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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. 

E

dr. Bakker is AFWeZig
ivm vakantie 17 t/m 21 juni 

Telefoon 040 - 295 10 30

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Veel publiek 
bij gala 
Pleincollege 
Nuenen

Nieuw 
‘Snel Interventie 
Voertuig’ 
brandweer Nuenen

NKV 
korfbal
bestaat 
50 jaar
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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

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

Kalkoenschnitzels
naturel of tropical
4 voor € 5,-

30ste editie Van Goghmèrt Nuenen

Doar pikte een groantje mee
Door Mariët Jonkhout

Een lint van meer dan 150 kramen vormt zich zondag 9 juni door bijna het 
hele centrum van Nuenen. Van het begin van de Parkstraat tot voorbij de 
Lindeboom zullen winkeliers, standwerkers, amateurs en hobbyisten hun 
waar aanprijzen tijdens de 30ste editie van de Nuenense Van GoghMèrt.
“Met een beetje geluk hebben we net 
zo’n mooi weer als afgelopen jaar en 
komen er tussen de 20 en 25.000 be-
zoekers af op wat we met trots de 
grootste niet commerciële braderie 
van Brabant mogen noemen” zegt 
Wiro Viergever, penningmeester van 
de Stichting Van Goghmèrt en als zo-
danig één van de vrijwilligers die de 
organisatie van dit grootste evene-
ment van Nuenen op zich heeft geno-
men.

“Dit jaar is het alweer de 30ste keer dat 
de van Goghmèrt op de tweede zon-
dag van juni gehouden wordt en we 
pakken deze keer extra flink uit. Naast 
natuurlijk alle kramen, waar werkelijk 
voor ieder wat wils te koop zal zijn, 
klinkt er op een heleboel plaatsen mu-
ziek. Op diverse podia zijn er optre-
dens van bekende bands. Zo zal Major 
League, met zangeres en popstars fi-
naliste Mandy Gruijters los gaan op de 
kruising Vincent Van Goghstraat - 
Berg en zal er ongetwijfeld niemand 
stil kunnen blijven zitten bij de klan-
ken van Catslappin’ Chrissy, tegen-
over Café René. Op het podium bij de 

Hans van Tuyl nieuwe koning 
van de St. Antoniusschut
Afgelopen zaterdag 1 juni werd bij de St. Antoniusschut weer gestreden 
voor het jaarlijkse koningschap op het schutsterrein aan de Mulakkers. Een 
groot aantal gildebroeders heeft de eretitel ‘koning’ nog nooit mogen dra-
gen, dus alle garanties voor een stevige strijd waren aanwezig. Slechts een 
enkeling streed niet mee omdat hij niet kon voldoen aan de verplichtingen 
die een koningschap met zich meebrengt. 

Hans van Tuyl, ruim drie jaar lid van 
de Schut, haalde na 88 schoten het 
laatste restje van de houten konings-
vogel naar beneden. Hij bewees daar-
mee al behoorlijk gevorderd te zijn in 
de vaardigheden van het geweerschie-
ten, die hem tijdens zijn beginperiode 
bij de schut zijn bijgebracht. In de 
korte tijd van zijn lidmaatschap heb-
ben we Hans leren kennen als een 
mondig lid, dat niet te beroerd is de 
handen uit de mouwen te steken tij-
dens de periodieke onderhoudsbeur-
ten die plaats vinden op het 
schutsterrein. Zijn hang naar het Een-
eind is altijd gebleven na zijn geboorte 
op de Opwettenseweg en zijn langdu-
rig lidmaatschap bij EMK. De keuze 
voor een lidmaatschap bij de St. Anto-
niusschut van Eeneind en Opwetten 
was dus een logische.
Naast de Schut heeft Hans, die woon-
achtig is in Nuenen, een partner en 
twee kinderen en hij is eigenaar van 
het bedrijf Havantec Food Equipment. 
Het bedrijf richt zich op de fabricage 
en verkoop van roestvrij stalen be-
drijfsinrichtingen en machines  voor 
de voedingssector vanuit Oirschot. 
Daarnaast richt men zich op de in- en 
verkoop van gebruikte machines en in 
die sector is men inmiddels uitge-
groeid tot de grootste van Europa. Om 
het tempo en de ontwikkelingen in de 
markt  bij te kunnen houden is de fa-
briek in Polen flink uit gebreid.
Net buiten Caïro is in 2009 een kan-
toor geopend dat dient als springplank 
voor de Arabische markt. Vijf jaar ge-
leden startte Havantec een samenwer-
king in Pasadena in de V.S. om de 
Amerikaanse en de Zuid-Amerikaan-

se markt te kunnen voorzien van hun 
gebruikte en nieuwe machines. De 
contacten in de wereld verlopen vaak 
via locale agenten. Jaarlijks verscheept 
men zo’n 14 containers met roestvrij 
stalen producten en machines naar 
die continenten.

De Antoniusschut presenteerde met 
trots hun nieuwe koning op de gilde-
dag van de Kring Kempenland in Eer-
sel afgelopen zondag. Een koning die 
wat rond gekeken heeft in de wereld is 
nooit weg en die daarbij ook nog de 
weg weet, door zijn beroep, in cate-
ringland en kind in huis is bij veel sla-
gers, is een leuke bijkomstigheid.

10 juni IVN 
wandeling in   
De Collse Zegge
Op maandag 10 juni nodigt IVN 
Nuenen u uit om mee te gaan wan-
delen in natuurgebied De Collse 
Zegge. In de Collse Zegge kunt u 
genieten van een uniek ongeschon-
den Beekdallandschap, door de rijke 
natuur rond de meanderende Kleine 
Dommel. De vogel- en plantenrijk-
dom van het gebied is groot. 
Vertrek om 19.00 uur per fiets vanaf 
Het Klooster, Park 1, Nuenen. Start 
van de wandeling iets later vanaf de 
Collse Watermolen. Laarzen sterk 
aanbevolen! Deelname is gratis, 
info: 040-2421423.

Lindeboom speelt 3 of us en op diver-
se plekken langs de route zullen DJ’s 
en blaaskapellen te vinden zijn. Voor 
de kinderen is er dit jaar extra aan-
dacht. Het Park is ingericht als kinder-
speelplaats, waar leuke attracties te 
vinden zijn. Ook kunnen alle kinderen 
deelnemen aan de speurtocht waarbij 
met behulp van een speurkaart en di-
verse letters die ze in de kramen kun-
nen vinden, mooie prijzen te winnen 
zijn. Zo is de hoofdprijs een I pad Mini 
en zijn er 10 cadeaubonnen van Bart 
Smit onder de prijzen. De winnaar 
wordt bekend gemaakt op www.van-
goghmert.nl”  

Het organiseren van een braderie van 
deze grootte, is beslist geen sinecure. 
Veel vrijwilligers zijn dan ook al vanaf 
’s ochtends een uur of 6 in touw om 
alles in één dag erin en eruit te krijgen. 
Als ’s avonds rond 21.00 uur de 
schoonmaakploeg klaar is, is het hele 
dorp weer spik en span en herinneren 
de hopelijk nog volle terrasjes aan 
weer een fantastisch geslaagde dag. 
Foto’s en filmpjes zijn dan na 9 juni te 
bekijken op de website.

Hans van Tuyl bij zijn installatie voor 
de kapel van Sint Antonius op het Een-
eind.

(foto Piet van de Laar)

Werkcafé Nuenen
Hans van Kleef verzorgt op vrijdag 7 
juni voor Werkcafé Nuenen een lezing 
over de sociale netwerksite Linked-in. 
Hij zal met name ingaan op de vraag 
hoe deze site gebruikt kan worden om 
je netwerk uit te breiden en een baan 
te vinden. Aanvang 10.00 uur in kan-
tine de Luistruik, Sportlaan 12 in Nu-
enen. Toegang vrij.

Nuenense voedsel- 
bank zoekt hulp
De jaarlijkse inzamelactie bij vijf Nue-
nense supermarkten is gepland op vrij-
dag 21 juni vanaf 15.00 uur en zaterdag 
22 juni vanaf 09.00 uur. De opbrengst 
zal weer een heel jaar de basis zijn van 
de wekelijkse pakketten. Met 100 vrij-
willigers die twee uurtjes helpen, is de 
klus goed te klaren.We verwachten dat 
één keer per jaar 120 minuten vragen 
van uw kostbare tijd niet te veel is en u 
zich beschikbaar wilt stellen. We heb-
ben u voor deze actie heel hard nodig. 
Wat er van u verwacht wordt? Bij het 
ingangspoortje een boodschappenlijst-
je uitdelen of na de kassa de langhoud-
bare producten die gegeven worden, 
aannemen. Het is echt geen zwaar 
werk en heel goed twee uurtjes te doen. 
Uw beloning is eeuwige dankbaarheid 
van alle Nuenenaren die voor een pak-
ket in aanmerking (moeten) komen, 
het wekelijkse vrijwilligers team en het 
bestuur van Voedselbank Nuenen. 
Kunt u helpen? Geef het dan zo snel 
mogelijk door zodat we u kunnen in-
plannen. Bel of mail ons 06-23848755 
of voedselbanknuenen@gmail.com.
We rekenen op u. 

www.voedselbanknuenen.nl

Woar pikte een
        groantje mee...

2  Zondag van juni 11.00-17.00 uur

Grootste Braderie van Brabant, gratis toegang 
en live muziek. Attracties voor de kids.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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derklamp op 17 augustus 2013 (verzenddatum 4 juni 2013);
•	 aan	 mevrouw	 M.C.	 Vogels	 is	 een	 ontheffing	 verleend	 voor	 het	

schenken van zwakalcoholhoudende dranken op het terras aan 
Berg	32a	in	verband	met	de	Van	Goghmèrt	op	zondag	9	juni	2013	
(4 juni 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. 

PUBLICATIE
Kennisgeving besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 23 mei 2013 een 
melding ingevolge het ‘Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval’ is 
ontvangen van Bowie Recycling, Heistraat 28 te Landhorst. De mel-
ding betreft het mobiel breken van bouw- en sloopafval op de locatie 
Vorsterdijk	14	te	Nuenen.

De werkzaamheden zullen naar verwachting 6 werkdagen duren en 
vinden plaats in de periode vanaf 12 juni tot en met 21 augustus. De 
werkzaamheden zijn beperkt van 07.00 uur tot 17.00 uur. 

Het ‘Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval’ bevat onder meer 
voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Deze melding 
dient slechts ter kennisgeving, het is dan ook niet mogelijk tegen deze 
melding bezwaar te maken. Een mondelinge toelichting kunt u tijdens 
kantooruren	verkrijgen	van	de	heer	G.	Koops,	te	bereiken	via	telefoon-
nummer (040) 2631631.

De melding en andere ter zake zijnde stukken, liggen met ingang van 
7 juni tot en met 19 juli 2013, elke werkdag tijdens kantooruren ter 
inzage bij de balie Ontwikkeling.

PUBLICATIE
Planologisch ontwikkeling voor het gebied gelegen in de driehoek 
Dubbestraat (Boord) – Panakkers – Europalaan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken op 
grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat een gedeeltelijke herziening van het Uitbreidingsplan Nuenen West 
gelegen in de driehoek Dubbestraat-(Boord) – Panakkers - Europalaan 
wordt voorbereid.

Beleidsnotitie
Het college is voornemens de (her)vestiging van een tuincentrum in 
de driehoek Dubbestraat-(Boord)-Panakkers – Europalaan toe te 
staan. Uit planologisch en stedenbouwkundig oogpunt is het gewenst 
de ontwikkeling van het tuincentrum en de al toegestane woningbouw 
in de driehoek Dubbestraat-(Boord)-Panakkers – Europalaan als één 
samenhangend	geheel	 te	beoordelen.	Voorts	 is	het	gewenst	dat	de	
woningbouw in dit gebied eerder mogelijk is dan de vastgelegde fase-
ringsregeling in het ‘Uitbreidingsplan Nuenen West’. Tevens zal het 
wettelijk voorgeschreven overleg met betrokken instanties worden 
gevoerd.

Ter inzage leggen
De beleidsnotitie ‘Planologisch ontwikkeling voor het plangebied ge-
legen in de driehoek Dubbestraat (Boord) – Panakkers – Europalaan’ 
ligt met ingang van 7 juni 2013 gedurende zes weken op het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een ieder ter inzage. 
De beleidsnotitie kan op het gemeentehuis worden ingezien bij de 
balie Wonen en Openbare Ruimte. Het plan is ook raadpleegbaar via 
de gemeentelijke internetsite: www.nuenen.nl. 

Reactie
Binnen de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk of 
mondeling een reactie naar voren brengen. Een schriftelijke reactie 
dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethou-
ders	van	Nuenen,	postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	

Nuenen, 28 mei 2013
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

Nuenen c.a. bekend aanvragen om omgevingsvergunning te hebben 
ontvangen voor:

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 27-05-2013 N-HZ-2013-0060 Beekstraat 1 Aanpassen ventilatiekanaal 
 
Regulier	 28-05-2013	 N-HZ-2013-0061	 Parkstraat	33	 Verbouwen	woonhuis	  

Regulier 30-05-2013 N-HZ-2013-0062 Raupplaan 11 Plaatsen dakkapel 

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

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:	Exploitatie	Maatschappij	Het	Klooster	Nuenen	B.V.	

voor het uitbreiden van het bestaande terras aan de voorzijde van 
het	Klooster	tijdens	de	triathlon	op	zondag	30	juni	2013;

•	 Aanvrager:	Heilig	Kruisgilde	voor	het	organiseren	van	een	koffer-
bakverkoop op zondag 22 september 2013 bij de gildeaccommo-
datie aan Lankveld 10;

•	 Aanvrager:	het	comité	Fietsen	voor	Muziek	van	het	Gerwens	Mu-
ziekkorps	 voor	 het	 organiseren	 van	 de	 fietstocht	 “Fietsen	 voor	
Muziek”	op	15	september	2013;

•	 Aanvrager:	organisatie	E.M.K.	Voetbaldagen	voor	het	organiseren	
van	E.M.K.	Voetbaldagen	in	de	periode	van	7	tot	en	met	9	augus-
tus 2013 op sportpark Wettenseind;

•	 Aanvrager:	de	heer	F.	Vogels	(Traiteur	Francisco)	voor	de	uitoefe-
ning van het horecabedrijf in het pand Berg 32A;

•	 Aanvrager:	De	heren	Van	de	Berk	(café	Rene)	en	M.	Hems	(café	
Ons Dorp) voor het inrichten van een terras op de openbare weg 
na sluitingstijd van de winkels in de periode van 12 tot en met 16 
juli 2013 tijdens Nuenen kermis;

•	 Aanvrager:	Boa	Nuenen	voor	het	organiseren	van	een	camping	
voor één nacht en een wijkbarbecue op 17 en 18 augustus 2013 in 
de Wilgenstraat;

•	 Aanvrager:	Bewoners	van	de	Vrouwe	Cecilialaan	voor	het	organi-
seren	van	een	straatbarbecue	op	17	augustus	2013	in	de	Vrouwe	
Cecilialaan;

•	 Aanvrager:	Bewoners	van	De	Beemel	voor	het	organiseren	van	een	
straatbarbecue op 28 september 2013 in De Beemel.

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

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

INGETROKKEN AANVRAGEN REGULIERE 
BOUWVERGUNNING

Soort Datum Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  intrekking  Nummer    

Regulier	 15/10/	 N-RB-2010-	 De	Vankhof		1	t/m	7	 Oprichten	15	 	
	 2012	 1067	 en	Kajottershof	 patiowoningen	 	
   1 t/m 3   

Regulier	 15/02/	 N-RB-2010-	 Kajottershof		5	t/m	9	 Gedeeltelijk	veranderen	
 2013 1068 en  2 t/m 24 van een toneelzaal  
    naar 6 woningen  

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 
 
30/05/	 N-HZ-2013-	 Vincent	van	 Bouwen	 Wijzigen	brand-	 30/05/	
2013	 0037	 Goghstr.	76	 bouwwerk	 compartimentering	 2013

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	de	Raad	van	Kerken	Nuenen	zijn	vergunning	en	ontheffing	

verleend	voor	het	organiseren	van	het	evenement	“Met	de	Kerk	
aan	tafel”	in	het	Park	op	zondag	23	juni	2013	(verzenddatum	29	
mei 2013);

•	 aan	de	heer	M.	Hems	en	mevrouw	S.	Pijs	 (cafe	Ons	Dorp)	 zijn	
toestemming,	vergunning	en	ontheffing	verleend	voor	het	uitbrei-
den van het reguliere terras bij de horecagelegenheid aan Park-
straat 1 t.g.v. Nuenen kermis in de periode van 12 tot en met 16 
juli 2013 (verzenddatum 30 mei 2013);

•	 aan	mevrouw	M.W.	Arts	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	
voor het organiseren van een straatfeest-buurtbarbecue in de 
Nieuw Ervensestraat op 9 juni 2013 (verzenddatum 31 mei 2013);

•	 aan	mevrouw	L.	Ligtvoet-De	Vries	zijn	vergunning	en	ontheffing	
verleend voor het organiseren van een buurtbarbecue in de Zui-

COLLECTE
In de week van 9 juni  t/m 15 juni 2013 wordt gecollecteerd door ver-
eniging	Het	Nederlandse	Rode	Kruis.

