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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. 

D

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Bakkerij 
Verhallen 
wordt Bakkerij 
De Vocht

Bloem 
en
tuin 
2013

Sven Kardol 
Open 
Nederlands 
kampioen
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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 

5 gegrilde 
kippen bouten

voor € 5,-

3D-printen in Nuenen
3D-printen lijkt op het printen dat we gewend zijn, met grote verschil dat 
nu geen papier uitrolt, maar een echt (kunststof) voorwerp.  Dat is 3D-prin-
ten. Sinds 1 juni  is het mogelijk om in Nuenen jouw ontwerp te laten prin-
ten. Heb je een idee om te laten printen, dan kan je het hier in Nuenen 
uitprinten. Jouw eigen idee (vaas, sleutelhanger, knopje, telefoonhoesje, 
...etc.)  kan nu  werkelijkheid worden. 
De initiatiefnemer, Robert Vissers: “Ik 
ben al een tijdje bezig met het printen 
voor familie, kennissen en ook de bu-
ren.  De voorwerpen zijn behoorlijk 
divers: een Super Mario poppetje, een 
harten-doosje , een model voor een 
huis(verbouwing) ,  een steun voor 
een  waterpomp, etcetera.  Mensen 
zijn erg creatief en verschillend in hun 
wensen.”

Wat kan ik er allemaal geprint wor-
den?
“Dagelijks komen er nieuwe mogelijk-
heden. Recent was in het nieuws bij-
voorbeeld het printen van voedsel, het 
printen van huid en prothesen. De 
3D-printers worden ook in de ruimte-

Speeltuin onder de Sterren: Camping de Kievit

Heb je ooit al eens onder de 
sterrenhemel van de speeltuin 
gespeeld én geslapen ?
Op zaterdag 22 juni a.s. is het mogelijk in speeltuin De Kievit. Kinderen 
kunnen er samen met hun ouders of grootouders een tent opzetten en er 
een nachtje blijven slapen. Nog even de tent uitproberen voor de grote 
vakantie en dat gecombineerd met een leuk programma en de volgende 
ochtend een heerlijk ontbijt.
Hoe ziet het programma eruit? 
Vanaf 18.00 uur de tent opzetten
•	 Spel	voor	de	kinderen	in	het	donker	

(neem je zaklamp mee!)
•	 Een	spannend	verhaal,	verteld	door	

een mysterieuze gast
•	 Snack	bij	het	kampvuur
•	 Compleet	verzorgd	ontbijt.

Speeltuin de Kievit gaat zondag 23 
juni om 13.30 uur gewoon weer open 
en daarom moeten de tenten voor 
12.00 uur weer afgebroken zijn.
Het evenement is voor kinderen van 2 
tot en met 10 jaar, begeleid door mini-
maal een volwassene. De kosten zijn 3 
Euro	 per	 persoon	 en	 dit	 is	 inclusief	
ontbijt. Aanmelden en betaling bij pa-
viljoen op zaterdag 22 juni.
Actuele informatie via facebookpagi-
na:  www.facebook.com/speeltuinde-
kievit, info@speeltuin-dekievit.nl of 
bij de entreetafel in de speeltuin.
De vakantie begint bij Speeltuin De 
Kievit.

Aanpassingen zenderaanbod 
en telefoontarieven 
OnsBrabantnet 

e afgelopen week heeft het bestuur van de Coöperatie OnsNet 
Nuenen u.a. een aantal  reacties en vragen ontvangen van haar 
leden over de veranderingen rondom de programmering van de 
interactieve Tv-Kanalen en de tarieven voor telefoneren.

Samengevat komt het er op neer dat 
een aantal HD-zenders per 1 juli komt 
te vervallen en dat een populaire voet-
balzender door OnsBrabantnet wordt 
toegevoegd.	 Een	 overzicht	 van	 deze	
wijziging staat op de website van Ons-
Brabantnet.
De telefoontarieven voor bellen naar 
vaste nummers worden duurder en 
bellen naar mobiel goedkoper. De re-
den voor deze wijziging is indirect de 
overname van OnsBrabantnet door 
KPN. Met deze verandering trekt 
OnsBrabantnet / KPN de tarieven en 
het zenderaanbod in Nuenen gelijk 
met dat van KPN.

De	 Coöperatie	 OnsNet	 Nuenen	 u.a.	
beheert de belangen van haar leden, 
de gebruikers van het glasvezelnet-
werk en zijn mede eigenaar van het 
glasvezelnetwerk.	De	Coöperatie	gaat		
niet over het programma-aanbod  dat 
service-providers doen aan hun klan-
ten.	 Er	wordt	wel	 regelmatig	 overleg	
gepleegd met OnsBrabantnet. Ons-
Brabantnet is een aparte bv die geen 
verplichtingen en verantwoording 
hoeft	 af	 te	 leggen	 aan	 de	Coöperatie	
Onsnet	Nuenen.	Hoewel	de	coöpera-
tie een advies en verzoek namens de 
leden kan indienen kan OnsBrabant-
net zelf inhoudelijk wijzigingen en 
prijswijzigingen doorvoeren zonder 
goedkeuring	of	overleg	met	de	Coöpe-
ratie. Bij de recente wijzigingen is dit 
ook zo gelopen. 

