind naar Wet-
tenseind. Noodgedwongen. ‘Wilden 
we niet doodbloeden dan moesten we 
uitbreiden. En daarvoor moesten we 
verhuizen. De afstand naar het Wet-
tenseind maakte niet zoveel uit. Maar 
we moesten nu wel de ‘grens’ met Nu-
enen over, de Helmondweg. Achteraf 
is het wel een goede beslissing ge-
weest. Het bestuur besloot om zich 
op de jeugd te richten. Zo waren we 
de eerste in Nuenen met D-jeugd, de 
11- en 12-jarigen, en organiseerden 
we jeugdkampen. Door de uitbreiding 
van Nuenen-Zuid kregen we veel 
nieuwe jonge leden. Ook vanuit Ton-
gelre kregen we steeds meer jeugd.’
 Bij het 20-jarig bestaan van 
EMK in 1983 kwam er een kantine. 
Tot dan werd de tegenover gelegen 
boerderij als accommodatie gebruikt.

‘De tijden zijn wel veranderd. De ou-
dere jeugd kiest er nu vaker voor om 
te gaan werken in plaats van voetbal-
len op zaterdag. En in onze tijd zat je 

op zaterdagavond thuis en ging je op 
zondagavond stappen. Dus het was 
niet moeilijk om zondagsmorgens 
nuchter op het veld te staan.’

 Bekende profvoetballers die 
in de afgelopen 50 jaar in hun jeugd 
bij EMK hebben gespeeld zijn Tom-
mie van der Leegte (onder andere 
PSV en FC Twente) en Rob Penders 
van NAC Breda.

Henk, Jan en Piet verheugen zich al op 
volgend seizoen. ‘Dan spelen we tegen 
Gerwen en Nederwetten, die naar de 
vierde klasse zijn gegaan. Dat zijn 
toch de leukste wedstrijden. Tenmin-

De boerderij de toenmalige locatie van EMK bij de oude steenfabriek. 

V.l.n.r. Jan Janssen, Henk Janssen en Piet Leenders.

ste, als EMK de promotiewedstrijden 
die ze nu spelen niet doorkomen.’

Bronnen (collectie Piet van de Laar):
Janus Jansen, Eeneind (1983)
Mart van Uden, 25 Jaar E.M.K. (1988)
Ramon Verspeek, Piet van de Laar, Ju-
bileumgids 40 jaar EMK (2003)

Jubileum
Het 50-jarig jubileum van EMK wordt 
van vrijdag 24 mei tot en met zaterdag 
8 juni groots gevierd met allerlei acti-
viteiten, zoals een receptie, wedstrij-
den en reünie (zie programma elders 
in dit blad). Ook verschijnt er een 
EMK-glossy rond dit jubileum.

Lentemarkt   
bij Akkers
Op zaterdag 25 mei van 13.00 uur tot 
17.00 uur wordt er bij De Akkers aan de 
Margot Begemanstraat een lentemarkt 
gehouden. Weet u nog hoe het draaior-
gel klonk? Of heeft u weer eens trek in 
zo’n ouderwets ijsco ijsje uit de ijsco-
kar? Van al deze oer-Hollandse gezel-
ligheid kunt u komen proeven en 
genieten op Akkers bij  de Lentemarkt. 
Er staan diverse kramen, onder andere; 
Cadeauartikelen, Sieraden, Fotografie, 
Snoep, Wereldwinkel, Tiffany glas, 
Speelgoed, tombola en nog veel meer. 
Ook wordt met trots de beste imker 
van Brabant ontvangen. Nieuwsgierig 
geworden? U bent van harte uitgeno-
digd om een kijkje te komen nemen. 
Een gratis kopje koffie staat voor u 
klaar. Voor iedereen gratis toegang.

26 mei Tuinconcert   
“Warme Beer” 
Ook dit jaar organiseert Stichting Warme Beer weer een 
tuinconcert om de sponsoren, vrijwilligers en vrienden van stichting War-
me Beer hartelijk te bedanken voor hun donaties of verleende diensten. Dit 
jaar wordt het concert gehouden op 26 mei van 15.00 tot 17.30 uur. 

Warme Beer organiseert het concert 
met medewerking van een aantal ge-
weldige muzikanten onder andere 
Ruud Post, Naomi Kimberly, Laurence 
Bilger, Marjolein ten Cate, en Martijn 
van den Akker. Tevens zal tijdens deze 
middag de genodigden verteld worden 
wat er allemaal gedaan is met het 
sponsorgeld en welke plannen de 
Stichting nog heeft in de toekomst.

De Stichting 
In april 2009, toen Tomas Bonewald 
16 jaar was, werd leukemie bij hem ge-
constateerd. Na zware chemo’s volgde 
in 2010 een stamceltransplantatie die 
zorgde voor een positieve wending. 
Tijdens zijn ziekte was een knuffel ge-
vuld met tarwekorrels en lavendel, die 
in de magnetron op te warmen is, zijn 
steun en toeverlaat. Na deze periode 
wilde Tomas iets doen voor andere 
zieke kinderen. Hij begon met het 
bakken en verkopen van koek en cake 
om met de opbrengst knuffels te ko-
pen voor de patiëntjes op de kinderaf-
delingen. In 2011 is Stichting Warme 
Beer opgericht met Tomas als voorzit-
ter. Deze stichting geeft “warme” 
knuffels aan kinderen met kanker op 

de oncologische afdeling van diverse 
ziekenhuizen. De kinderen zijn er on-
gelooflijk blij mee. De ouders, broer-
tjes en zusjes worden verwend met 
een klein pakketje, mede mogelijk ge-
maakt door verschillende sponsoren. 
De Stichting vindt het erg belangrijk 
dat ook zij wat aandacht krijgen. 
Het concert zal plaatsvinden in de 
wijk Barisakker in Nuenen. Eventuele 
belangstellenden kunnen zich voor 23 
mei per mail aanmelden via hallo@
warmebeer.nl. Meer informatie is te 
vinden op www.warmebeer.nl. 

Tomas en zijn zus Anne tijdens het 
tuinconcert van vorig jaar.

Foto: Piet van de Laar.

          Feliciteren 
 voor geslaagden
Ronde de Linde wil de komende peri-
ode, net zoals in voorgaande jaren, 
haar lezers de gelegenheid geven om 
de Nuenense jeugd te feliciteren met 
het behalen van het eindexamen van 
het voortgezet onderwijs. 

De felicitatie dient voorzien te zijn van 
de naam(en) van de afzender(s), de 
naam  voor wie de felicitatie bestemd 
is, op welke school het diploma is be-
haald en voor welk type onderwijs de 
leerling geslaagd is. 
De felicitatie moet gestuurd worden 
naar geslaagden@ronddelinde.nl
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

VERLEENDE VERGUNNINGEN 
Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Johan	van	Tuyl	v.o.f.	is	een	vergunning	verleend	voor	het	in-

nemen van een standplaats tijdens de avondvierdaagse in de pe-
riode van 4 tot en met 7 juni 2013 dagelijks t.h.v. de ingang van 
sportpark de Lissevoort en op de laatste dag in het Park tegenover 
Het Klooster voor de verkoop van Slush Puppies, verpakt ijs en 
vers geperst jus d’orange (verzenddatum 13 mei 2013);

•	 aan	Hengelsportvereniging	’t	Pluimke	is	vergunning	verleend	voor	
het organiseren van jeugdviswedstrijden  op de gemeentelijke wa-
terpartij bij het gemeentehuis aan de Jhr. Hugo van Berckellaan 
op 26 mei 2013 en 3, 17 en 30 juni 2013 (verzenddatum 15 mei 
2013);

•	 aan	Stichting	Steenen	Beeld	Nuenen	is	een	vergunning	verleend	
voor het organiseren van het evenement “Beelden in ’t Park” op 2 
juni 2013 (verzenddatum 16 mei 2013);

•	 aan	organisatie	Zomeravondfestival,	bestaande	uit	de	gezamen-
lijke Gerwense muziekverenigingen zijn vergunning en ontheffingen 
verleend voor het organiseren van een Zomeravondfestival op 22 
juni 2013 op het terrein de Heuvel in Gerwen (verzenddatum 16 
mei 2013);

•	 aan	 Dinercafe	 Zinn	 zijn	 toestemming	 en	 ontheffingen	 verleend	
voor het uitbreiden van het reguliere terras en het ten gehore bren-
gen van muziek vanaf een podium tijdens de Van Goghmert op 
zondag 9 juni 2013 (verzenddatum 16 mei 2013);

•	 aan	Brandweer	Nuenen	is	een	ontheffing	verleend	van	het	stook-
verbod voor drie oefenavonden, t.w. 21 en 28 mei 2013 en 4 juni 
2013 aan Pastoorsmast 1  voor het beoefenen van een nieuw blus-
systeem	(verzenddatum	17	mei	2013).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  
Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

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.

JAARPROGRAMMA OPSPORINGS-
AMBTENAREN
Thema: Parkeren van caravans, kampeerwagens, aanhangwagens e.d.
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 22 en 23 extra toe op het thema 
“Parkeren van caravans, kampeerwagens, aanhangers e.d.”. Op de 
naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Door het parkeren van bijzondere voertuigen kunt u overlast voor de 
omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan parkeerplaatsen die onnodig 
bezet worden of het uiterlijke aanzien van uw straat. Daarom hebben 
wij regelgeving voor het plaatsen van bijzondere voertuigen. U mag een 
woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, 
keetwagen of ander dergelijk voertuig:

•	 maximaal	vijf	achtereenvolgende	dagen	op	de	openbare	weg	par-
keren;

•	 maximaal	vijf	achtereenvolgende	dagen	geparkeerd	houden	op	een	
plaats die zichtbaar is vanaf een openbare plaats. Let op, dit geldt 
dus ook voor uw oprit of voortuin;

•	 op	uw	achtererf	plaatsen	als	het	bestemmingsplan	dit	toelaat;
•	 stallen	in	een	legale	caravanstalling.	

Let op: op de industrieterreinen De Pinckart, Berkenbosch (met uit-
zondering van de uitbreiding), Eeneind I en Eeneind II geldt de beperking 
van vijf dagen niet.

Als u een caravan, camper of een ander bijzonder voertuig wilt plaatsen, 
houd dan rekening met deze regelgeving. Overtredingen die door onze 
BOA’s worden geconstateerd kunnen leiden tot een boete. De regels 
komen uit  de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). U kunt deze 
vinden via www.nuenen.nl onder “bestuur en organisatie” – “lokale 
regelgeving”.

Als u wilt weten of het bestemmingsplan de stalling van voertuigen op 
uw achtererf toelaat, kunt u een afspraak maken via het telefoonnum-
mer 040-2631 631. Voor vragen over dit artikel of voor meldingen over 
campers, caravans e.d. kunt u contact opnemen met het meldpunt van 
de gemeente Nuenen op telefoonnummer: 040-2631 699. Uw melding 
kunt u ook doen via www.nuenen.nl. 

ONTVANGEN AANVRAGEN 
Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Nuenense	Korfbalvereniging	(N.K.V.)	voor	het	organi-

seren van een receptie, feestavonden en wedstrijden t.g.v. het 
50-jarig jubileum van de korfbalvereniging in de periode van 21 
tot en met 23 juni 2013 op het sportpark aan Wettenseind 20;

•	 Aanvrager:	Brassband	“de	Vooruitgang”	voor	het	organiseren	van	
een kofferbak/bolderkar verkoop op 23 juni 2013 op het deel van 
het parkeerterrein bij W.C. Kernkwartier tegenover sporthal de 
Hongerman;

•	 Aanvrager:	Ponyclub	Prins	Willem	Alexander	voor	het	organiseren	
van een concours-hippique op 22 en 23 juni 2013 op een weiland 
aan de Dubbestraat;

•	 Aanvrager:	Drumfanfare	“Jong	Leven”	voor	het	organiseren	van	
een vlooienmarkt op het Heuvelplein en een deel van de Gerwense-
weg t.h.v. het Heuvelplein op zondag 25 augustus 2013.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  Postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen.

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 

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

COLLECTE
In de week van 26 mei  tot en met 1 juni 2013 wordt gecollecteerd 
door Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds.

VERKEER
Aankondiging militaire oefening.
De Koninklijke Landmacht houdt in de periode van 27 mei tot en met 
7 juni 2013 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt 
daarom militaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen 25 
personen deel met 6 Fenneks (pantserwagen) en 6 militaire wielvoer-
tuigen. De eenheid heeft oefenmunitie bij zich om vaardigheden te 
oefenen. Er wordt niet geschoten.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 26 mei 2013 aangewezen als 
koopzondag voor de bedrijven uit gebied II. Dit wil zeggen alle wegen 
buiten de bebouwde kom van de gemeente Nuenen c.a. Alle bedrijven 
uit gebied II mogen op deze dag geopend zijn.

VERVALLEN RAADSVERGADERING
De geplande informatieve raadsvergadering met het onderwerp Ka-
dernota van de gemeente Nuenen van 23 mei gaat niet door.

RONDJE VAN D’N BURGER MET DE BURGER
D’n Burger, in de Nuenense volksmond de verkorte naam voor de 
burgemeester. De burgemeester kan echter geen burgemeester zijn 
zonder	de	burgers,	de	inwoners	van	Nuenen.	Daar	‘doet	hij	het	voor’.	
Burgemeester Houben vind het dan ook belangrijk (en erg leuk) om 
veel en vaak te praten met de mensen uit de dorpen. Wat houdt ze 
bezig? Hoe zien zij de toekomst van Nuenen, Gerwen en Nederwetten? 
Hebben ze goede ideeën voor het dorp? Om dit soort gesprekken niet 
te beperken tot toevallige ontmoetingen, gaan we ze een beetje orga-
niseren. Een paar keer per jaar wil de burgemeester een soort Ronde-
tafel-gesprek houden met inwoners, wie er maar wil.

Start in Gerwen
De eerste keer vindt het gesprek plaats in Gerwen, op 20 juni om 20.00 
uur in de Drie Gebroeders. Lijkt het u leuk om aan dat gesprek deel 
te nemen? Dan kunt u zich opgeven door een mailtje te sturen naar 
rondjemetdeburger@nuenen.nl
Vermeld even duidelijk uw naam, een telefoonnummer waarop u te 
bereiken bent en (heel kort) waar u met de burgemeester over zou 
willen praten. U begrijpt: een Ronde tafel is niet oneindig groot. We 
willen het gesprek beperken tot 4 a 5 deelnemers. Als er zich meer 
mensen aanmelden geldt: wie het eerst komt…. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Afspraak
maken!

Gemeentezaken?

Maak uw afspraak via www.nuenen.nl

Maak uw afspraak via 
www.nuenen.nl

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

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

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

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

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

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

Afspraak
maken!

Gemeentezaken?

Maak uw afspraak via www.nuenen.nl

Maak uw afspraak via 
www.nuenen.nl

Het treintje 
reed weer
Het milieuvriendelijk elektrotreintje 
vertrok tijdens Pinksteren (zowel de 
1e als de 2e Pinksterdag) vanaf Vin-
centre gedurende 50 min. en met een 
ervaren Vincentre gids langs diverse 
Van Gogh locaties en door het natuur-
gebied Het Broek. Op de foto: de gids 
vertelt, voor het Van Goghkerkje aan 
de Papenvoort, over Van Gogh en Nu-
enen.



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: 24 & 25 mei: 
Tasty Tom tomaten, 1/2 kilo  ..... 0,99
Bosui, per bosje  .............................. 0,99
champignons, per bakje .............. 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 27 mei:

mexicaanse aardappeltjes, 1/2 kilo  .. 1,49
DiNSDag 28 mei:

rozemarijn knoflook krieltjes, 1/2 kilo  .. 1,49
WOeNSDag 29 mei:

Bistro krieltjes, 1/2 kilo  .............. 1,49
DONDerDag 30 mei:

mini krieltjes, 1/2 kilo  .................. 1,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week vaN 24 T/m 30 mei:

vers geschrapte krieltjes, hele kilo  2,49
Bamipakket, 1/2 kilo  ...................... 0,99
4 seizoenensalade, 250 gram  ... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

Aanbiedingen KERSVERS
Ook voor uw geheel 
verzorgde BBQ!!!

Kalfs Saucijzen
Iedere 4e GRATIS

Vib Burger
100 gram .........................................1,50
100 gr. Boterhamworst +
100 gr. Rauwe Ham, samen ..3,50 
Riblappen
“Topkwaliteit”, 100 gram .........1,50
Cordon Bleus
3 stuks ..............................................5,50
Berliner Bol
“Bladerdeeg met zoet gehakt” 
per stuk ...........................................1,50

SPecial

kOOPJe

kOOPJe

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

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

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

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

    
Zondag 26 mei Meise Mert
geopend van 11.00 tot 17.00 uur

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

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

extra aanbieding!
Prima Donna BH “Fantasia”
D t/m F Cup
van 76,95 81,95 voor 59,95

Chantelle BH “Hedona”
B t/m F Cup
Wit, Champagne, skin en Zwart
 25% KortinG
sloGGi ACtie:

Bij aankoop van 2 Dames/Heren slips, de 3e GrAtis!

