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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. 

Z

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Jubileum 
feest 20 jaar 
HDC 
Gerwin

1 juni: 
19e LONU 
Van Goghloop

KNVB 
onderschei-
dingen voor 
4 EMK-leden
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Feliciteren 
voor geslaagden

Rond 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

Opening 
Nederwettense 
bibliotheek
Een van de ideeën die naar aanleiding 
van het onderzoek ‘sociale cohesie Ne-
derwetten’ naar voren is gebracht, is 
om aan bewoners van Nederwetten te 
vragen om boeken die men toch niet 
meer leest, gratis ter beschikking te 
stellen aan anderen. De boeken wor-
den verzameld in een kast in de verga-
derruimte van dorpshuis ‘de Koppelaar’. 
Alle bewoners uit het dorp kunnen 
deze boeken gratis lenen. Het mooiste 
is als iemand dan ook meteen een an-
der boek weer terugplaatst. Dan blijft 
de kast vol! Op zaterdag 1 juni tussen 
11.00 uur en 13.00 uur wordt de ‘bieb’ 
geopend. De initiatiefnemers Piet van 
Genugten en Leo Evers rekenen op 
veel enthousiaste lezers.

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

Boomstammetjes
4 halen 

3 Betalen!

Jubileumticket Bloem en Tuin
 
In verband met het 20-jarige bestaan van Bloem & Tuin, is er een speciaal Jubi-
leumticket te koop. Er is slechts een beperkt aantal Jubileumtickets leverbaar. 
Voor maar € 12,50 koopt u dit Jubileumticket maar het is veel meer waard!

Jubileumticket á € 12,50:
Toegang voor 1 persoon. Gebak bij een 
van de cateringpunten (t.w.v. € 2,50). 
Japanse bloembollen met wonderbloe-
men (t.w.v. € 5,-). De nieuwste uitgave 
van het magazine Bloem&Plant (t.w.v. 
€ 5,99). De prachtige uit Zuid Afrika 
afkomstige plant Stokesia Mel's Blue® 
in 17cm pot (t.w.v. € 7,95)

Normale toegangsprijzen:
Volwassenen  € 12,00 per persoon.
65-Plussers en CJP paspoorthouders  
€ 10,00 per persoon.
Voor kinderen onder de 12 jaar (on-
der begeleiding) is de toegang gratis. 
Honden mits aangelijnd zijn welkom.

Bewaakt parkeren:
Auto (voor een hele dag) € 5,-.
Fietsers en bromfietsers betalen € 0,50.

Voorbeeld

De Jubileumtickets zijn ook verkrijg-
baar bij Intratuin Nuenen (op=op) 
maar zijn ook online te bestellen via 
www.bloem-en-tuin.nl. De 20e editie 
van Bloem & Tuin vindt plaats op het 
prachtige Landgoed Gulbergen te 
Nuenen van vrijdag 12 juli t/m zon-
dag 21 juli 2013. Dagelijks geopend 
van 10.00 uur tot 18.00 uur.

EMK    
tegen Acht    
voor promotie  
naar 3e klasse
Zondag 2 juni a.s. speelt EMK 1  om 
14.30 uur de finalewedstrijd tegen 
Acht 1 om promotie naar de 3e 
klasse. De wedstrijd vindt plaats bij 
v.v. SBC en is voor iedereen gratis 
toegankelijk.

Locatie is Sportpark Schutterheide, 
Afrikalaan 2 te Son en Breugel.
Doordat Axel 1 teruggetrokken werd 
uit de competitie is in de 3e klasse een 
extra plaats vrijgekomen. Daarom 
volgt voor de verliezer van deze match 
een nacompetitie met 4 teams voor 
deze extra plaats in de 3e klasse.

Iedereen is belangrijk

Zorgboerderij De Krakenburg 
behaalt Landelijk Keurmerk
Zondag 2 juni is het feest op zorgboerderij De Krakenburg in Nuenen. Na 
een proeftijd van een jaar hebben ze half mei gekregen waar ze, volgens 
eigen zeggen, al lang recht op hadden: het keurmerk van de landelijke 
Federatie Landbouw en Zorg “kwaliteit laat je zien“. 
 
Gertie Verhagen is gastvrouw en eige-
naresse van boerderij De Krakenburg 
waar de zorgboerderij deel van uit-
maakt. Ze is zo blij met het kwaliteits-
keurmerk dat ze besloten heeft deze 
belangrijke gebeurtenis te delen met 
alle mensen die op een of andere manier 
betrokken zijn bij de zorgboerderij. 
Hoogtepunt van het feest, dat ze samen 
met de kinderen geeft, is de officiële 
onthulling van het schild met certifi-
caat. Dat gaat volgens Gertie op een 
spectaculaire manier gebeuren. Wat ze 
wel wil verklappen is dat  blaaskapel  

Wa’n Klank ’s middags komt optreden 
om het geheel nog feestelijker te maken.

Je vindt De Krakenburg net aan de Nu-
enense kant van buurtschap Olen zo’n 
100 meter van het Wilhelminakanaal. 
Het biedt dagopvang aan kinderen, tie-
ners en volwassenen met een licht ver-
standelijke beperking, autisme of een 
psychische klacht. Gertie Verhagen 
heeft iets met dat soort kinderen. Jaren-
lang werkte ze als leerkracht in het spe-
ciaal onderwijs. In 2006 besloot ze een 
gedeelte van de boerderij, waar ze al 29 

jaar woont, in te richten als zorgboerde-
rij. De aanwezige ervaring heeft een po-
sitieve uitwerking op de vraag want 
inmiddels wordt ze geassisteerd door 
drie begeleidsters. 

“We proberen de deelnemers op onze 
zorgboerderij het gevoel te geven dat ze 
wel degelijk meetellen. Dat ze zelf keu-
zes kunnen maken in hun leven en dat 
ze belangrijk zijn voor anderen. Daarom 
maken we het hier zo gezellig mogelijk. 
Maar”, zegt Gertie duidelijk, “we zijn 
geen knuffelboerderij. Iedereen moet 
ook meehelpen. Dieren aaien is leuk 
maar ze moeten wel verzorgd worden. 
Verder mogen de deelnemers de gasten 
bedienen op ons fietsterras. Ze mogen 
hier veel maar we maken wel duidelijke 

afspraken met ze. Leren door zelf te be-
leven, daar geloof ik in”.

“Nu we gecertificeerd zijn, spelen we 
serieus mee in zorgverlenersland”, ver-
telt de zorgboerin. “Zorginstanties, zo-
als Bureau Jeugdzorg, en de lokale 
overheid kunnen nu makkelijker men-
sen naar ons doorverwijzen. Daarnaast 
worden gemeenten vanaf 2015 helemaal 
zelf verantwoordelijk voor de toewij-
zing van zorg op maat.”

Op de feestelijke onthulling is uiteraard 
iedereen die De Krakenburg, Olen 50, te 
Nuenen,  een warm hart toedraagt, van 
harte welkom van 14.00 tot 17.00 uur. 

Meer info www.krakenburg.nl.
 

In het midden eigenaresse Gertie Verhagen, Links van haar Roan (deelnemer), 
Mimi (begeleidster) en Tineke (vrijwilligster). Rechts van haar Demi (deelnemer/
stagiaire) en Danielle (begeleidster). 

Uitslag verkeersexamen bevredigend
Woensdag 22 mei namen ruim 200 leerlingen van groep 7 van diverse 
basisscholen in de gemeente Nuenen deel aan het praktisch verkeersexa-
men, helaas moest aan twee kinderen het diploma worden onthouden.
 
Om 08.45 uur werd op de beide startlo-
caties aan de eerste leerling het vertrek-
sein gegeven. Er zijn in Nuenen-Centrum 
twee startplaatsen nl. bij basisschool de 
Wentelwiek en nabij het Sportpark de 
Lissevoort. Wethouder Marijke Moviat 
verrichtte het vertreksein op de par-
keerplaats van sportpark De Lissevoort.

Van alle leerlingen 

werd vóór vertrek de fiets gecontroleerd 
op enkele elementaire voorwaarden; zo 
nodig werden bijvoorbeeld alsnog bel-
len en reflectoren op de fiets gemon-
teerd. Niet alle deelnemers hadden 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
tot voorcontrole, vooral mountainbikes 
zijn standaard niet goed uitgerust. 
Er werd geïnventariseerd of men de 
route al geoefend had. Dat bleek helaas 
niet altijd het geval te zijn en was merk-
baar aan de opmerkingen op de contro-
lepunten. Het was ook opvallend dat de 
kinderen uit Gerwen minder hadden 

geoefend en mede daardoor niet goed 
wisten hoe bijv. om te gaan met bepaal-
de typische situaties.

Mede begunstigd door het weer kijkt de 
Nuenense afdeling van Veilig Verkeer 
terug op een zeer geslaagde actie. Zij is 
veel dank verschuldigd aan de ouders 
van de kinderen die de controleposten 
hebben bezet en aan de vrijwilligers van 
ToerClub Nuenen en de brandweer die 
hun diensten hebben verleend. VVN 
Nuenen vertrouwt er op dat het behalen 
van dit diploma de kinderen tot zelfbe-
wustere verkeersdeelnemers maakt en 
hun veiligheid bevordert.

De Nuenense afdeling van Veilig Ver-

keer Nederland roept ouders/ verzor-
gers op om de kinderen tenminste 
eenmaal te begeleiden op deze oriënta-
tietocht. In het centrum van Nuenen is  
een bewegwijzerde oefenroute uitgezet 
die in de loop van het jaar kan worden 
gereden. Volgend jaar wordt het exa-
men afgenomen op 21 mei; er is dus vol-
doende gelegenheid om nu al de route 
te verkennen. 

www.veiligverkeernederland.nl
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Afspraak
maken!

Gemeentezaken?

Maak uw afspraak via www.nuenen.nl

Maak uw afspraak via 
www.nuenen.nl

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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VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Er is ingevolge het Besluit Algemene Voorwaarden  en Bepalingen 
Machtiging en Mandaat een reguliere omgevingsvergunning verleend 
voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 

21/05/ N-HZ-2013- De Huufkes Bouwen bouwwerk Veranderen van 21/05/ 
2013 0033 81G Gebruik gronden of  het gebruik ten 2013 
   bouwwerken in strijd  behoeve van een   
   met bestemmingsplan garagebedrijf   
 
22/05/ N-HZ-2013- Berg 58 Bouwen bouwwerk Oprichten woning  22/05/ 
2013 0025   en plaatsen 5  2013 
    penanten in    
    voortuin    
 
23/05/ N-HZ-2013- Velakker 47 Bouwen bouwwerk Uitbreiden  23/05/ 
2013 0045   erfafscheiding 2013 
  

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen.
Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan een voorlo-
pige voorziening te treffen.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	voetbalvereniging	E.M.K.	zijn	vergunningen	en	ontheffingen	ver-

leend	voor	het	organiseren	van	diverse	activiteiten,	waaronder	EMK	
International op 1 juni 2013 en een reünie en feestavond op 8 juni 
2013 op het sportpark aan Wettenseind 29 t.g.v. het 50-jarig jubileum 
van voornoemde voetbalvereniging (verzenddatum 22 mei 2013);

•	 aan	mevrouw	K.	Schröer	is	een	ontheffing	verleend	voor	het	schenken	
van zwakalcoholhoudende dranken op het speciaal daartoe inge-
richte terras voor haar horecagelegenheid aan Berg 38 tijden de Van 
Goghmert op zondag 9 juni 2013 (verzenddatum 22 mei 2013);

•	 aan	Stichting	Grote	Ronde	van	Gerwen	zijn	een	vergunning	en	ont-
heffing	verleend	in	verband	met	de	start	van	de	Ster	ZLM	Toer	ter	
hoogte van het Heuvelplein in Gerwen op zondag 16 juni 2013 (ver-
zenddatum 24 mei 2013).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbetreffende besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum (voor 
kapvergunningen geldt: na publicatiedatum) van het besluit, op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 5670 GA Nuenen.
Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Tevens kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Her-
togenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90 125, 5200 MA ‘s-Her-
togenbosch, worden verzocht terzake van het bestreden besluit een 
voorlopige voorziening te treffen.