De	Coöperatie	OnsNet	Nuenen	heeft	
tijdens een ingelast overleg met de di-
rectie van OnsBrabantnet aangegeven 
niet blij te zijn met de tariefsverhoging 
en het daarnaast zeer jammer te vin-
den dat het HD-pakket wordt beperkt. 
Daarnaast	 heeft	 de	 Coöperatie	 Ons-
Net Nuenen om een betere uitleg ge-

vraagd voor haar leden. Inmiddels 
hebben	alle	 leden	van	de	Coöperatie,	
op wie de wijzigingen van toepassing 
zijn, een extra uitleg per mail ontvan-
gen. 
Het	bestuur	 van	de	Coöperatie	Ons-
Net Nuenen is druk bezig om dit jaar 
nog meerdere providers op het Nue-
nense Glasvezelnetwerk te krijgen. Op 
dit moment heeft OnsBrabantnet een 
monopoliepositie op het Nuenense 
glasvezelnetwerk en er is daardoor 
geen	glasvezel-alternatief.	Een	gezon-
de concurrentie op tarieven en pak-
ketten is goed voor de ontwikkeling 
van het glasvezelnet en dus ook goed 
voor	de	leden	van	de	Coöperatie	Ons-
net Nuenen u.a.. Wordt vervolgd!...

Bestuur 
Coöperatie	OnsNet	Nuenen

vaart	 gebruikt.	 Erg	 handig	 voor	 het	
printen van reserve onderdelen op 
Mars.” De 3D-printer kan o.a. andere 
aangestuurd worden met een Auto-
Cad	programma	maar	ook	vele	andere	
CAD	programma’’s	en	andere	zijn	ge-
schikt hiervoor.

Oke, maar wat kan ík er hier in Nue-
nen mee?
“Goede vraag.  Als je bijvoorbeeld een 
klein onderdeeltje, steuntje, balletje, 
of ander onderdeel nodig hebt kan ik 
het	 printen.	 Een	 ander	 voorbeeld	 is	
een hip artikel, (design) espresso kop-
je,	vaas	of	een	model	van	iets.	En	zijn	
al erg veel mogelijkheden. Zelf merkte 
vorige week ik dat een draaiknop van 
de verwarming bijna kapot was. Die 
heb ik geprint.”

En wat kost het 3D-printen?
Goede vraag en best lastig te beant-
woorden is. Het is afhankelijk van erg 
veel factoren. Ter indicatie: de materi-
aalkosten van de steun op de foto zijn 
3 euro, het mario-poppetje 1 euro. 
Daarnaast is er redelijk wat uitval en 
kost het tijd. De verkoopprijs ligt ho-
ger, omdat het nu tijdsintensief is. Op 
de site staat meer informatie over de 
kosten.

Robert vervolgt: “We staan pas aan 
het begin. Op internet zijn vele voor-
beelden, mogelijkheden en samen-
werkingsverbanden. 
Dagelijks ontstaan er nieuwe vormen. 
Een	 van	 de	 initiatieven	 is	 3D-Hubs.	
Het past goed in deze tijd – je kan via 
3D-hubs, gemakkelijk iemand vinden 
die jouw ontwerp kan printen. Zelf 
ben ik ook aangesloten bij 3D hubs.

De oude steun van een waterpomp met 
daarnaast de nieuw geprinte steun.

com. Op 26 juni is de opening van 3D 
Hubs	regio	Eindhoven.	Vanaf	dat	mo-
ment kan je gemakkelijk een 3D prin-
ter in de buurt zoeken om iets te 
printen. Om het 3D printen nu al 
dichterbij te brengen deel ik mijn ken-
nis en natuurlijk de 3D-printer.

Dit doe ik via inloopavonden, work-
shops, demonstraties en presentaties.
Je kan me altijd bereiken: R.H.Vissers@
gmail.com – ook op facebook: https://
www.facebook.com/eccomi3d   Daar 
kan je ook direct contact opnemen, 
een blog met nieuws en andere rele-
vante informatie. Kortom – als je eens 
een 3D-printer wilt zien werken, neem 
even contact met me op.”

Een Supermatio poppetje dat geprint is. 

De afgelopen weken heeft u in Rond de Linde de ontwikkelingen kunnen 
volgen over het keske van de Keskesboom, op de hoek Kremerspad / Varen-
pad. Het keske met Maria hangt sinds vorige week weer op zijn plaats.



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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GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Op vrijdag 14 juni 2013 is het gemeentehuis gesloten voor bezoek in 
verband met het personeelsuitstapje. 

COLLECTE
In de week van 16 juni t/m 22 juni 2013 wordt gecollecteerd door Ver. 
ANGO, Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie.

KLEDINGINZAMELING
Op donderdag 20 juni wordt huis aan huis textiel ingezameld. Deze 
week wordt hiervoor een speciale zak bij u bezorgd van Humana. 
Mocht u geen zak ontvangen dan zijn er in Nuenen op diverse locaties 
(ondergrondse) textiel containers. Op de site van de gemeente Nuenen 
vindt u in uw persoonlijke afvalwijzer alle info over textiel en de con-
tainers. www.nuenen.nl/afvalkalender, geef uw postcode en huisnum-
mer in. Naast kleding kunt u ook schoenen, beddengoed, gordijnen, 
lappen en huishoudelijke doekjes aanbieden.