Alleen oP ZonDAG 26 Mei:
20% KortinG op pyjama’s, nachthemden en dusters*

*uitgezonderd aanbiedingen

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

Speciaal voor u hebben wij dit heerlijke Olijfmenu 
samengesteld met mooie wijnen die deze gerechten goed 
begeleiden. Graag willen wij u verwennen door u heerlijke 

wijn- spijscombinaties te laten proeven. Geniet dus van ieder 
gerecht en van elk hierbij passend glas wijn

Menu Olijf 
Voorgerecht   

Lamspastrami | tomaat | asperge | paprika | piment
kaasbitterbal

***
Tussengerecht

Gamba | knofl ook | asperge | soja | bosui

***
Hoofdgerecht

Kalfshaas | asperge | roseval | kruidenjus

***
Nagerecht

 Aardbeien | bosbessen | limoen | sabayon

Dit Olijfmenu, in combinatie met 4 bijpassende glazen wijn,  
bieden wij aan voor € 55,00 per persoon. 

Alleen gebruik maken van dit menu 
is ook mogelijk voor € 34,50 p.p. 

(de genuttigde drankjes worden dan in rekening gebracht).

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

  

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

Bakkerij Verhallen 
is overgenomen door 

Godfried de Vocht 

De producten blijven 
hetzelfde, even als 

de gezichten!

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

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.



Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, werkt de gemeente 
Nuenen vanaf 1 juni volledig op afspraak. Dan weet u precies 
wanneer u aan de beurt bent, zonder wachttijden en wanneer 
het u uitkomt.

www.nuenen.nl
Een afspraak maakt u zelf via onze website nuenen.nl 

Hebt u geen toegang tot internet? Dan kunt u een afspraak 
maken via ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 
2 631 631. Of u kunt tijdens openingstijden een afspraak 
maken bij de receptie in de hal van het gemeentehuis.

Openingstijden
U kunt tijdens de volgende openingstijden met een afspraak 
terecht:
• elke werkdag van 8:30 tot 12:30 uur
• woensdag ook van 14:30 tot 19:00 uur 

Tijdens de openingstijden is het gemeentehuis wel vrij 
toegankelijk en bent u altijd welkom om bijvoorbeeld stukken 
die ter inzage liggen in te kijken of plasticafval-zakken te halen.

Hoe, waar en wanneer?
Een afspraak maken kan dus: 

• altijd via www.nuenen.nl 
• tijdens werktijd via (040) 2 631 631
• tijdens bezoektijden bij de receptie in de hal van het 

gemeentehuis
 
Het is nu al mogelijk om een afspraak te maken voor een 
bezoek na 1 juni. 

Geboorte en overlijden
Sommige zaken zijn natuurlijk niet te plannen. Daarom kunt u 
voor overlijdensaangifte en geboorteaangifte elke dag tussen 
11:30 en 12:30 uur terecht zonder afspraak.

Afspraak
maken!

Gemeentezaken?

Maak uw afspraak via www.nuenen.nl

Nieuw paspoort?

Vanaf 1 juni altijd op afspraak naar de gemeente.

Afspraak
maken!

Gemeentezaken?

Maak uw afspraak via www.nuenen.nl

vanaf
1 juni

Afspraak
maken!

Gemeentezaken?

Maak uw afspraak via www.nuenen.nl

Afspraak
maken!

Gemeentezaken?

Maak uw afspraak via www.nuenen.nl

Uitkering aanvragen?

Afspraak
maken!

Gemeentezaken?

Maak uw afspraak via www.nuenen.nl

Vergunning aanvragen?
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Uit d’n hoek…
Kluis

In Aarle-Rixtel ligt de Brabantse kluis, een 110-jaar oud klooster. Verder is er een 
hotel, een restaurant en een boerderij die nog ouder is. Daar kun je kalfjes bekij-
ken en aaien of tussen de koeien in de stal lopen. Via die stal ga je naar de Zus-
tertuin. Wandelend door de tuin vragen verschillende bordjes om stilte en rust 
voor de zusters die daar nog wonen. Langs de paden staan enkele heiligbeel-
den. Er is een Lourdes grot waar je een kaarsje kunt opsteken. Een rituele han-
deling die me op een of andere manier een prettig gevoel geeft. Is dat geloof of 
bijgeloof? Het kloostercomplex ademt rust en oprechtheid.

Edwin Coolen

Melissa de Boer voorleeskampioen PCN
Melissa de Boer heeft op het Pleincollege Nuenen de voorleeswedstrijd gewon-
nen. Samen met de klassenkampioenen Roos van Weert, Daphne van Maasak-
kers, Michelle van Turnhout, Cindy Lans, Naomie Wijnhoven, Sacha van den 
Bosch, Jeffry Seelen en Rowy Hoppenbrouwers streed zij om de titel voorlees-
kampioen 2013.
 Het voorlezen moest uit één van de spannende boeken van Elle van den 
Boogaart, die ook in de jury zat, samen met Jean Wiertz (rector Eckart/PCN) en 
meneer Van Eijk. De beker voor de tweede prijs ging naar Naomie en de derde 
prijs naar Daphne. Iedere deelnemer kreeg een oorkonde en een boek van Elle 
van de Boogaart.

Nuenense schrijvers 
aan het woord
Door Elwien Bibbe

Schrijvers onder elkaar in de Nuenense bibliotheek. Een leuk idee van 
Annette Stevens en Willem van Ravestijn. Want kent iedere bibliotheek de 
eigen schrijvers uit dorp of stad? En kent Nuenen haar eigen schrijvers… 
Maar liefst 12 Nuenense schrijvers stonden op 14 mei in hun eigen kraam 
op de schrijversmarkt en vertelden aan elkaar en aan het publiek over hun 
passie: schrijven.

Met 25 boeken, jeugdboeken, romans, 
chicklits en thrillers en meer dan 
70.000 verkochte exemplaren is Els 
Ruiters de absolute koploper in dit 
schrijversgezelschap. Schrijven en 
vertellen deed ze altijd al. Maar een se-
rieuze start maakte ze na het winnen 
van een verhalenwedstrijd van het 
Eindhovens Dagblad in 2003. In 2005 
debuteerde ze met een jeugdboek, de 
Drakenmeesters. Uitgeverij Ploegsma 
zag meteen iets in haar verhalen. Wat 
begon als zomaar verhalen vertellen 
voor de lol, voor dochtertje Linda en 
haar vriendinnen, mondde uit in een 
echte schrijverscarrière. Inmiddels 
schrijft ze ook voor volwassenen. In 
2012 kwam haar eerste thriller uit, 
“Geraakt’. En in maart 2013 een ver-
volg daarop: ‘Verborgen verleden’. “Ik 
schrijf zoals ik praat”, vertelt ze. “Een 
vaste manier van schrijven heb ik niet, 
het gaat om de flow, en de inspiratie 
ligt op straat. Overal zit wel een ver-
haal. 

Willem van Ravestijn schrijft fictie, 
thrillers. En ook hij heeft een uitgever 
gevonden. Veel inspiratie put hij uit 
zijn 29 jaar bij de militaire inlichtin-
gendienst. Maar de verhalen zijn in de 
eerste plaats verzonnen. Hij ziet zich 
als een hobbyschrijver. Met heel veel 
‘muziekjes in het hoofd. Wat dat be-

treft lijkt hij een beetje op Els. Zijn 
eerste thriller ‘In tenebris lucens’, 
kwam uit in 2010. Het boek met ge-
heim agent Johan de Witt heeft een 
open einde. Het vervolg: De Suomen-
linna liet dan ook niet lang op zich 
wachten. In april van dit jaar kwam 
het derde deel uit: ‘Allah’s oog’ en dat 
speelt in China.

Voor een aantal Nuenearen is de ge-
schiedenis van het eigen dorp een 
bron van inspiratie. Zo verscheen in 
2005 het boek van Louis Bressers: 
Beekstraat Nuenen, 250 Jaar huizen 
en bewoners. “Een boek dat alle hui-
zen vanaf ca. 1730 tot 1980 beschrijft 
en dat op de salontafels in de Beek-
straat niet mag ontbreken”, volgens 
Louis. En dan zijn er ook nog boeken 
in voorbereiding. Yvonne Henderson 
en Tonny van den Boomen schrijven 
al sinds 2008 aan een boek over Nue-
nen West, dat ‘Nuenen op het randje’ 
zal gaan heten. Het boek omhelst de 
ontwikkeling van de buurtschappen. 
Het gaat ee n lijvig boek worden. Meer 
dan 250 interviews hebben ze al afge-
nomen en ze moesten kiezen uit een 
aanbod van duizenden foto’s. In okto-
ber komt het uit. Volgend jaar maart 
verschijnt een boek over het domi-
neeshuis aan de Berg. Dit vanwege het 
250 jarig bestaan ervan. Auteurs zijn 

Jos Thielemans en Peter van Over-
bruggen. Eerder schreven zij een boek 
over Gerwen, Nederwetten en over de 
Veulenkeuring in Gerwen. 
Voor Liane Bredee, inmiddels heeft ze 
drie titels op haar naam staan, was de 
eigen geschiedenis en die van haar fa-
milie aanleiding om te gaan schrijven. 
Het zijn verhalen die waar gebeurd 
zijn en die niet verloren mogen gaan.

Nannie van de Eijnden is de enige die 
echt ‘uit de kast komt”. Ze schrijft, 
maar heeft nog nooit iets uitgegeven. 
Voor Rond de Linde schrijft ze ‘Nue-
nenaren nader belicht’. Portretten van 
bekende en minder bekende Nue-
nenaren. Binnenkort komt haar eerste 
boek over Gerard van Maasakkers uit.

Nog drie schrijvers brachten die avond 
‘hun boeken’ mee. Piet van den Heu-
vel: “De Dommel door Eindhoven 
(2012), en Klaas de Graaff zijn nieuw-
ste boek: “Het zevende taboe”. Kinder-
boekenschrijfster Anja Vereijken, be-
kend van o.a. Stoebel en Sara en de 
Koningin van het web, mocht de 
avond afsluiten. Er zijn meer schrij-
vers in Nuenen. Maar niet iedereen 
kon hier die avond zijn of wilde voor 
het voetlicht. Gerard de Laat van het 
Nuejnes buukske bleef gezellig bij de 
toehoorders zitten. Dus misschien or-
ganiseert de bibliotheek nog eens een 
vervolg op deze bijzonder onderhou-
dende samenkomst. Wie meer wil we-
ten over deze Nuenense schrijvers, 
kan een kijkje nemen op hun website.

En voor wie het nog niet weet: achter 
in de bibliotheek is een speciale Bra-
bantkast, met daarin de boeken over 
Brabant. Hopelijk is er met zoveel be-
zuinigingen in het verschiet, toch nog 
plaats voor een eigen Nuenens plank-
je.Want dat krijgt de bibliotheek mak-
kelijk vol.

Francisco gaat 
verbouwen
Nuenen en omgeving krijgen er bin-
nenkort een eetgelegenheid bij. De 
take-away van Spaanse maaltijden 
en broodjes Cocina española, Fran-
cisco op de Berg 32a te Nuenen, gaat 
vanaf  27 mei verbouwen en her-
opent naar verwachting in het 
weekend van 8 en 9 juni a.s. als Grill, 
Lunch en Tapasbar, Francisco.

De keuken blijft voornamelijk Spaans 
met een knipoog naar Mediterrane en 
Latijns-Amerikaanse invloeden.  
Ook veranderen de openingstijden: 
woensdag tot en met zondag van 12.00 
tot 20.00 uur. De hele dag kunnen er 
Spaanse (maaltijd)broodjes, salades, 
soep van de chef en Tortilla wraps be-
steld worden. 
Daarnaast wordt er op woensdag en 
donderdag tussen 17.00 en 19.30 uur 
een maaltijdbuffet gekookt. 
Met de catering en borrelhapjesscha-
len wordt helaas tijdelijk gestopt.
De afhaalmogelijkheid van broodjes 
en tapas voor thuis gaat door, maar 
dan minder uitgebreid als tot op he-
den. 
Meer info op Facebook (de keuken van 
Francisco) en op de website: www.de-
keukenvanfrancisco.nl  

Thriller schrijver Willem van Ravestijn, midden, en Els Ruiters in gesprek tijdens 
de schrijversavond in de Nuenense bibliotheek.

Vierde sponsordiner Doctors for 
Mozambique opnieuw groot succes 
Dinsdagavond 14 mei was het voor de vierde keer zover, het sponsordiner 
van Doctors for Mozambique Stichting. Zo’n zeventig gasten schoven, na 
een welkomstwoord van voorzitter Pauline van Empel en een korte uiteen-
zetting over het werk van ‘de Doctors’ door Harrie van der Meeren, aan aan 
de mooi gedekte tafels in restaurant Pezzaz. 
Iedereen genoot van het diner, een 
goed glas wijn en het aangename ge-
zelschap. 
Voor de Doctors for Mozambique 
Stichting is het sponsordiner een re-
gelmatige bron van inkomsten. Ook 
deze keer kon weer een bedrag van 
zo’n 5000 euro overgemaakt worden 
ter ondersteuning van de opleiding 
van dokters in spé in Mozambique. 
Kracht van dit diner is de belangeloze 
inzet van velen. Zo stellen bijvoor-
beeld Sandra en Andreas Vorstermans 
van Restaurant Pezzaz, hun accom-
modatie om niet ter beschikking en 
geven zij daarnaast ook nog leiding 

aan de kookploeg, die bestaat uit vrij-
willigers van kookclub BCE en aan de 
bediening; bestaande uit alle bestuurs-
leden van de Stichting.

Aanmeldingen voor het volgende di-
ner, dat gehouden zal worden in no-
vember, waren er meteen dezelfde 
avond al. 
 Als u interesse hebt een volgende keer 
aan te schuiven, te genieten van heer-
lijk eten en een bijdrage te leveren aan 
het goede doel, meld u dan aan via e-
mailadres info@doctorsformozambi-
que.org of kijk op www.doctorsformo-
zambique.org voor meer informatie. 

Harrie van der Meeren en Pauline van Empel geven een uiteenzetting over het 
werk van Doctors for Mozambique

Citaat van de Week

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

‘Racisme is een permanente menselijke ziekte. Er is altijd een 
vijand nodig om de toegang te weigeren en te wantrouwen.’

Umberto Eco  
– schijver (1932)

Gevonden
Op dinsdag 14 mei is er een sleutelbos 
gevonden op de hoek Wielewaallaan/ 
Bosgorsstraat. 

Diverse sleutels waaronder één met 
een groen plastic kapje en een druppel 
(chippo). Verdere details bekend bij 
vinder. Tel. 040-2837011.

Open dagen biologische tuin
In het kader van de VELT (Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren) open  
dagen op 1 en 2 juni opent ook de Biologische Tuin aan het Roosdonkenpad 
haar poortje voor belangstellenden. Op zaterdag van 10 tot 14 uur en op 
zondag van 14 tot 18 uur zijn vrijwilligers van de tuin aanwezig om belang-
stellenden te informeren over de mogelijkheden om zo duurzaam mogelijk 
te tuinieren. 

Bijna alle teelten zijn inmiddels ge-
zaaid en sommige zelfs al te oogsten. 
Ook wat onbekendere, “vergeten”, 
groenten krijgen meer en meer een 
plekje in de tuin. 
Natuurlijk zijn er enkele speciale acti-
viteiten om een bezoek nog meer de 
moeite waard te maken. 

Op een vijftal plaatsen in de tuin staan 
werken van beeldbouwer Kees van 
Cappellen. Hij werkt graag met oude, 
vaak afgedankte metalen materialen 
en maakt daar symbolische, vaak hu-

moristische werken van die net iets 
dieper gaan dan op het eerste gezicht 
zou lijken. Op de foto  is een van zijn 
werken te zien. 

Daarnaast is er op zondagmiddag bio-
logische wijn te proeven en te koop. 
Een van de vrijwilligers van de tuin is 
gespecialiseerd in het selecteren en 
aankopen van deze wijn. Hij zal u er 
graag over vertellen. In de tuin staan 
een vijftal bijenkasten. Bijen houden 
staat volop in de belangstelling omdat 
de afgelopen jaren duidelijk is gewor-
den dat als de bijen zouden verdwij-
nen dit een grote klap voor onze na-
tuur zou betekenen. Een van de imkers 
zal aanwezig zijn om iets te laten zien 
over deze boeiende liefhebberij.

Tenslotte is er koffie en thee en kan er 
gebuurt worden aan de tafel met de 
bankjes in het midden van de tuin. 

Tienerdisco 
Summerparty
Het jongerenwerk van de LEVgroep 
organiseert op 7 juni een tienerdis-
co voor jongeren tussen de tien en 
dertien jaar. 