VERKEER
Verkeersmaatregelen Van Goghmèrt 9 juni 2013 
Op	zondag	9	juni	a.s.	vindt	in	het	centrum	van	Nuenen	de	Van	Gogh-
mèrt	plaats.	De	volgende	straten	zijn	dan	afgesloten	voor	alle	verkeer	
tussen 06.00 uur en 19.00 uur:
Parkstraat	(van	Voirt/Lindenlaan	tot	Park),	Straten	rondom	het	Park,	
Vincent	van	Goghstraat	(van	Park/Berg	tot	Margot	Begemannstraat),	
Berg	(van	Park/Vincent	van	Goghstraat	tot	Weverstraat),	Berg	(van	
Berg/Lindeboom tot Beekstraat).

Openbaar vervoer
Het	openbaar	vervoer	wordt	omgeleid.	Voor	informatie	over	de	wijzi-
ging van busdiensten kunt u de website raadplegen: www.hermes.nl 

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.

UITNODIGING    
COMMISSIEVERGADERINGEN
De commissie Ruimte vergadert op 4 juni 2013 
De commissievergadering van Samenleving 5 juni gaat niet door.
De	commissie	ABZFin	vergadert	op	13	juni	2013,	dit	is	een	gecombi-
neerde vergadering.

De commissievergaderingen beginnen om 19:30 uur in de commis-
siekamer van het gemeentehuis te Nuenen. Agenda en bijbehorende 
stukken staan op www.nuenen.nl. Burgers kunnen in deze openbare 
vergaderingen gebruikmaken van het spreekrecht. Neem daarvoor 
contact	op	met	de	griffie:	tel:	2631631	of	email	griffie@nuenen.nl 

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

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

 

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD



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: 7 & 8 juNi: 
Holl. rabarber, 2 kilo  .................. 1,79
aardappelen malta, hele kilo  .... 1,29
avocado eet rijp, per stuk  ......... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 10 juNi:

Holl. Trostomaat, halve kilo  ...... 0,69
DiNSDag 11 juNi:

Witlof, halve kilo  ............................. 0,89
WOeNSDag 12 juNi:

lolo rosso / lolo Biondo, per krop  .. 0,99
DONDerDag 13 juNi:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo  ... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 7 T/m 13 juNi:

NW. Oogst kiwi, 8 stuks  ............. 1,99
Wilde Perziken, 1/2 kilo  .............. 1,89
Tomaatsalade, 250 gram  ............ 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

Aanbiedingen KERSVERS
Vertrouwd, Lekker en Gezellig 

Zondag op de Van Gogh Mèrt!!

Barbeque Worst
Iedere 4e GRATIS

Bij 150 gr. Grillworst +
100 gr. Vleessalade........... 3,00 
Pineapple Inside
100 gram .........................................2,25
Carpaccio Spies
100 gram .........................................2,45
Caprese al forno
100 gram .........................................2,25

Zondag a.s. 
Broodje Warme Beenham 

en nog veel meer!!!

SPecial

kOOPje

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

3 Abrikozen-
broodjes
 Voor € 2,00
Kersenschuim-
taartje 
 Voor € 6,00
Alle Flappen
 2 + 2 GRATIS

Komende week:
Granerijbrood

Voor or € 1,75

Acties geldig vAn 10 t/m 15 juni

IEdErE wEEk hEt brood van dE wEEk

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

OPRUIMING
vRIjdaG - zateRdaG - zONdaG

10% kORtING 
OP alle NIet afGePRIjsde aRtIkeleN

GeOPeNd tIjdeNs vaN GOGhMeRt
vaN 11.00 - 17.00 UUR

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl
smolders schoenen Nuenen

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

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

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

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

Kijk nu op onze website voor lopende acties!

www.vhwonen.nl

4e
Luxaflex®
raamdecoratie 
product

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



Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

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

VOORJAARS
OPRUIMING

& SFEERWONEN 

KORTING 60%TOT

TAFELS - ACCESSOIRES
 BANKEN - STOELEN - KASTEN 

SPIEGELS - SCHILDERIJEN

Nuenen   |   Parkhof 5   |   Tel 040 283 10 23   |   www.moosdijk.com

Tijdens de Van Goghmèrt op 9 juni 
ontvangt u 20% korting op onze 

gehele collectie 
kunstschildermaterialen

acties uitgezonderd

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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.

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

Auto Service Verbroekken

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

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

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

Berg 36, 5671 CC  Nuenen, Tel.: 040 - 283 15 24,
www.decohomemeulendijks.nu
Berg 36, 5671 CC Nuenen, Tel.: 040 - 283 15 24, www.decohomemeulendijks.nu

Aanbieding alleen 
geldig op 9 juni 2013. 

Niet geldig i.c.m. 
andere acties. Vraag 

naar de voorwaarden.

Zondag 9 juni de Van Gogh braderie van 11.00 tot 17.00 uur

Zondag 9 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse Van Gogh braderie! De winkeliers in het centrum van Nuenen nemen deel aan de braderie. 
De winkels zijn geopend en voor de winkels staan kramen met daarop speciale aanbiedingen. Deco Home Meulendijks is ook van de partij met spectaculaire 

aanbiedingen! U koopt deze dag BTW-vrij op verf, behang, gordijnen, Torresol vliegengordijnen en Aquanova badmatten.* 
Kom langs en profiteer alleen 9 juni van deze spectaculaire aanbieding!

BTW-VRIJ
KOPEN!

Bij Deco Home Meulendijks

U betaald géén BTW op verf, behang, gordijnen, 
Torresol vliegengordijnen en Aquanova badmatten.*

t



6 juni 2013Rond de Linde  Nr.  23

De zon levert al stroom 
in de Molvense Erven
Vorig jaar in november werden de bewoners voor het eerst geïnformeerd en 
nu is het dan zover: op een flink aantal huizen van de Nuenense wijk de 
Molvense Erven liggen de zonnepanelen op het dak  en komt stroom van de 
zon. Sommige bewoners lieten meteen hun dakpannen vervangen. 
Op bijna elk huis zijn  de panelen weer 
anders geplaatst: een paneel meer of 
minder, wel of geen micro-omvor-
mers, rekening houdend met schoor-
stenen, dakramen, enz.  Op 20 huizen 
staan nu in totaal 180 panelen, die sa-
men naar verwachting elk jaar ruim 
40.000 kWh stroom  leveren. Elk jaar 
wordt daarmee circa € 10.000 op de 
stroomrekening bespaard. Inclusief de 
subsidie is de investering voor de 
meeste deelnemers in 5 tot 6 jaar te-
rugverdiend.

Het project werd begeleid door de 
energiecoöperatie Morgen Groene 
Energie met medewerking van de Be-

langenvereniging Molvense Erven 
(BVME). Samen hebben zij de infor-
matiebijeenkomst georganiseerd. De 
vrijwilligers van de afdeling Nuenen 
van de coöperatie gingen op huisbe-
zoek en bekeken dan de situatie ter 
plekke. Vervolgens gaven zij een (tech-
nisch) advies op maat. 

De bewoner kon daarop besluiten al 
dan niet mee te doen met het vervolg-
traject, waarin Morgen Groene Ener-
gie de meest aantrekkelijke leveran-
cier kiest. Uiteindelijk sloten 20 
bewoners zelf een contract voor leve-
ring- en installatie van de zonnepane-
len met deze leverancier af. 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Boemerangkinderen
Elwien Bibbe

Het woord is niet van mij maar van schrijver A. F. Th. van der Heijden en  ik 
lees het in het boek over zijn zoon Tonio. Zijn zoon heeft het nooit kunnen 
worden, een boemerangkind. Een noodlottig ongeval zat hem in de weg. 
Een boemerangkind is overigens een kind dat na een paar jaar op eigen 
benen weer terugkeert op het ouderlijk nest.

En dan denk ik aan de mijne. Zullen 
die dat ooit worden? Voorlopig staan 
er meer dan 100 kilometer tussen mij 
en mijn dames, 100 ‘veilige’ kilome-
ters, hoop ik, en van een boemerang-
beweging is tot nu toe niets te merken. 
Ze komen wel langs, begroeten mijn 
nieuwe buren met een passend ge-
blaat, maar willen hier eigenlijk niet 
meer wonen. Mijn jongste leest even 
met me mee op de iPad. ' De Centuur-
baan, daar zit ik vlakbij.', zegt ze. Ze 
woont op de Amstelkade.
'Kom jij ook wel eens in Club Trouw?'  
Vraag ik dan. ' Ja, dat is een hele vette 
locatie, de oude drukkerij, daar staan 
altijd hele lange rijen wachtenden 
voor! Ben er een paar keer geweest.’ 
‘Dat is de laatste uitgaansgelegenheid, 
die Tonio bezocht, voordat hij veron-
gelukte. ' Vervolg ik. ‘Wie is Tonio?'  
‘Dat is de zoon van A. F. Th. van der 
Heijden, die pas de PC Hooftprijs ge-
kregen heeft voor zijn hele oeuvre, en 
vorig jaar voor Tonio de Libris Litera-
tuurprijs ontving. ’Hoe oud is hij dan?’ 
Tsja, Tonio is 21 geworden, veronge-
lukt op zwarte pinksterdag in 2010 op 
de hoek Hobbemastraat/ Stadhou-
derskade.  Ze weet waar dat is.

Lezen op de iPad vergt overigens wel 
veel zelfdiscipline. Mijn gadget ver-
leidt mij om zelf op onderzoek uit te 

gaan. Want het boek is lijvig. Zelfs op 
een iPad. Op de website  elitedead.
com, vind ik foto’s van en door Tonio. 
Verder bekijk ik foto’s van zijn moeder 
Mirjam, kijk ik tussendoor nog even 
naar A.F.Th. tijdens de College Tour 
op uitzending gemist en bekijk via 
google maps nog even de plaats van 
het fatale ongeluk. En drink al googe-
lend en lezend een goede witte wijn en 
geen gin-tonic met meer gin dan tonic 
zoals A.F.Th..in zijn boek! Tonio wordt 
trouwens ook nog verfilmd!

Bloemen voor Martijn Jansen
Op maandag 3 juni heeft wethouder Jan Dierckx de eerste bezoeker op afspraak 
Martijn Jansen feestelijk ontvangen met een boeket bloemen bij de ingang van 
het gemeentehuis. Hij had zijn afspraak bij de gemeente via internet gepland. 
Met deze geplande afspraak had hij geen lange wachttijd en werd hij direct ge-
holpen door de juiste specialist bij de aanvraag voor een nieuw paspoort. Vanaf 
de maand juni 2013 is de gemeente Nuenen volledig overgeschakeld naar bezoe-
ken op afspraak. Dat wil zeggen dat alle bezoekers van de balies in het gemeente-
huis van Nuenen van te voren een afspraak moeten maken.

Martijn Jansen en de kersverse Nuenense wethouder Jan Dierckx

De EMK Classics in actie tegen hoofdsponsor NBI International, afgelopen zater-
dag. De wedstrijd was één van de activiteiten op Super Saturday, een evenement 
in het kader van het 50-jarig bestaan van de Eeneindse voetbalvereniging. De ju-
bileumfestiviteiten worden dit weekeinde afgesloten.

Jongens TV Wettenseind 
districtskampioen
 
Afgelopen zondag is het jongensteam tot en met 17 jaar districtskampioen 
geworden in de 1e klasse van de KNLTB Voorjaarscompetitie. Ze versloegen 
Boshoven met 5-1 en zijn daardoor 3 punten boven Tegenbosch geëindigd. 

De kampioenen spelen op 22 juni om het KNLTB Masterskampioenschap van 
Regio Zuid in Vught. De jongens van TV Wolfsbosch zijn erg sterk en hebben 
hun poule gemakkelijk gewonnen. Of ze dat ook lukt tegen onze mannen van TV 
Wettenseind valt nog te bezien. Wil je ze komen aanmoedigen, kom dan 22 juni 
naar Sportpark de Koepel in Vught.

Modderdag bij 
Kids Society Erica
Onder het motto ‘De aarde is van 
jou’ organiseert Veldwerk Neder-
land  (Praktijkcentrum voor natuur-
educatie) dit jaar voor de eerste keer 
de ‘Nationale Modderdag’. Alle 
locaties van Kids Society doen er 
aan mee, zowel de dagopvang als de 
buitenschoolse opvang. 
Het idee voor ‘International Mud Day’ 
is in Nepal ontstaan om kinderen po-
sitieve natuurervaringen te geven. In-
middels wordt modderdag in steeds 
meer landen georganiseerd.  De ‘Nati-
onale Modderdag’ is officieel op 28 ju-
ni.  Enkele locaties van Kids Society 
Erica houden deze datum aan, andere 
hebben een dag geprikt in de week 
daarna. 
Ook zijn er locaties, waaronder Jacob 
Catsstraat, waar de hele eerste week 
van de zomervakantie in het teken 
staat van modderactiviteiten. Kliede-
ren, kneden, smeren, voelen, druip-
steengrotten maken, touwtrekken op 
een modderbaan, moddersoep koken. 
Een geweldige belevenis! De pedago-
gisch medewerkers verheugen zich op 
lekker aanmodderen met de kinderen. 
Op Youtube is een inspirerend filmpje 
te zien over het belang van natuurbe-
leving en over de eerste nationale 
modderdag. www.youtube.com/watc?
v=zuWUpbX7wFc&feature=player_
detailpage

“Water en zand. Lekker......modder” 

Afspraak
maken!

Gemeentezaken?

Maak uw afspraak via www.nuenen.nl
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Tennis

Voetbal

Het kampioensteam vlnr: Floris Brull, Jasper van Megen, Joost van der Linden, 
Niels Luttikhuis, Wouter van Megen en Marvin Jansen.

Morgen Groene Energie realiseert in-
middels ook projecten op andere ge-
bouwen dan huizen. Na het wijkge-
bouw Enode in Eeneind werden eind 
april zonnepanelen gelegd op het ge-
bouw van speeltuin De Kievit in Nue-
nen. De afdeling Helmond  van Mor-
gen Groene Energie realiseert 
projecten in Helmondse wijken. In geld 
uitgedrukt ligt er al voor circa één mil-
joen euro aan zonnepanelen en wordt 
er zo per jaar € 167.000 bespaard. 

Ook op de Van Goghmèrt
Bent u geïnteresseerd geraakt? Kom 
naar de kraam van Morgen Groene 
Energie, afdeling Nuenen op de Van 
Goghmèrt op 9 juni.  Kijk voor informa-
tie alvast naar ‘Veelgestelde vragen zon-
nepanelen’ op www.morgengroe ne-
energie.nl 

Eerste blauwalg van dit seizoen 
in vijver Nuenen
 
Waterschap De Dommel heeft blauwalg geconstateerd in de vijver bij het 
gemeentehuis in Nuenen. De gemeente plaatst waarschuwingsborden. Het 
waterschap houdt de situatie nauwgezet in de gaten. 
 

Chipknip 
verdwijnt 
eind 2014
Het aantal transacties met Chip-
knip neemt snel af. Daarom heeft 
Chipknip-eigenaar Currence beslo-
ten het betaalmiddel geleidelijk te 
laten verdwijnen. Vanaf 1 april 2013 
kunt u in de detailhandel op steeds 
minder plaatsen chippen. Na 31 
december 2014 is uw Chipknip 
helemaal niet meer te gebruiken.

Andere betaalmethoden
Betalingen met Chipknip Chipknip is 
een onderdeel van uw betaalpas waar-
mee u zonder pincode kleine bedra-
gen kunt betalen. vinden vooral plaats 
bij parkeer- en verkoopautomaten en 
in bedrijfskantines. De betaalmoge-
lijkheden op deze  locaties worden 
aangepast, zodat u uiterlijk eind 2014 
op een andere manier kunt betalen. 
Bijvoorbeeld door te pinnen of via uw 
mobiele telefoon. Het verschilt per lo-
catie  op welke manier u straks kunt 
betalen.
Saldo van uw Chipknip
Voorlopig kunt u uw Chipknip blijven 
opwaarderen bij oplaadpunten. Na 31 
december 2014 is betalen en opladen 
met Chipknip niet meer mogelijk. Wij 
adviseren u het tegoed dat op uw 
Chipknip staat uiterlijk op 31 decem-
ber 2014 uit te gegeven of terug te 
storten naar uw betaalrekening. Te-
rugstorten is mogelijk bij alle Chip-
knip oplaadpunten.
Lees meer over het stopzetten van 

Chipknip op www.chipknip.nl

Blauwalg ontwikkelt zich voorname-
lijk bij hogere temperaturen in de len-
te en de zomer en in stilstaand water, 
bijvoorbeeld in grotere vijvers die zich 
in woonwijken bevinden en in zwem-
plassen. Contact met oppervlaktewa-
ter met blauwalg kan leiden tot huidir-
ritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als 
mensen of dieren het water via de 
mond binnen krijgen kan dit maag- en 
darmklachten veroorzaken. De gevoe-
ligheid bij mensen is zeer verschillend. 
Het is verstandig om ook honden niet 
te laten zwemmen in water met blauw-
alg. 
Veel, vooral stilstaande stadswateren 
in Nederland, kampen regelmatig met 
blauwalgenoverlast. De Brabantse wa-
terschappen doen samen met de Wa-
geningen Universiteit en de Stichting 
Toegepast Onderzoek (STOWA) on-
derzoek naar het ontstaan en de be-
handeling van blauwalg. Met het on-

derzoek willen we gezamenlijk de 
kennis over effectieve bestrijding van 
blauwalg in Nederland vergroten. 