INFORMATIEAVOND RECONSTRUCTIE 
COLLSE HOEFDIJK
De uitvoerder van de reconstructie van de Collse Hoefdijk, Wegenbouw-
maatschappij Heijmans B.V., organiseert een informatieavond op maan-
dag 17 juni 2013 bij hotel/restaurant De Collse Hoeve van 20.00 tot 
21.30 uur. Het betreft een inloopavond waar men terecht kan met vra-
gen aan medewerkers van Heijmans. Ook zijn er bestekstekeningen te 
zien, zodat men een beeld krijgt wat er precies gaat gebeuren. De recon-
structie van de Collse Hoefdijk gaat van start op maandag 1 Juli 2013.

JAARPROGRAMMA OPSPORINGS- 
AMBTENAREN
Thema: Uitstallingen & terrassen
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de gemeentelijke opsporingsambtenaren 
(BOA’s) zijn benoemd. Wij zien gedurende week 25 en 26 extra toe op 
het thema uitstallingen & terrassen. Op de naleving van andere regels 
wordt uiteraard ook toegezien. 

Een uitstalling is het uitstallen van koopwaar op het weggedeelte voor 
een winkelpand. In onze reclamenota hebben wij nieuwe regels voor 
het plaatsen van uitstallingen. We hebben geen vergunningplicht meer. 
LET OP: uw uitstalling moet wel voldoen aan de regels uit deze recla-
menota, anders is de uitstalling verboden. Zo moet bijvoorbeeld:
•	 de	uitstalling	aan	de	zijde	worden	geplaatst	aangrenzend	aan	de	

voorgevel van het pand, dus niet aan de staatzijde;
•	 de	uitstalling	onder	1,80	meter	hoog	zijn;
•	 een	doorloopruimte	van	1,20	gewaarborgd	blijven;
•	 de	uitstalling	passen	bij	het	branchepatroon	van	een	winkel.
Dit zijn enkele voorbeelden van de regels uit de reclamenota. De ove-
rige regels kunt u opzoeken via www.nuenen.nl. Daar klikt u op “Be-
drijven” en vervolgens op “Reclame”. U treft daar de reclamenota aan. 

Voor het uitstallen van terrassen is nog wel een vergunning nodig. De 
voorwaarden van een vergunning voor het stallen van een terras ver-
schillen per situatie. Er wordt onder meer gekeken naar openbare 
orde en veiligheid, de verkeersveiligheid, vrije doorloopruimte, brand-
veiligheid, etc. Informatie over uw mogelijkheid om een terras te stal-
len kunt u bij ons opvragen. Als u in het bezit bent van een terrasver-
gunning, let dan op dat u voldoet aan de voorwaarden van de vergun-
ning. Zo dient u bij de Berg bijvoorbeeld binnen de daarvoor aange-
legde kaders in de bestrating te blijven. 

Als u geen vergunning hebt of u hebt uw terras verkeerd geplaatst, 
dan kunt u bekeurd worden door onze BOA’s. U kunt dit terugvinden 
in artikel 2.10 van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Mocht 
u vragen hebben naar aanleiding van deze publicatie dan kunt u con-
tact opnemen met ons via 040 – 2 631 631. Voor meldingen over een 
te krappe doorgang bij terrassen of voor andere klachten/meldingen 
kunt u ook contact opnemen met dit nummer. U kunt ook uw melding 
doen via het meldpunt op onze site, www.nuenen.nl. 

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 05/06/2013 N-HZ-2013- Boschhoeve 7 Plaatsen dakkapel aan voor- 
  0066  zijde en achterzijde woning

de Bredeschool Dassenburcht aan Jacob Catsstraat (verzendda-
tum 6 juni 2013);

•	 aan	NKV	Korfbalvereniging	zijn	vergunningen	en	een	ontheffing	
verleend voor het organiseren van diverse jubileumactiviteiten in 
het weekend van 21 tot en met 23 juni 2013 op het sportpark aan 
Wettenseind 20  t.g.v. het 50-jarig jubileum van de vereniging (ver-
zenddatum 10 juni 2013);

•	 aan	Ponyclub	Prins	Willem	Alexander	 zijn	 vergunningen	en	een	
ontheffing	verleend	voor	het	organiseren	van	een	Concours	Hip-
pique op 22 en 23 juni 2013 op een weiland aan de Dubbestraat 
(verzenddatum 10 juni 2013).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  
Nuenen. 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.

Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
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
Actualisatie grenzen bebouwde kom Boswet
Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in 
artikel 1 lid 5 van de Boswet bekend dat een ontwerpbesluit tot actu-
alisatie van de bebouwde komgrens voor toepassing van de Boswet ter 
inzage ligt. De Boswet heeft als doel zo veel mogelijk de hoeveelheid 
bos en bosopstanden (buiten de bebouwde kom) in stand te houden. 
Volgens deze wet zijn gemeenten verplicht om een ‘bebouwde komgrens 
volgens de Boswet’ vast te stellen. De huidige grenzen dateren nog van 
1988, en zijn achterhaald door de aanleg van woonwijken en bedrij-
venterreinen. De bevoegdheid tot het vaststellen van de bebouwde 
komgrens volgens de Boswet is op 27 februari 2003 door de gemeen-
teraad gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.