Het thema is dit jaar: Summerparty, 
dus kleed je zomers. De zaal is hele-
maal in zomerstijl versiert en er is een 
DJ die Top-40 muziek draait.
Summerparty, 7 juni in de jongeren-
huiskamer, Sportlaan 12 in Nuenen. 
Entree € 1,- Van 19.00 uur tot 20.00 
uur kan iedereen naar binnen, het 
feest is afgelopen om 22.00 uur. Voor 
vragen: Joeri van Deurzen, Joeri.van-
deurzen@levgroep.nl 06-51852975.

Klussendag  voor de 
Zomerkermis in Gerwen
Op zaterdag 25 mei vindt de jaarlijkse klussendag voor de kindervakantie-
week in Gerwen plaats bij A. Donkers  Nieuwe Dijk 1 in Gerwen. Vanaf  9.30 
uur worden de spelletjes gemaakt, de aankleding  van het terrein ter hand 
genomen en andere hand- en spandiensten verricht. De organisatie is op 
zoek naar handige mensen die aanstaande zaterdag kunnen komen helpen. 
Voor een lunch en een pilske na afloop wordt gezorgd. Dus…. kom gezellig 
klussen voor de 1e Zomerkermis in Gerwen!
Op 31 juli , 1 en 2 augustus  is het zo-
ver. De 7e editie van de Kindervakan-
tieweek  in  Gerwen vindt dan plaats 
op het terrein aan de Huikert in Ger-
wen. Kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn  3 
dagen bezig met creatieve en sportieve 
activiteiten die uiteindelijk leiden naar 
het hoogtepunt van de kindervakantie 
week op vrijdagavond 2 augustus. De 
eerste Gerwense Zomerkermis is dan 
een feit, een kermis waarbij bezoekers 
met een rittenkaart maar liefst 16 at-
tracties van 16 verschillende groepen 
kunnen bezoeken. Op donderdag-
avond 1 augustus heeft het Bokkenol-
len plaats gemaakt  voor een nieuwe 
activiteit. Iedereen vanaf 12 jaar kan 
dan meedoen aan het fierljeppen. No-
teer dit alvast in je agenda, want dat 

mag je natuurlijk niet missen!! Voor 
vragen of meer informatie kun je te-
recht bij kindervakantieweekgerwen@
live.nl  of via  tel: 2843513/ 0638516144.



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.

Almelo • Almere • Amsterdam • Arnhem • Breda • Capelle a/d IJssel • Eindhoven • Gorinchem • Helmond • Leiderdorp • Nieuwegein 

7,95
per m2

incl. BTW

KLIK LAMINAAT
SOLIDO PLUS AMBIANT

7 MM DIK, 
IN 8 KLEUREN LEVERBAAR, 
GESCHIKT VOOR INTENSIEF 
WOONGEBRUIK, 
10 JAAR GARANTIE, VAN 14,95

STUNT
MEGA

STUNTSTUNTLAAGSTE 
PRIJS VAN 

NEDERLAND!

VLOER HET ZELF EINDHOVEN: 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade, 
tel. 040-24 68 180.
Gratis parkeren. 
www.vloerhetzelf.nl
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DESIGNERS-OUTLET 
NUENEN 

DIVERSE DESIGNERLABELS ZOALS:
STRENESSE, DIESEL, ACNE, DONDUP, NOMANSLAND, 

DANTE 6, 7-JEANS, MISSONI, HUMANOID, TARA JARMON, 
PATRIZIA PEPE, TWINSET, ALBERTO FERMANI, VIC E.A.

KORTINGEN TOT 70%
JE VINDT ONS AAN DE VINCENT VAN GOGHSTRAAT 2D IN NUENEN

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7  T: 0493-320051

Mini frikandellen
Diepvriesspecialist, 
doos 50 stuks.
4,49

Barbecue worsten
Diepvriesspecialist, 
schaal 4 stuks.
2,59

Regenboogforel
Diepvriesspecialist, 
1 kg.
6,49

€ 1,99€ 2,99

Black tiger garnalen
Met kop, body peeled
Epic,
doos 1 kg. 13,95s 1 kg. 131 kg. 13
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G
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Black tiger garnalenBlack tiger garnalen
M t k b d l dM t k b d l d

Slagroombavarois
Bosvruchten, dame blanche 
of frambozen
Diepvriesspecialist, 
750 ml. 3,69

www.diepvriesspecialist.nlOok uw barbecue specialist

Hawaii of shaslick spies 
Diepvriesspecialist,
blister 9 stuks. 
7,49

€ 5,99

Hamburger Bistro
Proeven op zaterdag 18 mei
Diepvriesspecialist, 
doos 12 stuks.
4,49

NU
€ 9,95

Dikke of dunne frites  
Diepvriesspecialist,
zak 2.5 kg.
3,49

€ 4,99

€ 2,99

€ 3,89
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TEGEN INLEVERING VAN 10 SPAARPUNTEN

GRATIS 
100 GRAM GEROOKTE ZALM OF PALINGFILET

SPAAR
KAART
AANBIEDING

€ 2,99

Roomijsrol
Excl. wafel
Van Gils, 
rol 1 ltr.
2,29

€ 1,79

1e EN 2e PINKSTERDAG GESLOTEN

Cornet vanille
Heerlijk roomijs  
Diepvriesspecialist,
doos 10 stuks. 
5,49

€ 4,49

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

OP IS STROP • WEG IS PECH

OPHEFFINGS UITVERKOOP

KORTINGEN TOT 60%

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
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Karaoke in Schafrath
Afgelopen vrijdag had Café Schafrath een karaokeavond georganiseerd. Dat zo’n 
avond succesvol kan zijn, bleek uit het aantal aangemelde zangers. Zelfs het Koor 
Jocanto had op deze manier een extra repetitie ingelast. Een erg geslaagde avond 
voor de gasten, voor DJ Richard Huijgen en voor het café. Wederom voor herha-
ling vatbaar en voor muziekliefhebbers een mooi begin van het Pinsterweekend.

Uniek dubbelconcert Marcanto 
en De Vrolijke Samenzang
Nuenen heeft zo’n 20 koren, dat is bekend. Maar als twee verschillende 
koren samen een concert geven, maakt dat nieuwsgierig. Dat gaat gebeuren 
op vrijdagavond 31 mei 2013 om 20.00 uur in de Regenboogkerk aan de 
Sportlaan in Nuenen. Heel toepasselijk vindt dit zomerse concert van Mar-
cando en De Vrolijke Samenzang plaats in de Week van de Amateurkunst 
(WAK). Het concert heeft een luchtig karakter en zal ongeveer een uur 
duren. De toegang is gratis met een vrijwillige collecte na afloop.

Seniorenkoor De Vrolijke Samenzang bestaat dit jaar 40 jaar en viert dit met een 
korenmiddag in het Klooster, die intussen al weer volgeboekt is. De jubileummis 
van zondag 13 oktober is natuurlijk voor iedereen toegankelijk. Onder bezielen-
de leiding van Natalia Tretiakova is het seniorenkoor De Vrolijke Samenzang er 
al twee keer in geslaagd om bij het Nederlandse Koren Festival in de categorie 
Seniorenkoren de tweede plaats te behalen. Regelmatig is het koor te gast ge-
weest bij  een korentreffen of koffieconcert, maar nooit in Nuenen. Daarom wil 
het koor zich graag aan de Nuenense muziekliefhebbers presenteren samen met 
het bekende Vocaal Ensemble Marcando in een gezellig zomerconcert. 

44ste Avond-4-daagse Nuenen
De Avondvierdaagse is één van de hoogtepunten van het jaar voor WSV 
Nuenen en al haar leden. Aan de Avondvierdaagse Nuenen, onder auspiciën 
van de Nederlandse Wandelbond (NWB), nemen alle scholen van Nuenen 
deel. Daarnaast zijn ook individuele wandelaars van harte welkom. Dit jaar 
vindt de 44ste Nuenense Avondvierdaagse plaats van dinsdag 4 tot en met 
vrijdag 7 juni. Vier avonden kan er tijdens de wandelingen genoten worden 
van de Nuenense omgeving. De deelnemers kunnen kiezen uit drie afstan-
den, 5, 8 of 12 km. De start is elke avond om 18.30 uur. Tevens is er een 
speciale rolstoelroute uitgezet voor o.a. de deelnemers van de Akkers.
Er wordt gestart vanaf de velden van 
Honk en Softbalclub Nuenen aan de 
Lissevoort. Deze velden dienen ook 
het eindpunt op dinsdag, woensdag en 
donderdag. De finish op vrijdag 7 juni 
is in het Park van Nuenen. De wande-
laars worden daarbij begeleid vanaf 
het gemeentehuis door Showkorps 
O&V. Dit laatste gedeelte lijkt dan veel 
op de Via Gladiola, zoals bij de Avond-

vierdaagse van Nijmegen. Veel men-
sen staan dan met een bosje bloemen 
te wachten op hun (klein)kinderen. De 
uitreiking van de medailles is aanslui-
tend in hetzelfde Park.

Inschrijven
Op dinsdag 28 en donderdag 30 mei 
van 19.00 uur tot 21.00 uur in sport-
complex de Drietip, Sportlaan te Nue-

nen zijn de voorinschrijvingen. De in-
schrijfkosten bij voorinschrijving 
bedragen € 2,50 voor 4 dagen. In-
schrijven kan ook op dinsdag 4 juni 
vanaf 18.00 uur bij het startbureau in 
de kantine van de Honk- en Softbal-
club Nuenen op sportpark de Lisse-
voort, de kosten voor 4 dagen zijn dan 
€ 4,00. Minder dan 4 dagen meelopen 
kan ook. De bijdrage is dan € 1,00 per 
dag per persoon.

De routes in het kort:
4 juni, Centrum en Papenvoortse heide
5 juni, Boord en Paaihurken
6 juni, Gerwen en Stad van Gerwen
7 juni, Papenvoort en Park(finish)

De routekaartjes zijn te vinden op de 
site van WSV Nuenen. Alle begelei-
ders maar ook de automobilisten wor-
den opgeroepen om tijdens de vier da-
gen tussen 18.00 uur en 21.00 uur 
extra alert te zijn omwille van de vele 
kinderen.
 
Sponsoren, adverteerders en vrij-
willigers
Zonder sponsoren kan een vierdaagse 
niet georganiseerd worden. Jaarlijks 
zijn er gelukkig vele winkelbedrijven 
in Nuenen bereid een advertentie in 
het programmablad te plaatsen. In de 
week vóór de avondvierdaagse ver-
schijnt dit blad en wordt breed in Nu-
enen verspreid. De avondvierdaagse 
vergt een fikse organisatie, en kan 
slechts met behulp van vrijwilligers 
tot stand komen. Ook dit jaar kan dit 
evenement alleen plaatsvinden dank-
zij de adverteerders, sponsoren, ver-
keersregelaars en de vele vrijwilligers.
Meer info: wsvnuenen.dse.nl.

Warming-up voor Avondvierdaagse 2012.

Marcando is een kamerkoor dat is ontstaan in 1989 en onder leiding staat van 
Gerard van de Pas. De 22 leden zijn afkomstig uit de regio Nuenen-Helmond-
Eindhoven.
Het koor voert het klassieke repertoire van geestelijke en wereldlijke muziek uit 
diverse stijlperiodes vrijwel   altijd a capella uit, vaak ook in samenwerking met 
andere kamerkoren, solisten en instrumentalisten. De afgelopen jaren heeft 
Marcando bijzondere concerten gegeven: o.a. openluchtopera’s van Purcell, Ita-
liaanse programma’s, een schilderachtige uitvoering met muziek uit Van Goghs 
tijd en de Matthäuspassie van Schütz. Het koor treedt ook op in concertcycli in 
de regio, zoals in de Achelse Kluis en bij ‘Muziek aan de Markt’ in Bergeijk. U 
bent van harte welkom bij dit zomerse concert van de twee koren, na afloop is er 
een gezellige nazit.

Marcanto.

De vrolijke Samenzang.

Advocatuur
Verdeling van schulden
Aan het einde van een relatie moet de gemeenschapsboedel worden verdeeld. 
Hoe worden schulden uit de boedel verdeeld?
In de meeste relaties bouwen partijen een gemeenschapsboedel op. Datgene wat 
in de boedel valt is van hen samen. Bij een huwelijk in gemeenschap van goede-
ren vallen alle bezittingen, banksaldi en schulden in de boedel. 
Aan het einde van de relatie zoals bij scheiding, moet de boedel worden ver-
deeld. Zo moeten ook schulden uit de boedel worden verdeeld. Maar bij schul-
den is nog een partij betrokken: de schuldeiser. Denk bijvoorbeeld aan hypo-
theekschuld: de schuldeiser is dan de hypotheekhouder, veelal de bank. Als een 
schuld niet is verdeeld, kan de schuldeiser beide partijen aanspreken op de vol-
ledige schuld. Maar als de schuld wel is verdeeld zodat bijvoorbeeld de schuld 
aan één partij wordt toebedeeld, kan de schuldeiser alleen die ene partij aanspre-
ken en niet meer allebei. De schuldeiser loopt dan het risico dat als de partij aan 
wie de schuld is toebedeeld, de schuld niet (meer) kan betalen of zelfs failliet 
gaat, de schuldeiser de andere niet meer kan aanspreken en dan wordt de schuld 
niet ingelost. De schuldeiser zal dat risico niet willen lopen. Daarom is bij het 
verdelen van schulden de toestemming van de schuldeiser nodig. 
Partijen kunnen zonder toestemming van de schuldeiser toch de schuld verde-
len, maar de schuldeiser hoeft met die verdeling dan geen rekening te houden.  
Bijvoorbeeld: stel dat partijen afspreken dat de een de gehele schuld op zich 
neemt en de schuldeiser geeft daarvoor geen toestemming. Als de schuldeiser 
dan de ander aanspreekt aan wie de schuld niet is toebedeeld, moet die partij 
toch betalingen verrichten aan de schuldeiser maar kan deze betalingen terug-
vorderen van de partij aan wie de schuld niet is toebedeeld. 
Als de schuldeiser wel heeft toegestemd in deze verdeling, dan is de partij die 
geen schuld hoeft te voldoen, ontslagen uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid en 
kan door de schuldeiser niet meer aangesproken worden om de gehele schuld te 
voldoen. Ter zekerheid is het aan te bevelen zowel de verdeling van de schuld, als 
de toestemming van de schuldeiser en ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijk-
heid vast te leggen in een document. 
Houd bij verdeling van schulden rekening met de belangen van de schuldeiser. 
Bovenstaande is bedoeld om u meer inzicht te geven in c.q. bewust te maken van 
de juridische positie waarin u zich bevindt. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Advocatenkantoor In ’t Veld, tel. 040-
263 12 00 of via website www.advocatenkantoorintveld.nl. 

Voor wie van 
zingen houdt
 
Zondag 26 mei as. is er weer een liede-
rentafel m.m.v. het Smartlappenkoor,
bij café Schafrath, Park 35,  Nuenen. 
Aanvang 20.30 uur

2013

Verstuurd vanaf mijn iPad

Clandestino
Elwien Bibbe

Ik straal een gevoel van gelukzaligheid uit, volgens degene die naast me zit en 
gratis meereist op een meereiskaartje. En dat klopt ook wel. Want ik reis in ge-
dachten terug in de tijd. Ongeveer 25 jaar of eigenlijk iets meer, toen zat ik bijna 
dagelijks in de trein. Reizen was toen overigens nog niet zo gecompliceerd. Ik 
had een OV en dan hoefde je helemaal nergens over na te denken, en later een 
kortingskaart en dan kocht ik een kaartje gewoon aan een loket. En ik was er op 
gekleed. Op een of andere manier zitten de woorden perron en koud dicht bij el-
kaar in mijn geheugen. Koud reist eigenlijk altijd met perron mee. 
Vandaag zit ik tussen veel mensen met meereiskaartjes en de trein is niet zo lang 
en dat leidt tot wat onrustig gedrag om mij heen, want reis je met een meereis-
kaartje dan moet je naast je betalende partner zitten of tenminste een beetje in 
de buurt. ' want anders is het onoverzichtelijk voor de conducteur' . Meent een 
dame. Ergens in de coupé klinkt een geruststellende mannenstem... Dan: 'Mar-
jan is er nog plaats bij jou?'  Op station Den Bosch wordt ingezet op een stoelen-
dans.  En een van de dames denkt erover om de upgrade naar de eerste klas als-
nog in te zetten. In verband met het achteruit rijden. Maar het gangpad stroomt 
vol. En iedereen blijft zitten waar ie zit. 
We passeren de Maas, ik zie de toren van Zaltbommel, langgerekte boeketten 
van koolzaad en fluitekruid... een woonwijk, flats gevangen in glas...

Dan klinkt ergens in de coupé muziek. Een groepje druk pratende Spaans spre-
kende reizigers begint te zingen. ‘Het volkslied?”. “Yes, our  national anthem”, 
klinkt het terug Nee, zeker geen saaie reis. Tot aan Amsterdam Centraal wordt er 
gezongen: 'clandestino, clandestino...'  De conducteur heb ik verder niet gezien.

De tekst van het liedje is te vinden op het internet en is van Manu Chao en gaat 
over mensen in de illegaliteit.