Afhankelijk van de weersomstandig-
heden kan er meer of minder blauwalg 
ontstaan. Als de concentratie ver-
hoogt en er grote drijflagen met 
blauwalgen ontstaan, zullen Water-
schap De Dommel en de betrokken 
gemeente maatregelen nemen. Het 
waterschap blijft hierop alert. Op de 
website van Waterschap De Dommel 
vindt u de actuele stand van zaken. 

Mensen die in contact komen met wa-
ter dat blauwalg bevat, wordt geadvi-
seerd een normale hygiëne toe te pas-
sen, zoals handen wassen en/of 
douchen. Iedereen wordt verzocht ex-
tra zorgvuldig te zijn en geen onnodig 
contact met water met blauwalg te 
hebben.
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KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

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

Dagelijks verse
(geschilDe) asperges

& aarDbeien

een groot assortiment tuinplanten 
- hangpotten & groenteplanten

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

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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

OP IS STROP • WEG IS PECH

OPHEFFINGS UITVERKOOP

KORTINGEN TOT 60%
• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

jubileum of opening bent u bij ons aan het juiste adres! 
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Archipel op de Van Goghmèrt
Nuenen is een sterk vergrijzende gemeente. Dit betekent dat er steeds meer 
inwoners zorg nodig hebben. Archi pel biedt vele faciliteiten en diensten 
voor de groter wordende groep ouderen. 

Van oudsher is Archipel een instelling 
waar mensen, die hulp nodig hebben, 
wonen en zorg krijgen. In situaties 
waar zorg en hulp nodig is, ging men 
vroeger in een verzorgingshuis als De 
Akkers wonen, nu blijven mensen lan-
ger thuis. Dit betekent dat er een an-
dere zorg- en welzijnsvraag ontstaat. 
Archipel speelt graag in op deze vra-
gen en laat op de Van Goghmèrt op 9 
juni graag zien hoe. Wat heeft Archi-
pel te bieden aan senioren die zelf-
standig wonen, maar wel behoefte 
hebben aan iets extra’s? 

Zorg aan huis: hulp bij verzorging, 
verpleging thuis.

Op de Van Goghmèrt zijn Zorg aan 
Huis-medewerkers aanwezig om vra-
gen te beantwoorden. De Gasterij: 
eten in de Gasterij van Jo van Dijkhof 
of De Akkers om gezellig samen te zijn 
met andere (oudere) mede-inwoners 
van Nuenen. Activiteiten: of u nu wil 
genieten van een gezellig optreden of 
creatief bezig wil zijn bij de schilder-
club, De Akkers en Jo van Dijkhof bie-
den voor elk wat wils. Vrijwilligers die 
u kunnen ondersteunen bij de bood-
schappen, of als bezoekvrijwilliger bij 
u kunnen komen. 
Ook zijn er nog diverse vacatures voor 
vrijwilligers binnen de Akkers en  Jo 
van Dijkhof.

Bij Crooijmans is het wèl zomer
Afgelopen zaterdag had Crooijmans Mannenmode de zomer in de bol of hadden 
ze een zonnesteek opgelopen? Op drie tijdstippen kon men een Vanguard jeans 
winnen. Het enige wat de kandidaat moest doen was zich als 1e melden voor 2x 
10 minuten zonnen in je zwembroek. De voorwaarde was wel dat de 2x 10 minu-
ten zonnen direct uitgevoerd werden. Omkleden mocht in de winkel, dus je 
hoefde niet in je zwembroek over straat. De zonnehemel was door de Harense 
Smid voor in de zaak van Crooijmans opgesteld waardoor de winnaars veel, 
voornamelijk vrouwelijk, publiek trokken.

Thijs de Wolff was de gelukkige winnaar bij Crooijmans Mannenmode. Hij heeft 
een Vanguard jeans gewonnen.

Brabeau... het is 100%NB

En deze keer met een vleugje Nuenen
Door Josine Janssen

In de zomereditie van Brabeau, dé glossy van, voor en over Brabant, wordt 
een item gewijd aan Vincentre in Nuenen en de nieuwe Brabantse fietstocht: 
“De nieuwe thema-knooppuntenroute van 335 kilometer voert je door het 
Brabant van Van Gogh.” 
Trix van der Putten en Jan Hakkert, de 
uitgevers van het blad, hebben jaren in 
de Randstad gewoond en gewerkt 
maar wilden toch terug naar Brabant. 
Als journalist, art director, bladenma-
kers wilden ze graag datgene doen wat 
ze al jaren voor werk- of opdrachtge-
vers deden: een eigen blad maken 
maar dan deze keer een blad over het 
mooie Brabantse leven. De Brabeau 
was geboren. Inmiddels zijn ze al ruim 
een jaar op de markt te vinden en met 
succes. 

Trix komt uit een Brabants boerenge-
zin van tien kinderen, ze is de jongste. 
Een broer van haar woont al 25 jaar in 
Nuenen en ze komt regelmatig in het 
dorp en met veel plezier. “Meteen toen 
ik een berichtje kreeg over de fietsrou-
te (destijds nog in ontwikkeling) was 
ik enthousiast. Ik heb toen genoteerd 

wanneer de route operationeel zou 
zijn en heb contact opgenomen met 
Van Gogh Brabant.”, aldus Trix. Vin-

Deze maand toch 
nog Ierse Sessie
De trouwe sessiegangers weten dat 
er al jaren  in de maanden juni tot en 
met augustus geen Ierse muziek 
klinkt in de Weverkeshof. Tenmin-
ste niet in de vorm van een sessie. 
Maar zo’n stop van drie maanden is 
té lang, dus vanaf dit jaar maar twee 
maanden zomerreces. Daarom is er 
aanstaande zondag 9 juni toch een 
echte Ierse sessie. 

Dit keer hoeft de kachel niet aan, kun-
nen de tuindeuren open en kan zo-
doende iedereen op  de dorpsboerde-
rij de flarden van tunes, ballades en 
songs horen. Als je écht wil luisteren 
kom je gezellig binnen zitten rondom 
de muzikanten die om de samen ge-
schoven tafels met elkaar bekende Ier-
se deunen spelen. Ze spelen maar luis-
teren ook naar elkaar wanneer er een 
minder bekend lied ingezet wordt. Dat 
is óók sessie: naar elkaar luisteren.
Er wordt op 9 juni gestart om 13.30 
uur, nadat de instrumenten gestemd 
zijn en gaan door tot 17.00 uur. Als je 
er dan nog geen genoeg van hebt, kun 
je ook nog naar een Ierse sessie in Bar 
Van Gogh. Deze wordt op 16 juni van-
af 14.30 uur gehouden. Maar eerst… 
aanstaande zondag!

I Pad voor ouderen
Alle ouderen in Nederland moeten 
aan de tabletcomputer. Dat vindt 
ouderenorganisatie Unie KBO. 
Samen met zorgverzekeraar Zilve-
ren Kruis Achmea en ondersteund 
door zorginnovator Focus Cura, 
biedt de Unie KBO binnenkort 
ouderen een iPad aan, zodat zij lan-
ger zelfstandig kunnen blijven. En 
dat is hard nodig nu de overheid 
flink gaat snijden in de ouderenzorg 
aan huis. Ouderen raken hierdoor 
meer op zichzelf en hun directe 
omgeving aangewezen.

De unieke content van het tablet biedt 
ouderen straks vele mogelijkheden 
om beter en langer regie te houden 
over hun eigen leven en gezondheid. 
Het onderhouden van een stevig soci-
aal netwerk, beweegtips via filmpjes, 
administratieve thuiszorg op afstand, 
veilig omgaan met medicijnen via de 
zogenaamde app-otheek, op al deze 
terreinen gaat de tabletcomputer zich 
bewijzen. Informatie over gezonde 
voeding wordt meteen gelinkt aan 
kant en klare maaltijden en perso-
nenalarmering met beeldbellen. Zo 
worden er maandelijks nieuwe moge-
lijkheden aangeboden, alles in nauw 
overleg met ouderen zelf.
In Den Helder is een pilot gestart met 
25 ouderen die drie maanden lang 
gaan proefdraaien met de voorgepro-
grammeerde iPad. Per 25 gebruikers 
komt er een vrijwillige begeleider die 
hulp biedt en voor de juiste updates 
zorgt. Uiteindelijk zal de tabletcom-
puter via het KBO-lidmaatschap, te-
gen een aantrekkelijke prijsstelling, 
beschikbaar komen voor alle ouderen 
van Nederland.

cent van Gogh heeft z'n wortels in 
Brabant, onder andere in Nuenen en 
'leeft' daarbij ook sterk onder de Bra-
banders. Gekoppeld aan een fietsrou-
te was een perfecte insteek voor Bra-
beau. Het is een onderwerp dat 
duidelijk Brabants gelokaliseerd is (so-
wieso voorwaarde voor alle artikelen 
in Brabeau) gevat in een activiteit. 
Daar kwam voor Trix nog een per-
soonlijke overweging bij. Ze fietst zelf 
graag, maar liever niet alleen puur re-
creatief. Zo maar een uitgezette route 
volgen, biedt haar niet genoeg voldoe-
ning. Ze wil graag ergens héén fietsen, 
een plek die de moeite waard is: waar 
je iets kunt bekijken, iets kunt opste-
ken, of waar je op een leuk terras kunt 
zitten of lekker kunt eten bijvoor-
beeld. En zo is deze route een perfecte 
combinatie van activiteit en cultuur.

Brabeau is het bijzondere tijdschrift 
over Noord-Brabant en is in heel Bra-
bant te koop (€ 4,95) in tijdschriften-
winkels, boekenzaken en supermark-
ten. Op zich uniek in dit segment, 
omdat de onderwerpen die aan bod 
komen, gaan over de directe leefom-
geving. 

Het tijdschrift verschijnt driemaande-
lijks, met de seizoenen mee en heeft 
een omvang van 100 pagina’s. Het 
nieuwe (zomer) nummer is 30 mei 
verschenen en zal te koop zijn tot 1 
september. Meer info: www.brabeau.
nl.

De nieuwste Brabeau besteedt aan-
dacht aan Nuenen.

Ingezonden brieven

Fiets verloren
Op maandag 13 mei, in de middag, is mijn man (alzheimer patiënt) zijn fiets 
kwijtgeraakt. Ergens tussen Gerwen en Nuenen heeft hij de fiets achtergelaten, 
niet op slot. Het gaat om een Giant damesfiets, kleur beige-groen met derailleur 
en een plaatje van de concurrent in Lieshout. Als u weet waar die fiets gebleven is, 
wilt u dan contact opnemen met onderstaand adres of telefoonnummer. Ik hoop 
dat de eerlijke vinder deze fiets terug wil geven aan de eigenaar.

Mevr.  van den Bosch, 
Acaciastraat 2 Nuenen. Tel. 040 283 19 90.  

 
Met een commercieel gelikte brief informeert afgelopen zaterdag OnsBrabantNet 
zijn afnemers dat het een aantal diensten op het glasvezelnet wijzigt of fors in prijs 
verhoogt. Het lijkt allemaal wel mee te vallen. In een tweede beschouwing, valt dat 
echter wel tegen.
 
-  Het starttarief gaat omhoog en het beltarief naar vaste nummers wordt ver-

hoogd van 4 naar 9 cent. Een verhoging van meer dan 100%. Daar staat welis-
waar tegenover een verlaging van het tarief voor bellen naar mobiele nummers 
van 15 naar 9 cent. Maar naar mobiele nummers bellen probeerde de kosten-
bewuste consument toch al te vermijden. Naar mobiele nummers kun je veel 
beter met een mobiel bellen. De vaste lijn kan dus bij mij en vele anderen, de 
deur uit of zal in ieder geval zo snel mogelijk niet meer voor uitgaand bellen 
buiten het OnsNet-netwerk gebruikt worden.  

-  Het vaste tarief voor onbeperkt bellen naar vaste nummers binnen Nederland 
wordt verhoogd van 5 naar 6 euro. Een verhoging van 20%. 

-  Geen prijsverhoging voor de pakketten staat in de brief. Nee, nee .... maar het zo 
uitkleden van een pakket is ook een drastische prijsverhoging. Voor een lagere 
kwaliteit behoor ik immers minder te betalen? Ik mis de volgende voor mij heel 
belangrijke zenders: Brava HD, Brava 3D, Mezzo, Mezzo HD, Arte HD, ARD 
HD en WDR HD. Met het nu door u aangeboden standaardpakket zenders kan 
ik net zo goed een schotel nemen of naar UPC overstappen. Het HD-pakket kan 
ik in ieder geval opzeggen, want de voor mij interessante zenders zijn daaruit 
verdwenen..

-  Door de overgang naar KPN wordt het Nuenense netwerk overgeleverd aan 
deze minst competitieve provider van Nederland. Een provider die graag ge-
bruik maakt van zijn monopolistische positie om de consument zo veel mogelijk 
te laten betalen. Vanuit hun verleden zijn zij daar heel bedreven in. Een slech-
tere had u niet kunnen nemen. Is de KPN misschien aandeelhouder in Edutel 
c.q. OnsBrabantNet?

-  En wat doet onze belangenbehartiger, de Cooperatie Onsnet Nuenen? Hoewel 
zij voorop zou moeten lopen bij belangrijke ontwikkelingen die afbreuk doen 
aan het netwerk, heb ik van hen niets gehoord. U wel of slapen zij nog?

 
Met de start van het glasvezelnet in Nuenen heeft de massale enthousiaste aan-
melding door de Nuenense bevolking een vliegende start gegeven aan OnsBra-
bantNet en Reggefiber. Mede daardoor zijn deze bedrijven nu toonaangevend in 
de sector. We hebben de aanloopstoringen voor lief genomen en ons geschikt in wij-
zigingen die noodzakelijk waren om de Nuenense situatie te synchroniseren met 
de regionale structuur. Wordt de Nuenense bevolking nu in de steek gelaten voor 
winstmaximalisatie? Zo voelt dat in ieder geval wel.

Gérard van den Broek, 
Refelingse Erven 67, 5672 TB Nuenen.

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

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

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

Daar krijg je een kleur van...
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kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
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HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

De zomer begint met 
Parkstreet’s Summer Party!
De zomer kan beginnen! Op zaterdagavond 8 juni a.s. heeft Parkstreet een 
avondvullende show gepland. Samen met hun muzikale vrienden Brandole-
ros en Keskedee, wordt een afwisselend programma verzorgd. Parkstreet is 
bekend van mooie popsongs die op eigen wijze worden gepresenteerd. 
De zangeressen en zangers worden 
door de eigen Parkstreetband begeleid 
in een gevarieerd en, dit keer vooral 
veel nieuw repertoire. De fraaie cho-
reografie maakt de presentatie af. Dit 
alles vormt voor Parkstreet de mooie 
akkoorden om de passie van muziek 
met het publiek te delen. En hieraan 
heeft Hendrikje van der Linde-Soet-
hout, als nieuwe dirigente, een gewel-
dige impuls gegeven. Parkstreet 
brengt onder andere ‘some nights’, 
‘hey soul sister’, ‘bac  it up’ en ‘mad 
World’.
Met Brandoleros uit Brandevoort gaat 
het dak ervan af! Gekleed in prachtige 
outfits trakteert Brandoleros het pu-
bliek op heerlijke Braziliaanse Samba-
muziek. Deze percussionisten op on-
der andere Caixa (snaredrum), surdo 
(bastrommel) en ‘tamborim’ maken 
de summerparty compleet. Zo kan het 
publiek genieten van nummers als 
‘Samba Setimo’ en ‘Reggae do sol’. Het 
publiek wordt aan de hand van Keske-
dee uit Nuenen meegenomen op een 

muzikale reis langs alle continenten. 
Het bijzondere van de wereldmuziek 
van Keskedee is de volle klank, de 
soms  vreemde maatsoorten en vrolij-
ke maar ook intieme liedjes. Soms in-
getogen en soms uitbundig zullen 
liedjes als ‘gula gula’ (Lapland), ‘Til-
hore’(Nieuw Zeeland) en ‘Gabi Gabi’ 
(Zuid-Afrika) door Keskedee worden 
gezongen .Als spetterende finale van 
de summerparty treden alle artiesten 
samen op en trakteren het publiek op 
‘Mas que nada’: een heerlijke muzikale 
opmaat naar de zomer van 2013! Sum-
merparty van Parkstreet. Zaterdag 8 
juni a.s. 20.00 uur. Grote zaal van the-
ater het Klooster, Park 1 in Nuenen. Er 
zijn nog kaartjes verkrijgbaar. U kunt 
kaarten, à 9 Euro, bestellen via kaart-
verkoop@parkstreet.nl, allemaal zit-
plaatsen. 
 
Na betaling krijgt u de e-tickets op rij / 
plaats toegestuurd. Verdere info en 
contact: www.parkstreet.nl. 06 - 20 53 
65 81 Wim van den Bergh.



Wij zoeken twee tennis-
partners om elke week op 
donderdag van 19 tot 20 
uur mee te dubbelen bij de 
Brug in Mierlo. Reacties via 
06 - 52 58 58 57.