Het ontwerp voor een nieuwe begrenzing ligt met ingang van 14 juni 
2013 gedurende dertig dagen (tot en met 13 juli 2013) tijdens de ope-
ningsuren van het gemeentehuis ter inzage op de gemeentesecretarie, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk 
of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. 
Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a., postbus 
10.000, 5670 GA Nuenen. 
Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mr. 
B.A.P.M. Achterbergh van de afdeling Ontwikkeling en Handhaving, 
te bereiken op telefoonnummer 040-2631647. 
Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.
13 juni 2013

PUBLICATIE
Ontwerp Actieplan Geluid
Burgemeester en wethouders van Nuenen maken bekend dat ze op 4 
juni 2013 onder nr 040616 in ontwerp een Actieplan hebben vastge-
steld als bedoeld in hoofdstuk 11 ‘Geluid’ en 11.2 in de Wet milieube-
heer en de Regeling geluid milieubeheer. Dit ontwerp Actieplan ligt 
vanaf vrijdag 14 juni voor iedereen ter inzage gedurende een periode 
van zes weken in het gemeentehuis in Nuenen (maandag t/m vrijdag 
van 09.00 tot 17.00 uur). In die periode kan iedereen schriftelijk zijn 
of haar zienswijze op het ontwerp Actieplan indienen.

Het Actieplan en de onderliggende geluidsbelastingkaart zijn ook in 
te zien op de internetsite van het Samenwerkingsverband Regio Eind-
hoven (SRE): http://atlas.sre.nl/eurichtlijn
De verplichting tot het opstellen van een Actieplan is opgenomen in 
artikel 122 van de Wet geluidhinder en vloeit voort uit de implementa-
tie van de Europese Richtlijn omgevingslawaai in Nederland. In dit 
Actieplan staat het geluidbeleid voor de periode 2013-2018.
Het Actieplan volgt op de eerder opgestelde geluidsbelastingkaart die 
een weergave geeft van de geluidsbelasting veroorzaakt door de wegen, 
spoorwegen en bedrijven in of nabij de gemeente. Daarbij is ook inzich-
telijk gemaakt het aantal geluidsgevoelige objecten, geluidsgevoelige 
terreinen en stille gebieden, en hoeveel bewoners in een bepaald gebied 
aan bepaalde waarden van de geluidsbelasting worden blootgesteld.

Tegen de vaststelling van het Actieplan is, na verwerking van de inge-
diende zienswijzen, geen bezwaar of beroep mogelijk. Het Actieplan 
bevat alleen beleidsvoornemens en is niet gericht op direct rechtsgevolg.

Deze aanvraag ligt vanaf heden ter inzage bij de receptie van het ge-
meentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Hiertegen kan geen 
bezwaarschrift worden ingediend. Dit kan pas nadat omgevingsver-
gunning is verleend.

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Uitgebreid 31/05/2013 N-HZ-2013-0063 Moorven 4 Uitbreiden recreatiewoning 

Deze aanvraag ligt vanaf heden ter inzage bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Hiertegen kan geen beroepschrift 
worden ingediend. Dit kan pas nadat 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:	Stichting	Kindervakantie	Activiteiten	Nuenen	voor	het	
organiseren van de kindervakantieweek Nuenen in de periode van 
5 tot en met 10 augustus 2013 op de Honk- en Softbalvelden aan 
de Lissevoort;

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.

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

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 

05/06/ N-HZ-2013- Beatrixstraat Bouwen bouwwerk Uitbreiden 05/06/ 
2013 0039 24  woning 2013  

06/06/ N-HZ-2013- Populierenhof Bouwen  Wijzigen 06/06/ 
2013 0042 14 bouwwerk entree 2013
   Gebruik gronden     
   of bouwwerken    
   in strijd met     
   bestemmingsplan    
   

10/06/ N-HZ-2013- De Tienden 22 Bouwen bouwwerk Oprichten 10/06/
2013 0036  Gebruik van gronden laadperron 2013  
   in strijd met     
   bestemmingsplan    

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de receptie van het ge-
meentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbetreffende 
besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van bekend-
making (verzenddatum) 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.

Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan een voorlo-
pige voorziening te treffen.