Liefde? Happy 
Together
Happy together is begonnen als een 
hobby maar is inmiddels uitge-
groeid tot een serieuze aangelegen-
heid. Marleen Schut en Leslie Arts, 
beiden woonachtig in Nuenen, zijn 
de twee oprichters van Happy Toge-
ther. Een datingbureau dat het per-
soonlijk aspect in dating terug wilt 
brengen.
 
Beiden hebben ze vanuit hun passie 
voor het bijeenbrengen van mensen in 
vriendschappelijke sfeer al diverse 
successen geboekt. Voor een goede 
match is meer nodig dan datingsites af 
struinen, Geliefden worden vaker ge-
vonden in persoonlijke ongedwongen 
sfeer. Happy together wil het gevoel 
creëren datHapp je door vrienden 
wordt geholpen aan een date.
  
De oprichters hebben ervoor gekozen 
om te werken met een simpel en trans-
parant 4 stappenplan; Aanmelden via 
de website, gevolgd door een persoon-
lijk kennismakingsgesprek.  daarna 
komt de leukste stap en dat is daten en 
als laatste gaan we iedere date evalue-
ren. Waarbij de nadruk ligt op verfij-
nen van de kandidaatselectie.
 
De oprichters van Happy Together 
hebben als doel om zoveel mogelijk 
mensen samen te brengen, allereerst 
in de regio Nuenen en Eindhoven 
maar eigenlijk willen we gewoon in 
heel Nederland relaties tot stand bren-
gen. Neem voor  de events van Happy 
Together eens een kijkje op onze web-
site htdating.nl of volg ons op twitter 
@htdating of facebook; HTdating. 

12 tot 21 juli
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Schouder 
Het Impingement 
Syndroom
Met Impingement wordt bedoeld 
een inklemming van een pees, slijm-
beurs of van het schouderkapsel in 
de ruimte tussen het  schouderdak 
(acromion) en de kop van de boven-
arm.

Jean-Pierre Bergmans, (sport)fysiotherapeut, manueel therapeut, 
www.fysiotherapienuenen.nl 

De fysiotherapeut

Voorkomen     
Het Impingement Syndroom is één van de meest voorkomende schouderklach-
ten met een voorkomen van ± 23 op 1000 mensen per jaar, bij vrouwen meer dan 
bij mannen. Bij jonge mensen ontstaat de klacht voornamelijk bij het uitoefenen 
van bovenhandse sporten zoals bijv. tennis, volleybal, zwemmen en werpspor-
ten. Bij mensen tussen de 25 en 40 jaar door een beroep met veel bovenhands 
werk. De grootste groep ziet men echter bij mensen boven de 40 jaar omdat hier 
de kwaliteit van pezen minder wordt en hierdoor kunnen eerder klachten ont-
staan bij bovenhandse werkzaamheden. Bovendien zijn mensen die normaal ge-
sproken weinig lichamelijk actief zijn, eerder vatbaar voor deze klachten tijdens 
een periode van toenemende belasting. 
Klachten en verschijnselen
Typisch is het pijntraject bij het heffen van de arm. Waarbij tussen de 60 en 120 
graden de pijn toeneemt en in de hogere beweging juist weer afneemt. Er treed 
een zeurende of stekende pijn op rond het schoudergewricht mogelijk met een 
uitstraling aan de zijkant van de bovenarm. In ernstigere gevallen kan het zelfs 
uitstralen naar de vingers en de nek. Liggen op de schouder is vaak pijnlijk even-
als iets achter uit de broekzak pakken, de BH achterlangs aandoen en reiken. 

Oorzaken primair impingement veroudering van het peesweefsel, een afwij-
kende vorm van het schouderdak, waardoor de schouderkop minder ruimte 
heeft om goed te bewegen. En herhaalde hoge schouderbewegingen zoals bij-
voorbeeld bij plafond verven en tennis.
Oorzaken secundair impingement instabiliteit schoudergewricht, verstijving 
schouderkapsel, spierverzwakking van de sturende schouderspieren, “bolle bo-
venrug” waardoor hoge bewegingen alleen uit de schouder komt, onvoldoende 
stabiliteit en coördinatie schouderbladspieren en een trauma (val).
De behandeling is afhankelijk van de oorzaak. Deze is meestal fysiotherapeu-
tisch maar in bepaalde gevallen is operatief ingrijpen noodzakelijk. In het vol-
gende artikel zal de behandeling van het impingement syndroom besproken 
worden.

Leren ontspannen door tai chi
Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven, een project van de GGD Bra-
bant-Zuidoost, organiseert een nieuwe bijeenkomst. Op dinsdag 28 en 
woensdag 29 mei kunnen mantelzorgers onder begeleiding leren ontspan-
nen door tai chi. Mantelzorgers die van tevoren aangemeld en betaald heb-
ben, zijn van harte welkom. 

Fietsersbond inventariseert 
vervelende verkeerslichten
Meer dan de helft van de fietsers ergert zich aan onnodig en te lang wachten 
voor rode verkeerslichten. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 
1300 deelnemers aan het Nationaal Fietspanel in opdracht van de Fietsers-
bond. De Fietsersbond voert daarom een campagne om de wachttijden voor 
fietsers waar mogelijk te verkorten. Een eerste stap is een inventarisatie van 
ergerlijke verkeerslichten in heel Nederland via het nieuwe Fietsersbond 
Meldpunt.

 Vacaturebank vrijwilligers Week 21

INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO      
————————————————————————————————————————————————————————————— 
St. Vrijwillige Thuiszorg Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Kunstencentrum CAN Ateliermedew. tekenen/schilderen/grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie ca. 2 u. p. wk.
————————————————————————————————————————————————————————————— 

Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden (o.a. activiteiten rond organisatie zomerzegelverkoop) febr-juli: 1-2 u. p.wk, rest i.o.
—————————————————————————————————————————————————————————————
PVGE Nuenen Bestuurslid activiteitencommissie in overleg 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
De Akkers (Archipelzorggroep) Vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) za 16.30-20.00 u.
 Onderst. bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dement.) ook in weekend diverse tijden (in overleg)
 Pianist voor begeleiding op donderdag van 9.45-12.00 u (even weken) + in overleg diverse mogelijkheden
 Vrijw. voor ontspanningsmiddag za 1x per maand of Ontspanningsavond (wo) za 13.30-16.30 wo18.30- 22.00
 Vrijw. voor het klaar maken van hapjes/snacks in de keuken di 16.00-19.00 u.
—————————————————————————————————————————————————————————————
St. Kindervakantiewerk Nuenen Bestuursleden (voorbereidingen nieuwe seizoen starten in september) in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
Jo van Dijkhof (Archipelzorggroep) Pianist wijkkoor  donderdag 10.30-11.30 u.
 Vrijw. voor de Gasterij (tijdens lunch, diner, bridgeavonden en evt. bij feesten). di+vr. 16.30-19.30 u. en
 Affiniteit met ouderen do 19.30-22.30 u.(urgent)
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Lokale Omroep Nuenen Cameramensen m/v en redactiemedewerkers m/v (o.a. montage) Interne opleiding in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
Zonnebloem afd. Nuenen Bestuurslid activiteiten (org. activ. + excursies, contacten onderh., begroting enz.) in overleg, ca. 1/2 dag/2 wkn
—————————————————————————————————————————————————————————————
Vluchtelingenwerk (LEVgroep) Vrijwilliger m/v gevraagd voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen 2 dagdelen p. wk. in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
IVN-Nuenen  De werkgroep scholengidsen vraagt Natuur(groot)ouders v. org. buitenprogramma 2 ochtenden p. jr. + voorber.

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

Vermijden
Hoewel meer dan de helft van de on-
dervraagden toegeeft dat verkeers-
lichten goed voor de verkeersveilig-
heid zijn, probeert bijna driekwart van 
de fietsers waar mogelijk een fietsrou-
te te plannen met zo min mogelijk ver-

Ontspanning is iets waar veel mantel-
zorgers baat bij hebben, maar hoe zorg 
je voor de juiste balans tussen inspan-
ning en ontspanning? Een goede ma-
nier blijkt tai chi. De rustige bewegin-
gen van  deze bewegingskunst brengen 
lichaam en geest in balans. Steeds 
meer onderzoeken  tonen aan dat deze 
manier van bewegen heel gezond is. 

Energie(k) ontspannen
Saskia van de Ven van Tai Chi Eindho-
ven geeft deze workshops. Zij heeft 
ruime ervaring met tai chi, speciaal 
voor ouderen. Volgens haar gaat het 
vooral om  bewegen met plezier. Deel-
nemers werken zo op een ontspannen 
manier aan hun gezondheid. Mensen 
die regelmatig tai chi beoefenen, voe-
len al snel dat zij steviger staan en er-
varen het energieke gevoel dat tai chi 
kan geven.

De eigen bijdrage van € 2,50 moet 
vooraf overgemaakt worden op reke-
ning 28 50 23 578 ten name van GGD 
Brabant-Zuidoost onder vermelding 
van Creatieve koffie + datum tai chi. 

Mantelzorgcadeau
Mantelzorgers die aan activiteiten van 
het Steunpunt Mantelzorg Verlicht 

Eindhoven willen meedoen, kunnen 
zich bij het steunpunt aanmelden en 
ontvangen het mantelzorgcadeau. 
Voor meer informatie nemen zij con-
tact op met Steunpunt Mantelzorg 
Verlicht in Eindhoven. Daar kunnen 
zij ook de activiteitenbrochure 2013 
opvragen.

Alleen voor mantelzorgers
De activiteiten van Steunpunt Mantel-
zorg Verlicht Eindhoven zijn bedoeld 
voor mantelzorgers. Mantelzorgers 
zijn mensen die vrijwillig en onbetaald 
voor een ander zorgen omdat ze een 
relatie hebben met degene die ze hel-
pen. Het steunpunt organiseert voor 
al die honderden individuele mantel-
zorgers diverse (groeps) activiteiten 
ter ondersteuning. Mantelzorgers die 
behoefte hebben aan individuele on-
dersteuning, kunnen een afspraak ma-
ken of langskomen op het inloop-
spreekuur. 
De spreekuren zijn – behalve op feest-
dagen en in schoolvakanties – iedere 
maandag van 13.00 tot 15.00 uur en ie-
dere vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
Vanaf maandag 13 mei vindt het in-
loopspreekuur plaats  op de begane 
grond in de Witte Dame, ingang 
Clausplein 10 in Eindhoven.

Nieuw cultureel magazine 
MEST in Noord-Brabant
Peter Swinkels, voorzitter van de Brabant Zeeuwse Werkgeversvereniging, 
heeft tijdens het Geen Woorden Maar Daden Festival op 11 mei ’13 het eer-
ste exemplaar MEST in ontvangst genomen. MEST is het nieuwe tijdschrift 
over kunst en cultuur in Noord-Brabant.
Er is weinig ingewikkelds aan MEST. 
We maken een blad over cultuur in 
Noord-Brabant. Er gebeurt in dit stuk 
land veel interessants op cultureel ge-
bied waar de meeste Brabanders en 
andere Nederlanders geen weet van 
hebben. En dat vinden we jammer. 
Want we hebben de diepgewortelde 
overtuiging dat cultuur een primaire 
levensbehoefte is. Van harmonieën tot 
multimediale installaties, van litera-
tuur en urban tot metal. Als sociaal 
tijdverdrijf én als uitlaatklep voor ge-
voelens en ideeën, levert cultuur een 
cruciale bijdrage aan onze individuele 
en collectieve identiteit. Peter Swin-
kels verwoordt het als volgt: ‘We zit-
ten niet in een crisis. We zijn iets 
nieuws aan het bouwen, en daar horen 
kunst en cultuur gewoon bij’.
In MEST besteden we vier keer per 
jaar aandacht aan kunst en cultuur 
waarvan we denken dat ze die in zowel 
Oss en Oudenbosch als Alkmaar inte-
ressant vinden. Hoofdredacteur Stan 
van Herpen is van mening dat Brabant 

onnodig bescheiden is en via MEST 
graag een schop onder de kont geeft. 
Dus af en toe promoten we ‘onze hel-
den’ schaamteloos, een andere keer 
analyseren we kritisch en hopelijk kun 
je zo nu en dan ook lachen om MEST.

MEST is een initiatief van bkkc, 
Kunstbalie, Erfgoed Brabant, PON, 
Cubiss en Vrijetijdshuis, met mede-
werking van 2018Eindhoven|Brabant, 
Prins Bernhard Cultuurfonds, de pro-
vincie Noord-Brabant en AKV|St. 
Joost. MEST wordt in controlled cir-
culation verspreid onder ca. 3000 per-
sonen, binnen en buiten de provincie, 
die belangrijk zijn, kunnen zijn of 
moeten zijn voor kunst & cultuur in 
Brabant. Daarnaast is MEST publieks-
blad: het wordt verspreid via de Bra-
bantse boekhandel. Belangstellenden 
kunnen zich abonneren. In juni, sep-
tember en december verschijnen de 
andere edities. Losse nummers zijn 
verkrijgbaar voor €7,95. Een jaarabon-
nement kost €30. Meer informatie op 
www.mestmag.nl. keerslichten. Slechts 3% vindt de 

wachttijden bij verkeerslichten accep-
tabel. 

70% van de ondervraagden geeft aan 
wel eens door rood te fietsen, meestal 
als er geen kruisend verkeer is. Ook de 
korte periode dat het verkeerslicht op 
groen staat wordt vaak als reden ge-
noemd. Vaak is die periode te kort om 
alle wachtende fietsers over te laten 
steken. 

Nieuw Fietsersbond Meldpunt
De uitkomsten van het onderzoek zijn 
voor de Fietsersbond reden om het 
vernieuwde Fietsersbond Meldpunt te 
openen met een inventarisatie van 
vervelende verkeerslichten. Op het 
Meldpunt kunnen fietsers al hun grie-
ven over problemen op en rond het 
fietspad kwijt. 

Fietsersbond-directeur Hugo van der 
Steenhoven noemt de ergernis van 
fietsers dan ook begrijpelijk. “Zeker 
als je haast hebt is het vervelend als je 
moet stoppen wanneer er geen krui-
send verkeer is. Ook zijn verkeerslich-
ten vaak niet berekend op de hoge 
aantallen fietsers die vandaag de dag 
over moeten steken. Een paar secon-
den extra groen kan dan wonderen 
doen.”

Naast verkeerslichten kunnen fietsers 
op het Fietsersbond Meldpunt ook 
meldingen doen over slecht wegdek, 
gevaarlijke situaties e.d.. De meldin-
gen worden doorgestuurd naar de be-
heerder van de weg en naar de lokaal 
actieve afdelingen van de Fietsers-
bond. 

Zie http://meldpunt.fietsersbond.nl.

Flyboard sensatie bij   
Laco Strandbad Nuenen
Ervaar nu de unieke sensatie van het Flyboarden zelf. Op tv heeft deze 
waanzinnige sport al zijn introductie gehad bij bekend Nederland en nu is 
het jouw beurt. Na een theorieles en een korte demonstratie door een erva-
ren professional, die je continu vanaf een waterscooter begeleidt, ga je zelf 
aan de slag. Na slechts tien minuten beheers je het Flyboarden en vlieg je 
meters hoog over het water.
Het Flyboard wordt aangedreven 
door een waterjetstraal afkomstig van 
de waterscootermotor. Deze jetstraal 
stuwt je omhoog door de neerwaartse 
druk die de straal uitoefent. Vanaf nu 

is het een kwestie van je evenwicht 
bewaren, door kleine correcties van 
tenen, hielen en knieën kan er ge-
stuurd worden. Er hoeft dus nergens 
kracht uitgeoefend te worden, Fly-
boarden kan door iedereen beoefend 
worden vanaf 16 jaar.

Het Flyboarden vindt plaats wanneer 
er minimaal 6 reserveringen voor be-
treffende dag gepland staan, men 
dient dus van te voren een reservering 
te maken. Zaterdag 25 mei staan er 
van 11.00u tot 17.00u ‘vluchten’ ge-
pland dus kom kijken bij Laco Strand-
bad Nuenen, er zijn die zaterdag nog 
enkele plaatsen beschikbaar.
Wil je meer informatie over het Fly-
boarden of wil je direct reserveren 
‘Like’ dan de Facebook pagina van La-
co Strandbad Nuenen en stuur een 
bericht of stuur een mail op strand-
badnuenen@laco.eu.
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W70 wil krachtenbundeling 
voor behoud zelfstandigheid 
Nuenen c.a.
De fractie van W70 Nuenen c.a. maakt zich - mede naar aanleiding van het 
recent door de Commissie-Huijbregts gepresenteerde rapport - grote zor-
gen over het voortbestaan van Nuenen c.a. als zelfstandige gemeente. 
W70 blijft voorstander van een be-
stuurlijk zelfstandige gemeente en zet 
derhalve in op het reeds in 2006 inge-
zette samenwerkingstraject met de 
gemeenten Geldrop-Mierlo en Son en 
Breugel. Vooruitlopend op eventuele 
toekomstige veranderingen (al dan 
niet van hogerhand opgelegd) in de sa-
menstelling van gemeenten in Zuid-
oost-
Brabant, initieert de fractie op don-
derdag 6 juni aanstaande een informa-
tieavond voor diverse partijen en or-
ganisaties uit Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten en het Eeneind.
Het formeren van een breed gedragen 
klankbordgroep behoort tot de moge-
lijkheden, maar tijdens de bijeen-
komst zal moeten blijken of hier vol-
doende draagvlak voor is. Een 
dergelijke klankbordgroep zou in een 
later stadium eventueel uit kunnen 
monden in een comité, dat zich speci-
fiek richt op het voortbestaan van Nu-
enen c.a. als zelfstandige gemeente. 