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier	 21/05/2013	 N-HZ-2013-	 Beekstraat	11	 Veranderen	gebruik	bijgebouw	ten		
  0055  behoeve van een bed & breakfast 
 
Regulier	 22/05/2013	 N-HZ-2013-	 Velakker	19	 Uitbreiden	woonhuis	en	plaatsen		
  0056  erfafscheiding 

 
Regulier	 23/05/2013	 N-HZ-2013-	 Velakker	45	 Uitbreiden	woonhuis	met	erker	
  0057
 
Regulier	 24/05/2013	 N-HZ-2013-	 Berg	32A	 Plaatsen	handelsreclame	 	
  0058
 
Regulier	 22/05/2013	 N-HZ-2013-	 Broekdijk	18	 Uitbreiden	stal,	veranderen		 	
  0059  kapconstructie over het 
    bestaande gedeelte en 
    overkapping tussenbouw  

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

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

eindejaarsbarbecue op de speelplaats bij voornoemde school aan 
de Jacob Catstraat en het “trouwlaantje” op 22 juni 2013;

•	 Aanvrager:	de	heer	M.	van	de	Burgt	voor	het	uitbreiden	van	het	
reguliere terras en het schenken van zwakalcoholhoudende dran-
ken op het uitgebreide terras tijdens Nuenen kermis in de periode 
van 13 tot en met 16 juli 2013.

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

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

TER INZAGE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergun-
ning te verlenen voor het navolgende plan:

Broekdijk 18, het oprichten en uitbreiden van een stal (N-HZ-2012-0031).

De aanvraag en de daarop betrekking hebbende stukken liggen, met 
ingang van 31 mei 2013, gedurende zes weken ter inzage bij het ge-
meentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tijdens de inzagen-
termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze, bij voorkeur schrif-
telijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. In de zienswijze moet dui-
delijk worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerp 
beschikking deze betrekking heeft. Mondelinge zienswijzen kunnen, 
bij voorkeur na afspraak, naar voren worden gebracht bij de recep-
tie van de Gemeente Nuenen, telefoonnummer 040-2631 631.  

Nuenen, 30 mei 2013

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 2 juni t/m 8 juni 2013 wordt gecollecteerd door 
Stichting Nationaal Epilepsie Fonds.

VERKEER
Verkeersmaatregelen Van Goghloop op zaterdag 1 juni 2013 

Parcoursomschrijving: 
Vanaf 16.30 uur wordt gestart met de scholierenloop rondom het 
Park.
Vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur worden er wedstrijden gelopen:
Park (start ter hoogte van P. Aldenhuysenstraat), Parkstraat, Voirt, 
Beukenlaan,	Kastanjelaan,	Helsestraat,	Het	Frankrijk,	Broek,	Fietspad	
Broekdijk	tot	aan	de	Berg,	Berg	en	Park	(finish	ter	hoogte	van	P.	Al-
denhuysenstraat).

Verkeersmaatregelen
1. Vanaf 09.00 uur wordt een gedeelte van het Park afgesloten vanaf 

Restaurant	Comigo	tot	aan	de	kiosk	voor	alle	verkeer	(inclusief	
parkeervakken) vanwege de opbouw van het evenement.

2. Gedurende de wedstrijd zijn alle straten van het parcours afgeslo-
ten (zie parcoursomschrijving).

3. Het wegdeel Berg, gelegen tussen de Berg en de Beekstraat/Pa-
penvoort wordt de éénrichtingsmaatregel tijdelijk opgeheven.

Oversteken parcours 
Op twee plaatsen krijgt het verkeer de gelegenheid het parcours te 
kruisen onder toezicht van de organisatie:
1. de Berg kan worden gekruist vanuit de Beekstraat (lindeboom) 

naar de Weverstraat en andersom.
2. het parcours kan worden gekruist op de Boordseweg ter hoogte 

van de Voirt en de Beukenlaan.

Meer informatie over de loop via  www.vangoghloop.nl

Verkeersmaatregelen Avondwandelvierdaagse 4 t/m 7 juni 2013  
De wandelavondvierdaagse 2013 vindt plaats van dinsdag 4 juni t/m 
vrijdag 7 juni.

De laatste wandelavond op vrijdag 7 juni wordt afgesloten voor Het 
Klooster.	Men	vertrekt	dan	in	optocht	vanaf	de	vijver	bij	het	gemeen-
tehuis	naar	het	Park	voor	Het	Klooster.	Dit	weggedeelte	is	vanaf	20.00	
uur enige tijd afgesloten voor alle verkeer.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 9 juni 2013 aangewezen als 
koopzondag voor de bedrijven uit gebied I. Dit wil zeggen alle wegen 
binnen de bebouwde kom van de kernen Nuenen, Gerwen, Nederwet-
ten en Eeneind, uitgezonderd:
•	 Goossens	wonen	&	slapen,
•	 Collse	Hoek,	Gerwenseweg	41,
•	 Ri-Jo	B.V.,	De	Huufkes	19,	
•	 Saniplein	B.V.,	De	Huufkes	19A,	
•	 Stein	Keuken,	Spegelt	19
•	 Autobedrijf	Tonnie	van	der	Heijden,	Gerwenseweg	24
Alle bedrijven uit gebied I mogen op deze dag geopend zijn.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Afspraak
maken!

Gemeentezaken?

Maak uw afspraak via www.nuenen.nl

Maak uw afspraak via 
www.nuenen.nl

Super Saturday bij EMK
Bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van voetbalvereniging 
EMK organiseert hoofdsponsor NBI International (Nation Branding & 
Investment) zaterdag 1 juni samen met EMK de ‘EMK Super Saturday’. Tus-
sen 10.00 uur en 18.00 uur vinden diverse activiteiten plaats, die natuurlijk 
veel met voetbal te maken hebben. Iedereen is welkom.
Om 12.00 uur vindt er een voetbal-
wedstrijd plaats tussen de 'classics' van 
EMK en een internationaal elftal van 
NBI International.
Showkorps O&V Nuenen treedt om 
13.30 uur op. Dit showkorps staat ga-
rant voor een complete show met mu-
ziek, marching en twirling. 

VV EMK – FC Eindhoven
Als klapper die dag speelt EMK om 
14.30 uur de jubileumwedstrijd tegen 
FC Eindhoven. De gehele dag door 
kunnen de kleinsten zich vermaken op 
een springkussen en is er muziek in de 
tent. De Wereldwinkel presenteert 
zich. Voor de inwendige mens zijn er 

o.a. (internationale) hapjes en drank-
jes, een Italiaanse ijskar en een Hol-
landse snoepkraam.

NBI International is als organisator 
van handelsevenementen gericht op 
promotie van landen, met als doel de 
ontwikkeling van internationale han-
delsrelaties. Het organiseren van 
‘EMK Super Saturday’ ligt dan ook he-
lemaal in de lijn van NBI Internatio-
nal. 

Verzoek van de organisatie is om in-
dien mogelijk op de fiets te komen. De 
festiviteiten vinden plaats op sport-
park Wettenseind te Nuenen.

Bedankt
Op 23 mei namen Martien Jansen en Henk Pero afscheid als wethouders van 
de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Zo velen die van ons persoonlijk afscheid  kwamen nemen, met een lange rij 
wachtenden tot aan de ingang van Het Klooster. De receptie van vijf tot zeven 
uur liep door al die aanwezigen lang na die tijd uit. Wij willen u allen laten weten, 
dat dit afscheid ons heeft overdonderd en ons buitengewoon goed heeft gedaan.
Al uw mooie woorden en attenties, maar vooral uw aanwezigheid  betekenden 
voor ons dat ons wethouderwerk (Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken 
/ Openbare werken) de afgelopen drie jaar door u gewaardeerd werden en voor 
Nuenen van grote betekenis was en is.

Ook zeggen wij dank aan alle stemgerechtigden, die hun stem drie jaar geleden 
gaven voor de grootste lokale partij in  Nuenen, W70 en de landelijke sociaal- li-
berale partij D66.

Natuurlijk, wij zijn beiden niet weg uit Nuenen en zullen ons dan ook  blijven in-
zetten voor de gemeente in welke vorm dan ook.

Beste mensen, nogmaals hartelijk dank voor uw morele steun met uw aanwezig-
heid  en tot ziens of spreeks in de toekomst.
                                                                            

Martien Jansen (W70) en Henk Pero (D66)

Zie ook de bijsluiter  
deze week bij 
Rond de Linde

Afspraak
maken!

Gemeentezaken?

Maak uw afspraak via www.nuenen.nl

Maak uw afspraak via 
www.nuenen.nl

Afspraak
maken!

Gemeentezaken?

Maak uw afspraak via www.nuenen.nl

Maak uw afspraak via 
www.nuenen.nl



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: 31 mei & 1 juNi: 
Holl. Tomaten, hele kilo  .............. 1,49
Spaanse courgette, 2 stuks  ..... 1,49
NW.oogst uien, hele kilo  ............ 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 3 juNi:

kropsla, 2 kroppen  ........................ 1,49
DiNSDag 4 juNi:

chinesekool, panklaar, 1/2 kilo  .. 0,99
WOeNSDag 5 juNi:

Holl. koolrabi, per stuk  ............... 0,99
DONDerDag 6 juNi:

gekookte Bietjes, 1/2 kilo  ......... 0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 31 mei T/m 6 juNi:

NWO. Breaburn appels, hele kilo  .. 2,49
Spaanse Nectarine, 6 stuks  ..... 1,99
grieksekool zoet/zuur salade, 250 gr. .. 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

Aanbiedingen KERSVERS
Voor Service 

en Kwaliteit

Carpaccio Misto
100 gram ........................................2,10
Bij 150 gr. Gebr. Fricandeau
100 gr. Kip Kerriesalade GRATIS 
Vib Burger
100 gram .........................................1,50
Kip in Braadzak
per stuk ...........................................4,50
Gepaneerde Schnitzels
4 stuks ..............................................5,95

Voor de best 
belegde broodjes!!!

SPecial

SPecial

kOOPje

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

4 Luxe 
Muffins
 Voor € 3,00
Slagroom-
schnitte 
(met verse aardbeien)

 Voor € 5,00
Vanaf nu iedere week 
het brood van de week

Voor or € 1,75

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bestel nu ook via: 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Clan McGregor 
Schotse whisky 

100cl … €13,95 
Hartevelt 

Jonge jenever 
100cl … €10,95 
Jägermeister 

Nu met gratis zonnebril! 
70cl … €12,95 

Ieder vrijdagavond en 
zaterdag; wijnproeven! 

Acties geldig tot en met 20 juni 

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

www.ven-hollanders.nl

Maak nu gebruik van 
het verlaagde b.t.w. 
tarief van 6% en geniet 
dit voorjaar al van uw 
nieuwe badkamer.

Badkamer renoveren
of vernieuwen?

Kapelstraat 19 
Beek en Donk  
Tel. 0492 - 46 43 43

Lid van:

Bezoekonzevernieuwdeshowroom

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

AcTieS geLdig VAN 3 T/M 8 juNi

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.



LINDEBLAADJES

HoE gAAt DAt?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kom genieten voor maar € 55,-
040-7870338

www.garrarufa-nuenen.nl

NU! De Ladies Treat Special
Bij Garra Rufa Nuenen

Openingstijden:
Ma.- vr. van 13.00 - 17.00 uur

Za. van 10.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 34, Nuenen

Tel. 040 - 283 90 01

VERSE ASPERGES

OOk AARdbEiEn

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

Laat u beveiligen door 
beveiligings-specialist

en kans op inbraak 
wordt met 

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

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

Belastingaangifte nog niet verstuurd?
Gescheiden of een eigen zaak?

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

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

Probleemloos afvallen, stoppen met roken, 
vliegangst, exavrees, zelfvertrouwen enz.

Praktijk
alternatieve geneeswijzen Voor een afspraak of meer informatie:

Hypnocoach R.P.A. van der Valk
Tel: 06 - 51 33 41 55 / r.valk41@gmail.com

www.alternatief-beter.nl

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

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

tE HuuR NuENEN: Vrij-
staande woning met ga-
rage. Tel: 06 - 51 51 60 03.

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

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

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

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

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

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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.

2 JuNI opEN DAg 
KuNSt AAN DE BERg  
13.00-17.00 uur met Lisette 
van den Berge (abstracte 
kunst) , Rina Bekkers (fi-
guratief, abstract) en Gwen 
Conner (beeldende kunst). 
Locatie INStItuut ZIL-
vERSCHooN Berg 51 
5671CB Nuenen.

Te koop: Riante BouW-
KAvEL 2100 m2. Aan 
rand van het bos in Lies-
hout. Bouw uw droomhuis 
in een rustieke omgeving. 
Tel: 06 - 14 81 29 16

2 JuNI vLooIENMARKt 
De  Genderbeemd, Sterken-
burg 616, Eindhoven. 9-16 
uur. 80 kramen. € 1 p.p. 06 
- 20 29 98 24.

gEvRAAgD: commerciële 
binnendienstmedewerk(st)
er voor ca. 16 uur per week 
binnen een jong, dynamisch 
bedrijf. Zelfstandig, erva-
ren, klantgericht, creatieve 
persoonlijkheid. CV en mo-
tivatie t.a.v. Gido Crutzen. 
g.crutzen@upcmail.nl. 06 
- 45 76 41 02.