EINDELIJK DE OP-
LOSSING VOOR KALK 
OF SCHIMMELNA-
GELS!! We starten nu 
met de behandeling met 
de FOX 3 Laser. Geen 
medicijnen  of smeersels 
meer nodig! INSTITUUT 
ZILVERSCHOON Berg 
51, 5671 CB Nuenen, te-
lefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: 
Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Parkstraat 3F Nuenen.
 Voor aanvraag/verhuur verpleegartikelen en andere  
 hulpmiddelen. 
• Open: ma. t/m vr. 9.30 - 18.00. Za. 9.00 - 17.00 uur.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-173, 
 Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en verkoop van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
• Open op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur______________________________________

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

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

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

Diensten en inFOrMatie 11-03-2013

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kom genieten voor maar € 55,-
040-7870338

www.garrarufa-nuenen.nl

NU! De Ladies Treat Special
Bij Garra Rufa Nuenen

www.twitter.com/deronddelinde

Laatste
Nieuws?

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

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

Uw hond toe aan een trim-
beurt? TRIMSALON ALA 
PLUTO. Hooidonk 7. Af-
spraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

B O E D E L - T O TA A L 
Woning-ontruimingen 
Ophalen 2de hands 
goed. 040 - 241 56 70 / 
06 - 36 07 26 11. www.
boedeltotaal.nl

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

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

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

OERLEMANS KEUKENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

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

WIJ VERHUREN 
BOxEN VOOR 

TIJDELIJKE
OPSLAG

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

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

9 JUNI VLOOIEN-
MARKT  Sporthal  de 
Tempel. Henegouwelaan 
2, Eindhoven. 9-16 uur. 80 
kramen bomvol! € 1 p.p. 
06 - 20 29 98 24.

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

Probleemloos afvallen:
Zonder moeite uw streef-

gewicht halen en behouden.

Praktijk
alternatieve geneeswijZen

stoppen met roken:
U wordt een niet roker.

vliegangst

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

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

www.alternatief-beter.nl

WERELDWINKEL open 
tijdens de Van Gogh-
mèrt. Vele artikelen 40% 
korting. Ook originele 
Vaderdag cadeautjes! 
Kom langs: Berg 28B. Tel. 
040 - 283 91 95. www.
wereldwinkelnuenen.nl

MOOI VOOR DE ZO-
MER!! met wimperexten-
sions (6-8 weken) en gellak 
(2-6 weken) INSTITUUT 
ZILVERSCHOON Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

UW HUIS SCHILDE-
REN? Klussen in en om 
huis bel met: Servicebureau 
(NL) Nuenen 06 - 46 46 27 69.

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

Heeft uw kind volgend 
schooljaar professionele, 
individuele hulp nodig bij 
rekenen, spelling of lezen, 
dan kunnen wij, Reme-
dial Teachers Nuenen, u 
daarbij helpen! Voor ba-
sisonderwijs, voortgezet 
onderwijs, MBO en HBO. 
Wilt u meer weten, kijk dan 
op: www.nuenenrt.nl

Nagelstudio ALTA GRACE 
Pedicure-Manicure. 
Pedicure behandeling € 18,- 
Voetmassage € 15,50 Ma-
nicure behandeling € 15,50. 
Lekker makkelijk, ik 
kom ook bij u thuis! Ma-
rieke van der Hijden. 06 - 50 
57 11 83.

2013

12 tot 21 juli



6 juni 2013Rond de Linde  Nr.  23

Expositie Emelie Cilissen
Omdat de Buitenschilderdag in het Nuenense Park dit jaar niet doorgaat, is Eme-
lie Cilissen naar een alternatief gaan zoeken. En dat heeft ze gevonden. Op zon-
dag 9 juni tussen 11.00 en 17.00 uur exposeert ze in haar eigen tuin op de Twee-
voren 101. De expositie betreft schilderijen van Afrikaanse dieren en mensen 
met een Tribute to........ en zijn er werken van experimentele expressie.
Emilie schildert sinds 2006 en is autodidact. Ze volgde schilderlessen bij Emelie 
Jegerings, kunstenares, atelier "Het Paerse Huys", die ze al geruime tijd bewon-
derde.
Over het schilderij: “Deze kudde heb ik gefotografeerd in Tanzania. De foto mis-
lukte, en dat was de aanleiding om de olifanten te schilderen.” Meer weten over 
Emelie. Bezoek dan haar website www.emeliecilissenschildert.nl.

Met de juiste keuzes in uw supermarkt

Bent u het hele jaar gezond bezig!?
Om klanten te helpen de juiste producten te kiezen, is er tijdens de Van 
Goghmèrt op zondag 9 juni van 13.00 uur tot 18.00 uur de mogelijkheid om 
vragen te stellen aan Angelique van der Sanden, diëtist. U kunt haar die dag 
vinden bij C1000 Ton Grimberg, De Smidse 1 in Nuenen.

Dus: vraag alles wat u nog niet wist (over voeding) aan de diëtist! Angelique geeft 
een presentatie in Den Heuvel in Gerwen.

Soms zie je door de bomen het bos 
niet meer, als je boodschappen gaat 
doen in de supermarkt. Steeds weer 
nieuwe producten en al die informatie 
op de etiketten. Zoveel keurmerken 
ook. Wat betekenen die E-nummers? 
Welke producten zijn ‘slanke’ alterna-
tieven? Zijn duurdere producten altijd 
beter? Welke informatie staat ver-
plicht op het etiket? Welke producten 
passen het beste in een cholesterolver-
lagend dieet?

Bij de verschillende schappen geeft 
Angelique van der Sanden praktische 
informatie en uitleg over verschillende 
producten. Ook is er een stand met de 
nodige gratis brochures. Daarnaast is 
er ruimte voor het beantwoorden van 
uw persoonlijke vragen. De ervaring 
leert dat er veel vragen zijn over onder 
andere de verschillende soorten vet-
ten, E-nummers, zoetstoffen, kaas, 
dranken, broodsmeersels en bak- en 
braadproducten. Op deze dag kan de 
diëtist u natuurlijk geen uitgewerkt 

advies geven, maar wel aangeven wan-
neer het zinvol is om eens een af-
spraak te maken. 

‘Den Heuvel’ 
Afgelopen maandag was Angelique al 
te vinden tijdens de wekelijkse inloop 
van Stichting Leefbaar Gerwen in Den 
Heuvel in Gerwen. Daar gaf ze voor-
lichting over gezonde voeding. De 
aanwezigen konden na de inleiding 
vragen stellen over bijvoorbeeld ge-
zonde voeding voor ouderen, voeding 
bij ziektes of wat is een goede voeding 
voor opgroeiende kinderen. Ook de 
bekende schijf van 5 werd behandeld. 
Angelique is normaliter te vinden in 
Instituut Zilverschoon aan de Berg in 
Nuenen en in het Paramedisch Cen-
trum West in Helmond. Eventuele 
huisbezoeken kunnen op alle dagen 
worden ingepland. Ze staat geregis-
treerd in het Kwaliteitsregister Para-
medici en is lid van de Nederlandse 
Vereniging van Diëtisten. Meer info: 
www.dieetnuenen.nl.

Nuenense ondernemers 
eigenaar van de ondergrondse 
glasvezelinfrastructuur
Afgelopen dinsdag 4 juni zijn Nuenense ondernemers eigenaar geworden 
van de ondergrondse glasvezelinfrastructuur die de gemeente Nuenen ruim 
8 jaar geleden heeft aangelegd op de bedrijventerreinen in Nuenen. Hier-
voor is een overeenkomst getekend door de wethouder Jan Dierckx en Jan 
Veldsink, voorzitter van de onlangs opgerichte Coöperatie Glasvezelcom-
pagnie Nuenen. Na ondertekening werd op het gazon voor het gemeentehuis 
door alle betrokkenen een 2 meter hoge haspel met daarop mantelbuizen 
afgerold. Als startsignaal voor het verder af- en uitbouwen van glasvezelnet-
werken op Nuenense bedrijventerreinen. Op ludieke wijze wilde een ieder 
zijn blijdschap en opluchting uiten over de start van de werkzaamheden.
Tijdens de revitalisatie van bedrijven-
terreinen werden lege mantelbuizen 
aangelegd zodat bedrijven snel aange-
sloten konden worden op glasvezel. 
Ondanks deze voorziening slaagde 
men er niet in om een sluitende busi-
nesscase neer te leggen. Nuenen kreeg 
last van de remmende voorsprong.
Ondernemers klopten aan bij de on-
dernemersverenigingen, Onderne-
mers Contact Nuenen en Brabants 
Zeeuwse Werkgevers en drongen aan 
op het doorbreken van deze situatie. 
De behoefte aan snelle verbindingen 
was inmiddels zo groot dat onderne-
mers overwogen om naar elders te 
verhuizen of zelf kostbare verbindin-
gen wilden aanleggen. Reden voor Jan 
Veldsink, in zijn functie als voorzitter 

van het OCN om in zijn nieuwjaars-
toespraak van 2013 een oproep te 
doen aan bedrijven en lokale overheid 
om deze impasse te doorbreken. Close 
the Gap, het bedrijf dat aan de wieg 
stond van Ons Net werd ingeschakeld 
met de opdracht binnen twee maan-
den een voor de ondernemers accep-
tabel plan van aanpak neer te leggen. 
Dat is gelukt. In maart 2013 presen-
teerde Close the Gap een plan waarop 
voldoende ondernemers intekenden 
om van start te kunnen gaan met de 
aanleg van glasvezel op de bedrijven-
terreinen in Nuenen. Gevraagd naar 
de reden waarom het nu wel is gelukt 
antwoord Jan Veldsink: “Ten eerste ti-
ming. De druk van ondernemers was 
groot. Het moest gewoon gebeuren. 

Knutsel een 
cadeautje voor 
vader bij Shoeby
Kom op woensdagmiddag 12 juni 
naar Shoeby en knutsel een foto-
hoesje voor jouw lieve papa. Welke 
papa wil nu niet een persoonlijk 
cadeau met een foto van bijvoor-
beeld jou en je papa.

Op zondag 16 juni is het Vaderdag. 
Heb jij al een cadeautje voor jouw pa-
pa? Op woensdagmiddag 12 juni kun 
je bij Shoeby een fotohoesje knutse-
len. Zo kan jij jou papa helemaal blij 
maken met jouw cadeau. Tijdens de 
kidsmiddag is er ook een leuke kor-
tingsactie. Shop dus tijdens deze mid-
dag een leuk Vaderdagcadeau met 
aantrekkelijke korting.

Maar de belangrijkste reden is toch de 
solidariteit van de grotere onderne-
mingen met de kleinere. De grote on-
dernemingen zijn bereid substantieel 
meer bij te dragen aan de financiering 
van het netwerk. Daarmee kan de 
drempel voor kleinere bedrijven laag 
blijven. In voorgaande projectvoor-
stellen werd steeds uitgegaan van een 
gelijke bijdrage voor alle bedrijven; 
groot en klein. Dat is een onhaalbare 
kaart gebleken. Voor de uitvoering 
was het noodzakelijk dat de bestaande 
mantelbuizen door de eigenaar, de ge-
meente Nuenen, werden overgedra-
gen aan de nieuw op te richten coöpe-
ratie die het netwerk gaat aanleggen. 
Daarvoor was overleg nodig op amb-
telijk, bestuurlijk en politiek niveau. 
Geen eenvoudige zaak in een periode 
van politieke instabiliteit. Reden voor 
Jan Veldsink om in een open brief te 
pleiten voor snelle besluitvorming. Jan 
Veldsink hierover: “Ik moet zeggen 
dat ik blij verrast ben door de snelheid 
waarmee ambtenaren, bestuurders en 
politici deze zaak hebben opgepakt.” 
Ook bij het lokale bestuur is het besef 
aanwezig dat Nuenen mondiaal een 
voorbeeldfunctie moet blijven vervul-
len als het om glasvezelnetwerken 
gaat.

Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl 

Overgangsklachten: taboe?
Dineke Vervuurt  was 40  toen ze voor het eerst bij me kwam. Dineke was ver-
vroegd in de overgang geraakt. Want haar baarmoeder was op haar 35ste verwij-
derd, inclusief haar eierstokken, want ze had baarmoederkanker.  Zo’n ziekte en 
zo’n operatie zijn op zich al heel naar en ingrijpend. Maar als je dan ook nog ver-
voegd in de overgang komt, is dat nog een probleem erbij. Gelukkig ging het vijf 
jaar later goed met Dineke. In zoverre,  dat ze de kanker had overwonnen. “ Nu 
de overgangsklachten nog”, zo zei ze. 
Wanneer  je in de overgang komt, krijg je vaak te maken met één of meer van 
deze problemen: stemmingswisselingen, opvliegers, nachtelijk zweten, hart-
kloppingen, een droge vagina, geen zin in seks, gewichtstoename of sterke ver-
moeidheid. Veel vrouwen vinden het lastig om hierover te praten, ook met hun 
arts. 
Zo ook Dineke, want ze had last van opvliegers en geen zin meer in seks. Ook 
deed vrijen pijn, omdat ze kampte met vaginale droogte. De relatie met haar man 
veranderde.  Terwijl hij er alle begrip voor had, vond Dineke het verschrikkelijk 
dat ze zo veranderd was. 
Uiteindelijk nam Dineke een vriendin in vertrouwen. Deze  vertelde Dineke dat 
acupunctuur goed geholpen had bij háár overgangsproblemen.  
Mijn ervaring is dat acupunctuur voor veel vrouwen met overgangsklachten in-
derdaad een uitkomst is, onder andere voor de gehate opvliegers! Maar ook an-
dere overgangsklachten kunnen door acupunctuur sterk verminderen of zelfs 
verdwijnen. 
Bovendien is acupunctuur heel veilig. Dat acupunctuur geen ernstige bijwerkin-
gen geeft, blijkt onder meer uit twee onderzoeken die in 2001 gepubliceerd, zijn 
in het medische vakblad British Medical Journal . 
Er zijn sterke aanwijzingen dat acupunctuur het lichaam stimuleert om li-
chaamseigen hormonen aan te maken: bepaalde endorfinen. Dat zou de pijnstil-
lende, humeurverbeterend en positieve hormonale werking van acupunctuur 
verklaren.  
En Dineke? Na tien behandelingen ging het stukken beter met Dineke. Ze had 
bijna geen opvliegers meer en geen last van nachtelijk zweten. Ook haar seksuele 
leven kwam weer op gang. “ Ik voel me weer jong, blij en energiek”, zei ze. Dineke 
komt nu eens per drie tot vier weken nog eens langs voor, zoals zij het noemt: 
“een onderhoudsbehandeling”. De opvliegers zijn nu helemaal over  en haar lief-
desleven is weer als vanouds.  Het gaat goed met haar.  

Uit d’n hoek…
Lucinda

Ik had er lang naar uit gekeken: een concert van countryzangeres Lucinda Wil-
liams, één van de beste vrouwelijke artiesten/componisten. Vrijdag was het dan 
zover in het muziekcentrum in Eindhoven. Van tevoren eerst wat eten bij een 
Mexicaans restaurant in de Dommelstraat. Een gezellig straatje tegenwoordig, 
dat was wel eens anders.
 Na de nachos todos en de tortillas richting Heuvel Galerie. We zijn op 
tijd. Als voorprogramma Man from the South, uit Eindhoven. Dat bleek niet mijn 
muziek. Ik vond zijn opmerkingen tussendoor leuker. Dan Lucinda, ook uit het 
zuiden maar dan van de VS. Na een rommelige start en technische probleem-
pjes kwam het gelukkig goed. IJzersterke liedjes vol smacht en verlangen ge-
zongen met een rauwe stem.
 We sloten de avond af in Ons Dorp. Lucinda Williams kon ik in ieder 
geval van mijn artiesten-die-ik-nog-eens-live-wil-zien-lijstje afstrepen.

Edwin Coolen

Citaat van de Week

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

‘Vrijheid behoort toe aan het individu of zij bestaat niet.’

Woodrow Wilson – 
28ste president van de VS 
(1856-1924)

Prijswinnaars 
dieren-herkennen 
Samenwerkings- 
verband Nuenen’s 
Wildbeheer 
Het Samenwerkingsverband Nuenen’s 
Wildbeheer heeft afgelopen weekend 
deelgenomen aan de 19de editie van 
Game Fair Nederland gehouden op 
het Landgoed van Hotel Restaurant 
De Collse Hoeve in Nuenen. Zij ston-
den daar met een stand over het flora- 
en faunabeheer in hun werkgebied 
(Nuenen en Son & Breugel). De aan-
wezige basisschoolleerlingen konden 
meedoen aan de prijsvraag ‘dieren 
herkennen’. De winnaars zijn Finn Pot-
ters en Victor de Kousemaeker uit   
Nuenen die beiden vier entreekaarten 
voor Zoo Parc Overloon hebben ge-
wonnen. Voor meer informatie www.
wbe-nuenen.nl.

Vrijdag 21 juni

Wethouder Dierckx ondertekent de overeenkomst met OCN voorzitter Veldsink 
onder toeziend oog van de ondernemers Jansen en van Keulen.
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Veel publiek bij aankomst gala Pleincollege Nuenen
Veel mooie lentedagen hebben we nog niet gehad. Maar gelukkig scheen afgelopen vrijdagavond de zon, toen de eindexamenkandidaten van het Pleincollege Nuenen hun opwachting maakten 

voor Het Klooster. Ook al weten de kandidaten nog niet of ze geslaagd zijn, de examens zitten erop en nu is het tijd voor het grote feest. Een lange stoet van glimmende auto’s. 
Jonge dames in het heel kort of in het heel lang op hele hoge hakken en met in een tasje toch wat makkelijker schoeisel. En heren in het pak met daaronder een enkele gymp! Genoeg om naar te kijken. 