W70 heeft inmiddels onderstaande 
personen/organisaties uitgenodigd 
om op 6 juni aanwezig te zijn:
1. Burgemeester Maarten Houben 

(namens de samenwerkende ge-
meenten Nuenen c.a., Geldrop-
Mierlo en Son en Breugel coördi-
nerend burgemeester);

2. Alle politieke groeperingen (in-
clusief nieuwkomers als SP en 
GroenLinks) uit Nuenen c.a., die 
achter het voortbestaan van Nue-
nen c.a. als zelfstandige gemeente 
staan;

3. Dorpsraad Gerwen, Dorpsraad 
Nederwetten, Wijkraad Eeneind;

4. Ondernemersverenigingen: OCN 
en FNO;

5. Winkeliersverenigingen (Winkel-
hart van Nuenen, Kernkwartier, 
Van Goghstraat);

6. Belangenverenigingen inwoners 
(Vereniging Centrum Bewoners 
Nuenen [VCBN], BOA);

7. Vertegenwoordiging namens de 
(grote) Nuenense sportverenigin-
gen;

8. De gezamenlijke ouderenbonden;

Daarnaast zijn ook de media en geïn-

teresseerde en betrokken inwoners als 
vanzelfsprekend van harte welkom 
om de bijeenkomst bij te wonen.

Personen en organisaties die op de 
hoogte gehouden willen worden van 
de eventuele vervolgstappen (en op 6 
juni eventueel aanwezig willen zijn), 
kunnen zich aanmelden bij het secre-
tariaat van W70 (secretariaat@w70.nl, 
06 5732 5191).

W70 geldt uiteindelijk enkel als initia-
tor van een eventuele klankbordgroep 
(en in een eventueel later stadium het 
comité). Locatie bijeenkomst donder-
dag 6 juni Café Ons Dorp. Aanvang: 
19.30 uur.

Aanmelden voor de bijeenkomst van 6 
juni kan tot en met vrijdag 31 mei via 
secretariaat@w70.nl of 06-5732 5191

Lions Club Nuenen 
is jarig en trakteert
In 1982 zijn de fundamenten gelegd voor de Lions 
Club Nuenen en op 28 mei 1983 ontving de kersverse 
Nuenense serviceclub het Charter: het officiële document van erkenning als 
onderdeel van Lions Clubs International. Op 21 mei vierde de Lions Club 
Nuenen op feestelijke wijze haar zesde lustrum. 

Wie jarig is, trakteert. En de Lions 
Club Nuenen wilde graag iets geven 
aan de Nuenense gemeenschap. Van-
uit die gedachte ontstond het origine-
le idee voor een traktatieblik met 
daarin een donatie voor de Nuenense 
voedselbank. De donatie is bestemd 
voor kinderen van wie de ouders ge-
bruikmaken van de voedselbank: als 
een kind jarig is, wordt het voedsel-
pakket aangevuld met extra lekkers 
voor een traktatie op school of tijdens 
een kinderfeestje.

Speciaal voor deze gelegenheid heeft 
de Lions Club Nuenen ook een jubile-
umboek samengesteld. Tijdens de ju-
bileumviering had de huidige presi-
dent van de club, Arno Aarts, de eer 
dit boek te presenteren en het – sa-
men met de traktatie – officieel te 
overhandigen aan burgemeester Hou-
ben en wethouder Dierckx. Dit ge-
beurde in café Schafrath, daar waar 
het in 1982 ook allemaal begon. Het 
boek bevat verhalen en beelden van 
vroeger, voor zover die bewaard zijn 
gebleven, en veel foto’s en beschrijvin-

gen van activiteiten van het laatste de-
cennium.
Op www.lions.nl/?club=nuenen kunt 
u het jubileumboek bekijken.

 “Wat mij het meest opvalt, is dat we 
zo veranderen en toch zo hetzelfde 
blijven”, aldus Arno Aarts. “Met be-

Verrassingsbezoek Winnaars Tekenwedstrijd 
Koning en Koningin op school

Zo’n 400 arbeidsplaatsen door nieuwe vestigers

26 bedrijven vestigen zich in 
Brainport regio
In 2012 hebben 26 bedrijven van buiten de regio zich gevestigd in Brainport 
Regio Eindhoven. Vijftien van de nieuw gevestigde bedrijven zijn van bui-
tenlands origine. De 26 bedrijven zorgen in totaal voor zo’n 400 nieuwe 
arbeidsplaatsen in de regio. Ten opzichte van voorgaande jaren is het aantal 
nieuw gevestigde bedrijven licht afgenomen, maar de kwaliteit van de 
bedrijven is goed; bedrijven zijn actief in de ICT, techniek en automotive en 
passen dus goed in het profiel van deze regio.

Bedrijven uit de Verenigde Staten en 
Taiwan waren in 2012 belangrijke in-
vesteerders voor Brainport Regio 
Eindhoven. Het aandeel India neemt 
toe en zorgt voor een forse stijging van 
het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen. 
De 26 nieuwe bedrijven brengen zo’n 
400 arbeidsplaatsen mee. Het profiel 
en de kwaliteit van deze bedrijven 
sluit aan bij de speerpuntsectoren van 
de Brainport regio: High Tech Sys-
tems & Materials, Lifetec & Health, 

Wie is 
verantwoordelijk 
voor het afsluiten
van de 
Soeterbeekseweg?
 
Reeds lange tijd probeert het CDA 
burgerinitiatief te achterhalen op 
wiens initiatief de Soeterbeekseweg 
tussen Nederwetten en Eindhoven is 
afgesloten. Nuenen geeft Eindhoven 
de hete aardappel. Eindhoven zegt dat 
de afsluiting een initiatief van Nuenen 
is. Ook via vragen door de CDA frac-
tie in de gemeenteraad komen slechts 
vage antwoorden van het Nuenense 
college. Wie kan ons helpen?

Namens de initiatiefgroep Mobiliteit 
in Nuenen moet Beter, Tom van den 
Boomen, Nuenen.

50% Korting op uw 2e broek
Dit geldt voor de gehele Cambio, Rosner, Mac, Zerres collectie.

De twee winnende tekeningen en de daarbij horende prijsuitreiking. 

Wat is er nou leuker dan iemand verrassen omdat hij/zij een tekenwedstrijd 
heeft gewonnen? En wat voor wedstrijd : de uiteindelijke gekozen tekening 
gaat naar niemand minder dan onze nieuwe Koning Willem Alexander en 
Koningin Maxima.
Deze wedstrijd werd georganiseerd 
door het CAN in samenwerking met 
het Oranje Comité Nuenen en voor 
het ophangen van de werkstukken is 
ook nog assistentie verleend door de 
LEV-groep.
Wouter de Kruijf uit groep 3 van ba-
sisschool De Mijlpaal en Cas van Rijs-
sel uit groep 5 van basisschool de 
Nieuwe Linde overkwam het allebei. 
Zij werden afgelopen vrijdag op de 
verjaardag van Hare Majesteit Konin-
gin Maxima, verrast door een bezoek-
je van onze jeugdburgemeester Jan Pe-
ter van Irsel en Marie-José  van der 
Sandt van het CAN in Nuenen. Het is 

gelukt om een keuze te maken en onze 
jeugdburgemeester Jan Peter vond een 
winnaar te weinig en te moeilijk kie-
zen, daarom zijn het er uiteindelijk 
twee geworden. De beide heren kre-
gen op school een kopie van hun eigen 
werk aangeboden , dit keer ingelijst in 
een hele mooie lijst. Het origineel 
wordt immers opgestuurd. 
Het werk van Wouter heeft gewonnen 
omdat het zo kleurrijk was, erg grap-
pig en erg Koninklijk en dat gemaakt 
door nog zo’n jongeman dat is extra 
knap. Het werk van Cas was een win-
nende tekening omdat het een mooie 

gouden koets was, de verhoudingen 
niet helemaal klopte maar de tekening 
daardoor juist zo grappig was, er was 
veel op te zien en het geheel was ook 
mooi ingekleurd. Naast een kopie van 
hun eigen werk, was er nog een per-
soonlijk cadeautje en een lekkere zak 
spekjes om de feestvreugde even met 
de eigen klasgenootjes te kunnen vie-
ren. Dit alles naar het idee van de 
jeugdburgemeester  zelf. De uitdruk-
kingen op de gezichten van deze heren 
spraken boekdelen en Marie-José van 
der Sandt en jeugdburgemeester Jan 
Peter hebben hen samen te midden 
van hun klasgenootjes en bij Wouter 
zelfs de hele school mooi even in het 
zonnetje gezet. Heren jullie mogen 
trots zijn op jezelf. Proficiat.  En wie 
weet komt jullie tekening wel op een 
heel speciaal plekje te hangen.

houd van de ‘mores van onze Lions 
Club’ zijn we prima in staat te verjon-
gen en te vernieuwen.” De laatste tijd 
zijn er bovendien veel nieuwe, jonge 
leden toegetreden. Arno: “Dat is een 
absolute ‘must’ om continuïteit te bie-
den op lokale schaal en te voldoen aan 
de doelstellingen van de Lions Clubs 
International. 

De eerstvolgende activiteit van de Li-
ons Club Nuenen staat al snel voor de 
deur. Met het jaarlijkse Lions ‘Hol-
landse Nieuwe’ Festijn op 14 juni aan-
staande organiseert de club weer een 
smaakvol netwerkevenement voor het 
goede doel. U kunt alvast kaarten be-
stellen via lions-haringhappen@den-
nenlaan.nu. Meer informatie vindt u 
op www.lions.nl/?club=nuenen. 

Automotive, Design en Food & Tech-
nology.
Om buitenlandse bedrijven te laten 
kennismaken met Brainport Regio 
Eindhoven, participeerde Brainport 
Development in fact finding trips. In 
2012 hebben 42 van dergelijke trips 
plaatsgevonden. Dat betekent een stij-
ging van het aantal serieus geïnteres-
seerde bedrijven met zo’n 14% ten op-
zichte van 2011. Opvallend is de 
interesse vanuit India voor onze regio. 

Taiwan en de USA blijven zorgen voor 
een constante toestroom van geïnte-
resseerden en Japan is bezig met een 
kleine opmars.

Focusgebieden
De activiteiten om investeringen in de 
regio te bevorderen zijn ingebed in 
een regionale aanpak, waarbij een dui-
delijke focus is aangebracht. De ge-
meente Eindhoven richt zich met na-
me op de creatieve industrie en de 
designsector en is aanspreekpunt voor 
organisaties met een grootschalige 
kantoorbehoefte. 

Bij de gemeente Helmond gaat de aan-
dacht vooral uit naar automotive en 
food. High Tech Campus Eindhoven 
richt zich op ‘Human Focused Innova-
tion’ met de speerpunten Health, 
Energy en Experience. Automotive-
CampusNL richt zich als het gaat om 
research op smart mobility en future 
powertrain en in algemene zin op alles 
wat gelieerd is aan de automotive in-
dustrie.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Arno Aarts van de lions club overhandigt het jubileum boek aan burgemeester 
Houben.



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 digitaal 
www.ronddelinde.nl 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

tE HUUR: 4 kamer ap-
partement in centrum van 
Nuenen. Volledig gemeu-
bileerd € 750,- per maand.
Tel. 040-2834576.

tE HUUR AANGEBo-
DEN: Bovenverdieping 1e 
etage bedrijfspand. Op-
pervlakte: 50 m2 - LAGE 
HUUR!!!! Voor: Oefenruimte, 
kleinschalige opslag. Info 
06 - 50 49 60 92.

tE HUUR: Representatieve 
bedrijfsruimte met kantoor 
op goede locatie gelegen 
aan Spegelt 29 (industrieter-
rein De Pinckart) te Nuenen. 
Bestaande uit kantoor 30 m2, 
kantine/kantoor 20 m2. Werk-
plaats en opslagruimte 100 
m2, voorzien van elektra 220 
+ 380 verlichting, verwarming, 
luchtleidingen enz. Tel. 06-
34940070 b.g.g. 040-2833163.

26 MEI  vLooIEN-
MARkt Speeltuin Philips-
dorp A. v. Leeuwenhoeklaan 
Eindhoven. 9-16 uur. 100 
kramen gratis entree. 06 - 20 
29 98 24.

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

WIJ vERHUREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

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

De vereniging ter Be-
vordering van Alter-
natieve Geneeswijze 
in Nuenen is op zoek naar 
administratieve ondersteu-
ning 20 uur p/w. Bel voor 
meer informatie naar 040-
2838988 of mail uw CV en 
motivatie naar ledenadmi-
nistratie@vbag.nl

Camping Les trexons 
(www.campinglestrexons.
com) in de Vogezen zoekt 
op kort termijn een beheer-
der/beheerderechtpaar om 
ons in dit seizoen enkele 
weken/maanden te onder-
steunen. Reacties via email 
info@camping-lestrexons.
com/mob. 06-22776595.

Nieuwe directie heet u 
van harte welkom.

KennismaKingsarrangement
Geheel verzorgd

8 uur vergaderarrangement
• Ingerichte zaal 

• Gebruik van beamer met scherm 
• Voldoende flipovers en metaborden 

• Onbeperkt gebruik van draadloos internet 
• Uitgebreide lunch mogelijkheden 
• Onbeperkt koffie,thee en fris.

Voor reserveringen:
Business to Business Congrescentrum

Catalina de Weerd
Parkstraat 54, 5671 GH Nuenen

Email: info@btb-congrescentrum.nl
Telefoon: 040-2838129

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

HYPNOSE THERAPIE
Verander je leven nu permanent met controle over je onderbewustzijn!

Probleemloos afvallen:
Zonder moeite uw streef-

gewicht halen en behouden.
Valt u niet af, geld terug.

Praktijk
alternatieVe geneeswijZen

stoppen met roken:
U wordt een niet roker.

stopt u niet,
geld terug

Voor een afspraak of meer informatie:
Hypnocoach R.P.A. van der Valk

Maak eens vrijblijvend een afspraak. 
Tel: 06 - 51 33 41 55 / r.valk41@gmail.com

www.alternatief-beter.nl

SpECIALE AANBIE-
DING  alleen geldig op 
zaterdagen in de maanden 
mei en juni: BASIS GE-
zICHtSBEHANDELING 
€ 35,- i.p.v. € 40,- WWW.
BEAUtyENyoU.NL 06 
- 48 50 26 43.

2 JUNI opEN DAG 
kUNSt AAN DE BERG  
13.00-17.00 uur met Lisette 
van den Berge (abstracte 
kunst), Rina Bekkers (figura-
tief, abstract) en Gwen Con-
ner (beeldende kunst). Lo-
catie Instituut Zilverschoon 
Berg 51 5671 CB Nuenen.

MooI vooR DE zo-
MER!! met wimperexten-
sions (6-8 weken) en gellak 
(2-6 weken). INStItUUt 
zILvERSCHooN Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.instituut-
zilverschoon.nl.

pERMANENt MAkE 
Up!! Altijd een verzorgd 
uiterlijk! Al 15 jaar ervaring; 
voor eyeliners, wenkbrau-
wen (ook hairstroke metho-
de, haartjes), lipliners. GGD 
gecertificeerd. INStItUUt 
zILvERSCHooN Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.insti-
tuutzilverschoon.nl. 