Een uitgebreide omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 

06/06/ N-HZ-2012- Nieuwe Dijk  Verbouwen bouwwerk Vergroten 07/06/ 
2013 0157 6 Gebruik van gronden  biggenstal 2013  
   of bouwwerken in     
   strijd met     
   bestemmingsplan    

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

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Tour-	en	wielerclub	De	Zwaluw	is	medewerking	verleend	voor	

de	doorkomst	van	de	Kennedy	Toertocht	door	Nuenen	op	zondag	
30 juni 2013 (verzenddatum 5 juni 2013);

•	 aan	Stichting	de	Leyetocht	Helvoirt	is	medewerking	verleend	voor	
de	 doorkomst	 van	 de	 fietstocht	 de	 Leyetocht	 door	 Nuenen	 op	
zondag 18 augustus 2013 (verzenddatum 5 juni 2013);

•	 aan Belangenvereniging Omwonenden Andriesplein en Brede-
school Dasssenburcht is toestemming verleend i.v.m. de jaarlijkse 
Buitenspeeldag op woensdag 12 juni jl. in enkele straten rondom 

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: 14 & 15 juNi: 
Holl. Bloemkool, per stuk  .......... 1,99
Holl. ijsbergsla, per krop  .......... 0,99
champignons, per bakje  ............. 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 17 juNi:

Holl. komkommers, 2 stuks  ..... 0,99
DiNSDag 18 juNi:

Spaanse Bosbieten, per bos  ..... 0,99
WOeNSDag 19 juNi:

Bamipakket, 1/2 kilo  .................... 0,99
DONDerDag 20 juNi:

gekookte mais, per pak  ............. 1,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 14 t/m 20 juNi:

NW. Oogst clementine, 8 stuks  1,99
NWO. Dore aardappels, hele kilo  1,35
aardappelsalade, hele kilo  ........ 3,98
verse jus-orange, 1/2 liter  ........ 1,59

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

Aanbiedingen KERSVERS
Heerlijke “Rib Eye”

voor Vaderdag!!!
Runder Hamburgers

Iedere 4e GRATIS
Rib Eye
100 gram ......................................2,25
4 Gegrilde
Kippenpoten ..................5,00
Biefstuk spiezen
100 gram ......................................1,95
Quiche Lorraine
“Uit eigen keuken”, per stuk ......1,50
Pineapple Inside
100 gram ......................................2,35
Bij 150 gr. Gebraden Kalfsrollade

Tonijn saus GRATIS

Special

kOOpje

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

Aarbeiencake
met roomsmaak

 Voor € 3,00
Appeltaartje
met slagroom

 Voor € 5,00
Komende week:

Toscaans brood
Voor or € 1,75

Acties geldig vAn 17 t/m 22 juni

IEdErE wEEk hEt brood van dE wEEk

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

    Zondag 16 juni

VaderdaG!

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

Livano ondermode; voor Hem en Haar
Bezoek ook eens onze website: www.livano.nl

Op zoek naar een
goed passend

vaderdag cadeau??
Maak dan een
keuze uit de

nieuwste
collectie van:

de mooiste boxershorts
voor de beste vaders!

Sloggi actie:
Bij aankoop van 2 dames-/
herenslips de 3e GratiS!

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

Bestel nu ook via: 
www.slijterijvanlieshout.nl
Op zoek naar een kadootje 

voor vaderdag?:
Glen Deveron

10yr single malt whisky
70cl … €22,95
Grand Marnier

Sinaasappel-cognac likeur
70cl … €22,50

Johnnie Walker 
Black label 12yr
70cl … €24,95

Diverse bierpakketjes, 
in alle prijsklassen!

Acties geldig tot en met 20 juni 

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

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

Vanaf €29,50 per persoon

kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

In verband met 
onze vakantie zijn 
wij gesloten van 
maandag 17 juni 
t/m 
maandag 8 juli.

Ju
w

el
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r

Boordseweg 2, 5671 AS Nuenen, tel 040-2845262

MAATWERK

KEUKENS/RENOVATIE

BADMEUBELS

KASTEN

Showroom:
Opwettenseweg 88
5674 AD Nuenen

Tel: 040 295 20 83
info@vandekerkhof.nu
www.vandekerkhof.nu

N u e N e N



Werving & Selectie ■  Uitzenden ■  Payrollen

Elektro ■  Metaal ■  Werktuigbouwkunde ■  Machinebouw

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

MHPD helpt je op weg
naar een baan!

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

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

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.

Werkzaamheden Collse Hoefdijk
Onlangs heeft de gemeente Nuenen de Collse Hoefdijk aanbesteed, 
deze opdracht is gegund aan Heijmans Wegen Zuid. De werkzaamheden 
zullen plaatsvinden van 1 juli tot medio augustus 2013. 

De weg zal in de periode van 20 juli t/m 10 augustus volledig afgesloten 
zijn voor auto en vrachtverkeer. Aan één zijde van de weg zal, te allen tijden 
een fietspad toegankelijk zijn voor het fietsverkeer. Omleidingroute`s zullen 
worden aangegeven om het verkeer op te vangen. Houdt u rekening met 
enige vertraging, we vragen uw begrip voor de situatie. Onze excuses voor 
het ongemak!