Lezers van Rond de Linde kunnen de geslaagden feliciteren door een mail te sturen naar geslaagden@ronddelinde.nl. Onder vermelding van de naam van de afzenders, de naam van de geslaagde, 
op welke school het diploma is behaald, en voor welk type onderwijs.

(Foto’s: Elwien Bibbe en Emelie Cilissen)

Door Nannie van den Eijnden

Ze is het gezicht van de bibliotheek, al 38 jaar. Dat komt mede door haar 
uitgebreide takenpakket, waarin o.a. het organiseren van evenementen is 
opgenomen. Daardoor heeft ze veel contact met allerlei instellingen en 
bedrijven. “Ik heb het leukste vak dat er bestaat”.

Nuenenaren nader 
belicht...   Annette Stevens, 

  bibliothecaris

In 1975 is ze bij de bibliotheek in Nue-
nen begonnen, destijds gevestigd in 
Het Hlooster. “De nonnen waren er 
toen ook nog” herinnert ze zich. Ze 
werkt al zo lang op dezelfde plek, om-
dat het zo leuk is om met mensen in 
contact te zijn. “Ik wil mensen helpen 
met allerlei vragen, of het nou een jon-
gen is, die voor zijn studie met een 
werkstuk bezig is, of een oudere dame 
met een visuele beperking. Ik vind het 
zó afwisselend. Iedere keer verandert 
het. Ik ben meegegroeid”. Ze heeft veel 
ideeën en organiseert van alles. 
Een greep uit haar lijst van projecten: 
een gedichtenwedstrijd, lezingen met 
gastsprekers, een vakantiebanenmarkt 
voor jongeren en een fototentoonstell-
ing rond het 40-jarig bestaan van de 
heemkundekring, in de maand van de 
geschiedenis met muzikale omlijsting 
door Gerard van Maasakkers. 

De wereld van het boek is enorm ver-
anderd. Annette zet de sociale media 
in als een hulpmiddel in het vak. “Ze 
hebben altijd een relatie met m’n werk. 
De krant wil ik ook bijhouden. Ik wil 
geïnformeerd blijven over wat er ge-
beurt in de wereld. Hoe weinig tijd ik 
ook heb, ik lees iedere dag. Van alles 

door elkaar: recensies, websites, pu-
blicaties, blogs en boeken”. Op tv volgt 
ze ook veel programma’s, vooral als er 
boekpresentaties in voorkomen. 
“Boeken lopen als een trein als ze in de 
aandacht komen. De pareltjes krijgen 
geen aandacht” vindt ze. Zo’n parel is 
bijvoorbeeld het werk van de in maart 
overleden schrijfster Rascha Peper, die 
hier ooit een lezing heeft gegeven.  

“Lezen is heel belangrijk” betoogt An-
nette vol enthousiasme. “Het is een 
manier om informatie te verkrijgen, je 
welbevinden te verhogen, je te 
ontspannen en om op nieuwe ge-
dachten en ideeën te worden gebracht. 
Je leert ervan”. Het is soms ook thera-
pie. Ze geeft het voorbeeld van een 
vrouw die haar hele gezin verloor en 
die haar groot verdriet verwerkte door 
veel boeken te lezen. “Het helpt”. 

E-Book of papier?
Ondanks de enorme vlucht en de 
voordelen van het digitale boek heeft 
papier één groot voordeel. Annette 
legt uit: “Het leest makkelijker en het 
vergt minder van de concentratie dan 
een scherm”. Wetenschappelijk onder-
zoek heeft aangetoond dat onze 

hersenen zich aanpassen door het 
lezen van korte, digitale stukjes en  dat 
we ons daarom minder kunnen con-
centreren. “Vooral voor kinderen is 
lezen heel belangrijk” voegt ze eraan 
toe. “Door het omslaan van de bladzij-
den ontwikkelen ze hun fijne moto-
riek. En kinderen moeten voorgelezen 
worden. Per dag 15 minuten voorlezen 
verhoogt hun woordenschat met 1000 
woorden na 1 jaar. Het geeft ook een 
gevoel van veiligheid en rust”. Alle 
nieuwgeborenen in ons dorp krijgen 
een cadeaubon voor het zogenaamde 
‘boekstartkoffertje’, dat een boek, cd 
en een lidmaatschap bevat. “Ouders 
moeten gestimuleerd worden om naar 
de bieb te gaan” vindt Annette.

Services
“De bibiliotheek biedt heel veel dien-
sten aan. Mensen weten dat vaak niet. 
Er zijn 171 leesclubs in 53 gemeenten. 
Samen lees je hetzelfde boek en be-
spreek je dat. Met je bibliotheekpas 
kun je overal in Brabant ‘gastlenen’. Als 
je in Bergen op Zoom bent, kun je 
daar lenen en in Nuenen terugbren-
gen. Een busje rijdt daarvoor drie keer 
per week door de provincie. Deze ser-
vice is gratis.

Ze vertelt verder: “Alles kunnen we te 
pakken krijgen, ook uit universiteits-
bibliotheken en uit de koninklijke bi-
bliotheek (daar worden alle boeken 
die verschijnen aangemeld). De nieu-
wste en heel oude cd’s en muziekdvd’s. 
Deze service kost € 2,50 + leengeld. En 
er kunnen digitaal E-Books geleend 
worden”.

Voor mensen die Nederlands leren of 
die niet goed hebben kunnen leren 
lezen, om wat voor reden dan ook, zijn 

Annette Stevens.

er speciale boeken voor volwassenen 
en kinderen te vinden in de ‘makkelijk 
lezen kast’. “Nu is er aandacht voor 
laaggeletterdheid; vroeger moest je 
achter in de klas gaan zitten als je niet 
mee kon komen. Vaak was dat dys-
lexie” licht Annette toe. 
Verder kan de bibliotheek bemiddelen 
in het lenen van daisyroms (gesproken 
boeken) voor mensen met maculade-
generatie; een visuele beperking door 
een oogaandoening in het netvlies 
waarbij de gezichtsscherpte afneemt. 
Deze daisyroms zijn ook geschikt voor 
iedereen met een leesstoornis. Er zijn 
veel hulpmiddelen voor aangepast 
lezen.

En er zijn herinneringskoffertjes te 
leen voor mensen met dementie. Ze 
bevatten boeken, cd’s en spelletjes 
rond thema’s als het koningshuis, ver-
liefd-verloofd-getrouwd en de natuur. 
Ze zijn ontwikkeld door een activitei-
tenbegeleidster, die voor haar demen-
terende moeder zorgde, en worden 
veel gebruikt door mantelzorgers en 
zorginstellingen. 

Veranderingen 
Annette heeft in al die jaren al veel    
veranderingen meegemaakt. Nu gaat 
de leeszaal verdwijnen en 60% van de 
collectie wordt in een magazijn gep-
laatst. Deze collectie wordt digitaal 
opvraagbaar. Er kunnen geen  exposi-
ties meer plaatsvinden. Via enquête-
formulieren die in de bibliotheek lig-
gen, blijkt dat klanten dit zeer 
betreuren. Seniorenweb en de Heem-
kundekring wachten op antwoord van 
de gemeente over hun toekomstige lo-
catie. Er komt ook een landelijke reor-
ganisatie naar een nieuwe huisstijl, 
met behoud van de eigen identiteit. 
Het goede nieuws vindt Annette dat 
de bibliotheek blijft. Er zijn ook ge-
meenten waar de bieb wordt gesloten. 
“Ik vind het heel belangrijk dat de 
binding met het dorp blijft. We heb-
ben een publieke functie en zijn als het 
ware de huiskamer van het dorp”. Be-
trokken als ze is, zal ze zich daarvoor 
blijven inzetten. 

Openbare 
dorpsraad-
vergadering 
Nederwetten
Op 11 juni vindt er een openbare 
dorpsraadvergadering plaats in de 
Koppel  in Nederwetten. Tijdens deze 
avond wil de dorpsraad in gesprek 
gaan met de inwoners van Nederwet-
ten over belangrijke en actuele onder-
werpen zoals de Noord Oost corridor 
(toelichting door de provincie Noord 
Brabant),  afsluiting van Soeterbeek, 
resultaten van het IDOP en brandpre-
ventie. De dorpsraad nodigt alle inwo-
ners uit om aanwezig te zijn. De verga-
dering begint om 20.00 uur.      

Informatieavond over voort-
bestaan zelfstandig Nuenen
Op donderdag 6 juni organiseert W70 Nuenen c.a. een informatie-avond 
die zich richt op het al dan niet voortbestaan van Nuenen c.a. als zelfstan-
dige gemeente. Inwoners, verenigingen/instellingen en ondernemers zijn 
vanaf 19.30 uur van harte welkom in Café Ons Dorp. Inmiddels hebben al 
ruim 40 personen/organisaties laten weten present te zijn. Onder de aanwe-
zigen: politieke partijen uit Nuenen c.a. en Son en Breugel, verenigingen en 
belangenorganisaties.

De fractie van W70 Nuenen c.a. maakt 
zich - mede naar aanleiding van het 
recent door de Commissie-Huijbregts 
gepresenteerde rapport - grote zorgen 
over het voortbestaan van Nuenen c.a. 
als zelfstandige gemeente. W70 blijft 
voorstander van een bestuurlijk zelf-
standige gemeente en zet derhalve in 
op het reeds in 2006 ingezette samen-
werkingstraject met de gemeenten 
Geldrop-Mierlo en Son en Breugel. 

Marie-Anir 
exposeert in   
Het Klooster
Iedere maand hangt er een andere 
expositie in Het Klooster te Nue-
nen. In de maand juni zijn dat schil-
derijen van Marie-Anir. Haar stijl 
van schilderen kan omschreven 
worden als surrealistisch met een 
vleugje romantiek. Het lieflijke, 
kleurrijke en fantasievolle op het 
doek brengen, dit in tegenstelling 
tot de harde wereld waarin we 
tegenwoordig leven.
 
Marie-Anir heeft vele jaren kleding 
ontworpen en modeshows gepresen-
teerd. Ruim 20 jaar lang is ze over de 
wereld gereisd naar landen als India, 
Venezuela, China en een groot deel 
van Europa. Het contact met de men-
sen over de hele wereld heeft haar blik 
verruimd. Deze indrukken verwerkt 
zij in haar schilderijen. Daarbij ge-
bruikt zij olieverf en gemengde tech-
nieken.
De inspiratie haalt Marie-Anir uit de 
mooie dingen die om haar heen ge-
beuren. Zo verwerkt ze de schoon-
heid, de vormen, de kleuren en het bo-
vennatuurlijke van de natuur in haar 
spirituele schilderijen. Vrijheid is erg 
belangrijk voor haar en deze vrijheid is 
ook terug te vinden in haar stijl van 
schilderen. 
Het Klooster is geopend van maandag 
tot en met vrijdag tussen 8.30 en 23.00 
uur.

 
Het formeren van een breed gedragen 
klankbordgroep behoort tot de moge-
lijkheden, maar tijdens de bijeen-
komst zal moeten blijken of hier vol-
doende draagvlak voor is.
Een dergelijke klankbordgroep zou in 
een later stadium eventueel uit kun-
nen monden in een comité, dat zich 
specifiek richt op het voortbestaan 
van Nuenen c.a. als zelfstandige ge-
meente.
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Opwettenseweg 81  •  Nuenen  •  Tel. 040 - 284 00 13
info@tijdvoorkwaliteit.nl  •  www.tijdvoorkwaliteit.nl

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

9 juni Van Goghmért
Opstap- en demodag

van 11.00 tot 17.00 uur 

-plan kiest u eenvoudig uw ideale elektrische � ets. 

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

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

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

U leest er alles over op gazelle.nl!

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

Maak nu een proefrit 
op een elektrische fi ets 

van Gazelle!

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

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

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

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

U leest er alles over op gazelle.nl!

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

paviljoendewarande.com

Uiteraard blijft ons 3-gangen week
keuzemenu verkrijgbaar di. t/m do.
€ 21,50 en vr. t/m zo. € 24,50

restaurantdesteenoven.nl
LEKKERETENINHELMOND.NL | TROUWENINHELMOND.NL

HET ‘STEENTJES’ MENU
Gerechten bestellen van

MA. - DI. & DO. voor € 23,50
VR. t/m ZO. voor € 26,50

Kijk voor de diverse gerechten (ca. 25) op onze vernieuwde site! Kijk voor de diverse gerechten (ca. 28) op onze site!

GEHELE DAG GEOPEND VANAF 11.00 UUR
VAN DINSDAG T/M ZONDAG

DI.-WO.-DO. voor € 23,50
VR.-ZA.-ZO. voor € 26,50

het ‘Warandelingetjes’ menu

Zoveel gangen nuttigen als u wenst, nog een gerechtje geen probleem. En nog één, en nog één... U bent van harte welkom.
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

MET DE AANZIENLIJKE KORTING UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:

SENSATIONELE DOORBRAAK IN DE COSMETICA
Eindelijk een HUIDVERJONGINGSCRÈME die echt werkt

GEHEEL NIEUW VOOR NEDERLAND
ONZE ALGASUN PHYTO ANTI-AGING

GEZICHTSCRÈME-SERUM
OP BASIS VAN PLANTAARDIGE STAMCELLEN

ANTI    AGING

Om 6 MAAL SNELLER BRUIN TE WORDEN
nog steeds onze gerenommeerde

ALGASUN-ULTRA producten 
met een korting van € 2,50 op alle producten.

Een grote flacon (150 ml) Algasun-Ultra
van € 17,75 nu voor SLECHTS € 15.25 

(zie waardebon)

Waardebon
€ 7,50 korting
op de crème-serum

en
€ 2,50 korting

op alle andere ALGA-SUNproducten in de winkel.

Deze stamcellen activeren je eigen 
huidcellen om te vernieuwen.

Gegarandeerd in 3 weken een veel jongere uitstraling!
Deze krachtig werkende dag- en nachtcrème-serum
in luxueuze pompflacon van 50 ml voor langdurig

gebruik € 46.95
Nu met de introductiebon slechts € 39,45.

Knip meteen uit en beleef, in 3 weken, het heerlijke
gevoel van een jonger uiterlijk.

Vermindert tevens pigmentvlekken.

HIERMEE MET WEINIG ZON TOCH IN EEN MUM VAN TIJD DIEP BRUIN.

KNIP NU METEEN UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK

Met de aanzienlijke korting uitsluitend verkrijgbaar bij: Voor uitgebreide productinformatie:

www.algasun.nl
(ook om zelf online te bestellen) of

Tiwes-imporT
tiwesimport@zonnet.nl

Tel./Fax: 0416 - 33 50 51

DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie
Hoge Brake 72 | 5672 GM  Nuenen | T 040 - 283 46 77

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

(Ook voor de zonnebank!)

Knip nu de advertentie uit voor een jonger uiterlijK en minder pigmentvleKKen

€ 38,70
€ 48,70

€ 3,00

€ 19,35 € 16,35

€ 10,- Korting
op de crème-serum

ToT € 18 korTing
namelijk € 3,- per product
op alle andere ALGA-SUN

producten in de winkel

(korting verkrijgbaar tegen inlevering van deze advertentie)

Rond de Linde nu compleet digitaal 
iedere donderdag op www.ronddelinde.nl 
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Reacties op artikel 
Keskesboom 
Op ons artikel over de Keskesboom, in Rond de Linde nr. 22 van vorige week, 
ontving de redactie onderstaande brief die wij u niet willen onthouden:
 
Beste redactie,
Na het lezen van het artikel: Waar is het keske van de Keskesboom? Heb ik contact 
opgenomen met de familie Drenters in Canada. Dit is het antwoord wat ik heb ge-
kregen van Truus Shwedyk-Drenters, inmiddels 86 jaar oud:
"Jan Bunthof en Jan Drenters bouwde het heiligdom in 1948 op leeftijd 15. De jon-
gens waren zeer goede vrienden. Toch wisten ze dat hun vriendschap zou binnen-
kort getest worden omdat Jan Drenters werd verlaten voor Canada na de Tweede 
Wereldoorlog. Beide jongens waren erg sterk in hun geloof, en wilde een heiligdom 
van Moeder Maria te bouwen als een teken van hun geloof. Ze wilden ook om te 
vragen om Moeder Maria's zegen. Het heiligdom was een symbool van hun vriend-
schap en een verzoek dat Maria te nemen van het land dat ze zo van hield, Neder-
land, en Jan Drenters en zijn gezin te zegenen in hun nieuwe land, Canada. Renee 
Bunthof (nu Meulendyk), is Jan's zus. Jan Drenters overleed in 1950 in een zwem-
bad ongeval."  

Met vriendelijke groet,
Annie Oosterveen-Pijs

Een andere reactie luidde:
Geachte redactie,
Naar aanleiding van het bericht in Rond de Linde van 22/05/2013,het volgende:
Daar diverse malen het keske uit de Keskesboom ten prooi is gevallen aan vanda-
lisme  waarbij het Mariabeeldje werd vermist of vernield, hebben enkele buurt 
bewoners uit de Tomakker het initiatief genomen om het keske tijdelijk te verwij-
deren en op te knappen en een nieuw Mariabeeldje geplaatst en vandalisme be-
stendig gemaakt. Alle werkzaamheden tot heden zijn gedaan door Mevr van 
Heugten en dhr. Eier inwoners van de Tomakker. In overleg wordt het Keske deze 
week terug geplaatst. Hopende U van de nodige informatie te hebben voorzien.