EINDELIJk DE opLoS-
SING vooR SCHIM-
MELNAGELS!! Binnenkort 
starten wij met de behande-
ling!! Stuur een mail met 
uw gegevens naar  info@
Instituutzilverschoon.nl en 
wij nemen contact met u op.
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Ingezonden brieven
Nuenen promotie en de 
geschiedschrijving
Graag reageer ik op het stukje van Hennie Merks in Rond de Linde van 16 mei j.l.
Het is  niet zo,dat ik overal tegen ben. Toen na de verkiezingen van maart 2010 de 
formateur de nieuwe coalitie ging vormen, heb ik gezegd, ik wil mede-verantwoor-
delijkheid dragen, ik doe mee, maar niet voor spek en bonen en niet tot elke prijs. 
Er werd gekozen voor een gedoogconstructie omdat er maar maximaal vier wet-
houders mogelijk waren.
Bijna 3 jaar lang heb ik de coalitie loyaal gesteund en voor elk raadsvoorstel ge-
stemd tot 16 januari 2013 ( datum commissie welzijn), toen bleek dat de gemeente 
de goede naam en het vertrouwen van basisschool De Mijlpaal aan de Braban-
tring had geschaad door het niet nakomen van een belofte tot het indienen van een 
renovatieplan voor de school. Weg  vertrouwen en opgewekte verwachtingen bij 
bestuur,directie, ouders en kinderen van De Mijlpaal. Voldoende reden om steun 
aan de coalitie op te zeggen. Nadien volgde vier andere partijen mijn voorbeeld,zij 
het op andere gronden.
Ten aanzien van de WOZ waarden merk ik op dat het goed is dat er een ander 
WOZ-waardebepalings- en WOZ waarde-vergelijkingsbeleid komt: transparan-
ter en vergelijkbaarder. Dus geen appels en peren zoals bijvoorbeeld het vergelij-
ken van vrijstaande woningen op een industrieterrein met vrijstaande woningen 
in een villawijk. Of woningen met bouwjaar 1925 vergelijken met woningen met 
bouwjaar 1975 om maar een paar voorbeelden te noemen.
Of zijn woning bij zijn eigen windmolen De Roosdonck vergelijken met een totaal 
andere  woning. Het zou hem gesierd hebben als hij zich wat meer verdiept zou 
hebben in deze zaken. Nu komt het allemaal wat warrig over als iemand die een 
klap van de wieken heeft gehad.

Jacques Leemans, 
fractievoorzitter Nuenens Belang, Mulakkers 3, Nuenen.

Sluiting leeszaal bibliotheek / hoezo 
sociale samenhang bevorderen?
Door de subsidiekortingen door de gemeente Nuenen heeft de bibliotheek zich ge-
noodzaakt gezien de leeszaal te sluiten. En daarmee verdwijnt er helaas een ont-
moetingspunt voor de (oudere) inwoners van Nuenen. Want een bezoek aan de 
leeszaal om een krantje of tijdschrift te lezen is voor velen meer dan alleen dat. 
Het is ook de mogelijkheid om even iemand te ontmoeten. Vandaar dat wij ons in 
alle ernst af vragen wat nu nog de waarde van de WMO (wet maatschappelijke 
ondersteuning) is t.a.v. het onderdeel “Bevorderen van de sociale samenhang”? We 
zien dat er steeds meer voorzieningen voor de inwoners worden afgebouwd of 
compleet verdwijnen. En ondanks dat blijven de gemeentelijk lasten stijgen. Nue-
nen was al één van de duurste gemeenten om te wonen, maar als we niet oppassen 
wordt het in de toekomst de duurste gemeente met de minste voorzieningen voor 
haar inwoners. Is dat wat onze bestuurders en politici nastreven? Tijd voor een 
grondige discussie lijkt ons zo, zeker met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 
in aantocht.

Namens de Stichting Seniorenraad Nuenen c.a. ,
Pieter Lameij, voorzitter.

Cas draait op het 10e Kid's Festival 

Nuenense DJ-C 
gaat naar Sarajevo
Door Josine Janssen

Net als voorgaande jaren organiseert de Bosnische organisatie Viakult in 
samenwerking met Stichting Out of Area uit Nuenen (dit jaar alweer voor 
de 10e keer) een Kid’s Festival in Sarajevo, Bosnië. Tijdens dit evenement 
zullen in totaal ongeveer 50.000 kinderen (verdeelt over 5 dagen) uit heel 
Bosnië Herzegovina deelnemen aan 38 workshops. De Nuenense DJ-C gaat 
mee.
Wie is DJ-C
DJ-C, in het “echte” leven is dat Cas 
van Rijssel, geboren en getogen Nue-
nenaar, 15 jaar en student aan de Ha-
vo. Cas is in de weekenden al een graag 
geziene gast op feestjes en partijen 
waar een DJ nodig is. In de Nuenense 
sceen van de kinderen in groep 8 is 
Cas een bekende en staat hij regelma-
tig “te draaien” op hun feestjes in Café 
René. Op één van deze feestjes is Cas 
in contact gekomen met het Kid’s Fes-
tival. Naast het maken van muziek is 
Cas ook bezig met het maken van pro-
mofilmpjes. Zo heeft hij de “Mini do-
cumentaire over het Kids Festival en 
Out of Area” gemaakt. Deze film is te 
zien op de website van youtube. Het is 
niet vreemd dat hij na de middelbare 
school een studie wil gaan volgen op 
het gebied van marketing, evenemen-
ten en communicatie.

Vorig jaar werd Cas enthousiast ont-
vangen in Sarajevo. “Ik heb er weer 
veel zin in om voor al die kinderen 
muziek te mogen draaien zodat ze 
daar weer een mooie dag beleven!” al-
dus de enthousiaste DJ. Toch blijft Cas 

er heel rustig onder, misschien is dat 
wel het geheim van zijn succes. Hij 
vertrekt begin juni naar Sarajevo en 
daar zal hij dit jaar voor ongeveer 9000 
kinderen een show en diverse work-
shops geven.
_______________________________

“Ik heb er veel 
zin in om voor 
al die kinderen 

muziek te mogen 
draaien!”

________________________________

Het LON en facebook
De LON zal binnenkort in een uitzen-
ding aandacht besteden aan de Stich-
ting Out of Area. Ook op internet is 
het Kid’s Festival te vinden met een ei-

gen facebookpagina. Hier zijn de stu-
denten, vrijwilligers en de stichting 
actief met het geven van informatie 
over het festival. Wat ook leuk is, is dat 
kinderen uit Sarajevo ook de site heb-
ben gevonden en op deze manier al 
een voorproefje kunnen krijgen en 
zich voor kunnen bereiden op het gro-
te feest. Zo is er op deze facebookpa-
gina een dans te zien die de kinderen 
in Bosnië al kunnen oefenen voordat 
het feest gestart is.

Ambassadeurs
Naast DJ-C zullen vanuit Nederland 
ca. 250 vrijwilligers deelnemen. Deze 
groep bestaat uit studenten, clowns, 
streetdancers en diverse andere men-
sen die workshops gaan geven. DJ-C is 
hier onderdeel van. De workshops 
vinden plaatst in het voormalige 
Olympisch stadion in het centrum van 
Sarajevo.
Dat de stichting nog steeds aan de weg 
timmert, blijkt wel uit het feit dat twee 
bekende sporters als ambassadeur be-
reid zijn om het Kidsfestival te steu-
nen. Het zijn de Olympisch gouden 
medaille winnaar, mountainbiker Bart 
Brentjens en de voetballer Jan Ven-
negoor of Hesselink. 

De Stichting Out of Area uit Nuenen 
zet zich in voor de jeugd uit het voor-
malige Joegoslavië. Door het organise-
ren van vakanties in Nederland en de 
aanleg van wijkspeeltuintjes, sportvel-
den en jeugdhonken in Bosnië pro-
beert de stichting het leven van deze 
kinderen kleur te geven. 

Voor meer info: https://www.face-
book.com/KidsfestivalSarajevo.

  

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

Blues’m festival

Een zonovergoten Blues’m festival in het Park, afgelopen Eerste Pinksterdag. Een 
gezellige en relaxte sfeer, eten en drinken en natuurlijk bluesmuziek. De organisa-
tie van het festival, Sunny Blues Nuenen, was zeer tevreden over de eerste editie.

Afgestudeerd
Dinsdag 14 mei is Jeroen Korremans 
afgestudeerd aan de TU Eindhoven. 
Hij is nu Master of Science in Business 
Information Systems. Jeroen is oud-
leerling van Basisschool de Nieuwe 
Linde in Nuenen en het Lorentz Casi-
mir Lyceum in Eindhoven. Ook stu-
deerde hij aan de Fontys Hogeschool 
in Eindhoven.

Geboortebord verdwenen
Op 26 april 2013 zijn wij verblijd met de geboorte van onze zoon Tygo. Door 
onze vriendengroep werden we aangenaam verrast door een ontzettend mooi 
geboortebord van Bob de Bouwer in onze voortuin aan de Witte Put 32. Helaas 
heeft het bord er maar 3 weken mogen staan. Afgelopen zaterdagochtend 18 mei 
kwamen we er achter dat het geboortebord niet meer in de tuin stond. In de 
nacht van vrijdag op zaterdag is het bord verdwenen! Mocht iemand dit bord 
hebben gezien dan horen wij het graag. Wij willen deze mooie herinnering aan 
de geboorte van onze Tygo heel erg graag terug!

Dennis, Wilma en Tygo Bekkers.

Rocking Billy 
speelt op 
Dorpsboerderij 
Weverkeshof
Rockin Billy (Bernhard Olenroot) is 
al vanaf zijn jongere jaren geïnteres-
seerd in de muziek van Elvis Pre-
sley, Cliff Richard, Pat Boone, Del 
Shannon en The Platters.

Hij heeft in verschillende bands ge-
speeld zoals Deja Vu, de Blue Moon 
Boys en de band Sunrise. Hierna is hij 
sinds 2003 solo verder gegaan onder de 
naam Rockin Billy. Zijn muziek is voor-
al gebaseerd op de jaren 50-60-70. 

Dit alles in gevarieerde stijlen van 
rock&roll, evergreens, ballads, country 
en indo-rock. Rocking Billy, op zondag-
middag 26 mei vanaf 14.00 uur in 
Dorpsboerderij Weverkeshof, Hugo van 
Berckellaan 5 te Nuenen. toegang vrij.
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KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

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

Een groot assortiment
tuinplanten - hangpotten

& groenteplanten

DagElijks vErsE
(gEschilDE) aspErgEs

& aarDbEiEn

zondag 26 mei 
geopend

10.00 - 17.00 uur

info@maisontresbonne.nl |  www.maisontresbonne.nl

De Hooge Akker 23, 
5661 NG Geldrop. 

T 040 283 12 05 
F 040 244 87 47

Harry Smulders
M 06 5335 3814

Auto Service Verbroekken

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

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

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Jubileumconcert de Luchthappers 
 
Op zondag 26 mei vindt op het plein in Het Klooster van 14.00 - 17.30 uur het 
jubileumconcert plaats van Mondharmonicaclub de Luchthappers. De Lucht-
happers zijn opgericht in 1993 en bestaan nu dus 20 jaar. Samen met Muziekthe-
atergroep Priamore uit Nuenen en De Mierlose Mondharmonicaclub de Vlie-
gerbloazers zorgen zij voor een afwisselend programma. 
Mondharmonicaclub de Luchthappers komt voort uit het hart van KBO Nuenen 
en telt thans 22 leden. Het gezelschap treedt op in stad en regio, in verzorgings- 
en verpleeghuizen en bij afdelingen van ouderen- en plattelandsverenigingen. 
De Luchthappers hebben een repertoire opgebouwd voor jong en oud met her-
kenbare nummers uit de populaire vaderlandse muziekhistorie en buitenlandse 
nummers, zoals evergreens en ballades. Kortom: luisterliedjes en meezingers.
Het jubileumconcert is gratis toegankelijk.

Commissie Huijbregts
Door Gerrit van Ginkel

Hieronder volgt een overzicht met citaten uit de rapporten die afgelopen 
week verschenen en die weinig positiefs inhouden over de toekomst van de 
zelfstandige gemeente Nuenen. De huidige politieke situatie in ons dorp 
werkt natuurlijk ook niet echt mee om veel vertrouwen voor de toekomst te 
rechtvaardigen. Alle ellende is natuurlijk niet te wijten aan de huidige zit-
tende raad en het College. Vooral de zorgelijke financiële positie van de 
gemeente is veel eerder ontstaan door de druk van buitenaf om te bouwen 
voor Eindhoven. Omdat Nuenen daardoor veel grondposities heeft moeten 
verwerven en omdat daarna het economische klimaat is omgeslagen zit het 
nu met een molensteen om de nek. Als je daarbij optelt het functioneren 
van de raad, die eigen belang boven het dorpsbelang stelt en totaal geen 
enkele visie naar buiten brengt, dan is de conclusie en draagkracht over de 
toekomstige zelfstandigheid snel gemaakt. 
Afgelopen week verscheen het rap-
port van de adviescommissie Krachtig 
Bestuur in Brabant, beter bekend on-
der de naam commissie Huijbregts, de 
naam van de voorzitter Helmi Huij-
bregts. De commissie heeft de op-
dacht om namens de Vereniging van 
Brabantse Gemeenten (VBG) en de 
Provincie een scan te maken over de 
toekomstbestendigheid van de ge-
meenten in Noord-Brabant. 

Daarnaast is er een klankbordgroep 
werkzaam, onder voorzittersschap 
van Gerrit Jan Swinkels in het zelfde 
traject, die rapporteert aan de Provin-
cie. 

Hieronder enkel citaten uit dat rap-
port:
’Een structuurdiscussie is onafwend-
baar en zou spoorslags met de vor-
ming van Groot Eindhoven gestart 
moeten worden.

Willen het stedelijk gebied Eindhoven, 
en de regio er omheen, hun hoge am-
bities kunnen realiseren, hun voor-
sprong niet kwijtraken maar juist ver-
der uitbouwen, dan zullen bestuurlijke 
grenzen aan de sociaal-economische, 
ruimtelijke en maatschappelijke reali-
teit moeten worden aangepast’.

Hieronder enkele passages uit het rap-
port van de Commissie Huijbregts:
’Omdat het takenpakket de komende 
jaren alleen maar groeit, heeft de com-
missie weinig vertrouwen in de toe-
komstbestendigheid van Nuenen.
Hieronder een sterkte/zwakte analyse 
uit het rapport:

Sterk
•	 De	regionale	vraag	naar	bedrijventer-

reinen wordt centraal gecoördineerd 
met de omliggende gemeenten waar-
onder Eindhoven en Helmond, dus 
niet in het grotere    SRE-verband.

•	 De	 subregio	 Stedelijk	 Gebied	 (en	
dus ook Nuenen c.a.) wil voor het 
grondbeleid samenwerken met de 
omliggende gemeenten als ware het 
één gemeente.

•	 Nuenen	c.a.	 is	 al	 jaren	aangehaakt	
bij de Gemeenschappelijke Rege-
ling Blink, waarin ze naast CITA 
met de gemeenten Helmond, Ge-
mert-Bakel en Laarbeek samen-
werkt en recent ook Asten en So-
meren zijn toegetreden.

•	 Nuenen	c.a.	 is	positief	over	de	 re-
sultaten die SRE heeft geboekt. Zij 
wil dat dan ook zo houden en is er 
een voorstander van dat de burge-
meester van Eindhoven een fors 
mandaat krijgt.

Zwak
•	 De	operationele	samenwerking	met	

andere gemeenten is nog te be-
perkt.

•	 Nuenen	c.a.	heeft	geen	heldere	lijn	
in de keuze van samenwerkings-
partners. Op bedrijfsvoerings ge-
bied is er samenwerking met Son 
en Breugel en die gaat uitgebreid 
worden met Geldrop-Mierlo in     
de gemeenschappelijke regeling 
‘Dommelvallei’. Op het gebied van 
Sociale Zaken en Dienstverlening 
vindt de samenwerking ook plaats 
binnen de GR Dommelvallei. De 
AWBZ-transitie wordt ook in dat 
kader voorbereid, met Waalre erbij. 
De transitie Jeugdzorg wordt voor-
bereid in SRE-verband.

•	 De	fors	verlieslatende	grondexploi-
taties zijn zo fors dat er een nega-
tieve reserve is ontstaan. De tarie-
ven voor OZB zijn met 40% 
gestegen en veel subsidies zijn afge-
bouwd. De gemeente valt nu onder 
het preventief toezicht en artikel 12 
is de norm.

•	De	 raad	 pakt	 de	 kaderstellende	 rol	
niet op en heeft geen visie op sa-
menwerking.

•	 De	 gemeenteraad	 heeft	 negentien	
zetels en negen fracties. Daarvan 
zijn er twee na de verkiezingen ont-
staan. De lijn tussen coalitie en op-
positie is messcherp. Afwezigheid 
van één raadslid geeft direct pro-
blemen.

•	 De	 raad	 ervaart	 het	 regionaal	 sa-
menwerken als onwerkbaar, omdat 
alleen mag worden ingestemd met 
de regionaal voorbereide voorstel-
len.

•	 Een	deel	van	de	raad	twijfelt	aan	de	
zin van fusie en wil de zelfstandig-
heid koste wat kost behouden. Ook 
al zijn dan alle operationele en stra-
tegische taken geregionaliseerd’.

25e Internationale Stationaire 
Motorenshow
Afgelopen Pinksterweekend werd de Internationale Stationaire Motoren-
show voor de 25e keer georganiseerd. Op landgoed Gulbergen waren o.a. 
Fransen, Belgen, Duitsers, Zwitsers maar ook veel Nederlanders te vinden. 
Ter ere van dit jubileum waren er dit jaar nog meer motoren te zien dan 
voorgaande jaren en was de show een 3-daags evenement.
Een stationaire motor is een interne 
verbrandingsmotor die op een vaste 
plaats staat om iets aan te drijven. Zo 
werd op Gulbergen getoond hoe vroe-
ger een boomstam gezaagd werd door 
middel van een stationaire motor. 
Deze show is geliefd onder motoren-
liefhebbers over de hele wereld en niet 
alleen door zijn grote en gevarieerde 
aanbod van unieke historische ver-
brandingsmotoren maar zeker ook 
door de gemoedelijke en ongedwon-
gen sfeer. Jaarlijks brengen zo’n 300 
motorenliefhebbers ongeveer 500 
motoren bij elkaar en wisselen erva-

ringen, tips en ontdekkingen uit. Aan 
handelaren met onderdelen, motoren, 
gereedschap en documentatie was 
eveneens geen gebrek. 