CO
RR

IE
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 V
IS

ST
EK

JE

Openingtijden:
Di. t/m vr. van 9.00-18.00 uur - Za. van 9.00-17.00 uur
Vincent v. Goghstraat 15, 5671 GW Nuenen • 040 - 284 75 52

Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u

Vrijdag 30 mei en 
Zaterdag 1 juni

de 5e Haring 
GRATIS!!!

Volg ons op facebook!

EXPOSITIE in de tuin

Tweevoren 101, 5672 SH Nuenen
www.emeliecilissenschildert.nl

9 JUNI 2013
van 11.00 - 17.00 uur 
Emelie Cilissen toont haar collectie in de tuin van 
Tweevoren 101 te Nuenen. Het betreft schilderijen 
van Afrikaanse dieren en mensen, met een Tribute 
to.... Ook zijn er werken van experimentele expressie.

Emelie Cilissen schildert

tE HuuR IN NEDER-
WEttEN:  Nog 1 half-
vrijstaande nieuwbouw-
woning met berging en 
carport. Huurprijs: nader 
overeen te komen Voor in-
formatie kunt u bellen met 
06 - 53 12 85 36.

Het oog van Allah 

Willem van Ravestijn
Thriller, ISBN 9789048428953

 

Prijs: € 15,95
http://www.freemusketeers.nl/index.php/pagina/boeken/aktie/details/boek/4021/het-oog-van-allah.html
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Open dag. Beeldende kunst 
van Rina Bekkers
Rina Bekkers exposeert nog tot en met 27 juni bij  Instituut Zilverschoon op 
de Berg 51. Zij toont hier diverse werken met uiteenlopende onderwerpen, 
zoals sporters, bloemstillevens en landschappen. Zondag 2 juni is er een 
open dag en zijn de werken tussen 13.00 en 17.00 uur te bezichtigen. De 
werken zijn ook te koop.

Jubileum feest 20 jaar HDC Gerwin
Op 8  juni viert HDC Gerwin (Harley Davidsonclub Gerwin) voor iedereen 
die het leuk vindt het 20 jarig jubileum in het clubhuis aan de Huikert 35 in 
Gerwen. Ze hebben als vanouds gezorgd voor een avond vol vertier waar de 
inwendige mens zeker niet vergeten zal worden.

Lions ‘Hollandse Nieuwe’ 
Festijn voor Club Sam
De Lions Club Nuenen organiseert ook dit jaar weer een ‘Hollandse Nieuwe’ 
Festijn. De haring wordt geserveerd op vrijdag 14 juni, van 17.00 uur tot 
19.00 uur in Auberge Vincent aan het Park 67 in Nuenen. Met dit festijn 
steunt de serviceclub volgens traditie een goed doel. Dit jaar is dat: Club Sam.

Dit derde Lions ‘Hollandse Nieuwe’ Festijn belooft opnieuw een sfeer- en smaak-
volle bijeenkomst te worden. Deelnemers krijgen niet alleen de gelegenheid el-
kaar te ontmoeten en te netwerken onder het genot van heerlijke haring, ze leve-
ren ook een bijdrage aan een lokaal goed doel. Club Sam (www.clubsam.nl) is 
een Nuenense activiteitenclub voor thuiswonende kinderen met een beperking. 
Iedere week organiseren vrijwillige begeleiders activiteiten voor de kinderen en 
daarvoor is sponsoring altijd zeer welkom.

Toegangskaarten kosten € 45, - p.p. en zijn te bestellen via lions-haringhappen@
dennenlaan.nu. Vijftig procent van de opbrengst van de kaartverkoop gaat naar 
het goede doel. 

HDC Gerwin is opgericht in 1993 
door een stel vrienden uit de omge-

ving van Gerwen en 
Nuenen die samen 

een passie heb-
ben, n.l. de Har-
ley Davidson 
motor. In korte 
tijd groeide de 
groep uit tot 

een club van meer dan 40 mensen met 
allemaal dezelfde passie: het rijden op 
een Harley en Harley- dagen bezoeken 
maar vooral plezier maken. Het leden-
aantal van de club is de laatste paar jaar 
geslonken tot 13 doordat er verschil-
lende leden zijn die toch andere priori-
teiten hebben gekregen zoals hun ge-
zin of het werk en daardoor de tijd niet 
meer hadden om zich 100% in te zet-

ten voor de  club. De leden die nog 
over zijn, zijn de fanatiekelingen die 
hun hart bij de club hebben liggen.

Iedereen (met of zonder Harley!) is op 
8 juni van harte welkom om samen 
met hen te vieren dat ze 20 jaar be-
staan. Muziek start om 19.30 uur, voor 
wie wil blijven slapen is er kampeerge-
legenheid die vanaf 13.00 uur toegan-
kelijk is.

U bent elke zaterdag vanaf 15.00 uur 
welkom op hun clubhuis op boven-
staand adres. 

Voor meer info: www.hdcgerwin.nl 
en facebook.com/hdcgerwin.

De werken van Rina zijn figuratief/re-
alistisch, surrealistisch en soms ab-
stract. Zij schildert met een losse 
toets, gebruikt veel kleur, ton sur ton 
is haar stijl. Zij legt er veel dynamiek 
en passie in, zodat de energie goed 
voelbaar is als je naar haar werk kijkt. 

Ook de natuur om haar heen is een 
grote inspiratiebron en zij legt dat 
graag op doek vast. 
Ook zijn er werken te zien van: Gwen 
Conner, beeldend kunstenaar en Li-
sette van den Berge, beeldend kun-
stenares.

Politieberichten
Jongens betrapt na graffiti vernielingen
Drie jongens zijn in de middag van 18 mei aangehouden omdat zij kort daarvoor 
graffiti hadden gespoten op een bank en prullenbak aan de Zr. Celinehof in Nuenen. 
Omdat deze locatie een bekende jeugdoverlastplaats is, hebben de gemeentelijke 
opsporingsambtenaren (goa's) hier extra toezicht gehouden. De goa's troffen de jon-
gens aan terwijl ze verfspuitbussen bij zich hadden. De jongens werden overgedra-
gen aan de politie. Omdat er zelfs enkele hakenkruizen met de verfspuitbussen wa-
ren aangebracht is er overleg geweest met de Officier van Justitie. De verdachten 
zijn met medewerking en toestemming van hun ouders overgedragen aan het bu-
reau HALT. De graffiti is grotendeels door de jongens zelf verwijderd. 

Inbraken woning
De afgelopen week ontving de politie 3 aangiften van inbraken in woningen. De po-
litie vraagt extra aandacht voor verdachte situaties zodat er snel gereageerd kan 
worden om eventuele daders af te schrikken of deze op heterdaad te kunnen aan-
houden. 
In een woning aan de Jan Monicxgaarde is op 18 mei ingebroken. Door het openbre-
ken van een deur kon uit de woning wat geld, een telefoon en fototoestel worden 
ontvreemd. De politie heeft een buurtonderzoek gedaan en er werd een technisch 
sporenonderzoek verricht. 
Een woning aan de Papenvoort werd op 20 mei slachtoffer van een poging tot wo-
ninginbraak. Dankzij een alarminstallatie bleef het tot een poging.
Op 20 of 21 mei wist een insluiper een woning aan de Sien de Grootstraat binnen te 
komen. Een portemonnee werd weggehaald. De mogelijkheid bestaat dat de dader 
geregistreerd is op camerabeelden. De politie onderzoekt dit.

Minderjarigen 's-nachts aangetroffen
Op 20 mei rond 04.50 uur trof de politie op een terras in het centrum van Nuenen 
een groep kinderen aan. Ze waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Sommigen uit deze 
groep hadden hun ouders of verzorgers misleid door te zeggen dat ze zouden blijven 
slapen bij hun vriend of vriendin. Ze zochten echter de spanning op van het nacht-
leven terwijl het op dat moment toch behoorlijk saai en rustig was in het centrum 
van Nuenen. De jongste kinderen zijn onder politiebegeleiding naar huis gebracht. 
Geen van hen woont in Nuenen.

Wederom ree aangereden
Op de Helmondweg werd op 20 mei rond 23.00 uur een ree doodgereden. Deze keer 
kon een taxi het dier niet meer ontwijken. Omdat de politie elke week wel meldin-
gen krijgt van aanrijdingen met een ree in de gemeente Nuenen, wordt gewaar-
schuwd voor het gevaar dat deze loslopende dieren kunnen veroorzaken. 

Diefstal van fietsen uit schuurtjes
De politie krijgt de laatste maanden regelmatig aangiften van diefstal van fietsen uit 
een berging van woningen. In de nacht van 21 op 22 mei werden uit niet afgesloten 
schuren aan de Heikampen en Opwettenseweg fietsen en gereedschappen ont-
vreemd. Tijdens eerdere preventieacties van de politie viel al op dat veel mensen 
hun poorten of schuurtjes, veelal achter hun woningen, niet afsluiten. Vaak beseffen 
bewoners niet voor hoeveel waarde ze in de schuur hebben staan. Geadviseerd 
wordt om poorten en schuren af te sluiten. 

Poging autodiefstal
In de late avond van 22 mei werd geprobeerd om een auto uit een parkeerkelder aan de 
Lange Akker weg te halen. Door oplettendheid van een getuige werden de daders ver-
stoord en zijn zij gevlucht. Ze hadden inmiddels flinke schade aangericht aan een auto. 

2 juni: Beezonder Beez!
 
Dat Beez niet zomaar een bandje is en al enige jaren meegaat, wordt bewe-
zen met een geheel eigen geluid, eigen stijl en eigenwijs-jes! Geen gitaar-
werk maar sax, piano, bas, drums en meerstemmige zang. Muziek waar iets 
te beleven valt en de luisteraar meegenomen wordt door 5 enthousiaste 
muzikanten op een muzikale reis!

Diverse muzikale invloeden zijn in de Beez muziek te horen. Te denken valt aan 
jazz, folk, pop, klassiek etc. De band straalt veel plezier uit, en dat werkt zo aanste-
kelijk dat het publiek aan een optreden van Beez altijd een vrolijk en goed gevoel 
overhoudt.
Je kan ze vinden op de site: www.beezbeez.nl en laat je overtuigen! Greetz van Beez!
 
2 juni om 16.00 uur in de van Goghbar Park 63 A te Nuenen. Gratis entree.

David Salwegter genomineerd 
voor College Award   
Koning Willem I College
Het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch reikt dit jaar weer drie 
Koning Willem I College Awards uit aan de studenten die er het meest uit-
springen: één voor Vakmanschap, één voor Innovatie en één voor bijdrage 
aan de Community. Want alle talenten tellen! Op woensdagavond 5 juni 
worden alle 21 genomineerden in het zonnetje gezet en wordt bekendge-
maakt wie de Awards gewonnen hebben. Ook wordt één winnnaar de Stu-
dent van het Jaar 2013. David Salwegter (20) uit Nuenen is een van die 21 
genomineerden.

David is de eerste student van de afde-
ling International Studies die zijn 
mbo-diploma én zijn English BTEC 
Diploma in Business in maar tweeën-
half jaar heeft behaald, en dat ook nog 
met uitstekende resultaten. Hij startte 
later in de opleiding en mocht de op-
leiding versneld doen. Hij is serieus, 
zelfstandig, zeer gemotiveerd en heeft 
inzicht. Hij werkte al veel buiten zijn 
opleiding en stage om zo financieel 
onafhankelijk te zijn. Inmiddels is hij 
begonnen met de hbo-opleiding Ac-

counting en Bedrijfseconomie. Ko-
mend schooljaar wil hij met de oplei-
ding Accounting beginnen. Duaal, 
zodat hij werkervaring op kan doen en 
geld kan verdienen. Hij heeft namelijk 
één grote droom: helikopterpiloot 
worden! En dat is een dure opleiding.

David Salwegter

Crijnsdag
Jongstleden vrijdag 24 mei stond de 
Crijnsschool in het teken van theater! 
De Crijnsdag begon met een leuke 
voorstelling van een mimespeler. Dit 
was erg grappig. Alle kinderen waren 
deze dag in verschillende landen te-
recht gekomen. Zo waren de kinderen 
van groep 0/1 A in Canada als pingu-
in, groep 0/1 B in Denemarken als Vi-
king, groep 2 in Nederland, groep 3 in 
Afrika als allemaal dieren, groep 4 in 
Frankrijk als mimespeler, groep 5 in 
Amerika als cowboy, groep 6 in Spanje 
en groep 7/8 was in Italië in het res-
taurant. Als afsluiting hebben  alle 
groepen nog een mooie voorstelling 
gegeven aan de ouders/verzorgers. 
Het was weer een geslaagde dag!