Met vriendelijke groet
Pierre Peeters, Tomakker 107,  tel 0402838730.

 Juist nu er een verplaatsing is van cri-
minaliteit naar woningen moet ieder-
een zich bewust worden van zijn of 
haar veiligheid. Politie, wijkverenigin-
gen en professionele beveiligingsbe-
drijven zijn daarom volop de mensen 
aan het informeren en geven de zwak-
ke plekken bij u thuis weer. Zo werkt 
KBS ook. U kunt een afspraak maken 
voor een gratis beveiligingsadvies. 
“Dan komen wij even bij u inbreken. 
Tijdens de gratis inspectie wordt naast 
hang- en sluitwerk ,de buitenverlich-
ting beoordeeld,   de brandveiligheid 
(vluchtplan en brandmelding) in kaart 
gebracht en kan een kluisadvies be-
sproken worden. KBS werkt samen 
met partnerbedrijven in de regio die 
het scala van producten en diensten 
met betrekking tot veiligheid zelfs ver-
groten. Zo kan KBS woningen met lo-
gische stappen verder beveiligen. 
“Duur! Hoor ik u al zeggen” “buiten 
dat KBS alleen kwaliteitsproducten le-
vert die nu eenmaal beter en een frac-
tie duurder zijn weegt het niet op te-
gen de kosten van een succesvolle 
inbraak, de premie reductie van de in-
boedelverzekering, het veilige gevoel 
en woongenot, en de mogelijkheid om 
langer zelfstandig te kunnen blijven 
wonen” aldus Johan van Grootel. “KBS 

gaat nog verder indien de situatie dat 
vraagt: vraagstukken over Politiekeur-
merk Veilig Wonen, 24 uurs calamitei-

Nieuw ‘Snel Interventie Voertuig’ 
voor brandweer Nuenen
De brandweer van Nuenen is gestart met een proef van een halfjaar met een 
snel interventie voertuig, een zogenaamde SIV. Zo’n voertuig heeft een klei-
nere bezetting dan een normale tankautospuit. Voor die laatste moeten er 6 
brandweermensen aanwezig zijn voor hij ingezet kan worden, bij de SIV 
zijn het er ‘maar’ 4. En dus kan een SIV sneller uitrukken.

Doel van de proef is te bekijken of de 
SIV inderdaad een goede aanvulling is 
op de bestaande brandweerzorg. De 
SIV gaat binnenkort in Nuenen als 
eerste voertuig uitrukken, met auto-
matisch daar achteraan een normale 
tankautospuit. 

Minder water
De Siv is uitgerust met een hogedruk 
blussysteem. Door dit systeem is het 
mogelijk met minder water (300 liter) 
toch veel te kunnen blussen. Ook 
heeft het systeem de mogelijkheid om 

te blussen met schuim. Daarnaast is 
de SIV uitgerust met hulpverlenings-
gereedschappen en diverse gereed-
schappen om bijna elke klus aan te 
kunnen.
De SIV vereist wel een andere aanpak 
van onze brandweervrijwilligers. Zij 
zijn daarom ook druk aan het trainen 
om de SIV zo efficiënt mogelijk in te 
kunnen zetten. Op dit moment vinden 
er wekelijks realistische brandbestrij-
dingsoefeningen plaats op de gemeen-
tewerf waar dus daadwerkelijk geblust 
wordt met het nieuwe systeem. 

 

Nieuws met zaken

Grootse verbouwing voor 
Expert van Erp in Nuenen
De aankomende weken zal er hard gewerkt worden bij Expert van Erp in 
Nuenen en worden de voorbereidingen getroffen om de winkel groots te 
verbouwen. De nieuwe winkel zal medio september feestelijk heropend 
worden in het nieuwe Expert model 4.0. Tot het zover is, staat het team van 
Expert van Erp natuurlijk klaar om haar klanten te voorzien van de beste 
service en persoonlijk advies.   
Er zal veel geboord en getimmerd 
worden en sommige artikelen zullen 
tijdelijk op een andere plek staan. 
Maar verder loopt alles op rolletjes bij 
Expert van Erp. Ondernemers Jack en 
Wilfred van Erp zijn enthousiast, Jack: 
“Het wordt een winkel met een com-
pleet assortiment, concurrerende prij-
zen en de Beste Service. De sfeer 
wordt warmer en huiselijker. Boven-
dien wordt ons assortiment breder en 
de nieuwste innovaties worden gepre-
senteerd en gedemonstreerd. Op deze 
manier wordt winkelen een beleve-
nis!” De winkel zal worden voorzien 

van een servicecenter waarin alles is 
gericht op service aan de klant. Maar 
hoe dat er precies uit komt te zien 
blijft nog een verrassing. “Er moet 
voor de klanten ook nog iets te raden 
overblijven”, aldus Wilfred.  De onder-
nemers realiseren zich dat de verbou-
wing hinder voor de klanten met zich 
meebrengt. “Wij doen ons uiterste 
best de overlast zo beperkt mogelijk te 
houden en staan ook tijdens de ver-
bouwing natuurlijk klaar voor onze 
klanten”, aldus Jack. 

Voordat Expert van Erp in Nuenen of-
ficieel gaat heropenen, kunnen de 
klanten eerst profiteren van een groot-
se Verbouwingsuitverkoop. De ko-
mende weken kunt u bij Expert van 
Erp dan ook zeer scherpe prijzen en 
kortingen op verschillende producten 
verwachten! Maar let wel: OP=OP!. 
Eind september 2012 heeft Expert de 
tweede plaats behaald als Klantvrien-
delijkste Bedrijf van Nederland en 
moest hierbij alleen Miss Etam voor 
laten gaan. Expert is hiermee het 
Klantvriendelijkste bedrijf van Neder-
land 2012 geworden in home-elektro-
nica. 

Zorg dat hij er niet in kan.

ten dienst, Borg gecertificeerde elek-
tronische alarm systemen, sociale 
alarmering, professionele brandmel-
dingsystemen, camerasystemen, ob-
jectbewaking kunnen nu allemaal 
neergelegd worden bij KBS”. U wordt 
dan in contact gebracht met een van 
de bedrijven waarmee KBS samen-
werkt en die specialist is op betreffend 
vraagstuk. 
Misschien is juist nu de zomervakan-
ties voor de deur staan het moment 
om uw woning eens grondig vrijblij-
vend te laten inspecteren. Deze in-
spectie is gratis en vrijblijvend. Johan 
van Grootel komt zelf bij u inspecte-
ren en voert ook zelf de installatie van 
hang-en sluitwerk en kluizen uit. U 
kunt een afspraak maken bij de anti-
inbraak specialist via de website www.
kbsvangrootel.nl of u kunt het bedrijf 
bellen op nummer 06-53421418. 

Woninginbraak? 
Kun je voorkomen met behulp van KBS!  Al jaren is KBS (van Grootel) actief 
op de locale markt en heeft zich ontwikkeld tot de specialist op het gebied 
van hang-en sluitwerk, kluizen, sloten maken en andere anti-inbraak vraag-
stukken. Ooit begonnen als installatiebedrijf voor andere beveiligingsbe-
drijven, is KBS van Grootel op dit moment het betrouwbare adres in Nue-
nen en verre omgeving om te zorgen dat de inbreker geen schijn van kans 
heeft. Sterker nog, als u het beveiligingsadvies opvolgt weet KBS de kans op 
een geslaagde woning inbraak te reduceren met 95%. Alles wordt geïnstal-
leerd volgens de richtlijnen Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Grote deelname aan 
KBO-enquête
De afgelopen maanden zijn de ruim 1800 leden van KBO-Nuenen c.a. door 
het bestuur schriftelijk benaderd om voor 1 juni een enquêteformulier (45 
vragen)  in te vullen. Doel was om te weten te komen wat er onder de oudere 
inwoners van Nuenen leeft en op welke manier de KBO zich blijvend kan 
vernieuwen. De deelname was buiten verwachting. 528 Personen hebben de 
enquête ingevuld. Hiervan zijn 479 personen lid van de KBO en 49 personen 
geen lid. Van de 49 niet-leden zijn 28 personen man en 21 personen vrouw. 
Van de 479 invullende leden zijn 231 man en 248 vrouw.
Alle ingevulde gegevens worden nu verwerkt en het eindresultaat zal binnen 
enkele maanden bekend worden gemaakt. Onder alle inzenders zijn een vijf-
tal cadeaubonnen van € 50,- verloot. 

De gelukkige winnaars van de cadeaubon:  v.l.n.r.: J. Lammerts, 
A.Vermeulen, mw. M. Rutjens, J. Aben en mw. W. Gevers.

Winnaars 
Amateurkunstprijs 
Nuenen
De prijzen van de vakjury voor de 
winnaars van de Amateurkunstprijs 
Nuenen 2013 zijn dit jaar gewonnen 
door Saskia Klawer bij de volwasse-
nen en Nikkie Gielen bij de jeugd. De 
publieksprijs is dit jaar niet uitge-
reikt. Het thema was: In de Wolken.

De jury bestond uit Toos Maas, eige-
naar en galeriehouder van ART 88,   
Tineke van Noorden, beeldend kun-
stenaar en voormalig docent bij Kun-
stencentrum CAN en Riekje Jouvenaz, 
voormalig docent beeldende vakken 
in het voortgezet onderwijs en voor-
malig docent kunsttheorie aan de 
Academie Beeldende Kunst Maas-
tricht. De jury noemde de inzendin-
gen zeer wisselend van aard, techniek 
en niveau. Het was verrassend om te 
zien dat men vanuit zeer uiteenlopen-
de disciplines werk had ingeleverd. De 
opvattingen van de deelnemers over 
het thema gaven heel verschillende in-
valshoeken weer. Van de meeste wer-
ken kan gezegd worden dat deze spe-
ciaal bij het thema In de Wolken 
gemaakt waren. Van een aantal wer-
ken was dit niet direct te zien en moest 
de jury zich erg verdiepen in de moge-
lijke gedachtegang en fantasie van de 
maker.
In de categorie volwassenen was er een 
boekenbon van € 50,- te verdienen. In 
de categorie jeugd een van € 25,-. 
De prijzen zijn ter beschikking gesteld 
door boekhandel van de Moosdijk.

Commotie over een motie
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de raadsvergadering van 30 mei j l. ontstond de nodige commotie 
over een motie die ingediend werd door de fractie Pijs-van Bruggen. De 
motie handelde over een brief die gestuurd moest worden naar Gedepu-
teerde Staten. In die brief moest de raad verzoeken aan GS om te bevorde-
ren dat er een bestuursinfrastructuur komt in Z.O. Brabant die als doel 
heeft de problemen die de gemeentegrenzen overstijgen, op te lossen.
De raad vatte vlam tegenover de indie-
ner Jan van Bruggen. Tijdens een eer-
der overleg met alle fractievoorzitters 
was juist afgesproken niets te zeggen 
over het Rapport Krachtig Bestuur 
Brabant. Tijdens de komende com-
missievergadering zou er over dat rap-
port Huijbregts gesproken worden en 
aan de hand daarvan een standpunt 
worden bepaald. Van Bruggen wilde 
snel doorpakken voordat de menig bij 
de provincie al gevormd is, vond hij. 
V.d. Boomen van het CDA wilde nu 
niet inhoudelijk discussiëren. Als 
CDA in de regio moeten we onze me-
nig nog vormen en de Nuenense bur-
gers hebben nog niet gesproken. Van 
Bruggen vond nog dat we de proble-
men van de regio onder ogen moeten 
zien. We moeten grensoverschrijdend 
denken in een regio met Aken, Leuven 
en Eindhoven. We kijken alleen naar 
binnen. Onze bestuursstructuur is 150 
jaar oud uit de tijd van Thorbecke. Het 
een sluit het ander niet uit, besloot hij. 
Bij de stemming over de motie bleek 
dat alleen zijn fractie de motie nog 
droeg. De rest stemde tegen.

Zondagopenstelling winkels
Opnieuw kwam W70 met een motie 
om de zondagopenstelling van de win-
kels naar voren te halen nu de eerste 
kamer besloten heeft de winkelopen-
stelling over te laten aan de Gemeen-
ten. Mevrouw Donkers van de Combi-
natie miste nog steeds de mening van 
de winkeliersverenigingen. 

Zij had de indruk dat alleen de super-
marktondernemers stonden te trap-
pelen. De PvdA miste ook de afstem-
ming met de winkeliers terwijl de 
fractie Pijs/van Bruggen de motie 
overbodig vond, omdat de wet veran-
derd was. 

Tijdens de gecombineerde commis-
sievergadering op 13 juni komt er een 
voorstel dus het kan voor de volgende 
raadsvergadering van 27 juni op de 
agenda, dacht de VVD. De onduide-
lijkheid over de uitslag van een enquê-
te bracht weinig soulaas. R. Stultiëns 
die de motie indiende namens W70 
zag weinig medestanders en trok de 
motie voor de stemming in.



VADERDAG Picknick in het groen
Wij verzorgen een zeer goed gevulde picknick-
mand. U kunt met uw gezin heerlijk in onze tuin 
lunchen. Aan tafel of op een picknick kleed.

In onze picknickmand zitten luxe belegde brood-
jes, croissantjes, zoetigheden, fris, flesje wijn, jus 
d‘orange en vers fruit. 

Prijzen: d 21,50 per volwassene 
 d 14,50 per kind

 
Overheerlijke lunch 
Een lunch op ons zonnige terras. U kunt met uw 
gezin genieten van een heerlijke 3-gangen lunch. 

Voorgerecht

Drieluik van garnaal of Tartaar van ossenhaas met 
kwarteleitje en truffelcrème 

Hoofdgerechten

Biefstuk met pepersaus of Scholfilet op een bedje 
van spinazie met witte wijnsaus en parmezaan

Zoete Zaligheden / Desserts

Huisgemaakte chocolademousse met slagroom 
of Parfait van seizoensfruit

Prijs: d 31,50 per persoon

Verras vaders met een gezellige  lunch bij de Opwettense Watermolen. Voor meer informatie:  www.opwettensewatermolen.com  -  info@opwettensewatermolen.com

Reserveren....

Bel voor reserveringen naar: 040 - 2 636 320  
U vindt ons aan de Opwettenseweg 203, 
5674 AC in Nuenen. Voor de picknick zijn slechts 
beperkte plaatsen beschikbaar.

Olijf
r e s t a u r a n t

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

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

Culinair Olijf Amusediner
Nuenen Culinair gaat dit jaar helaas niet door. Bij Olijf willen 

wij deze liefhebbers toch laten genieten. Diverse heerlijke 

koude en warme gerechtjes zijn voor u met zorg samengesteld. 

Op vrijdag 14 juni, zaterdag 15 juni én zondag 
16 juni (vaderdag) organiseren wij avondvullende 

amusediners. Wij willen u graag verwennen 
met een heerlijk 8 gangen amusediner 

voor € 49,50 per persoon. 

Daarnaast kunt u ook genieten van onze gerechten 

van de a la carte kaart of van onze verrassingsmenu’s.

Wij kijken er naar uit u te mogen verwelkomen.

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels 
- Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

info@maisontresbonne.nl |  www.maisontresbonne.nl

De Hooge Akker 23, 
5661 NG Geldrop. 

T 040 283 12 05 
F 040 244 87 47

Harry Smulders
M 06 5335 3814

Maandmenu Juni
(voor 2 of 3 personen)

•	Gon	Bao	Kai
	 (Kip	met	cashewnoten)
•	Babi	Pangang
•	Foe	Yong	Hai
•	Kou	Lou	Yuk
•	6	Chun	Kun	Loempia
•	Bami,	Nasi	of	Rijst

€1750

Park 45 - 5671 GB Nuenen
Tel. 040 - 283 37 74
www.tongah-nuenen.nl
info@tongah-nuenen.nl
7 Dagen per week,
16.00 tot 22.00 uur.

Chinees Indisch Restaurant

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

15% korting

op alles!*
slechts een dag 

geldig!

zaterdag 17 maart

praxis eindhoven - nuenen - son 

*Zie voor de actievoorwaarden: praxis.nl

eindhoven, zondag open 12-17 uur

praxis nuenen
Duivendijk 1b | 5672 AD Nuenen
Tel. 040 - 290 7070

Nuenen
a.s. Zondag
9 juni
open van
12 - 17 uur

2013

12 tot 21 juli

 Vacaturebank vrijwilligers Week 23

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.
—————————————————————————————————————————————————————————————
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.  urgent! 2 dagdelen p. wk. in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
IVN-Nuenen  De werkgroep scholengidsen vraagt Natuur(groot)ouders v. org. buitenprogramma 2 ochtenden p. jr. + voorber.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Voedselbank Nuenen met SPOED gevraagd: vrijw. voor inzamelactie supermarkten op vr. 21 en za. 22 juni  in overleg: vr. 15-20 u. za 9-17 u.
  Direct aanmelden kan bij mw. Truus Houtepen  tel. 06.23848755.  
————————————————————————————————————————————————————————————— 
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
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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 7 juni
10.00 uur Hans van Kleef lezing “netwerksite Linked-in”

Werkcafé Nuenen, Sportlaan 12 in Nuenen
20.00 uur kienavond, Dorpshuis in Lieshout
20.00 uur finish Avondvierdaagse in het park

Elke maandag 
19.30 uur Kienen in D’n Heuvel Gerwen

14.00-16.00 uur handwerken 
Jo van Dijkhof

Zondag 9 juni
13.00-18.00 uur Angelique van der Sanden, diëtist, bij C1000 Ton Grimberg

13.30-17.00 uur Ierse sessie, Weverkeshof
15.00 uur Het Blue Planet Harp Ensemble

Brede school Oude Landen, Ouwelandsedijk 27

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

Zondag 9 juni
Vanaf 08.00 uur Van Gogh-fietstoertocht TC Nuenen, café Schafrath

Tijdens de Van Goghmért Expositie 4 Gerwense amateurschilders, Berg 23 Nuenen
11.00-17.00 uur expositie Emelie Cilissen. Tuin Tweevoren 101

4 t/m 7 juni avondvierdaagse
18.00 uur Inschrijving kantine H.S.C.N. 

de Lissevoort Nuenen:
18.30 uur vertrek vanaf Sportpark de 

Lissevoort Nuenen

 Maandag 10 juni 
INV wandeling in De Collse Zegge

Vertrek om 19.00 uur per fiets
vanaf Het Klooster

Dinsdag 11 juni
14.30 uur Toneelclub de Geldroppers

Jo van Dijkhof
20.00 uur Openbare vergadering dorps-

raad Nederwetten, De Koppel.