Wereldconcert 
door Blue Planet 
Harp Ensemble 
Op zondag 9 juni geeft Het Blue Pla-
net Harp Ensemble, in de brede 
school Oude Landen, Ouwelandse-
dijk 27 te Nuenen, samen met Isa 
van Amelsfort (viool) en Britte Kos-
ter (accordeon) een Wereldconcert. 

Er wordt door iedereen al druk geoe-
fend op de vrolijke en afwisselende 
muziek, die ons brengt in diverse de-
len van de wereld. Jong en oud, ieder-
een is van harte welkom om deze 
mooie muziek te komen beluisteren. 
Het concert begint om 15.00 uur en 
duurt ongeveer een uur. 

Na afloop gezellig samenzijn met kof-
fie, thee of een glaasje fris met iets lek-
kers en het is voor iedereen mogelijk 
om op een harp te spelen. Kom genie-
ten van een mooi programma met we-
reldse muziek met harp, viool en ac-
cordeon. De Toegang is gratis. 

Inbraak garage   
uitvaartondernemer Spierings
Na een inbraak in de nacht van 15 op 16 mei, in een garage van Uitvaart Frits 
Spierings aan de Haaglaan in Helmond, zijn o.a. twee unieke met de hand ge-
maakte Ghanese kinderkisten vermist. 
Als mensen iets gezien of gehoord hebben of hier meer informatie over hebben, 
kan er contact opgenomen worden met Uitvaart Frits Spierings 0492-525000 of 
met de politie. 

Kinderkisten vermist na inbraak.

Flessenactie jongerenkoor 
Jocanto in teken van 
jubileumjaar
Ook in het jaar waarin Jongerenkoor Jocanto haar 45-jarig bestaan viert, 
prijkt de jaarlijkse traditionele Flessenactie weer op de evenementenkalen-
der van de Nuenense zangvereniging. De leden van het jongerenkoor strui-
nen tussen 29 mei en 1 juni weer alle straten van Nuenen af op jacht naar de 
felbegeerde statiegeldflessen. Met de opbrengst van deze actie kan Jocanto 
weer een jaar lang haar uitvoeringen, activiteiten en apparatuur bekostigen. 
Zeker tijdens een jubileumjaar geen overbodige luxe.
Op woensdag 29 mei, donderdag 30 
mei en vrijdag 31 mei bellen de leden 
van het jongerenkoor tussen 18.00 uur 
en 22.00 uur aan bij Nuenense voor-
deuren. Op zaterdag 1 juni trekken de 
jongeren de gehele dag uit om statie-
geldflessen en kratten in te zamelen. 
Binnenkort ontvangen alle Nuenense 
huishoudens een flyer over de actie in 
de brievenbus. Als inwoners de flessen 
en/of kratten samen met dit briefje bij 
de voordeur plaatsen, hoeven de leden 
van Jocanto zelfs niet eens aan te bel-
len. Is men tijdens de actieperiode niet 
thuis, maar wenst met het koor wel fi-
nancieel te ondersteunen?

In dat geval kunnen eventuele giften 
overgemaakt worden op bankreke-

ningnummer 528217712 t.n.v. Jonge-
renkoor Jocanto. Is men het jongeren-
koor misgelopen tijdens een van de 
inzamelmomenten? Dan kan men bel-
len naar 06 2056 0080. Een van de le-
den komt dan alsnog langs om de ge-
wenste donatie op te halen. Op www.
jocanto.nl staat tijdens het actieweek-
end tevens een plattegrond  waarop te 
zien is welke straten de leden van Jo-
canto al bezocht hebben. In de afgelo-
pen jaren is het helaas voorgekomen, 
dat ook niet-leden van het jongeren-
koor statiegeldflessen inzamelden. 
Om dergelijke praktijken te voorko-
men, zijn de Jocanto-leden dit jaar te 
herkennen aan een blauw of rood T-
shirt met logo. Jongerenkoor Jocanto 
bedankt u hartelijk voor uw gift!

Putdeksel
Het is een kwestie van zo af en toe 
eens kijken waar je loopt. Een Mijd-
rechtse putdekselfabrikant heeft ter 
ere van de troonswisseling op 30 april 
alle Nederlandse gemeenten een put-
deksel aangeboden. In Nuenen vind je 
hem in het Park.

Politieberichten
(snor)fietsendiefstallen
Er werden afgelopen week 4 fietsen en een snorfiets gestolen. Fietsen werden ge-
stolen bij het winkelcentrum Kernkwartier, op de Collse Hoefdijk en op de Spij-
kert. Op de Noorderklamp werd een Peugeot snorfiets weggenomen. De politie 
wil bij de aangifte graag weten van welk merk de fiets is, welk type, het frame-
nummer en bijzonderheden. Geadviseerd wordt om deze gegevens van je fiets te 
noteren zodat de fiets ook terug gegeven kan worden als deze ergens wordt terug 
“gevonden”. 

Aanrijding “met”
Op 19 mei rond 14.00 uur vond er een aanrijding met gewonde plaats op de 
Smits van Oyenlaan. Een scooterbestuurder schrok van een auto en kwam ten 
val. Bij deze val brak hij zijn pols en werd hij voor behandeling overgebracht naar 
het ziekenhuis.

Met bivakmutsen in het verkeer
Op zaterdag 11 mei rond 14.00 uur reed een auto over de Europalaan in Nuenen. 
In de auto zaten 4 personen die allemaal een bivakmuts droegen. Getuigen bel-
den hierop gelukkig de politie. De betreffende auto werd onderweg naar Geldrop 
door politieauto’s tot stoppen gedwongen. De inzittenden werden aangehouden. 
In de auto trof de politie een veiligheidsvest, een nepdolk en de bivakmutsen aan. 
Achteraf bleek dat ze deze, overigens legale spullen, in Eindhoven hadden ge-
kocht voor een hobby die ze samen deelden. De consequenties van hun gedrag 
hadden deze 20-jarige mannen niet op waarde ingeschat. 

Ree aangereden
In de nacht van 13 op 14 mei werd op de Helmondweg een ree aangereden. De 
ree werd gewond aangetroffen maar de automobilist die het dier had aangereden 
is doorgereden. Het gewonde dier is overgedragen aan een Valwild coördinator.  

Wapens aangetroffen bij controle
In de nacht van 14 op 15 mei werd op de Geldropsedijk een bestuurder van een 
auto gecontroleerd. In dit voertuig trof de politie een houten knuppel en een ij-
zeren pin van ca. 60 cm aan. Bij verder onderzoek werd er een kleine hoeveelheid 
hennep in deze auto gevonden. De auto bleek ook kale banden te hebben. De be-
stuurder heeft de nodige bekeuringen gekregen. 
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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"

Donderdag 23 mei
20.00 uur Proeverij Nederlands Bier

Café Ons Dorp
20.30 uur LETS ontmoetingsavond

Weverkeshof

Woensdag 22 mei
18.00-20.00 uur

eReader spreekuur, Bibliotheek Nuenen

Avondvierdaagse Inschrijven
Voorinschrijving in sportcomplex De Drietip:

28 mei + 30 mei, 19.00 tot 21.00 uur
Inschrijving kantine H.S.C.N. de Lissevoort 

Nuenen: 4 Juni vanaf 18.00 uur

Zaterdag 25 mei
23e Wielerevenement de “Hel van 

Brabant”
Vanaf 13.00 uur doortocht

door Gerwen en Nederwetten

Donderdag 23 mei
17.00-19.00 uur
Afscheidsreceptie 

Henk Pero en Martien Jansen
Het Klooster

Vrijdag 24 mei
17.00 uur Opening WAK, Bibliotheek

19.30-23.00 uur Openingsreceptie EMK

Woensdag 22 mei
Praktijk verkeersexamen alle groepen 7

Nuenense basisscholen

Zondag 26 mei
09.00 uur

Viswedstrijd HSV ’t Pluimke
Gemeentevijver

25-26 mei
Voettocht naar Den Bosch

22.30 uur Vertrek vanaf kerkplein Park
13.00 tot 18.00 uur Smeulders=open

Beekstraat 23

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

Sportpark EMK Wettenseind

24 mei – 2 juni
Week van de Amateur Kunst

Donderdag 23 mei
10.00 uur

Informatie WMO/AWBZ, KBO Inloopoch-
tend

in ’t Trefpunt, Klooster

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Elke dinsdag+donderdag 
19.30 uur Bridge Jo van Dijkhof

Elke vrijdag 10.00-12.00 uur
Werkcafé, Sportlaan 12

CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Avondvierdaagse
4, 5, 6 en 7 juni 

18.30 uur vertrek vanaf Sportpark de Lis-
sevoort Nuenen 7 juni om ca. 20.30 uur

finish Avondvierdaagse in het park

Zondag 26 mei
20.30 uur

Liederentafel
Café Schafrath

Zondag 26 mei
14.00 uur Rocking Billy

Dorpsboerderij Weverkeshof,
15.00 tot 17.30 uur Tuinconcert 
Stichting Warme Beer Barisakker

29, 30 en 31 mei
18.00-22.00 uur, Flessenactie Jocanto

Maandag 27 mei
19.30 uur

Cultuurdropping Start Klooster

Donderdag 30 mei
20.00 uur

Herinneringsconcert voor nabestaanden
H. Clemenskerk, Park Nuenen

Vrijdag 31 mei tot en met 2 juni
10.00-18.00 uur

19e Game Fair Nederland
Landgoed Hotel Restaurant De Collse 

Hoeve

Vrijdag 31 mei
19.30 uur Cultuurdropping Start Klooster
20.00 uur Dubbelconcert Marcando en 

De Vrolijke Samenzang
Regenboogkerk aan de Sportlaan.

Vrijdag 31 mei
20.00 uur Feest voor de vrijwilligers van

Parochie Heilig Kruis Nuenen ca, 
pastoraal centrum in Nuenen

Vooraf aanmelden

Vrijdag 31 mei
Gala Pleincollege Nuenen

Zaterdag 25 mei
09.30 uur

Wandeltocht scouting Panta Rhei
Pastoorsmast 12, voetbalvelden RKSV 

Elke maandag 
19.30 uur Kienen in D’n Heuvel Gerwen

14.00-16.00 uur handwerken 
Jo van Dijkhof

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 25 mei 18.30 uur: Woord en 
Communiedienst, parochiekoor, 
voorganger pastoraal werker J. Dec-
kers.
Zondag 26 mei 10.00 uur: Eucharistie-
viering, Eerste Communieviering, 
kinderkoor, voorgangers pastor Q. 
Hart en pastoraal werker J.Deckers.
Zondag 26 mei 12.00 uur: Eucharistie-
viering, Eerste Communieviering, 
kinderkoor, voorgangers pastor Q. 
Hart en pastoraal werker J.Deckers.

Misintenties
Zaterdag 25 mei 18.30 uur: Pastoor 
Jan  van Oosterhout; Dina Prinsen; 
Kees van Ginneken; overleden ouders 
van Ginneken-de Kort; Harrie en Ma-
ria van Grootel; Wim van Boxtel; over-
leden ouders Damen-de Greef en fa-
milie.
Zondag 26 mei 10.00 uur: Pastoor Jan  
van Oosterhout; Francisca en Antoon 
van Moorsel; Marie van Rooij-van de 
Kam.
Zondag 26 mei 12.00 uur: Lenie Rom-
bouts; Johan Schrauwen; Pastoor Jan  
van Oosterhout; Riek van de Laar-van 
der Zee (vanwege verjaardag); Paul 
Perrée; Jan Bernsen; overleden ouders 
Johan Scheepens en Doca Scheepens 
van Hoof; Piet Keeris; Dorie Hiem-
stra-Keeris; Theo Keeris.

Mededelingen:
In onze parochie is gedoopt Lise 
Oversteeg uit Geldrop. Wij wensen de 
familie van harte proficiat en veel ge-
luk.
In onze parochie is overleden Marie 
van Maasakkers-van Wijlick, Margot 
Begemanstraat 43. Wij wensen familie 
en vrienden veel troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

In memoriam pastor Arnold Claes
Pastor Arnold Claes is overleden op 
de leeftijd van 77 jaar. Na zijn priester-
wijding in 1960 was hij onder meer 
werkzaam als kapelaan en godsdienst-
leraar in de parochie H. Clemens te 
Nuenen. In 1975 werd hij pastoor te 
Breugel. Na zijn emeritaat in 2000 
ging hij in Gerwen wonen, samen met 
zijn huisgenote Antoinette v.d. Brand. 
In die jaren heeft hij op veel plaatsen 
geassisteerd, o.a. in Tongelre, St. Oe-
denrode, Boskant en Nijnsel en ook in 
Nuenen, zeker in de periode toen pas-
tor Gerrits overleden was en pastor 
Vossenaar nog niet benoemd was. In 
dankbaarheid denken we terug aan 
zijn inzet als pastor en zijn betrokken-

heid op mensen. Moge hij rusten in 
het licht en de vrede van God!

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 26 mei is het thema van de 
dienst: Zingt een nieuw lied! rondom 
de introductie van het nieuwe Lied-
boek. De dienst begint om 10.30 uur, 
vanaf 10.00 uur zal Ingrid de Graaff 
met de gemeente inzingen. Ondanks 
tijdige bestelling is de eerste druk van 
het nieuwe liedboek al geheel uitver-
kocht, dus kan het boek deze zondag 
nog niet geleverd worden. Er is kin-
dernevendienst. Collecte voor het 
jeugdwerk van de PGN. Donderdag 30 
mei: Open Huis met koffie en thee en 
vooral: ontmoeting. Voor meer infor-
matie: zie de website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 26 mei 09.30 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger pastor 
S.Kuijpers.

Misintenties
Driek en Mieke van Stiphout, Theo 
van den Biggelaar.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 26  mei 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, Eerste Communieviering, 
Mierlo’s kinderkoor, voorgangers pas-
tores F. Groot en S. Kuijpers.

Misintenties
Cisca Geven – van den Heuvel, Jo 
Vorstenbosch, Thea Maas, Mien Ver-
meulen – Timmers, Dorus Swinkels, 
Jacqueline de Brouwer – Bastiaans, 
Pastor Claes.

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 23 mei: 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, donderdag na Pink-
steren. 
Vrijdag 24 mei: 07.15 uur H. Mis; qua-
tertempervrijdag na Pinksteren. 

Zaterdag 25 mei: 08.30 uur H. Mis, 
quatertemperzaterdag na Pinksteren. 
10.00 uur Godsdienstlessen.
Zondag 26 mei 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Drievuldigheidszondag. 
Maandag 27 mei. Kloosterstilte. 
Dinsdag 28 mei. 17.30 uur Lof met 
meibezinning in de Mariamaand. 
18.30 uur H. Mis, feest van de H. Au-
gustinus van Kantelberg, bisschop en 
belijder. 
Woensdag 29 mei. 07.15 uur H. Mis; 
feest van de H. Maria Magdalena van 
Pazzi, maagd. 
Op zondag 2 juni trekt vanaf 12.00 uur 
de sacramentsprocessie door Gerwen; 
daarna feest in priorij en kerktuin voor 
de deelnemers. 

Sacramentsprocessie 
trekt feestelijk door 
Gerwen
Op zondag 2 juni a.s. wordt in de oude 
St. Clemenskerk te Gerwen Sacra-
mentsdag gevierd. De ceremonie be-
gint met de plechtige Latijnse Hoog-
mis om 10.30 uur. Tegen ongeveer 
12.00 uur trekt de sacramentsproces-
sie met het Allerheiligste door het 
dorp bij droog weer.
Het feest is nu bijna 800 jaar oud, en 
gaat terug op het initiatief van de H. 
Juliana van Luik. Het centrale deel van 
de processie is het Allerheiligste in de 
monstrans die de priester onder een 
baldakijn draagt. Voorop komen 
bruidjes die bloemen strooien, en een 
vrouwengroep met een processiema-
donna. De gelovigen volgen in gebed 
en gezang. Aan twee rustaltaren wordt 
halt gehouden, waar een moment van 
aanbidding is. De hele processie zal 
ongeveer twee uur duren. Om ca 14.00 
uur is de stoet weer terug in de mid-
deleeuwse kerk. Na afloop van de 
plechtigheid zijn de deelnemers in de 
priorij en de kerktuin bijeen onder het 
genot van gebak en taart. 

Eerste Communie 
Gerwen
Na een fijne voorbereidingstijd zijn ze 
er klaar voor. Zondag 26 mei om 11.00 
uur is het feest in de St. Clemenskerk 
in Gerwen. We vieren dan de Eerste 
Communie van Iris, Laura, Niels, 
Amy, Koen, Yenthe, Jelle, Fleur, Femke 
en Stef. Iedereen is van harte welkom!