College Nuenen laat 
zondagopenstelling vrij
Het college van Nuenen gaat de raad een ontwerp voorleggen voor een nieu-
we verordening over de zondagopenstelling van winkels. Bij de nieuwe 
regeling schrijft de gemeente winkeliers niet meer dwingend voor of ze op 
zondag wel of niet open mogen zijn.
Het voorstel voor een nieuwe ver-
ordening hangt samen met een 
wetsvoorstel over de Winkeltijden-
wet, dat op 28 mei in de Eerste Ka-
mer wordt behandeld.
Het voorstel van het college is on-
der meer gebaseerd op een enquête 
onder winkeliers en een peiling on-
der de Nuenense inwoners.
De inwoners gaven in grote meer-
derheid aan voorstander te zijn van 
zo veel mogelijk winkels op zondag 
open.

Winkeliers waren verdeeld. Met 
name de supermarkten willen op 
zondag open zijn. Veel kleinere 
winkels zouden echter het liefst de 
huidige regeling met twaalf koop-
zondagen voortzetten.

Het college stelt een regeling voor, 
waarbij zo veel mogelijk met de be-
trokken belangen rekening wordt 
gehouden. De gemeente biedt de 
winkeliers aan de ene kant veel vrij-
heid. Aan de andere kant wordt 
met name aan de kleinere winkels 
begeleiding aangeboden bij het 
sluiten van een zogenoemd ‘Koop-
zondag-convenant’. In zo’n conve-
nant zouden de winkeliers dan op 
vrijwillige basis jaarlijks afspraken 
kunnen maken, die vergelijkbaar 
zijn met de huidige regeling van de 
koopzondag. Ze zouden dan ook 
voor minder of juist meer koop-
zondagen kunnen kiezen.

Het raadsvoorstel wordt op 27 juni 

in de gemeenteraad behandeld. 
Daaraan voorafgaand zal de Com-
missie ABZ/FIN zich op 6 juni over 
het voorstel buigen.
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dag zelf verantwoordelijk voor uw 
kind(eren), het halen en brengen en 
voor het eten.

Stormbaan tijdens de Buitrenspeeldag.

Sponsortoernooi RKVV 
Nederwetten groot succes
Vrijdagavond 24 mei stond bij RKVV Nederwetten in het teken van de spon-
soren. Het voetbaltoernooi waaraan alle sponsoren van de club kunnen 
deelnemen werd ook dit jaar weer afgesloten met een mooie feestavond. Dit 
jaar stonden er maar liefst 18 teams klaar om te strijden om de 1e plaats en/
of de sportiviteitprijs.

Twirlwedstrijd Showkorps 
O&V in Nuenen
Zaterdag 1 juni organiseert Showkorps O&V Nuenen voor de derde keer een 
twirlwedstrijd. Vanuit het hele land komen verschillende twirlverenigingen naar 
sporthal De Hongerman om onder leiding van de NBTA (National Baton Twir-
ling Association ) de strijd aan te gaan. De verschillende solo-, duo- en teamop-
tredens worden beoordeeld door een deskundige jury. Ook de majorettes van 
Showkorps O&V Nuenen, getraind door Krystle Hollander, doen in deze catego-
rieën mee. De wedstrijd begint om 10.00 uur en de prijsuitreiking wordt om 
15.30 uur verwacht. Iedereen is van harte welkom om de deelnemers aan te 
moedigen. De entreeprijs is € 4,50 voor volwassenen en € 2,00 voor kinderen.

Wijziging startplaats 
bij Wandel Sport 
Vereniging Nuenen 
 
De startlocatie voor de zondagmorgen- 
en woensdagavondwandeling bij de Nu-
enense wandelsportvereniging WSV is 
in de maand juni de ingang van de ten-
nisvelden op sportpark De Lissevoort. 
Op zondagmorgen om 09.00 uur en op 
woensdagavond om 19.00 uur vertrek-
ken 2 groepen, ieder in een eigen tem-
po, voor een sportieve wandeling van 
maximaal 2 uur door de mooie Nuenen-
se omgeving. Iedereen is welkom om 
ook eens vrijblijvend mee te wandelen. 
Vooraanmelden is niet nodig, men kan 
zich melden op de startlocatie. Meer in-
formatie op www.wsvnuenen.dse.nl of 
mail naar joke_wsv@hotmail.com.

1 en 2 juni: 
Gerwens GezelligheidsToernooi 
In de afgelopen jaren is het “Gerwens GezelligheidsToernooi” oftewel “Het 
GGT” uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend voetbalevenement. Dit jaar, 
in het weekend van 1 juni en 2 juni, wordt het voetbaltoernooi bij voetbal-
vereniging RKGSV te Gerwen alweer voor de 13e keer georganiseerd.

De deelnemende teams van dit jaar 
waren: VA Toppers, Wiltin, tweewie-
lercentrum Paul vd Broek, ONS instal-
latietechniek, autobedrijf van den 
Berk, Leenders RVS, ETB van Keulen, 
installatiebedrijf van Genugten, Hees-
been attractieverhuur, RBB signing, 
BAN bouw, St Jans veranda's, SG Ho-
veniers, Hair&there, loodgietersbe-
drijf Renders en Bunthof bouwservice.

In de finale bleek dat VA Toppers we-
derom de beste was, ze wonnen de fi-
nale van Renders en prolongeerden zo 
de titel. De belangrijkste prijs -name-
lijk de sportiviteitprijs- werd gewon-
nen door Leenders RVS. 

Namens de sponsorcommissie van de  
RKVV Nederwetten dank aan allen die 
deze avond mogelijk hebben gemaakt. 

Volgens de organisatie ligt de kracht 
in het ons-kent-ons karakter. In de be-
ginfase van het toernooi in de jaren 
90, werden er teams door heel Neder-
land uitgenodigd. Zo zijn Heeren-
veen, Breda, Apeldoorn, Amsterdam 
en Zwolle naar alle tevredenheid ook 
al deelnemers geweest, maar door de 
vele inschrijvingen uit de regio kreeg 
het GGT een gezellig “ons-kent-ons” 
karakter. Nagenoeg alle deelnemers 
kennen elkaar waardoor de sfeer op 
het toernooi heel erg gezellig is. Ech-
ter, dit jaar zullen we nieuwe voetbal-
vriendjes en -vriendinnetjes maken 
met teams vanuit het buitenland.

Ook door de aanpassing dat een team 
altijd dient te bestaan uit tenminste 1 
vrouwelijke speler is een geweldige 
zet geweest. Dit jaar zijn er deelne-
mers van o.a. voetbalvereniging RKSV 
Nuenen, HVV, Gemert en RKGSV. 
Daarnaast is er dit jaar ook een in-
schrijving vanuit Duitsland en België 
ontvangen. 

Het GGT is in het weekend van 1 en 2 
juni toegankelijk voor iedereen en de 
entree is natuurlijk gratis. Voor de kin-
deren is er een speeltuin en een lucht-
kussen. Het evenement vindt plaats op 
het sportpark aan de Polder te Gerwen.

Voetbal

2 juni:    
Fietsspektakel Mariahout
Mountainbikeclub Bzet De Bosduvels organiseert een gecombineerd fiets-
spektakel voor MTB (30, 45, 55 en 70km) en Wegtoertocht (60 en 110 km). 
Het MTB spektakel voert door het Mariahoutse landschap, slingerend langs 
velden, over onverharde paden en langs pittoreske slootjes en vergezichten 
met daarin opgenomen diverse single tracks.

De wegtoertocht renners worden verwend met een schitterende tocht door het 
Brabantse landschap, waarbij dit jaar ook weer twee startplaatsen zijn opge-
steld,  bij de Oranjebar in Mariahout (60 en 110 km) en Sportpark "de Kranen-
hof" in Escharen (60 en 110 km). De overige tochten starten alleen vanaf  Maria-
hout. Voor de tocht inschrijving wordt de NTFU tarieven toegepast. Het 
inschrijven start vanaf 07.30 uur voor de lange afstanden (Weg 110 km, en MTB 
70 km) en de overige tochten starten vanaf 08.00 uur. 
Voor alle tochten geldt dat er een prima verzorgde pauzeplaats is, en voor de 
Mountainbikers is er een afspuitgelegenheid voor de fiets ingericht.

Voor meer informatie zie www.debosduvels.nl.

Stichting Leefbaar Gerwen 
organiseert een lange 
fietstocht naar de H. Eik
Voor de echte liefhebbers organiseert de Werkgroep Leefbaar Gerwen op 
vrijdag 31 mei een zogenaamde lange fietstocht. Op andere vrijdagen zijn 
de uitgezette tochten beduidend korter. Het vertrek van de 60 km lange 
tocht is gepland om 9.30 uur vanaf  Den Heuvel in Gerwen. De tocht gaat via 
Best, vliegveld en over de Oirschotse Heide naar de H. Eik. Theo de Louw 
organiseert deze tocht. Onderweg wordt er gestopt voor koffie, lunch en 
zijn er voldoende sanitaire stops. Via Velder, Liempde, De Vleut en Son 
fietst de groep weer naar Gerwen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Wekelijkse inloop
Op maandag 3 juni wordt er tijdens de wekelijkse inloop in “Den Heuvel’ voor-
lichting gegeven over gezonde voeding door een diëtiste. Wat is gezonde voe-
ding, wat kun je het beste eten als je ziek bent, wat is goede voeding voor op-
groeiende jeugd. En hoe val je verantwoord af. Deze middag begint om 13.30 uur. 
Daarbij is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Vooraf aanmelden niet 
nodig. Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-41102625.

Nuenense jongens 
kampioen Zuid 
met jeugdteam 
Oranje Zwart
De twee Nuenense jongens Simon 
Bongers en Tjep Hoedemakers heb-
ben afgelopen week met Oranje 
Zwart jC1 (t/m 14 jaar) de nationale 
distictsbeker hockey gewonnen. 
Het toernooi voor de districtsbeker 
Zuid-Nederland  werd gedurende 
drie dagen georganiseerd met de 
beste 20 jeugdteams van Nederland. 

Op de velden van hockeyclub Kampong 
in Utrecht werd  tijdens de afsluitende 
kruisfinales achtereenvolgens gewon-
nen van Nijmegen en Huizen in een zin-
derende finale. Simon en Tjep zijn bij 
HC Nuenen in de mini’s begonnen en 
hebben beiden afgelopen jaar de over-
stap gemaakt naar Oranje Zwart. Afge-
lopen zaterdag werden ze tevens kampi-
oen van Zuid-Nederland en mogen 
daardoor met de kampioenen van de 5 
andere districten op 8 en 9 juni deelne-
men aan de Nederlandse Kampioen-
schappen. 
Simon en Tjep met hun beker als kam-
pioen van Zuid-Nederland.

KNVB onderscheidingen voor 
4 EMK-leden
Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van EMK werden 4 
leden (samen 198 jaar lid van EMK) onderscheiden voor hun verdiensten. De zil-
veren waarderingsspeld was voor: Jan Janssen, Henk Janssen en Piet Leenders.  
De gouden waarderingsspeld voor: Piet van de Laar.

Triathlon

Hockey

5e Kids Society Erica 
Scholieren/ouder 
Triathlon Nuenen
Vanaf deze week is de inschrijving voor 
de 5e Kids Society Erica Scholieren/ou-
der Triathlon Nuenen van 30 juni 2013 
geopend. Alle scholieren uit groep 5 t/m 
8 kunnen meedoen.
Gestart wordt op zondagmorgen om 
10.00 uur. Samen met een ouder, een 
sportieve oom of tante beginnen de scho-
lieren met 150 meter zwemmen op 
strandbad Enode. Daarna wordt er ge-
fietst naar het dorp en nog 1 kilometer 
hard gelopen.
Voorafgaand aan de triathlon organiseert 
Kids Society Erica samen met de Dolphin 
triathlon Nuenen een drietal clinics. Sa-
men wordt ook het parcours verkend.
Het inschrijfgeld voor deze dag met clinic 
bedraagt € 2,50 per persoon. 
Inschrijven kan door te mailen naar 
nuenen.triathlon@gmail.com onder 
vermelding van naam en  telefoon-
nummer.

De winnaars van het sponsortoernooi, VA Toppers.

Van links naar rechts: De Heer Timmermans (KNVB), Tonnie en Piet Leenders, 
Nel en Henk Janssen, Jan en Mieke Janssen, Piet en Anita van de Laar. 

Wielersport

Nationale Buitenspeeldag
Jongerenwerk LEVgroep organiseert zeskamp
Kun jij een team samenstellen van tenminste vijf mannen of vrouwen, ben 
je niet bang te vallen, vies te worden, te winnen of te verliezen dan ben je 
welkom op 12 juni van 13.30 tot 16.30 uur op de stormbaan op het school-
plein bij de Dassenburcht. Jacob Catsstraat 1-3. Deelname is gratis.

Aanmelden kan door een mail te stu-
ren met de naam van het team en de 
namen en leeftijden van de deelne-
mers naar: mark.vandenboomen@le-
vgroep.nl of te bellen naar tel. 
0641037220.
Ouders die willen helpen kunnen zich 
via bovenstaand emailadres of tele-
foonnummer ook aanmelden. Opge-
ven kan tot 10 juni.
 