Heijmans Wegen Zuid 

Advertorial

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

De Stille Kracht
Berg 40, 5671 CC Nuenen | Tel. 040 - 284 34 72 | destillekracht@hotmail.nl

Zaterdag 15 juni vieren 
wij ons 15 jarig bestaan

Wij ontvangen u dan graag met een drankje. 
Van zaterdag 15/6 t/m 22/6 gelden de volgende aanbiedingen:

Bij besteding: 
Vanaf € 25,-  een Chi lavendelolie (10ml) met geursteen 
   van € 13.70 voor € 3.50
Vanaf € 35,- voor € 1,-
Vanaf € 50,-  GRATIS CD ter waarde van € 19.50

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

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

Een groot assortiment tuinplanten 
- hangpotten & groenteplanten

DagElijks vErsE
aarDbEiEn van DE vollE gronD

& (gEschilDE) aspErgEs 

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

Menu Olijf 
Voorgerecht

Gemarineerde zalm | aspergecrème
basilicummayonaise

***
Tussengerecht

Gamba | tomaten paprika salsa | ravioli tomaat
Parmezaanschuim

***
Hoofdgerecht

Kalfshaas | asperge | roseval | kruidenjus
óf

Kabeljauw | asperge | Hollandaisesaus

***
Nagerecht

Aardbeien | bosbessen | limoen | sabayon

Dit menu Olijf bieden wij aan voor € 34,50 per persoon.
Menu Olijf, in combinatie met 4 bijpassende glazen wijn, 

bieden wij aan voor € 55,00 per persoon. 
Geniet van ieder gerecht en van elk hierbij passend 

glas wijn.

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

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

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK	vOOr	particulieren!

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

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

Kras tot wel 20% korting op uw 
vaderdagcadeaus! Op zaterdag 15 
juni krijgt u bij iedere aankoop een 

kraslot, u weet meteen of u prijs hebt. 
Doe mee!
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Speeltuindag in Speeltuin de Kievit

Zaterdag 15 juni heeft Nederland zijn Nationale Speeltuindag. Dit jaarlijks te-
rugkerend initiatief is in het leven geroepen door de NUSO. Speeltuin De Kievit 
doet hier ieder jaar aan mee omdat het belangrijk is dat alle kinderen ongedwon-
gen en veilig buiten moeten kunnen spelen. Kom dan ook zaterdag naar Speel-
tuin De Kievit. Alle kinderen en begeleiders hebben deze dag gratis toegang tot 
de speeltuin. We zijn open van 13.30 tot 17.30 uur. Tot dan!

Jongerenkoor Jocanto

Jubileumconcert 
'Andere Tijden' in jubileumjaar’ 
Op zaterdag 22 juni viert Jongerenkoor Jocanto zijn 45-jarig jubileum met 
een heus jubileumconcert in de hopelijk uitverkochte Theaterzaal van Het 
Klooster: 'Andere tijden...'. De bassen, tenoren, alten, sopranen en het com-
bo van het in 1967 opgerichte jongerenkoor trakteren de gasten tussen 
20.00 uur en 22.30 uur op een muzikale reis door de tijd. 
Voorzitter Celesta van Berkel: "Tij-
dens dit unieke concert duiken we in 
het verleden om de bezoekers te laten 
zien hoe Jocanto is ontstaan en waar 
het koor vandaan komt. Maar belang-
rijker nog: we laten zien dat onze ver-
eniging, anno 2013 nog steeds een 
warm thuis, en tegelijkertijd een 
kweekvijver voor muzikaal talent is. 
Jocanto is vandaag de dag, net zoals in 
1967, nog steeds een plek waar leden 
gewoon zichzelf kunnen zijn!"
Op het programma staan nummers 
uit de beginjaren en nieuwe nummers. 
Tijdens dit unieke optreden neemt het 

koor de bezoekers ook mee naar de 
plek waar de zangers, zangeressen en 
muzikanten graag na een repetitie 
vertoeven! En maakt het publiek op 
ludieke wijze kennis met andere be-
langrijke locaties en evenementen uit 
de geschiedenis van het zangkoor: van 
koorweekend tot kerk.
Kaarten voor het jubileumconcert 
kosten € 10,00 en zijn verkrijgbaar via 
www.hetklooster.org of aan de balie 
van het sociaal culturele centrum. 
Meer informatie over Jocanto en het 
jubileumconcert kunt u vinden op 
www.jocanto.nl of Facebook.

Huizen in een eendenvijver
Door: Mariët Jonkhout

en aantal dagen geleden fietste ik, op weg naar vrienden, sinds lange 
tijd door de Molvense Erven. Lang geleden, in de jaren 80 van de 
vorige eeuw, heb ik hier gewoond, en ik constateerde dat er in 35 jaar 
maar weinig veranderd was in de wijk. In het midden aangekomen, 

blijk ik me vergist te hebben; in mijn beleving was hier, naast het speeltuin-
tje met grote rioolbuizen, een grote eendenvijver met veel verschillende 
watervogels, eenden en ganzen. Hier gingen we, mijn vriendinnen en ik, 
vaak naar toe, eendjes voeren, lekker kletsen en gewoon genieten van de 
rust en het mooie groen. Ik ben even afgestapt van mijn fiets om te kijken 
hoe de eendenvijver er nu uitziet, maar ik zie eigenlijk niets meer. Er staat 
nog wel een huis met een soort schuur, maar verder is eigenlijk alleen een 
muur te zien. Ik hoor zelfs geen eenden. Wat jammer denk ik dat dit mooie 
stukje in de wijk ergens verloren is gegaan. Was dit stukje vroeger niet 
bedoeld voor educatieve doeleinden?