Herinneringsconcert    
voor nabestaanden in de    
H. Clemenskerk 
Met het thema ‘Honderd bloemen mogen bloeien, zoveel soorten van ver-
driet, zoveel soorten van rouw’, organiseren de Nuenense kerken en Van der 
Stappen uitvaartverzorging op donderdag 30 mei om 20.00 uur een herin-
neringsconcert in de H. Clemenskerk aan het Park in Nuenen. Het concert 
is bedoeld voor nabestaanden die in de laatste jaren een dierbare hebben 
verloren.
Tijdens het concert in de H. Clemens-
kerk zullen verschillende sprekers be-
moedigende woorden spreken. Daar-
naast zullen de namen van overleden 
dierbaren worden genoemd. Geza-
menlijk overleden dierbaren herden-
ken kan een vorm van troost bieden.
De muzikale omlijsting van deze 
avond wordt verzorgd door a capella 
Zanggroep Midòre. Hoewel het con-
cert in een rooms-katholieke kerk 
plaatsvindt, zal deze een neutraal ka-
rakter hebben. Na afloop vindt er een 
informeel samenzijn plaats in het pas-
toraal centrum. 

Mede door veranderingen in de maat-
schappij worden mensen die afscheid 
hebben moeten nemen van een dier-
bare steeds vaker teruggeworpen op 
zichzelf. Ten opzichte van vroeger ver-
schralen de rituelen, rituelen waar 
men voorheen kracht uit kon putten. 
Tegenwoordig wordt te snel van rou-
wenden verwacht dat zij door moeten 
gaan. Omdat het concert door de be-
zoekers zo positief wordt ontvangen 
wordt het jaarlijks georganiseerd,  dit 
jaar voor de 6e keer.
De avond wordt georganiseerd voor 
alle inwoners van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. Ook de mensen die de 
uitvaart van hun overleden dierbare 
niet door Van der Stappen Uitvaart-
verzorging hebben laten verzorgen 
zijn van harte welkom. 
Indien u geïnteresseerd bent deze 
avond te willen bijwonen, kunt u zich 
tot  28 mei tijdens kantooruren aan-
melden bij Van der Stappen Uitvaart-
verzorging: 040-284 1550. 

U kunt aangeven met hoeveel perso-
nen wij u mogen verwachten; er zijn 
voor u geen kosten aan verbonden. 
Tijdens het concert zullen de namen 
van  overleden dierbaren worden ge-
noemd, deze kunt u opgeven bij uw 
aanmelding.

Vogelwandeling in 
groendomein het 
Wasven
Op maandag 27 mei nodigt IVN Nue-
nen u uit om mee te gaan wandelen in 
groendomein het Wasven. Het Was-
ven omvat vele hectare gevarieerd cul-
tuur- en natuurhistorisch groen in het 
stadsdeel Tongerle, adres: Celebeslaan 
30 Eindhoven. Vertrek om 19.00 uur 
per fiets vanaf Het Klooster. Start van 
de wandeling iets later vanaf de bin-
nenplaats tussen de boerderij en de 
schop. Waterdicht schoeisel wordt 
aanbevolen. Deelname is gratis. Info: 
tel.040-2421423

De plataan bij het Wasven.
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Zwemmen

Voetbal

Tennis

Hockey

Altijd al willen 
tennissen? 
Op zoek naar een nieuwe en gezellige 
tennisvereniging? De Geldrop banen 
zijn opgeheven. Weet u al wat u dan 
gaat doen? De tennisvereniging in Ne-
derwetten is mogelijk een goed alter-
natief. Geen vaste tijden en de contri-
butie is slechts € 115 per jaar. Ook 
voor beginners, tennisgroepjes en ge-
zinnen is er volop ruimte bij deze 140 
leden tellende vereniging. 
In Nederwetten liggen 3 kunstgrasba-
nen. Daarom, aarzel niet, meld u aan. 
Of kom eens kijken. Elke dinsdag-
avond kunt u kennismaken. U voelt er 
zich snel thuis; zeker weten. Infor-
meer bij de ledenadministratie: Caro-
line den Besten tel. 040-785 03 36 of 
stuur een mail naar tvn.lidmaat-
schap@gmail.com. 

BZK al zeer geslaagd voor Z&PV
De zwemmers van Z&PV Nuenen hebben een zeer geslaagd eerste weekend 
van de Brabantse Zomer Kampioenschappen beleefd. Totaal mocht 23 keer 
een zwemmer van de club uit Nuenen het erepodium betreden, waarvan 6 
maal op de hoogste trede.
De winnaars van de titel Brabants 
Kampioen 2013 waren Sven Kardol 
(200m vlinderslag, 50 en 100m rugslag 
en 200m wisselslag), Anne Gibbels 
(100m schoolslag) en de jongens 
4x200m vrijeslag estafette, bestaande 
uit Tobias Geurts, Thomas van Ekert, 
Bas Gibbels en Joeri Phaff. Mooi aan 
die estafette ploeg is dat alle vier de 
zwemmers ook individueel hun 
medaille(s) meepikten. Voor Tobias 
(1998) was er zilver op de 200m wissel-
slag en brons op de 100m rugslag, voor 
Thomas (1999) zilver op zowel de 
200m vlinderslag als 200m wisselslag, 
voor Bas (1998) zilver op de 200m 
schoolslag en Joeri (1997) greep brons 
op de 100m vrijeslag. Naast de medail-
le op de 200m wisselslag behaalde Tho-
mas van Ekert op die afstand met 
2.35.32 een limiet voor de Nederlandse 
Kampioenschappen, 1 van de totaal 6 
nieuwe limieten die de Nuenense 
zwemmers dit weekend behaalden. Ro-
bin Goossens zorgde met 1.23.59 op de 
100m schoolslag dat zij er ook bij is in 
Utrecht van 21 tot en met 23 juni. 

Voor de Open Nederlandse Kampi-
oenschappen senioren/jeugd werden 
limieten behaald door Joris Willems 
(50 en 100m vrijeslag), Sven Kardol 
(200m vlinderslag) en Anne Gibbels 
(200m vrijeslag). 

Alle medaillewinaars van Z&PV 
Nuenen:
Goud:
Sven 200 vlinder, 50 rug, 100 rug, 200 
wissel, Anne 100 school, 4x200 vrij 
jongens.

Zilver:
Joris 50 vrij, Thomas 200 vlinder, 200 
wissel, Robin 100 school, Tobias 200 
wissel, Merel Phaff 200 rug, Bas 200 
school, Anne 200 vrij, 4x100 vrij jon-
gens.
 
Brons:
Merel 50 vlinder, 100 vlinder, Wouter 
Sijmons 200 vlinder, Femke Hendrikx 
50 school, 100 school, Tobias 100 rug, 
Joeri 100 vrij, Maayke Voets 100 vlin-
der

Robert Kox wint competitie bij 
Ons Genoegen
De biljartcompetitie bij de Eeneindse biljartvereniging Ons Genoegen is dit jaar 
met overmacht gewonnen door het jongste lid (27) Robert Kox.
Vlak na de winterstop nam hij de leiding over van Piet Meulendijk, die met zijn 

nieuwe  hoger gemiddelde, veel moei-
te had. De strijd om de overige ere-
plaatsen was hevig en werd uitgevoch-
ten door Piet Meulendijk, Henk 
Dekkers, Leo Verspaget en Gerrit van 
Ginkel, waarbij de twee eerst genoem-
den beslag legden op plaats twee en 
drie. Het verschil tussen de tweede en 
vijfde plaats bedroeg slechts drie pun-
ten.

Ons Genoegen speelt hun wekelijkse 
wedstrijden op dinsdagavond in de 
Schutshut van de St. Antoniusschut 
aan de Mulakkers. Op tweede Pink-
sterdag werd de competitie afgesloten 
tijdens een feestelijke barbecue in het 
bijzijn van de partners.
De prijzen werden uitgereikt door de 
competitieleider Fried Strijbos die 
weer terug kan zien op een goed sei-
zoen met een vlekkeloze organisatie.

Hulsel  -  EMK        1-2
Hulsel dat de eerste wedstrijd in deze competitie de uitwedstrijd met 4-0 
verloor, begon fel aan het 2e treffen. In de eerste minuut van de wedstrijd 
moest EMK doelman Cuppen al op de lijn redding brengen. Direct daarna 
was het rechtsbuiten Sjef Sanders die vanaf links de bal op het hoofd van 
EMK topscorer Ruud Bijsterveld plaatste, de kopbal van de EMK spits ver-
dween bij de 1e paal in de Hulsel goal, 0-1. 
De voorsprong was echter niet van 
lange duur. Er werd geprobeerd voet-
ballend iets op te lossen, waar een ver-
re trap beter was geweest. De daar-
door in de problemen gebrachte EMK 
verdedigers moesten een overtreding 
maken op een Hulsel speler ten koste 
van een strafschop, 1-1. Hulsel kwam 
door de benutte penalty weer terug in 
de wedstrijd en aan hun inzet ontbrak 
het in deze fase van de wedstrijd zeker 
niet. Een schot van Hulsel over het 
EMK doel en een inzet recht op de 
doelman tekende de felheid van de te-
genstander. Na deze fase kwam EMK 
weer wat beter in de wedstrijd. Kan-
sen waren er voor Robbie van de Ven, 
met een schot tegen de Hulsel doel-
man en Christian Messerschmidt die 
zijn kopbal door de Hulsel doelman 
gestopt zag. Direct daarna schoot 
EMK spit Bijsterveld uit een uitste-

kende voorzet van Robbie van de Ven, 
de bal via een been van een tegenstan-
der naast. Net voor rust soleerde EMK 
speler van de Ven door de Hulsel ver-
dediging en beloonde zichzelf met een 
doelpunt, 1-2 wat tevens de ruststand 
betekende.
Na rust wisselde de EMK trainer een 
aantal vaste spelers in het team. Naast 
de al vanaf de start uitstekende spe-
lende Rick Frederiks kwamen nog de 
jeugdspelers Jeroen Geers en Mark 
van Happen, alsmede senior Daan van 
Luyt in het veld. Na deze omzetting 
waren er nog kansen over en weer 
maar EMK kwam niet meer echt in de 
problemen. Aanstaande donderdag 
speelt EMK om 19.30 in Tilburg de 
eerste wedstrijd in de 2e ronde tegen 
TSV Gudok.  Zondag volgt dan 
de thuiswedstrijd om 14.30 in de Wet-
tenseind Arena. 

Jubileumprogramma 
EMK 50 jaar
In de periode van 24 mei tot 9 juni 2013 viert EMK haar gouden jubileum 
met activiteiten voor alle geledingen van EMK:
- Vrijdag 24 mei is de openingsrecep-

tie voor genodigden.
- Zaterdag 25 en zondag 26 mei 

speelt de EMK-jeugd diverse toer-
nooien.

- Zaterdag 1 juni is EMK Super Sa-
turday. Hoofdsponsor Nation Bran-
ding & Investment (NBI) organi-
seert op die dag een internationale 
dag met een voetbalwedstrijd tus-
sen de 'classics' van EMK en een in-
ternationaal elftal van vertegen-
woordigers uit meer dan 15 landen. 
Die landen zullen zich tegelijk op 
sportpark Wettenseind presenteren 
in kramen met muziek, hapjes en 
drankjes. Na een optreden van 
Showkorps O & V Nuenen vindt 
om 14.30 uur de jubileumwedstrijd 
EMK - FC Eindhoven plaats. Sport-
park Wettenseind is die dag gratis 
toegankelijk voor alle publiek.

- Zaterdag 8 juni is er een open voet-

baltoernooi voor spelers en intro-
ducés tussen 10 en 14 jaar.

Later op de dag verricht een koe de 
trekking van de koeschijt-loterij, ge-
volgd door een grote reünie voor oud-
leden van EMK en een feestavond 
voor de senioren.

Meiden van HC Nuenen 
D3 kampioen!
Als eerste team van de voorjaarcompetitie kon het elftal van MD3 het kampi-
oensfeestje weer gaan vieren. De meiden zijn al bijna een jaar lang ongeslagen, een 
heuse superprestatie! Iedereen is gretig, enthousiast en ze vormen een hechte een-
heid. Dit elftal weet de tegenstander iedere week weer vanaf het begin onder druk 
te zetten, snel te scoren en voldoende afstand te behouden om de winst in de wacht 
te slepen. Dat alles mede door de fanatieke trainers Jasper en Wouter en onder 
aansturing van de coaches Perry en René. Meiden: van harte gefeliciteerd!

Op de foto blijkt de blijdschap: van links naar rechts, Floor, Roos, Fleur, Noor, 
Nienke, Charlotte, Freke, Maud, Floor, Fleur, Babette, Nuria, Noa, Britt en Merel.

Het allereerste EMK-elftal 
dat kampioen werd, de D1 
in seizoen 1964-65, 
en het meest recente, 
EMK 4 in dit seizoen 2012-2013.

Robert Kox winnaar competitie Ons 
Genoegen 2012-2013.

Winnaars 4x200vrij estafette (vlnr Joeri, Tobias, Thomas en Bas)

Genieten van de sportieve prestaties van een ander 

19e LONU Van Goghloop zaterdag 1 juni
Op zaterdagavond 1 juni staat het centrum van Nuenen weer in het teken van 
de gezellige sportiviteit van dit jaarlijkse terugkerende hardloopevenement. 
De LONU is druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de 19e editie 
van de Van Goghloop. Naast de traditionele scholierenloop bestaat het wed-
strijdgedeelte van de Van Goghloop uit vier verschillende afstanden: 5, 10, 
15 kilometer en de halve marathon. Geoefend of ongeoefend, als training, 
als tijdverdrijf of als wedstrijd, iedereen kan zo zijn eigen wedstrijd lopen.

zaterdagavond 1 juni uw favoriet aan 
te moedigen vanaf een van de gezellige 
terrassen aan het park in het centrum 
van Nuenen en te genieten van de 
sportieve prestaties van de ander. 
Voor meer informatie, ga naar www.
vangoghloop.nl.

Met uitzondering van de scholieren-
loop is voorinschrijving voor een van 
de vier afstanden nog tot en met zater-
dag 25 mei mogelijk via de website 
www.vangoghloop.nl of via www.in-
schrijven.nl. U krijgt dan uw start-
nummer thuisgestuurd. Op de wed-
strijddag zelf kunt u zich vanaf 18.00 
uur inschrijven in sportcentrum De 
Drietip aan de Sportlaan 4 in Nuenen. 
Het inschrijfgeld bedraagt slechts € 5,- 
voor de 5 km en € 6,- voor de 10 km, 
15 km en ½ marathon. 

Snelste Nuenense scholier
Voorafgaand aan de wedstrijd bijten 
de scholieren traditiegetrouw om 
17.30 uur de spits af om te strijden 
voor de felbegeerde titel ‘snelste Nue-
nense scholier’ van 2013. Om 19.30 
uur starten de hardlopers op de halve 
marathon (21,1 km) gevolgd door de 
hardlopers voor de overige afstanden 
die om ca. 19.45 uur starten. 

Het parcours van de hardloopwed-
strijd loopt door het centrum van Nu-
enen via de Boordseweg naar het 
prachtige natuurgebied Het Broek. 
Daarna via de Broekdijk en Berg weer 
terug naar het centrum. De hele route 
is verkeersvrij en loopt over verharde 
wegen.

Het belooft een schitterende dag te 
worden. U bent van harte welkom om 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Coppelmans altijd scherp geprijsd!

Petunia 
‘Million Bells’
Deze plant heeft prachtige gekleurde 
bloemetjes en bloeit de hele zomer. 
1.75 p.st.
bloemetjes en bloeit de hele zomer. 
1.75 p.st.

0.98

Sundaville op rek
Deze kuipplant heeft prachtige bloemen. 
90cm hoog, in 19cm-pot. Verkrijgbaar in 
rood en roze. 
14.95

Gerbera
Kan zowel binnen als buiten, in 
diverse kleuren. In 12cm-pot. 
2.49 p.st.

Papaver
Of klaproos, is een vaste plant 
met felgekleurde bloemen. 
2.95

Heel de maand mei 
iedere donderdag & 
vrijdag koopavond

1.991.29

Jasmijn Solanum 
Heeft een rijke witte bloei, ook 
geschikt als hangplant. 2.25

1.49

Datura
Of Brugmansia, is een 
kuipplant met grote 
trompetvormige 
bloemen. Ca. 
100cm hoog. 
14.95

Reuze vlijtige lies
Of Balsemien, in diverse 
kleuren. 2.25 p.st.

1.49

Engels gras
Of Armeria maritima. Een vaste plant met 
een rijke bloei in het voorjaar en 
de zomer. In 12cm-pot. 
2.25 p.st.

Sundaville op rek

9.95

9.95

1.49
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Koopzondag 26 mei
van 10-17 uur

Heel de maand mei donderdag en vrijdag koopavond
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