Voorwaarden
De Buitenspeeldag is een openbare 
aangelegenheid. Als ouder bent u die 
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Zaterdag 1 juni slaan Jan Linders 
en Club Sam de handen inéén
Bedrijfsleider Bas de Boer: “We willen de kinderen met een beperking spe-
lenderwijs samen laten komen met de kinderen zonder beperking, ook 
samen kunnen deze kids een fantastische dag hebben”. Ouders die op zater-
dag 1 juni tussen 13.30 en 16.00 met hun kinderen boodschappen komen 
doen bij Jan Linders wacht een waar uitje voor hun kinderen.

Er zullen diverse activiteiten in en 
buiten de winkel te doen zijn. Er 
kunnen koekjes gebakken worden 
in de bakkerij, er kan buiten ge-
speeld worden op het MEGA 
springkussen, er kan een drankje 
met iets lekkers genuttigd worden, 
er kan worden geverfd of heb je zin 
om je eigen groentesoep te maken 
in een speciale keuken midden in de 
winkel.

Waar is het keske van    
de Keskesboom?

Rondje van d’n Burger met de burger

Burgemeester Houben vindt het 
dan ook belangrijk (en erg leuk) om 
veel en vaak te praten met de men-
sen 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 be-
perken tot toevallige ontmoetingen, 
gaan we ze een beetje organiseren. 
Een paar keer per jaar wil de burge-
meester een soort Rondetafelge-
sprek houden met inwoners, wie er 
maar wil.

Start in Gerwen
De eerste keer vindt het gesprek 

Tropische temperaturen op de 
Dassenburcht
Vorige week donderdagmiddag waren er waarschijnlijk tot in de wijde omtrek 
van basisschool De Dassenburcht Braziliaanse klanken van trommels, fluitjes en 
bekkens te horen afgewisseld door Spaanse gitaren, piratenliederen en Afri-
kaans gezang. De vele aanwezigen die op deze swingende geluiden af waren ge-
komen, werden getuige van een swingend eindoptreden van alle groepen op de 
jaarlijkse theaterdag van de school. De hele dag hadden de kinderen met hun 
eigen groep flink geoefend op zang, dans en het bespelen van instrumenten in 
de workshops onder leiding van het inspirerende theatergezelschap Samba Sa-
lad. Tussendoor maakten de groepen maskers en andere attributen en werd er 
volop geschminkt. Met als resultaat een kleurrijk, spetterend eindspektakel met 
Flamenco, Samba, Salsa en andere wereldmuziek. Het enthousiasme van de op-
tredende kinderen sloeg al snel over op het publiek. Bij deze swingende klanken 
kon niemand stil blijven zitten. En zo kwam het dat hoewel het buiten wel herfst 
leek, de temperatuur en het temperament binnen naar tropische waarden steeg. 
Een zeer geslaagde dag waarop menig nieuw muzikaal, zang- of danstalent is 
ontdekt. Maar bovenal een geslaagde dag door het plezier in het samenwerken 
dat de kinderen lieten zien. De zomer is ingeluid!

Wat is de leukste 
snackbar van de 
gemeente  
Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten?
Iedere snackbar heeft zijn eigen sfeer, 
specialiteiten en klantenkring, maar 
wat is nu de leukste snackbar van de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten? Dat bepalen de inwoners van 
de gemeente nu zelf door een stem uit 
te brengen op www.leukstesnackbar.
nl. Bij het uitbrengen van een stem 
maakt men direct kans op leuke prij-
zen, zoals een tablet of een wellness-
dag voor 2 personen. Daarnaast 
wordt KiKa gesteund.

Stemmen
Er kan gestemd worden op alle snack-
bars en de winnende snackbar vertegen-
woordigt de gemeente Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten in de landelijke finale-
ronde. Daarin maakt de Leukste Snack-
bar van de gemeente kans op de titel van 
de Leukste Snackbar van Nederland. 
Het uitbrengen van een stem is gratis en 
dankzij de partners van de verkiezing is 
iedere stem ook nog eens geld waard 
voor KiKa. Stemmen is kosteloos. Iede-
re stem waarbij toestemming wordt ge-
geven voor het ontvangen van de 
nieuwsbrieven van de partners van de 
verkiezing, levert € 0,05 op voor KiKa. 
Dit goede doel zet zich in voor de strijd 
tegen kinderkanker. Stem nu! Er kan tot 
en met 7 juli 2013 worden gestemd op 
alle snackbars in de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten via 
www.leukstesnackbar.nl

 
Het kan allemaal op zaterdag 1 juni a.s.
De begeleiders van Club Sam zullen 
alle activiteiten begeleiden en zullen 
samen met de kinderen van Club Sam 
zorgen dat uw kinderen een leuk mid-
dagje uit hebben.
Club Sam en Jan Linders nodigen u 
dan ook bij deze uit te komen spelen 
op zaterdag 1 juni tussen 13.30 en 
16.00 uur. Dat is nog eens onbezorgd 
boodschappen doen.

Jan Linders: Boodschappen doen met uw kinderen wordt een uitje

 Vacaturebank vrijwilligers Week 22

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

Game Fair, outdoorbeurs voor 
jagers en buitenmensen 
Op 31 mei en 1 en 2 juni vindt in Nuenen de jaarlijkse Game Fair plaats op 
het landgoed van Hotel Restaurant De Collse Hoeve. Deze outdoor beurs is 
een ontmoetingsplaats voor jagers en buitenmensen. Centraal staat het bui-
tenleven in al zijn facetten: country- en outdoor living, jacht, paarden, hon-
den, kleding, sieraden, enzovoort. 

Traditiegetrouw zullen jachthoorn-
blazers deze negentiende editie van de 
Game Fair openen. Op het program-
ma staan tal van demonstraties die het 
buitenleven uitdragen en versterken. 
Zo zijn er diverse honden te zien die 
voor verschillende jachtvormen wor-
den gebruikt, zoals teckels, zweethon-
den, staande jachthonden en apporte-
rende honden. Zondagmiddag geeft 
het Nederlands Riddergenootschap 
Sint Hubertus een presentatie. Valke-
rij Equipage Jacoba van Beieren brengt 
met een jubileumtentoonstelling 25 
jaar valkerijgeschiedenis in beeld. 
Shows met valken, buizerds, arenden 
en uilen laten de bezoekers van dicht-
bij zien hoe roofvogels in de natuur tot 
jagen komen. Ook is op de Game Fair 
een groot aantal standhouders verte-

genwoordigd, met een aanbod gericht 
op de outdoor lifestyle. Daarnaast is er 
veel aandacht voor voorlichting.
  
De Game Fair is ontstaan in de jaren 
zeventig. Initiatiefnemers waren en-
kele enthousiaste buitenmensen die 
besloten de fair naar Engels voorbeeld 
in Nederland te introduceren. Inmid-
dels is de Game Fair uitgegroeid tot 
een outdoor evenement van formaat: 
het trekt jaarlijks 15.000 tot 20.000 be-
zoekers.
Natuurbeheer is van cruciaal belang 
voor een evenwichtige leefomgeving. 
‘Natuur in evenwicht’, dat is wat de or-
ganiserende Stichting Game Fair Ne-
derland uitdraagt. De jacht speelt 
hierin een belangrijke rol en komt 
ruim aan bod tijdens de Game Fair.

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 wil-
len praten.

U begrijpt: een Ronde tafel is niet 
oneindig groot. We willen het ge-
sprek beperken tot 4 a 5 deelne-
mers. 
Als er zich meer mensen aanmel-
den geldt: wie het eerst komt…. 

D’n Burger, in de Nuenense volksmond de verkorte naam voor de burge-
meester. De burgemeester kan echter geen burgemeester zijn zonder de 
burgers, de inwoners van Nuenen. Daar ‘doet hij het voor’. 

Langs het Kremerspad, op de kruising 
met het Varenpad en De Vlos, staat 
een grote oude eik. Ooit stond de 
boom tussen de weilanden, nu staan 
er huizen omheen. Deze zogenaamde 
Keskesboom is vernoemd naar het 
keske (kastje) dat altijd aan de boom 
hing. In dat keske zit een Mariabeeld-
je. In vroeger tijden brachten kinderen 
er een bloemenhulde of deden er een 
gebedje als ze langskwamen. Nu is al 
enige tijd dat keske met Maria ver-
dwenen, aldus een buurtbewoner. Wie 
weet waar het is gebleven?

Waarom het keske ooit is opgehangen, 
is niet helemaal duidelijk. Het zou in 
1948 geplaatst zijn naar aanleiding 
van de emigratie van de familie Dren-
ters-Pijs naar Canada. Een ander ver-
haal zegt dat het geplaatst is in 1945 
door kapelaan Tilman. 

Weet iemand meer over de Keskes-
boom of waar het keske is, mail dan 
naar: redactie@ronddelinde.nl.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders



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.

Vincent v. Goghstraat 36, Nuenen Tel.: 06 - 22 11 80 46 

www.morethanbags.nl

Glamorous - Glitz & Glam - Jacky Luxury - Silvian Heach - Amy Gee - Ibana Rouge 
Josh V - Relish - Phard - Rinascimento - Sapp - Lott - Mi Moneda - Biba - Oozoo - IKKI

3 jaar

*Uitgezonderd hoog zomer collectie en basis*Uitgezonderd hoog zomer collectie en basis*Uitgezonderd hoog zomer collectie en basis*Uitgezonderd hoog zomer collectie en basis

VANAF VANDAAG 

20% 
KORTING 
OP ALLE KLEDING*

NIEUWE COLLECTIE 

MI MONEDA

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

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

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

Dagelijks verse
(geschilDe) asperges

& aarDbeien

een groot assortiment tuinplanten 
- hangpotten & groenteplanten

DE HUUFKES 29, NUENEN
T  040 - 284 12 22  WWW.KURA.NL

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

VOORJAARSVOORDEEL
* VERLAAGD BTW tarief

* GRATIS INSECTENHORREN 

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

+

CARAVAN & CAMPERACTIE
Maak nu een afspraak voor een 
onderhoudsbeurt of voor een 
schadereparatie aan uw caravan 
of camper en u ontvangt bij ons 
als nieuwe klant:

             GRATIS 

    Makra was-setje
              GRATIS     exemplaar KCK

op onderhoud of schadeherstel 
aan uw caravan of camper

10  % 
KORTING

◆  verkoop
◆  service
◆  brandstof

◆  onderhoud
◆  schadeherstel
◆  óók voor caravans

Europalaan 2  ◆  5674 CA  Nuenen  ◆  telefoon 040-2831774  ◆  www.wildenberg.nl

Werving & Selectie ■  Uitzenden ■  Payrollen

Elektro ■  Metaal ■  Werktuigbouwkunde ■  Machinebouw

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

MHPD helpt je op weg
naar een baan!

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

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

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

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

Vanaf €14,50 per persoon Vanaf €19,50 per persoon

Vanaf €29,50 per persoon

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Uit d’n hoek…

Nuenen krijgt Eindhoven erbij

Het is voor alle gemeenten het beste als Eindhoven bij Nuenen wordt gevoegd. 
Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport van de Commissie Herindeling 
Herzien. In opdracht van de gemeente Nuenen onderzocht deze commissie alle 
voor- en tegenargumenten rond gemeentelijke herindelingen, fusies en annexa-
tie in Zuidoost Brabant.
 Belangrijkste argument voor deze herindeling is volgens de commissie 
de naamgeving. De gemeente Nuenen omvat namelijk ook de dorpen Gerwen 
en Nederwetten en wordt daarom vaak afgekort tot Nuenen c.a.(cum annexis). 
Dat betekent zoveel als Nuenen met toebehoren. ‘Dus is het veel logischer om 
Eindhoven bij Nuenen te voegen’, aldus de commissievoorzitter. De nieuwe 
naam zou dan worden: Groot Nuenen c.a. Onder het nieuwe ‘toebehoren’ van 
Nuenen valt dan in ieder geval Eindhoven. Op termijn kunnen ook Geldrop, Mier-
lo en Son worden toegevoegd.
 In de plannen van de commissie wordt Eindhoven bestuurlijk gezien 
weer teruggebracht naar de situatie van vóór 1920 en opgesplitst in de oor-
spronkelijke dorpen Gestel, Stratum, Strijp, Woensel, Tongelre en natuurlijk Eind-
hoven. Het is nog onzeker of ook Blaarthem en Vlokhoven weer een eigen deel-
dorp worden. Als alle plannen volgens schema verlopen, zal de nieuwe 
gemeente Groot Nuenen c.a. in 2020 een feit zijn, exact honderd jaar na de vor-
ming van Groot Eindhoven. Er is in Eindhoven inmiddels een actiecomité opge-
richt tegen de plannen, Gebed zonder Eindhoven.
 Leuke bijkomstigheid voor de gemeente Nuenen: het wordt met terug-
werkende kracht het enige dorp dat ooit de Europa Cup I heeft gewonnen.