E

Aan mijn vrienden vraag ik waar de 
eenden gebleven zijn. Volgens hen zijn 
die, samen met de vijver al een hele 
lange tijd verdwenen, misschien al wel 
meer dan 15 jaar. Zij kunnen het zich 
in ieder geval niet herinneren. Jammer 
dat die mooie unieke plek er nu zo uit-
ziet zeg ik en dan vertelt mijn vriend 
dat het er in de toekomst naar alle 
waarschijnlijkheid nog heel anders uit 
gaat zien. Er zijn namelijk al een poos-
je plannen om op het perceel van on-
geveer 2600 m2 een aantal woningen 
neer te zetten. Denkend aan de wijk en 
de vijver lijkt me dat wel heel erg zon-
de. Huizen op een zo karakteristieke 
plek zou de uitstraling van de wijk wel 
heel drastisch veranderen.

Mijn interesse is gewekt naar dit stuk-
je grond midden in een wijk en ik 
vraag mij af waarom er in tijden van 
crisis nog meer huizen in Nuenen ge-
realiseerd zouden moeten worden. En 
wat vinden de bewoners van de Mol-
vense Erven er eigenlijk van als hier 
woningen gebouwd zouden worden? 
Ik kom er al snel achter dat de meeste 
omwonenden van het perceel hier op 
zijn zachtst gezegd niet gelukkig mee 
zijn. Er blijkt zelfs een groep bewoners 
een officieel protest aangetekend te 
hebben tegen de eventuele bouw.
In diverse stukken die ik onder ogen 
krijg, zie ik dat al in 2007 door de be-
woner van het perceel een aanvraag is 
ingediend voor de bouw van 6 senio-

renwoningen en een vrijstaande wo-
ning. Vreemd in deze stukken is dat in 
juni van 2007 de aanvraag wordt afge-
wezen op basis van argumenten als 
het behoud van het groene karakter 
dat zo kenmerkend is voor het mid-
dengebied en dat er binnen het gel-
dende bestemmingsplan ‘Nuenen 
Zuid 2e Herziening’ staat dat het per-
ceel de bestemming heeft van bijzon-
dere bebouwing met bijbehorende er-
ven op basis waarop herontwikkeling 
niet is toegestaan, maar dat het toen-
malige college van B&W twee maan-
den later wel een akkoord geeft op de 
bouw van deze woningen. Het project 
wordt zelfs opgenomen in de Ruimte-
balans. Echter een jaar geleden wordt 
het project in de herprioritering 
Ruimtebalans, waarbij gekeken is of 
alle opgenomen projecten in de Ruim-

Zomeravondfestival 
op Heuvelplein in 
Gerwen
Op zaterdagavond 22 juni wordt voor 
de vijfde keer het Zomeravondfestival 
gehouden. Het festival wordt georga-
niseerd door de gezamenlijke Ger-
wense muziekverenigingen. In een ge-
zellige sfeer vinden optredens plaats 
van drumfanfare Jong Leven, harmo-
nie het Gerwens Muziekkorps, blaas-
kapel De Gerwense Dorpsmuzikanten 
en blaaskapel De Notenknaauwers. De 
avond wordt afgesloten met een op-
treden van De Klippeleaters uit Nue-
nen. Het festival wordt gehouden op 
het Heuvelplein in Gerwen. Het festi-
val begint om 19.30 uur en eindigt 
rond de klok van 24.00. U bent van 
harte welkom om onder het genot van 
een drankje te genieten van een gezel-
lige avond in een ongedwongen sfeer. 
De toegang is gratis.

tebalans wel uitgevoerd moeten wor-
den, afgeprioriteerd. Er wordt een ver-
lies geboekt voor gemaakte 
ontwikkelkosten en voor zover ik kan 
zien, zal er dus geen woningbouw ge-
realiseerd worden.

Kous af zou je denken.
Door een van de omwonenden wordt 
ik er echter op gewezen dat er inmid-
dels een voorlichtingsbijeenkomst 
over de bouw door een projectontwik-
kelaar heeft plaatsgevonden en dat de-
tails over het project te vinden zijn op 
de website www.hilva.nl. Binnen twee 
klikken heb ik het op mijn scherm: de 
eendenvijver in de Molvense Erven als 
een te realiseren project. Met een te-
kening erbij hoe één en ander zal gaan 
worden en een promotietekst over de 
prachtige wijk en de goede bereik-
baarheid met Eindhoven. Alleen wan-
neer bouw zal gaan plaatsvinden, staat 
er niet bij. Wat me opvalt, is dat de 
eerste aanvraag in 2007 seniorenwo-
ningen betreft en dat op de website ge-
sproken wordt van bouwkavels, vrije 
sectorbouw dus. Ik begrijp het niet 
meer. Gaat hier nu wel of niet ge-
bouwd worden? Hoe zit dit nu in Nue-
nen in elkaar? Kunnen projecten die 
niet doorgaan toch doorgaan? Het 
antwoord hierop is onduidelijk. Ook 
voor de omwonenden die in het onge-
wis zijn over wel of niet. Ik zou erg 
graag willen weten wat de stand van 
zaken is ten aanzien van dit afgeprio-
riteerde project. En met mij meerde-
ren. Als u mij dit kunt uitleggen dan 
mag u mailen naar marietjonkhout@
ronddelinde.nl 

De zomer begon met de 
Summerparty van Parkstreet
Na een heerlijke zomerse dag waren afgelopen zaterdagavond Keskedee en 
Brandoleros de muzikale Gasten op de Summerparty van Parkstreet. In de uit-
verkochte theaterzaal van Het Klooster was het feest. 
Parkstreet liet heel wat nieuw repertoir horen en ging meteen vol aan de bak met 
“Some Nights”. Keskedee zorgde voor mooie wereldmuziek en het dak ging er 
van af met sambamuziek van Brandoleros! Als spetterende finale traden alle ar-
tiesten samen op en genoot het publiek zichtbaar van “mas que nada”. 