Maand juni 
Wandelen met WSV

 elke zondag 09.00 uur + elke woensdag 
19.00 uur Vertrek vanaf TV De Lissevoort

Marie-Anir exposeert in Het Klooster

Zaterdag 8 juni
20.00 uur Parkstreet Summerparty

Het Klooster

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12

11.45 uur-12.45 uur 
Wim Witkamp pianomuziek,

Jo van Dijkhof

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:

Zaterdag 15 juni
Reünie 

Zwem- en Polo vereniging Nuenen

Vrijdag 14 juni
17.00-19.00 uur Lions ‘Hollandse Nieuwe’ 

Festijn voor Club Sam
Auberge Vincent aan het Park in Nuenen

Zondag 16 juni
14.30 uur Ierse sessie, Bar Van Gogh

14.00-18.00 uur, Atelier “Spelenderwijs” 
Papenvoort 10a,Schilderwerken van Erika 
Merks, Carla Theunissen en Daan Verbaan

Zondag 16 juni VADERDAG
11.00 uur Start 5e etappe Ster ZLM 

Toer in Gerwen
11.00 uur Art in Listening 
Koffieconcert, Het Klooster

Elke donderdag 
19.30 uur Bridge Jo van Dijkhof

12.00-15.00 uur 
Vrouwencentrum “De Vlinder”

2e hands kledingwinkel

Woensdag 12 juni
13.30 uur Nationale Buitenspeeldag

Schoolplein De Dassenburcht

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 8 juni 18.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorganger pas-
tor S. Kuijpers.
Zondag 9 juni 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorganger pas-
tor S. Kuijpers.
Zondag 9 juni 11.00 uur: Woord en 
Communiedienst, voorganger dhr. P. 
Peters .

Misintenties
Zaterdag 8 juni 18.30 uur: Antoon van 
den Berg.
Zondag 9 juni 09.30 uur: Lies Noten-
van Kemenade; Jo Jegerings; Jo Hurk-
mans-Sanders (vanwege verjaardag).
Zondag 9 juni 11.00 uur: Mis uit dank-
baarheid; Lajos van der Bij (vanwege 
trouwdag); Louis van der Linden; Liny 
van der Leegte-Gerritse; Sjef van 
Nunen; Piet Roijakkers; Drina Bas-
tiaans-van den Boomen; Henk Vrijal-
denhoven; Tine van Lier-Vrijalden-
hoven; Martien de Groot; ouders 
Vrijaldenhoven-van Moorsel; ouders 
van Keulen-Endevoets; Wim en Ton-
ny de Vries-van der Linden; Harrij van 
der Velden; mevrouw Van Lent-
Paulissen.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Marieke 
de Groot, de Vroente 84. Wij wensen 
haar en haar familie van harte profici-
at en veel geluk.

LET OP: opgegeven MISINTEN-
TIES voor de vakantieperiode.
Zoals u waarschijnlijk al bekend is, is 
er in de zomervakantie van 1 juli t/m 
11 augustus in de H. Clemenskerk in 
Nuenen-centrum op zaterdag géén  
viering en op zondag maar één vier-
ing. Deze is om 10.00 uur.
Omdat dit niet eerder bekend was, 
hebben er mensen misintenties kun-
nen opgeven voor alle drie de vierin-
gen. We zullen alle intenties, zowel 
opgegeven voor 18.30 uur op zaterdag 
als voor 09.30 uur en 11.00 uur op 
zondag, aflezen in de ene viering van 
10.00 uur.
Als u de opgegeven intentie op een an-
dere dag wilt laten aflezen, wilt u dan 
s.v.p. zelf contact opnemen met het 
parochiesecretariaat om het te veran-
deren: tel. 040-283 1210 of e-mail: pa-
rochienuenen@onsnet.nu Wilt u er 
wel rekening mee houden, dat er ook 
na de vakantie maar één viering zal   
zijn op zondag. Alleen is er nog over-
leg gaande over het tijdstip van die    
viering. We houden u op de hoogte.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 9 juni, 10.00 uur. Voorganger: 
kerkelijk werker Pieter Flach. Er is 
kindernevendienst. De oudste groep 
neemt in deze dienst afscheid.  Er 
wordt gecollecteerd voor: het ZWO-
project in Ruanda. 
Elke donderdag hebben wij ‘Open 
Huis’ vanaf 10.00 uur met koffie, thee 
en ontmoeting. 
Onze predikant is deze maand met 
studieverlof en heeft aansluitend nog 
vakantie. Kerkelijk werker P. Flach en 
enkele gastpredikanten zullen in die 
weken voorgaan. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 9 juni, 9.30 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorganger 
pastor F. Groot.

Misintenties
Piet Coolen; Wilhelmina en Ardina Ja-
cobs-Foederer.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 9 juni, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Cisca Geven-van den Heuvel; Harrie 
de Groot (vanwege sterfdag); Dorus 
Swinkels; Jacqueline Bastiaans; Pastor 
Claes; Martien Saris (v.w. sterfdag).

Mededeling
Zondagmiddag wordt in onze kerk ge-
doopt:  Cas Venhuizen.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007. 
De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.
Donderdag 6 juni: 17.30 Lof; 18.30 H. 
Mis, eerste donderdag van de maand; 
votiefmis van Onze Heer Jesus Chris-
tus; gedachtenis H. Norbertus, bis-
schop en belijder.
Vrijdag 7 juni. 17.30 Lof; 18.30 gezon-
gen H. Mis; feest van het Allerheiligst 
Hart van Jesus; eerste vrijdag van de 
maand. 
Zaterdag 8 juni: 08.30 H. Mis; Onze 
Lieve Vrouw op zaterdag; 10.00 onder-
richt en godsdienstlessen.
Zondag 9 juni; 10.30 gezongen Hoog-
mis; derde zondag na Pinksteren.
Maandag 10 juni; Kloosterstilte.
Dinsdag 11 juni; 18.30 H. Mis, feest 
van de H. Barnabas, apostel.
Woensdag 12 juni. 07.15 H. Mis; feest 
van de H. Odulfus, belijder; ge-
dachtenis H. Johannes a Sancto Fac-
undo, belijder en de H. Basilides, Cyri-
nus, Nabor en Nazarius, martelaren.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden
 van ons gewaardeerd koorlid 

GERARD  WILLEMS
Wij wensen Riky en familie veel sterkte in de komende tijd.  

Bestuur, leden en dirigent van Het Nuenens Mannenkoor 

Zaterdag 15 juni
14.00 uur tot 22.00 uur, Atelier “Spelen-

derwijs” Papenvoort 10a
Schilderwerken van Erika Merks, 

Carla Theunissen en Daan Verbaan

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

14.00 -16.00 uur H. Kampen pianomuziek

Zondag 9 juni
11.00-17.00 uur 

Van Goghmèrt Centrum Nuenen

Pianomuziek in 
Gasterij Jo van Dijkhof
Gasterij Jo van Dijkhof heeft midden in de gezellige ruimte een piano staan. 
Deze piano is geschonken door Vrienden van De Akkers en de Jo van Dijk-
hof. De Jo van Dijkhof wil graag dat deze piano meer gebruikt gaat worden. 
Dankzij een oproep hebben twee heren aangegeven hier op vaste dagen en 
tijdstippen piano te spelen. 

Luisteren voor het goede doel
Iedere dinsdag tussen 14.00 uur - 
16.00 uur speelt de heer Harry Kam-
pen een uur pianomuziek. De heer 
Kampen speelt graag verzoeknum-
mers. Deze verzoeknummers kunt u 
aanvragen. De kleine bijdrage die u 
per verzoeknummer geeft, gaat naar 

het project Casa Elias in Honduras. 
Casa Elias steunt een kinderhuis in 
Honduras die straatkinderen opvangt 
en scholing biedt. Meer informatie: 
www.casaelias.org.

Iedere vrijdag tussen van 11.45 uur - 
12.45 uur speelt de heer Wim Wit-
kamp een uur licht klassieke muziek. 
De heer Witkamp speelt al enkele ja-
ren tijdens de diensten in de kapel van 
Locatie Akkers in Nuenen.

De locatie Jo van Dijkhof is onderdeel 
van Archipel en is te vinden aan de Jo 
van Dijkhof 110. www.archipelzorg-
groep.nl. 

Zondag 9 juni
Wereldwinkel Nuenen open 

tijdens de van Goghmèrt met een kraam 
met wereld-aanbiedingen

Lezersaktie Bloem en Tuin
Zin om het evenement Bloem en Tuin te bezoeken?

Via Rond de Linde kan dit misschien wel gratis!
De komende 5 weken publiceren wij elke week een puzzel met daarin 

een aantal van onze adverteerders verstopt.
Elke week worden uit de goede inzendingen 10 sets 

van 2 entree- kaarten geselecteerd .
Vanwege het 20- jarige bestaan zijn elke week ook 2 jubileumtickets 
beschikbaar voor de juiste oplossing. Deze tickets bevatten naast de 

gratis entree ook tegoedbonnen t.w.v. € 20,00.

Meedoen? 
Stuur de namen van de adverteerders die u in de puzzel kan vinden 
naar: wedstrijd@bloem-en- tuin.nl.
Vermeldt hierbij: naam en adres i.v.m toesturen kaarten.
De winnaars worden geselecteerd door de 
organisatie van Bloem en Tuin, gratis kaarten 
worden door Rond de Linde  naar u toegestuurd.

Succes en tot ziens op landgoed Gulbergen 
van vrijdag 12 juli t/m zondag 21 juli 2013.

Week 23

2013

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

1.  2. 3.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Korfbal Hockey
HC Nuenen start 
volgend seizoen met de 
donderdagavond competitie 
Twee seizoenen geleden is men op HC Nuenen gestart met trimhockey. Het 
aantal trimhockeyers is zodanig toegenomen, dat men voor het komend sei-
zoen ingeschreven heeft voor de donderdagavond competitie. 

Deze competitie is in de opbouwfase. 
Dus voor wie een lange tijd niet ge-
hockeyd heeft en in de weekenden 
geen tijd heeft, maar juist door de 
week sportief en fanatiek wil sporten, 
is dit dé kans om op een relaxte ma-
nier weer in te stappen. Niet alleen de 
ervaren hockeyer, maar ook de  begin-
nende hockeyer kan zich aanmelden 
voor de trimhockey.

De trainingen worden op de donder-
dagavonden gehouden. Onder bege-
leiding van een ervaren trainer wor-
den technieken en tactieken in 
gevarieerde oefeningen gecombineerd 
en tot slot afgesloten met korte wed-
strijdjes. 

Sinds kort traint ook een groep jonge 
dames mee. Ze bereiden zich voor om 
zo snel mogelijk op zondag in de com-
petitie te gaan deelnemen. Heb je, bij-
voorbeeld door studie, even het hoc-
key opzij geschoven, maar lijkt het je 
toch wat om het hockey weer op te 
pakken? Kom dan kennis maken. Voor 
deze razend enthousiaste groep zoe-

ken we nog enkele nieuwe leden rond 
de leeftijd van 22-24 jaar die het team 
compleet kunnen maken.

De hockeycompetitie is al afgelopen 
maar de trimhockeyers gaan nog even 
door. Wil je kennis maken met trim-
hockey? Dan ben je van harte welkom 
op  6, 13 en 20 juni  op HC Nuenen. 
Van 20.30-22.00 uur op veld c. Vooraf 
even aanmelden bij Diana Heijnerman 
(diana@Heijnerman.nl)

NKV Korfbal  
bestaat 50 jaar 
Op 25 juni 1963 vond de oprichting plaats van de Nuenense Korfbal Vereni-
ging. Jan en Diny Gijsbers speelde destijds bij OEC in Helmond en vonden 
het niet te doen om steeds per fiets heen en weer te rijden naar Helmond. 
Samen met Dinie Fakkel hebben zij toen de vereniging opgericht. De eerste 
“accommodatie” was een speelveld achter het parochiehuis “De Vank”, 

Het regent kampioenen bij Hockeyclub Nuenen!
Het hockeyseizoen 2012-2013 zit er weer op. De sticks kunnen voor even aan de wilgen…

Naast het genieten van het spel, veel jeugd actief op de velden en dus heel veel sportiviteit, bleven ook de prestaties niet uit. Alle Jongste Jeugd teams zijn sowieso grote kampioenen.
Binnen de junioren eindigden JC1, JC2, MB1, MB2, MD1, MD3, MD4 en MC3 als koploper in hun resp. poules. Gefeliciteerd alle kampioenen!!

Tenniskampioenen 
bij TV De Goudhoek
Vorige week konden er bij Tennisvereniging De Goudhoek in Gerwen 2 
teams gehuldigd worden als kampioen. Op dinsdagmiddag 28 mei leverden 
de dames van de Goudhoek een spannende strijd. Als zij deze wedstrijddag 
winnend konden afsluiten dan zouden zij kampioen worden.

Tennis

K AM P IOEN EN ! !

5 mei 1968, wedstrijd om kampioenschap met in het team links voor Jan en Diny 
Gijsbers, twee van de oprichters van NKV. 
Competitie 
Vanaf 1964 namen alle leden deel aan 
het veldkorfbal. Vanaf 1965 mochten 
de junioren en senioren ook deelne-
men aan de zaalcompetitie. Pas in 
1973 ging ook de jeugd deelnemen aan 
de zaalcompetitie. 
In 1968 werd het eerste van NKV 
kampioen in de zaal. In 1975 weet 
NKV in de microcompetitie  te pro-
moveren naar de 2e klasse. Zes jaar la-
ter speelt het vaandelteam in de 1e 
klasse, dit wordt in 1998 nog eens ge-
evenaard. Daarna gaat het lange tijd 
minder met het vaandelteam. Buiten 
de competitie om is er ook nog de hui-
dige Kangoeroeklup (voorheen Wel-
pen) waarbij kinderen al jong spelen-
derwijs in aanraking komen met de 
korfbalsport. Voor de oudere leden, 
die niet meer actief aan de competitie 
willen meedoen, biedt NKV de gele-
genheid tot sporten. Iedere donder-
dagavond traint deze groep mensen 
(Recreanten) om sportief bezig te blij-
ven maar ook voor de sociale contac-
ten en gezelligheid. 
Tot 1970 was het eerste veld in ge-
bruik, maar eigenlijk niet zo geschikt 
voor korfbal. In 1970 verhuisde NKV 
naar sportpark “de Lissevoort”, waar 
men de beschikking kreeg over twee 
velden. Medio 1980 kreeg NKV de be-
schikking over een eigen sportpark, 
bestaande uit drie velden en een eigen 
kantine. Eind jaren 80 heeft NKV een 
deel van het veld weer afgestaan aan 
de gemeente. Dit werd veroorzaakt 
door de privatiseringsronde. In de zo-

mervakantie van 2007 werden deze 
velden vervangen door drie fraaie 
kunstgrasvelden.

Korfbal is een sport die een veld- en 
een zaalcompetitie kent. NKV is ook 
met de zaalcompetitie begonnen bij 
parochiehuis “de Vank” van 1965 tot 

1968. Tot 1976 trainde NKV tijdens de 
zaalcompetitie in de Microsporthal en 
vanaf 1976 verhuisde NKV voor de 
zaalcompetitie naar de Hongerman en 
daar wordt tot op de dag van vandaag 
de zaalcompetitie voor het grootste 
deel afgewerkt. 

NKV een club met een sociaal gezicht 
Bij NKV tellen alle leden mee, of je nu 
sportief het meeste uit jezelf wilt halen 
of gezellig een balletje wilt gooien. 
Daarom kent men binnen NKV spor-
tief gezien twee stromingen te weten 
wedstrijdkorfbal en breedtekorfbal. 
Rondom de wedstrijden worden er ve-
le evenementen georganiseerd met 
voor ieder wat wils. 
In het verleden zijn er zo ook opmer-
kelijke, maar vooral gezellige zaken 
georganiseerd zoals het koffieconcert 
in de bomvolle Andrieskerk ter gele-
genheid van het 25 jaar jubileum met 
pianisten Louis van Dijk en Pim Ja-
cobs. 