Edwin Coolen

Citaat van de Week

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

‘De zwakke mens imiteert kracht door onbeleefd te zijn.’

Eric Hoffer – 
schrijver, filosoof (1902-1983)Een gezellige kunstbelevenis

Op 15 en 16 juni wordt in het atelier “Spelenderwijs” en in de Japanse tuin 
aan de Papenvoort 10a een expositie gehouden van de schilderwerken van 
Erika Merks, Carla Theunissen en Daan Verbaan. Op zaterdag 15 juni 
geopend van 14.00 uur tot 22.00 uur en op 16 juni van 14.00 uur tot 18.00 
uur. Entree is gratis.

als hout, zand en metaal.
In 2012 behaalde zij haar diploma 
olieverfschilderen aan de Kunstaca-
demie in Arendonk (Belgie), waar 
zij zich momenteel toelegt op “de ei-
gen boodschap”. Erika werkt zowel 
thuis als in de amateur schildergroep 
“met Potlood en Penseel”.

Daan Verbaan
Daan heeft al een lange schilderhisto-
rie met hink stap sprong door de tijd. 
Op zijn zwerftochten rond zijn 17de 
jaar (dus rond 1947) illustreerde hij al 
zijn verslagen met pentekeningen. 
Tijdens zijn trektochten in de bergen 
rond 1970 maakte hij schetsen over 
de overweldigende natuur, impressio-
nistisch van aard en stijl. Aansluitend 
ging hij over op schilderen met olie-
verf. Jaren later meldde hij zich aan 
bij Potlood en Penseel en schildert 
daar nu zo’n 6 jaar. Hij vindt zich 
zelf geen kunstenaar. Zijn schilde-
ren is een worsteling met zijn emo-

Chris Eeuwhorst lijsttrekker VVD 
bij Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Tijdens de Algemene Leden Vergade-
ring van de VVD Nuenen, op 22 mei, 
werd de heer Chris Eeuwhorst met al-
gemene stemmen gekozen tot lijst-
trekker van de VVD voor de Gemeen-
teraadsverkiezingen van 2014.
 
Met deze benoeming spreekt de VVD 
haar waardering uit voor de kennis en 
ervaring alsmede de opstelling en bij-
drage van de Heer Eeuwhorst. Met de-
ze benoeming wordt ook de continuï-
teit van het beleid van de VVD Nuenen 
gewaarborgd. 

Voor de VVD zijn een gezonde finan-
ciële gemeente en de opstelling van de 
VVD "zicht en inzicht in de grote lij-
nen van het gemeente beleid" belang-
rijke punten. 

Zie voor meer informatie: 
www.nuenen.vvd.nl Chris Eeuwhorst VVD lijsttrekker

Nieuwe  voorzitter 
CDA-Nuenen c.a.
         
Vanwege zijn werk als CDA-fractie-
voorzitter treedt Tom van den Boo-
men als voorzitter van het CDA-
Nuenen c.a. terug. Hij wil zich vol-
ledig kunnen inzetten voor het 
CDA-fractiewerk. 

De voorzitterstaak wordt vanaf 24 mei 
2013 waargenomen door Peter Hen-
drickx, huidige vicevoorzitter van het 
CDA-bestuur in Nuenen.
Tijdens de eerstvolgende ledenverga-
dering kiest het CDA zijn nieuwe 
voorzitter. 
Het CDA-bestuur Nuenen c.a. bestaat 
op dit ogenblik uit de volgende perso-
nen: 
Peter Hendrickx, vicevoorzitter. Jan 
Peeters, penningmeester. Lies de Laat, 
secretaris. Emile Drenth, lid. Gerrit-
Willem de Jong, lid. Hille Nota, lid.

Ingezonden brieven
De gemeente Nuenen is van plan om gemeentegroen te verwijderen om daar-
voor in de plaats gras te zaaien. Het idee is dat dit goedkoper is omdat het 
onderhoud minder geld kost. Het standpunt dat de groenstroken (te) duur 
zijn is onjuist. Natuur afmeten aan de onderhoudskosten is een zeer onvolle-
dig uitgangspunt. Het laat volledig buiten beschouwing welke waarde de na-
tuur van zichzelf heeft voor mens, dier en milieu. Egels leven in het struikge-
was. Vogels kruipen er weg en maken er hun nesten. Noodzakelijke insecten 
leven er. Waaronder de bij, waar het erg slecht mee gaat. De vlinderstand is 
slecht, ook de vlinders en de rupsen hebben verschillende planten nodig. Al 
deze planten en struiken worden weggehaald. Deze zijn waardevol. Dat mag 
niet gebeuren!

Daarnaast worden er kosten gemaakt die onnodig zijn. Schoffelen bijvoor-
beeld, maakt het bodemleven kapot. Het is beter om dat niet te doen. Dat 
scheelt ook geld aan onderhoud. 
Daarnaast is de manier waarop er onderhoud wordt gepleegd onnodig: soms 
wordt er een week lang steeds opnieuw hetzelfde stukje geschoffeld (om maar 
een voorbeeld te noemen). Dan lijkt er meer sprake te zijn van werkverschaf-
fing dan van het plegen van noodzakelijk onderhoud.
Bladeren worden uit de tuintjes gehaald. Dat wegruimen kost geld. Maar het 
is beter om het blad te laten liggen: het is gratis voeding voor de bodem. Daar-
naast kruipen er beestjes in weg en hebben daarin hun nest. Wellicht is snoei-
en noodzakelijk, maar gras zal ook gemaaid gaan worden. 
Maar ook al zou het snoeien meer kosten als het maaien van het gras, dan 
laat dat onverlet dat deze bermen en gemeentetuinen met de diverse planten 
en struiken van groot belang zijn voor de daarin levende dieren. Die waarde 
zou voorop moeten staan.

Wellicht dat u van mening bent dat u niet meer terug kan omdat er al over-
eenkomsten zijn gesloten met verschillende aannemers. Dat hoeft echter geen 
probleem te zijn. Er zijn genoeg werkzaamheden in Nuenen te verrichten die 
wel zinvol zijn. Zo is daar het ruimen van zwerfvuil. Er zijn diverse projecten 
in Nuenen waar aannemers/loonwerkers voor nodig zijn.
Als u het belangrijk vindt dat mensen uit sociale werkplaatsen, die door-
gaans het groenonderhoud voor hun rekening nemen, een plek in onze sa-
menleving dienen te behouden, dan siert u dat! Maar voor hen is er voldoen-
de ander werk. Denk aan het zwerfvuil door heel Nuenen. Circa 50% van het 
zwerfvuil beland in oceanen. Wordt gegeten door vogels en vissen. Deze die-
ren sterven of worden gevangen en door de mens gegeten en zo heeft (plastic) 
afval al een plaats gekregen in onze voedselketen. Dat is iets wat we niet wil-
len. Het ruimen van zwerfvuil kan daar dus een steentje aan bijdragen. Maar 
dit is slechts een voorbeeld van andere werkzaamheden.
Door vele natuurbeschermingsorganisaties wordt hard gewerkt om de terug-
gang van diverse vogels en insecten zoals vlinders en de bij te keren. Daarvoor 
is behoud van alle natuur die we hebben van groot belang. Het is belangrijk 
om, voor er natuur wordt vernietigd, te kijken naar de noodzaak daarvan. Al 
het groen dat we hebben draagt ook bij aan vermindering van luchtvervui-
ling. 
Om die reden wil ik u verzoeken om het vernietigen van het struikgewas en de 
planten in het diverse gemeentegroen te staken.
Als er lezers zijn die het hiermee eens zijn en gezamenlijk mee willen optrek-
ken voor het laten horen van een krachtig protest, kunnen zij zich melden via 
r.oors@zonnet.nl 

Echte Nuenenaren gezocht
Zoals u weet zit de gemeente Nuenen in zwaar weer. De belangrijkste reden 
waarom ik, als product van Nuenen c.a., politiek actief ben geworden is om te 
zorgen dat Nuenen UIT de top 10 van duurste gemeenten van Nederland 
komt. Helaas ben ik daarin nog niet geslaagd. Ondertussen weet ik dat wij als 
CDA Nuenen dat niet alleen kunnen. Wij hebben uw hulp hierbij nodig. Van-
daar deze oproep aan de “”echte”” Nuenenaren om ons mee te helpen en te 
voeden met ideeën HOE ons mooie Nuenen Dwers in plaats van in de top 10 
van duurste, in de top 3 van BESTE gemeenten in Brabant te krijgen. Alle se-
rieuze reacties krijgen van ons persoonlijk bericht. Namens het CDA Nuenen 
DWERS, bijvoorbaat dank voor uw hulp.

Ir. Tom van den Boomen, 
Fractievoorzitter CDA Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

06-20 97 76 92. www.cdanuenen.nl

Dorpsraad Lieshout, start eigen Repair Café
De Dorpsraad van Lieshout organiseert woensdag 19 juni 2013 het allereer-
ste Repair Café van Lieshout. In het Dorpshuis in Lieshout, aan de Groten-
hof 2, 5737CB Lieshout , draait het op 19 juni 2013 allemaal om repareren. 

Tussen 13.30 uur en 16.00 uur staan diverse vaklieden klaar: Elektricien, Naai-
ster, Fietsenmaker, Houtbewerker, iemand voor kleine huishoudelijk elektrische 
apparaten. Zij  helpen gratis bij alle mogelijke reparaties.  Alles wat het niet meer 
doet, is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie. De vaklui in het Re-
paircafe weten bijna altijd raad.
Door repareren te promoten wil de Dorpsraad van Lieshout bijdragen aan het 
verkleinen van de afvalberg. Dat is hard nodig vindt Cees Dekker.  Het Repair 
Café is ook bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in con-
tact te brengen. En te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardighe-
den in de buurt aanwezig zijn. De Dorpsraad van Lieshout wil na 19 juni 2013 op 
regelmatige basis een Repaircafe in Lieshout. Nieuws over data en locatie van de 
komende edities volgt zo snel mogelijk.

Expositie van 
Gerwense 
schildersgroep
Op 9 juni tijdens de Van Goghmèrt in 
Nuenen tonen 4 Gerwense amateur-
schilders hun werk in het pand Berg 
23, tegenover Nune Ville.
De schilders Joke Dekkers , Jo Janssen, 
Diny Thielemans en Marieke de Werd 
schilderen al vijf jaar elke donderdag-
avond bij Thielemans aan de Dungen-
se Kant waarbij ze elkaar adviseren bij 
het gezamenlijk kiezen van onderwer-
pen, kleuren en materiaal. Behalve 
canvas horen ook voorwerpen zoals 
beelden van dieren, vazen en torso’s 
en gebruiksvoorwerpen bij hun artis-
tieke gebied.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Net niet
Elwien Bibbe

Eindhoven is een plaatsje gezakt in de top50 van aantrekkelijkste gemeenten om 
in te wonen. Zo blijkt uit de Atlas voor Nederlandse gemeenten, die onlangs ver-
schenen is. Aan de hand van een 40 tal criteria worden de 50 grootste gemeenten 
met elkaar vergeleken. En ja, eerlijk is dit niet. Want Eindhoven ligt niet bij de 
zee, het van Abbe krijgt veel minder subsidie dan het Rijks, de stad heeft geen 
historisch karakter en dat kan de Dutch Design Week en nog zo veel slimmig-
heid net niet compenseren. Slimmigheid schijnt geen criterium te zijn. Eindho-
ven staat nu op de 17e plek. Onze wat minder opdringerige buurgemeente Hel-
mond is 42e.

Voor Peter Wennink, financieel bestuurder en binnenkort topman van ASML is 
de regio Eindhoven net niet slim genoeg. De TU/e is de kleinste universiteit van 
Nederland en dat maakt die vijver waarin naar wetenschappers gevist kan wor-
den te klein. Te klein dus voor de vestiging van een nano topinstituut gefinan-
cierd door ASML. Hij voelt meer voor Aken. Lees ik in het ED van 24 mei. En 
Aken valt ook in de Brainport driehoek: Aken-Leuven-Eindhoven. We moeten 
ook weer niet te regionaal denken. Maar ook voor Brainport wordt het een ‘net 
niet’. Vier dagen later is de kogel door de kerk: Het nieuwe instituut gaat naar het 
Science Park in Amsterdam.

Gelukkig is Eindhoven nog in de race voor Culturele hoofdstad van 2018. Dus 
daarbij komt al die slimmigheid nog net wel van pas. Over een dorpscompetitie 
wordt in de Atlas helaas niet gerept.

23 Mei was overigens net niet ' de koudste ooit' in deze regio. En dat lees ik alle-
maal in het ED.

Carla Theunissen
Carla heeft tijdens haar periode in 
Roermond bij 3 kunstenaars les ge-
nomen in aquarel, olie- en acrylverf. 
Na haar schilderopleiding in Arendonk 
en diverse workshops en cursussen 
schildert ze nu al 3 jaar bij “Potlood en 
Penseel” in een inspirerende groep on-
der deskundige leiding.
Behalve met (acryl)verf werkt ze 
ook met ribkarton, zand, papier, 
modelleerpasta en andere materia-
len. 

Erika Merks
In 2004 begon Erika met haar zoek-
tocht naar de mogelijkheden die het 
schilderen biedt om vorm te geven 
aan wat er in haar omgaat. Erika laat 
zich inspireren door indrukken die 
zij opdeed bij natuurreizen, waar-
onder zeekayak expedities. Zij 
maakt gebruik van niet alleen olie-
verf en acryl, maar ook van uiteen-
lopende natuurlijke materialen, zo-

ties en hebben meestal iets thema-
tisch. 
In tegenstelling tot zijn dynamische 
aard, stralen zijn schilderijen meest-
al een zekere rust en verstilling uit. 
Wellicht een tegenpool met een 
diep verlangen naar harmonie.

2013

12 tot 21 juli
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Kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

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

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

Vrijdag 31 mei
20.00 uur Feest voor de vrijwilligers van

Parochie Heilig Kruis Nuenen ca, 
pastoraal centrum in Nuenen

Vooraf aanmelden

Donderdag 30 mei
20.00 uur Herinneringsconcert voor 

nabestaanden
H. Clemenskerk, Park Nuenen

Elke maandag 
19.30 uur Kienen in D’n Heuvel Gerwen
14.00-16.00 uur handwerken Jo van 

Dijkhof

Zaterdag 1 juni
EMK Super Saterday sportpark Wettenseind

12:00 uur Voetbalwedstrijd EMK Classics - NBI International
13:30 uur Optreden Showkorps O & V Nuenen 

14:30 uur Jubileumwedstrijd EMK – FC Eindhoven

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

De Vrolijke Samenzang
Regenboogkerk aan de Sportlaan

Zaterdag 1 juni
10.00 uur boekenmarkt Weverkeshof 

10.00 uur Twirlwedstrijden Hongerman 
10:00 uur  Ecotuindagen, Biologische tuin
11.00 uur opening biliotheek Nederwetten

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

Zondag 2 juni
10:00 tot 17:00 uur Beelden in het Park

10:00-18:00 uur Ecotuindagen, 
Biologische tuin Nuenen

11.00-15.00 beeballdag bij HSCN

Zondag 2 juni
12.00 uur Sacramentsprocessie Gerwen
13.00- 17.00 uur expositie Rina Bekkers,

Instituut Zilverschoon

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

Vertrek vanaf TV De Lissevoort

Vrijdag 31 mei
Gala Pleincollege Nuenen

09.30 uur Fietsen met WLG Gerwen, 
Den Heuvel

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

19e Game Fair Nederland
Landgoed Hotel Restaurant 

De Collse Hoeve

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

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:

Elke dinsdag 
19.30 uur Bridge Jo van Dijkhof
09.30-11.30 uur Inloopochtend
Vrouwencentrum “ de Vlinder”

Maandag 3 juni 13.30 uur Voorlichting 
gezonde voeding Inloop Gerwen

19.00 uur IVN wandeling in natuurgebied 
de Boktse Beemden, 

vertrek per fiets vanaf Het Klooster 

Zondag 2 juni 
16.00 uur Beezonder Beez, Gogh Bar 

Nuenen 
Gerwens GezelligheidsToernooi RKGSV

Vrijdag 7 juni 
om ca. 20.30 uur

finish Avondvierdaagse in het park

4 tot en met 7 juni avondvierdaagse
18.00 uur Inschrijving kantine H.S.C.N. 

de Lissevoort Nuenen:
18.30 uur vertrek vanaf Sportpark 

de Lissevoort Nuenen

Zaterdag 8 juni VV EMK
10:00 - 13:30 Open jeugdtoernooi • 14:00 - 16:30 Activiteiten senioren

18:00 - 20:00 Loterij-Koeschijten • 19:00 - 20:30 Reünie oud-leden
20:30 - 01:00 Feestavond senioren

Zaterdag 8 juni
20.00 uur Parkstreet Summerparty

Het Klooster

Zondag 9 juni 11.00-17.00 uur 
Van Goghmèrt Centrum Nuenen 

Expositie tijdens de Van Goghmért 
4 Gerwense amateurschilders, 

pand Berg 23, tegenover Nune Ville

Zondag 9 juni 
15.00 uur Het Blue Planet Harp Ensemble

Brede school Oude Landen, 
Ouwelandsedijk 27

Dinsdag 11 juni
 14.30 uur Toneelclub de Geldroppers

Jo van Dijkhof

Zaterdag 1 juni
19e Van Goghloop en Scholierenloop, Park

Gerwens GezelligheidsToernooi RKGSV
Jocanto Flessenactie

Laco Gymics Superevent, Laco Drietip

Elke donderdag 
19.30 uur Bridge Jo van Dijkhof

12.00-15.00 uur 
Vrouwencentrum “ de Vlinder”

2e hands kledingwinkel

 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 1 juni, 18.30 uur: Woord- en 
communiedienst, muzikale omlijs-
ting, voorganger dhr. J. Haan.
Zondag 2 juni, 09.30 uur: Eucharistie-
viering, volkszang met klein koor, 
voorgangers pastor S. Kuijpers en dhr. 
J. Haan.
Zondag 2 juni,11.00 uur: Eucharistie-
viering, Eerste Communieviering met 
kinderkoor, voorgangers pastor F. 
Groot en past. werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 1 juni, 18.30 uur: Leo Hoens. 
Zondag 2 juni, 09.30 uur: Tineke Her-
mans en Martina van de Donk.
Zondag 2 juni, 11.00 uur: Koos Be-
rendes; Jac Hamers; Joke Schepers-
Cremers en Paul Schepers; Jan en 
Doortje Pasman-Hendriks (vanwege 
sterfdag Doortje); Arnold Backx; Be-
rend en Ans Scholtens; Ad Poulissen; 
Sabine Vermeulen en opa Dirks; Wil-
lem Nagel; Mia van de Akker; Rob 
van de Akker; Suzanne Raymakers-
van de Akker.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 2 juni, 10.00 uur. Voorganger: 
dhr. P. Michiels. Er is kinderneven-
dienst en jongerenviering. Collecte 
voor Kerk in Actie, werelddiaconaat. 
Van Gogh Kerkje 19.30 uur: Taizé-
viering.
Donderdag 6 juni: Open Deur-ge-
spreksochtend om 09.45 uur. ‘Open 
Huis’ vanaf 10.00 uur met koffie en 
thee en vooral: ontmoeting. Voor 
meer informatie: zie de website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 2 juni, 9.30 uur: Woord- en 
Communiedienst, volkszang, voorgan-
gers werkgroepleden.

Misintenties
Jan van Heugten; Martina van Heug-
ten-Swinkels; Wies Evers; Piet Ren-
ders; Ilse Renders.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 2 juni, 11.00 uur: Woord- en 
Communiedienst, parochiekoor, voor-
gangers werkgroepleden.

Misintenties
Wim van Erp en Anna van Erp-Wuij-
tenburg; Dorus Swinkels; Jacqueline 
Bastiaans; Pastor Claes.

Mededelingen
De opbrengst van de sponsoractie 
voor zuster Bonnie heeft maar liefst 
het bedrag van € 1.767,= opgebracht. 
Alle gevers heel hartelijke dank voor 
dit prachtige resultaat.
De opbrengst van de extra collecte op 
1e Pinksterdag voor de Nederlandse 
Missionarissen heeft het mooie be-
drag van € 202,40 opgebracht. Ook de-
ze gulle gevers hartelijk dank.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm van 
de Romeinse ritus”, volgens decreet 

Woensdag 12 juni
Buitenspeeldag

20:30 - 01:00 Feestavond senioren

Vrijdag 14 juni
17.00-19.00 uur Lions 

‘Hollandse Nieuwe’ Festijn voor Club Sam
Auberge Vincent aan het Park in Nuenen

Zondag 2 juni 
14.00-17.00 uur Feest behalen Kwaliteits

systeem,Zorgboerderij 
Krakenburg Olen 50

Summorum Pontificum van paus Bene-
dictus XVI, van 7 juli 2007. De geschie-
denis van de kerk vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.sre.nl.
Donderdag 30 mei: 17.30 Lof; 18.30 H. 
Mis, feest van het Allerheiligst Sacra-
ment. 
Vrijdag 31 mei: 07.15 H. Mis; feest van 
de H. Maagd Maria Koningin; gedachte-
nis H. Petronilla, maagd.
Zaterdag 1 juni: 07.15 H. Mis daarna uit-
stelling tot 09.00 uur. Eerste zaterdag 
van de maand, votiefmis van het Onbe-
vlekte Hart van Maria; gedachtenis H. 
Angela de Merici, maagd.
Zondag 2 juni; 07.00 H. Mis, tweede 
zondag na Pinksteren. 10.30 gezongen 
Hoogmis met sacramentsprocessie; 
plechtige viering van Sacramentsdag.
Maandag 3 juni; Kloosterstilte. 
Dinsdag 4 juni; 17.30 Lof; 18.30 H. Mis, 
feest van de H. Franciscus Carraciolo, 
belijder. 19.30 Geloofsverdieping.
Woensdag 5 juni. 07.15 H. Mis; feest van 
de H. Bonifatius, bisschop en martelaar.
Op zondag 2 juni trekt vanaf 12.00 uur 
de sacramentsprocessie door Gerwen; 
daarna feest in priorij en kerktuin voor 
de deelnemers. 

Nuenens Belang trots op 
nieuwe bestuursstijl
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week Nuenens Belang. 
Dat er sprake is van een nieuwe be-
stuursstijl, merk je al direct uit het be-
sluit van het   nieuwe college van 21 
mei j.l.
De   koopzondagen-regeling blijft en 
het staat de winkeliers   voortaan vrij 
om zelf te bepalen of ze zondags open 
zijn. In verband met de wetswijziging, 
komt er een nieuwe gemeentelijke 
verordening alles onder het motto: 
open en transparant en zonder taboes, 
geheel in lijn met de nieuwe bestuurs-
stijl .
Trouwens het is niet voor niets dat 
Nuenens Belang ervoor gezorgd heeft 
dat in het   verkorte coalitieakkoord/
raads-programma 2013-2014 de vol-
gende passage is opgenomen: punt 10. 
Middenstand. Naast het contact met 
OCN, dient ook het contact met de 
Nuenense middenstand en de  winke-
liers van het Hart van Nuenen en het 
Kernkwartier te worden geïntensi-
veerd. Een goede middenstand zorgt 
voor werkgelegenheid en leefbaar-
heid. Overcapaciteit dient voorkomen 
te worden.
Met dank aan onze fractievoorzitter 
Jacques Leemans die na een toevallig 
gesprek met Ap Duisterhoff  voorzit-
ter van het  Hart van Nuenen erachter 
kwam dat sommige mensen dachten 
dat winkeliers geen ondernemers wa-
ren. Een geheel ten onrechte gedachte. 
Winkeliers zijn net zo goed onderne-
mers als eigenaren van bedrijven. 
Verder ben ik blij dat de nieuwe coali-
tie het voorstel van Nuenens Belang 
heeft overgenomen dat de bepaling 
van de WOZ-waarden transparanter, 
realistisch en zorgvuldiger dient te 
zijn. Dus geen appels met peren verge-
lijken meer.
Wat wij verder willen, is een sociaal, 
stabiel en sterk Nuenen. Hierbij spelen 
de komende verkiezingen van maart 
2014 een belangrijke rol. Dan zijn de 
inwoners van Nuenen aan het woord. 

Ik hoop dan ook dat zoveel mogelijk 
inwoners van Nuenen, Gerwen, Ne-
derwetten en Eeneind, hun stem zul-
len laten horen.

Joost Vereijken, burgerraadslid van 
Nuenens Belang. Info: 06 - 18 45 97 90 
of joost.vereijken@onsnet.nu en 
www.nuenensbelang.nl

Joost Vereijken, 
burgerraadslid voor Nuenens Belang

Plantenwandeling in 
de Boktse Beemden
Op maandag 3 juni nodigt IVN Nue-
nen u uit mee te gaan wandelen in na-
tuurgebied de Boktse Beemden. Een 
kleinschalig landschap, met veel hout-
wallen en vochtige weilanden tegen de 
Dommel aan. Een interessant gebied 
voor vogel- en plantenliefhebbers. 
Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf 
Het Klooster, Park 1 Nuenen. Start 
wandeling iets later vanaf de hoek Ita-
liëlaan / Anconalaan in Eindhoven. 
Laarzen zijn sterk aanbevolen! Deel-
name is gratis, bel voor meer informa-
tie: 040-2421423.