In het programma voor het jubileum-
weekend ter gelegenheid van het 50 
jarige bestaan van Korfbal Vereniging 
NKV is rekening gehouden met alle 
leden en ziet er als volgt uit: 
Vrijdag 21 juni 2013 
Pupillenfeest van 18.00 tot 20.00 uur 
Aspirantenfeest van 20.30 tot 24.00 
uur. 
Zaterdag 22 juni 2013 
Feestavond voor alle leden vanaf 16 
jaar en oud ledenaanvang 20.30 uur in 
de feesttent. 
Zondag 23 juni 2013 
Receptie van 12.00 tot 14.00 uur 
13.00 uur Korfbal clinic voor alle 
jeugdleden tot 12 jaar en diverse wed-
strijden.

Na een lange – voor de verandering 
eens een warme – middag haalden zij 
de overwinning uiteindelijk binnen 
met 3-1. Claire (niet op de foto), Hel-
ma, Hilde, Marian en Yvonne werden 
hiervoor natuurlijk eens extra in het 
zonnetje gezet.

Op zaterdagmiddag 1 juni was het de 
buurt aan het Herenteam om de felici-
taties in ontvangst te nemen. Zij wa-
ren al twee weken geleden zeker van 
het kampioenschap, omdat zij nog 
geen enkele wedstrijd verloren had-
den. Ook de twee laatste wedstrijdda-
gen werden winnend afgesloten, met 

als eindresultaat het kampioenschap 
zonder één tegenpunt (42 gewonnen 
wedstrijden!!). Bas, Paul, Peter, Pim, 
Koen (niet op de foto) en Yordi heb-
ben deze wedstrijddag dan ook feeste-
lijk afgesloten. 
De Goudhoek is trots dat hun trainer 
(Peter) zo’n mooi resultaat heeft neer-
gezet. Wilt u ook komen trainen bij 
onze vereniging: er is geen wachtlijst 
voor nieuwe leden en er zijn nog trai-
ningsuren beschikbaar. Wilt u meer 
informatie over onze gezellige vereni-
ging of deelnemen aan ons Open 
Toernooi van 5 t/m 13 oktober, kijk 
dan op www.degoudhoek.nl.

V.l.n.r.: 
Helma Leenders, 
Hilde v.d. Sande, 

Marian v.d. Heijden 
en Yvonne v.d. Hurk.

V.l.n.r.: 
Paul van Dijk, 
Peter Snoek, 
Jordy Vredevoort,
Bas Berkers 
en Pim Marell.

Woar pikte een
        groantje mee...

2  Zondag van juni 11.00-17.00 uur

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

Voetbal Wielersport
Acht - EMK  0-0 (Acht w.n.s.)
Beide teams begonnen aan de wedstrijd met de nodige spanning. EMK 
kwam als eerste het beste in de wedstrijd. Al in de 5e minuut ontfutselde 
EMK spits Bijsterveld de bal bij zijn tegenstander maar het schot daarna 
ging naast. In de 9e minuut was er de roep om een penalty aan de zijde van 
Acht, maar dat werd door de scheidsrechter weggewuifd. EMK kreeg in 
deze fase van de wedstrijd kansen die echter niet benut werden. 
Het spitsen trio van EMK zag bij ver-
schillende aanvallen de Acht doelman 
of Acht verdedigers in de weg staan. 
Na deze sterke fase van EMK was het 
daarna de beurt aan Acht. In de 34e 
minuut gaat een schot van Acht over 
het EMK doel. De druk van Acht be-
zorgt EMK daarna problemen en Ron-
nie Jansen moest in deze fase van de 
wedstrijd op de doellijn zijn doelman 
koppend bijstaan. Met een 0-0 stand 
gingen beide teams de rust in.

Acht pikte het spel in de eerste minu-
ten na de rust als beste op: een schot 
over en naast tekende de wil van Acht 
om deze wedstrijd te winnen. Na deze 
fase was EMK echter de betere partij, 
met kansen voor Boerema en Bijster-
veld die echter geen doelpunten ople-
verden. Ondertussen moest EMK 
doelman Cuppen ook nog een keer 
reddend optreden. De beste EMK 
kans kwam in de 77e minuut: een 
voorzet van linksbuiten Boerema 
werd voor het Acht doel achtereenvol-
gens door Ruud Bijsterveld en David 
Doevendans gemist. De zichtbaar ge-
blesseerde EMK spits kreeg daarna 
nog twee kansen, maar zijn acties gin-
gen over het doel van de tegenstander 
of net naast. Met een 0-0 stand was er 
nog niets beslist en beide teams gin-
gen na een korte pauze de verlengin-
gen in. Een prima vrije trap van Rick 
Frederiks, na slecht verwerken door 
de Acht doelman, werd door Daan van 

750.000 zwemdiploma’s 
bij Laco
Zaterdag 1 juni was het groot feest voor alle diplomazwemmertjes in het 
zwembad van Laco sportcentrum De Drietip aan de Sportlaan. Het feit werd 
gevierd dat in de 25 jaar dat Laco bestaat landelijk 750.000 zwemdiploma’s 
zijn uitgereikt. In Laco Nuenen zijn in de afgelopen 25 jaar ongeveer 22.000 
diploma’s uitgereikt. Om daar niet één kind blij mee te maken, werden alle 
kinderen erbij betrokken. Alle kinderen werden in het zonnetje gezet. Ook 
kwam kindervriend Krokobilly om te trakteren en om samen met de kinde-
ren op de foto te gaan.

De diploma’s werden uitgereikt door 
wereldkampioene zwemmen Lottie 
Geurts uit Nuenen. Lottie heeft haar 
zwemdiploma al in 1945 (ze was toen 
10 jaar jong) in het Sportfondsenbad 
in Eindhoven gehaald en heeft er al 
veel plezier van gehad.” Lange tijd was 
zwemmen alleen mogelijk in de va-
kanties totdat in 1972 “ons” Nuenense 
bad geopend werd.” Lottie heeft de he-
le wereld afgereisd van Rio de Janeiro 
tot Australië en van Finland tot Italië. 
In Rio de Janeiro werd ze in 1990 we-
reldkampioene. Na die tijd zijn vele 
medailles behaald waarvan veel gou-
den plakken. De laatste keer goud was 
vorig jaar op een WK in Riccione Ita-
lië. De dochter van Lottie, Carla 

Geurts, heeft zelfs ooit deelgenomen 
aan de Olympische Spelen in Austra-
lië. Een ware zwemfamilie.

Bert Mickers, manager van Laco 
sportcentrum Nuenen, is supertrots 
op alle kinderen die in De Drieptip 
hun diploma hebben behaald. Bert is 
al sinds 1974 werkzaam bij het zwem-
bad en heeft tot 1992 zelf ook lesgege-
ven. Vanaf die datum is hij de manager 
van De Drietip en kent Lottie natuur-
lijk ook al lange tijd want zij heeft in 
het verleden zelf lesgegeven in De 
Drietip. Voor de diplomazwemmer-
tjes van 2013 was het heel bijzonder 
om geëerd te worden door een ware 
zwemjuffrouw en wereldkampioene. 

Lottie Geurts staat als wereldkampioen samen met Krokobilly tussen de trotse 
bezitters van Diploma C.

Nuenen wint de 
Laco Gymics event
Alles draaide om kapitein Sabel op het strandbad in Nuenen. Daar werd 
zaterdag 1 juni het Laco Gymics event georganiseerd voor alle Laco zwem-
baden. Een jaarlijks terugkerend evenement, waar bij allerlei spelvormen in 
een thema worden gegoten. Dit jaar was dat kapitein Sabel.
Zo’n 150 deelnemers uit verschillende 
Laco zwembaden hadden ingeschre-

ven. Iedereen was verkleed als piraat 
en elk zwembad had zijn eigen pira-
tenvlag gemaakt. Spelen als de pira-
tenboot en het eilandenspel vormden 
een echte uitdaging en bij de buiskruit 
run speelde de conditie een grote rol. 
Het ging er spannend aan toe. 

Nuenen deed het in de eerste spelen 
erg goed maar werd op de hielen geze-
ten door het team uit Strijen. Maar 
ook de teams uit Heythuysen, Gelder-
malsen, Geldrop, Deurne, Neder-
weert, Helmond en ’s Heerenberg 
kwamen vaak dicht in de buurt. In de 
finale was het heel spannend, want 
Nuenen en Strijen eindigden op de 
eerste plaats. In een touwtrekgevecht 
was het Nuenen, dat met de eerste 
prijs aan de haal ging. 

Tweede werd dus Strijen en een ge-
deelde derde plaats voor Geldrop, 
Helmond en Nederweert.

Uitslag 19e Van Goghloop
Met ruim 1100 deelnemers was de 19e LONU Van Goghloop opnieuw een 
groot succes. De aftrap was er voor de scholieren aangemoedigd door hun 
ouders, opa’s, oma’s en vele anderen. Zij liepen rondjes rondom het Park. 
Hierna was het de beurt aan de recreatieve lopers, een goed gevuld interna-
tionaal deelnemersveld stond aan de startstreep. De strijd op de halve mara-
thon voor de heren werd gewonnen door Martin Nyakua uit Uganda in een 
nieuw record van 1:06:48. Bij de dames ging Angélique de Vries met de eer 
strijken. Op de 10 km waren het respectievelijk Timothy  Karanu en Lysan-
ne Aarden die aan de haal gingen met de eerste prijs. De complete uitslag is 
te vinden op www.uitslagen.nl

Gerwen startplaats laatste 
etappe Ster ZLM Toer
Wielerdorp Gerwen is op zondag 16 juni startplaats voor de slotrit van de 
Ster ZLM Toer voor profs. De laatste etappe van deze vijfdaagse wedstrijd 
voor profwielrenners voert de profwielrenners van Gerwen naar Boxtel.

Luyt binnengeschoten. Er werd echter 
door de neutrale grensrechter buiten-
spel geconstateerd. In de 2e verlen-
ging kwam Acht door een prima aan-
val over links op een 1-0 voorsprong. 
Het sierde de inzet van de EMK spe-
lers dat het na deze tegenvaller vol op 
de aanval bleef spelen. Dat werd 6 mi-
nuten voor het einde van de 2e verlen-
ging beloond. Een vrije trap vanaf 
links werd door Ruud Bijsterveld inge-
kopt, 1-1. Na dit doelpunt werd door 
beide teams nog wel geprobeerd de 
beslissing te forceren, maar na 120 mi-
nuten voetbal moesten strafschoppen 
in deze wedstrijd de beslissing bren-
gen. Acht won deze strijd met 4-3 en 
gaat volgend seizoen in de 3e klasse 
voetballen. EMK wacht aanstaande 
woensdag een herkansing tegen Beesd 
om 19.30 op het terrein van ODC 
Boxtel. De winnaar van dit duel speelt 
a.s. zondag tegen de winnaar van het 
duel VVR-FC Bergen voor promotie 
naar de derde klasse.
De EMK aanhang onthaalde na de 
wedstrijd de EMK spelers op het eigen 
sportpark met een staande ovatie ge-
zien de prestatie deze wedstrijd en be-
dankte hen voor het prima seizoen dat 
alsnog met een prijs afgesloten kan 
worden. 

Die zondagmorgen zullen de eerste 
ploegen rond negen uur in Gerwen ar-
riveren om zich voor te bereiden. De 
profrenners tekenen de presentielijst 
op het podium en de diverse truidra-
gers worden gehuldigd. Om elf uur 
valt het startschot voor de vijfde etap-
pe van 176 km.
De editie 2013 van de Ster ZLM Toer 
start woensdag 12 juni met een pro-
loog in Goes. Breda-Breda is de 2e 
etappe, Buchten-Buchten de 3e etap-
pe en Verviers-La Gileppe (België) de 
4e etappe. Daarna gaat het gezelschap 

dus richting Gerwen voor de vijfde en 
laatste etappe.
De Ster ZLM Toer kent toprenners als 
winnaars. Philippe Gilbert uit België, 
de huidige wereldkampioen op de weg 
bij de profs, is de winnaar van 2011. 
De vorige editie werd gewonnen door 
Mark Cavendish, de wereldkampioen 
van 2012 uit Engeland, met landge-
noot Lars Boom als tweede en Jurgen 
Roelandts als derde. Marcel Kittel 
werd winnaar van het puntenklasse-
ment. Ook dit jaar zullen weer topren-
ners deelnemen.

De start van de vorige editie van de Ster ZLM Toer met voorop wereldkampioen 
Mark Cavendish (foto Cees van Keulen)

De uitslag:
5 Km Heren, Jeroen van den Bigge-
laars,  16:34
5 Km Dames,  Pauline Bos‘ 18:13 
10 Km Heren,  Timothy Karanu, 31:26 
10 Km dames,  Lysanne Aarden,  40:50 
15 Km Heren,  Erik Verboven,  55:29 
15 Km Dames, Nicole Loere,  1:04:01 
½ marathon Heren, Martin Nyakua,  
1:06:48 
½ marathon Dames,  Angélique de 
Vries, 1:27:55 

Winnaars scholierenloop 2013 

Groep 1&2 meisjes
1. Lotte Struijk,  Wentelwiek 
2. Marly Swinkels, Dassenburcht 
3. Renée Raaijmakers, Dassenburcht 

Groep 1&2 jongens 
1. Tim van den Boogaard,  Dassen-
burcht 
2. Ralph Boersma ,Heuvelrijk 
3. Levi Sweegers, Rietpluim HL 

Groep 3&4 meisjes
1. Yente Schaap,  Heuvelrijk 
2. Rozemarijn Brox, Dassenburcht 
3. Marit van der Leij, Dassenburcht 

Groep 3&4 jongens
1. Jarno Swinkels, Dassenburcht 
2. Yordi Sanders, Dassenburcht 
3. Tijn Gommers, Rietpluim OL 

Groep 5&6 meisjes
1. Bo van der Voort,  Rietpluim OL 
2. Tessa Duijmelinck,  Dassenburcht 
3. Maartje van Nisselrooij, Insp Crijns-
school

Groep 5&6 jongens
1. Julian Maas,  Heuvelrijk 
2. Siebe van Rooij,  Rietpluim OL 
3. Lucas van der Leij,  Dassenburcht
 
Groep 7&8 meisjes
1. Chanella Elfrink,  Wentelwiek 
2. Yvela Verhuizen,  De Mijlpaal
3. Eva Knoors,  Wentelwiek 

Groep 7&8 jongens
1. Glenn de Ronde,  Heuvelrijk 
2. Mats van Hooff,  Rietpluim HL
3. Gijs Dijk,  Rietpluim OL

Jong geleerd, oud gedaan.

Een blije en trotse Nuenense loper: 
Marcel Bary.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 7 juni organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis aan het Gro-
tenhof in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 
19.00 uur. Iedereen is welkom.

Woar pikte een
        groantje mee...

2  Zondag van juni 11.00-17.00 uur

Grootste Braderie van Brabant, gratis toegang 
en live muziek. Attracties voor de kids.
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Vrijdag koopavond of kijk op: www.harensesmid.nlNuenen, Duivendijk 5 

De Harense Smid in Haren 
sinds 2003 Hofl everancier 

SHAVER PT720
• Super Lift & 

Cut-systeem
• Uitklaptrimmer
• Afspoelbaar
• Contourvolgend
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KOOP       EN WIN 
UW AANKOOPBEDRAG TERUG*

NU
44,-

99,-

OPLAADBAAR EN
AFSPOELBAAR

SONOS
DRAADLOOS
HIFI SYSTEEM PLAY:3 
MET GRATIS BRIDGE
• Stream alle muziek

ter wereld naar elke
ruimte - iTunes-bibliotheek, 
music services en Internet radio

PANASONIC
DIGITALE FOTOCAMERA
DMC-SZ3EG-K
• LEICA DC lens en

10x optische zoom
• Optische beeldstabilisatie
• 12 creatieve filters

SAMSUNG
UE40F6200AWX
• 40 inch
• 100 Hz
•  4 HDMI ingangen

299,-
349,-

149,-
179,-

GRATIS BRIDGE

60 DAGEN NAPSTER

60 DAGEN OP PROEF

699,-
899,-

HP PAVILION SLEEKBOOK
15-B101SD-AMD CA4 43
• 4GB interngeheugen
• Harde schijf 320GB
• Bluetooth
• HDMI en USB 3.0/2.0

TOMTOM 
NAVIGATIESYSTEEM 
XXL CLASSIC
• Android 4.0
• 1 Ghz dual-core
• 8 GB geheugen
• Camera voorzijde en achterzijde

SEAGATE
EXTERNE
HARDE SCHIJF 2,5”
• 1 TB met backup
• USB 3.0

349,-
459,-

119,-
149,-

75,-
89,-

1TB

DIFRNCE PORTABLE
DVD SPELER DB-1300
• 7” lcd scherm met

ingebouwde dvd speler +
extra 7” lcd scherm

• USB, SD/MMC kaartlezer

99,-
129,-

KRUPS
NESPRESSO
U XN250
• Verplaatsbaar 

waterreservoir
• Zeer energiezuinig
• 16 Nespresso 

koffievariëteiten

Harense Smid prijs 99,- 
Retour via Nespresso 40,-

U betaalt uiteindelijk:

59,-
129,-

ICIDU 
SECURE DIGITAL 
8 GB
• Op=op

5,-
9,-

VADERDAGTIPS VOOR IEDER BUDGET

OP=OP

Gratis 
tasje en sd-kaart

5,0” SCHERM

INCLUSIEF 11 FILMS OP DVD
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