Crafty Gardens 2013 
bij Soontiëns
Handgemaakte en kunstzinnige creaties van eigen bodem. Op zondag 2 juni 
a.s. vindt alweer voor de zesde keer de Crafty Gardens plaats op het buitenter-
rein van Tuincentrum Soontiëns aan de urkhovenseweg in Eindhoven (Ton-
gelre).  De markt begint om 11 uur en duurt tot 17 uur. De toegang is gratis.
Dit jaar staat er weer een dertigtal kra-
men met deelnemers uit verschillende 
disciplines zoals mozaïek, werken met 
textiel, bijzondere sieraden, kleurige 
interieurdecoraties, ambachtelijke 
plantaardige zeep en nog veel meer. 
Ook de imker zal dit jaar weer zijn 
producten aanbieden.
Er worden diverse workshops gegeven 
waaronder een workshop mozaïek en 
een workshop monotype (een grafi-
sche techniek waarmee heel verras-

sende en kleurrijke resultaten bereikt 
kunnen worden).
Nieuw dit jaar is  “Bij tante Betsy's mo-
biele haak-/breicafé” waar haak- en 
breitechnieken kunnen worden opge-
frist of aangeleerd. 
Voor de kinderen zijn er ook verschil-
lende activiteiten. Wie even wil uitrus-
ten kan terecht op het terras voor een 
lekker kopje koffie of thee, een glaasje 
frisdrank en de biologische lekkernij-
en van bakker Meelmuts.
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43 medailles voor 
Z&PV Nuenen bij BZK
Na 2 weekenden Brabantse Zomer Kampioenschappen hangen er 43 medail-
les bij de zwemmers van Z&PV Nuenen thuis, waarvan 7 goud, 18 zilver en 
18 brons. Verder werden er 14 limieten voor Nederlandse Kampioenschap-
pen behaald, wat het totaal aantal deelnemers aan die kampioenschappen 
op 9 bracht.

Tobias Geurts op weg naar zijn 
NJK limiet op de 200 m vrijeslag.

Medailles in het tweede weekend 
BZK :
Goud:
Sven Kardol 200 rug.
 
Zilver: Tobias Geurts 400 vrij, 200rug, 
200 vrij, Sven 400 vrij, 200 vrij, Merel 
200 vlinder, Ruud van Heerbeek 50 
school, Anne Gibbels 200 school, 
4x100 wissel jongens
 
Brons: Sven Kardol 50 vlinder, 100 
vlinder, Joeri Phaff 400 vrij, 200 vrij, 
Merel 50 rug, 200 wissel, 100 vrij, 
Femke Hendrikx 50rug, Thomas 100 
vlinder, Robin 200 school.
Bij de Open Nederlandse Kampioen-
schappen Senioren/Jeugd zullen over 
2 weken Anne Gibbels, Silke Voets, 

Ruud van Heerbeek, Joris Willems en 
Sven Kardol aan de start verschijnen.

Van Gogh-fietstoertocht voor stoere 
toerrijders en fietsende families
 
Zondag 9 juni wordt de Van Gogh-fietstoertocht verreden. Deze tocht biedt 
voor elke fietser van jong tot oud wat wils. Deelnemers kunnen kiezen uit 
drie afstanden: 50 kilometer voor de recreatieve familietocht, 108 kilome-
ter voor de rustige toerfietser en 150 kilometer voor de meer getrainde toer-
rijder. De organisatie is in handen van Toerclub Nuenen.

 
De toertocht voert door fietsvriende-
lijke gebieden vanuit Nuenen richting 
Uden. De 108 en 150 km-tochten gaan 
door het rivierengebied. In de routes 
zijn mooie binnenweggetjes opgeno-
men. De tochten zijn uitgepijld en de 
deelnemers krijgen een routebeschrij-
ving. 

Toerclub Nuenen heeft gekozen voor 
alle categorieën fietsers, van recreant 
tot geoefende toerrijder. Zo is de 50 
km-tocht uitgezet voor families, 
vrienden en kennissen om samen een 
mooie fietstocht te rijden. Inschrijven 
en vertrekken voor de familietocht 
kan tussen 9.00 en 10.30 uur. Vertrek 
vanaf café Schafrath Park 35 in Nue-
nen. 

Voor de langere tochten is het vertrek 
tussen 8.00 en 9.00 uur. Deelname 
kost 1,50 euro voor de 50 km en 4,00 
euro voor de 108/150 km, leden van 
de Nederlandse Toerfietsunie (NT-
FU) krijgen 1 euro korting. Alle deel-
nemers doen gratis mee aan een tom-
bola met leuke prijsjes. 
Voor meer informatie zie ook: www.
tcnuenen.nl.

EMK naar finale nacompetitie 
na winst op Gudok 6 - 1
Na het gelijke spel vorige week donderdag (1-1), was het zondag noodzake-
lijk om een overwinning te behalen op 3e klasser TSV Gudok uit Tilburg. 
Dat team liet in de thuiswedstrijd op kunstgras zien dat het op die onder-
grond wel uit de weg kon. 
De wedstrijd op het enige echte groe-
ne voetbalgras bij EMK werd echter 
een andere wedstrijd. Al direct vanaf 
de aftrap liet het EMK team zien dat 
het gebrand was op het behalen van de 
finale. Een combinatie in de 7e minuut 
tussen Ruud Bijsterveld en B-speler 
Rick Frederiks werd door laatstge-
noemde te snel met een schot afge-
werkt. In de 12e minuut en 15e mi-
nuut waren er kansen aan EMK zijde 
voor Ruud Boerema en Ruud Bijster-
veld, maar of de bal ging over het Gu-
dok doel, of de doelman stond een 
EMK doelpunt in de weg. Na een 
slecht verdedigende actie op het Gu-
dok middenveld wist David Doeven-
dans de bal te onderscheppen en hij 
rondde deze actie af met zijn 1e doel-
punt in deze wedstrijd, 1-0. Het leek 
wel of dit doelpunt een stimulans was 
voor EMK. In de 42e minuut werd een 
voorzet van Sjef Sanders bij de 1e paal 
verlengd en David Doevendans kon 

zijn 2e doelpunt in deze wedstrijd bij-
schrijven, 2-0.
Direct na rust gaf Ruud Bijsterveld de 
Gudok verdediging het nakijken en 
scoorde de 3-0. EMK doelman Edwin 
Cuppen werd direct daarna gepas-
seerd uit een vrije trap waarop hij pas 
op het laatste moment zicht kreeg. Na 

De spelers van EMK bedanken het talrijk opgekomen publiek.

1 juni: 19e LONU Van Goghloop 
Op zaterdagavond 1 juni staat het centrum van Nuenen weer in het teken 
van de sportiviteit van het jaarlijkse terugkerende hardloopevenement. 
Naast de traditionele scholierenloop bestaat het wedstrijdgedeelte van de 
Van Goghloop uit vier verschillende afstanden: 5, 10, 15 kilometer en de 
halve marathon. 
De voorinschrijving is inmiddels ge-
sloten maar u kunt zich zaterdag 1 juni 
vanaf 18.00 uur nog inschrijven in het 
sportcentrum De Drietip aan de 
Sportlaan 4 in Nuenen. Het inschrijf-
geld bedraagt slechts € 5,= voor de 5 
km en € 6,= voor de 10 km, 15 km en ½ 
marathon. Voorafgaand aan de wed-

strijd start traditiegetrouw om 17.30 
uur de loop om te strijden voor de fel-
begeerde titel ‘snelste Nuenense scho-
lier’ 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. De hele route is ver-

keersvrij en loopt over verharde we-
gen. Het parcours van de hardloop-
wedstrijd loopt door het centrum van 
Nuenen via de Boordseweg naar het 
natuurgebied Het Broek. Daarna via 
de Broekdijk en Berg weer terug naar 
het centrum. 

Zaterdagavond 1 juni kunt u uw favo-
riet aanmoedigen vanaf een van de ge-
zellige terrassen aan het park in het 
centrum van Nuenen. Voor meer in-
formatie: www.vangoghloop.nl.

Landelijke Beeballdag bij HSCN
Aanstaande zondag 2 juni is Honk- en Softbalclub Nuenen een van de trot-
se gastheren van de landelijke Beeballdag 2013. De clubs uit Zuid Neder-
land worden welkom geheten in Nuenen, de overige drie windstreken kun-
nen terecht in Leeuwarden, Den Haag en Heemstede. HSCN ontvangt onder 
andere teams uit Rosmalen, Cuijk, Eindhoven, Venray en Veldhoven.

Beeball is een speciale spelvariant op 
honkbal voor jongens en meisjes tus-
sen de 4 en 10 jaar. Afhankelijk van 
leeftijd en niveau wordt de spelvorm 
aangepast, evenals de teamgrootte. 
Het doel is om de kinderen op een ac-
tieve, sportieve en leuke manier ken-
nis te laten maken met honk- en soft-
bal, zoals dit bij de oudere jeugd en 
volwassenen gespeeld wordt. Kinde-
ren die tussen de wedstrijden door 
nog energie over hebben, kunnen zich 
uitleven op de springkussens. Ouders 
en andere belangstellenden worden 
van harte uitgenodigd om een kijkje te 
komen nemen. De wedstrijden vinden 
plaats tussen 11.00 en 15.00 uur bij 

HSCN op Sportpark De Lissevoort. 
Meer informatie op  www.hscn.nl.

deze 3-1 stand werd het spel door 
EMK weer goed opgepikt. Goed door-
zetten van Ruud Bijsterveld leverde de 
4-1 stand op. Een prima actie van 
smaakmaker Ruud Boerema op de 
paal, werd in 2e instantie door Doe-
vendans afgerond, 5-1. De slotnoot in 
deze wedstrijd was wederom voor het 
dit seizoen zeer succesvolle duo Boe-
rema-Bijsterveld, 6-1. Met deze over-
winning en de uitstekend spelende in-
gevallen jeugdspelers, liet EMK zien 
dat het wel toe is aan een nieuw avon-
tuur.

De finalewedstrijd zal zondag 2 juni 
om 14.30 uur gespeeld worden op het 
terrein van SBC te Son en Breugel.

ToerClub Nuenen organiseert fietstocht voor jong en oud..      (foto Cees van Keulen) 

Pierre Sarton slaagt voor 
zwarte band karate
Afgelopen zondag  slaagde karateka Pierre Sarton (49) uit Nuenen voor het 
landelijke karate examen van de Karate-do Bond Nederland voor de zwarte 
band. In sporthal De Binder te Leersum moest hij het zware examen pro-
gramma in een stevig tempo afwerken samen met een aantal collega’s uit het 
hele land.

V.l.n.r. Sven Janssen, Sensei Elhatri en Pierre Sarton.

De zwarte band is in verschillende ni-
veaus ingedeeld. Het niveau wordt een 
dan genoemd. Na de bruine band doet 
men examen voor de 1e dan. Na vol-
doende trainingsjaren kan men vervol-
gens examen doen voor een hogere 
dan.

Volgens zijn leermeester Sensei A. El-
hatri van Budosporten Elhatri uit Eind-
hoven heeft Pierre een goed examen af-
gelegd: “Hij heeft zich goed voorbereid 
en hard getraind. Kortom: een verdiend 
resultaat.” Pierre voerde zijn partneroe-
feningen uit met Nathan Goossens, 1e 

dan en trainer bij Budosporten Elhatri. 
Op de gezamenlijke onderdelen had-
den zij samen maandenlang getraind, 
waaronder op een spectaculair schijn-
gevecht dat zo realistisch mogelijk ge-
demonstreerd diende te worden.

Ook clubgenoot Sven-Erik Jansen (29) 
slaagde voor zijn examen. Hij behaalde 
zijn 1e dan met de hulp van zijn exa-
menpartner Lidewij Spitshuis (2e kyu). 
Samen konden beide nieuwbakken 
zwarte-banders en hun examenpart-
ners met een tevreden gevoel terugkij-
ken op het geslaagde examen.
 



TM

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

KASTEN OP MAAT

Nieuwe showroom met prachtige showmodellen
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

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

Interieur
• deuren
• schuifkasten
• maatkasten
• en-suite
• plafonds
• vloeren
• architraven
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN


	RdL wk22 2013
	VP wk22 RdL
	tekst gemeente 21
	Adv Kersvers wk22 RdL 2013
	Lindeblaadjes wk22 RdL 2013
	tekst HDC wk21 RdL 2013
	tekst sport2 wk21 RdL 2013
	tekst Club Sam wk21 RdL 2013
	Adv Kura wk22 RdL 2013
	tekst VVD wk21 RdL 2013
	tekst kerk 21
	tekst sport 21
	Adv C1000 AP wk22 RdL 2013