Summerparty 
met 

Parkstreet, 
Keskedee 

en Brandoleros.

Jongerenkoor Jocanto in 2013

Nationale collecte Handicap.nl van 17 t/m 22 juni

Ango en lokale projecten slaan 
handen ineen
Van 17 tot en met 22 juni collecteert Handicap.nl voor mensen met een 
beperking in Nederland. Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat naar het 
Ango fonds. Vanuit dit fonds wordt individuele financiële hulpverlening 
betaald aan mensen die buiten andere regelingen vallen. Ook lokale initia-
tieven worden met de opbrengst ondersteund. Bovendien geeft de Ango 
sociaal, juridisch, financieel en belasting advies aan mensen met een handi-
cap.
Gewoon meedoen
Handicap.nl is de collecte van de Alge-
mene Nederlandse Gehandicapten 
Organisatie (Ango). De Ango wil me-
demensen met hun beperking of chro-
nische ziekte gewoon mee laten doen 
met de maatschappij. Eigen regie en 
niet (altijd) afhankelijk zijn van ande-
ren. Dit kan bijvoorbeeld met een sta-
op stoel of een goed matras, maar ook 
met een autoaanpassing zodat iemand 

weer kan gaan werken en een eigen in-
komen kan verdienen. De sociale as-
pecten zijn ook belangrijk en daarom 
kan men bijvoorbeeld een bijdrage 
vragen voor de aanschaf van een com-
puter om via het internet contacten te 
leggen of voor een hobby of (vrijwilli-
gers)werk. 

Plaatselijke initiatieven
Veel lokale verenigingen die betrok-
ken zijn bij gehandicapten en/of chro-
nisch zieken organiseren de Handi-
cap.nl collecte. Een deel van de 
opbrengst wordt door deze verenigin-
gen besteed aan eigen activiteiten. 
Meer informatie: www.ango.nl/steun 
of bel naar 033-4654343.
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IVN wandeling in “De Rietmussen”
Gidsen van IVN Nuenen nodigen u uit om mee te gaan voor een plantenwande-
ling op maandag 17 juni in natuurgebied De Rietmussen, gelegen in het dal van 
de Dommel. Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf Het Klooster, Park 1, Nuenen. 
Start wandeling iets later vanaf de kenmerkende rij knotwilgen aan het begin van 
Achterbos hoek Soeterbeek, Soeterbeekseweg, Boord. Laarzen of waterdichte 
schoenen aanbevolen! Deelname is gratis. Info: 040-2421423
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Frans, 82 jaar en Riet, 81 jaar, hebben 2 
zonen en 1 dochter, waarvan 1 zoon 
en 1 dochter met echte Nuenense 
mensen zijn getrouwd. Ze hebben in-
middels 4 kleinkinderen. Het kon dan 
ook niet uitblijven dat Frans en Riet 20 
jaar geleden ook naar Nuenen trokken 
om bij de kinderen en kleinkinderen te 
zijn. Ze hebben zich gesetteld in de 
Hugo Brouwerhof die toen net werd 
opgeleverd en hebben het daar nog 
steeds goed naar hun zin. Het hele ge-
zin woont nu in Nuenen en voor Frans 
en Riet zijn de kinderen en kleinkinde-
ren hun grootste hobby!
60 Jaar lief en leed delen zal natuurlijk 
niet ongezien voorbij gaan zeker ook om-
dat ze zelf nog steeds van een feestje hou-
den. Frans en Riet, van harte proficiat!

Buurtfeest Nieuwervensestraat

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

Tijdens de Van Goghmèrt was de expositie van de Gerwense schilders Joke 
Dekkers, Jo Janssen, Diny Thielemans en Marieke de Werd een enorm suc-
ces. Het was op deze zonnige zondag een komen en gaan van vele in kunst 
geïnteresseerden. Zij kregen schilderijen, vazen, beelden en andere beschil-
derde voorwerpen te zien.

Bij inlevering van deze bon GRATIS aircocheck voor alle merken

BEN JIJ DIE ZOMERTOPPER?
DAN VERZEKEREN WIJ JOU VAN EEN 

LEUKE VAKANTIEBAAN!

Wij zoeken vakantiekrachten voor 
administratieve werkzaamheden.

Doelgroep: WO/HBO/MBO4-studenten,  
HAVO/VWO-leerlingen, minimaal klas 5.  
 
Eisen: Je bent computer- en toetsenbordvaardig, 
accuraat en minimaal 24 uur per week beschikbaar. 

Mail ons je motivatiebrief en geef aan welke periode  
en voor hoeveel uur je beschikbaar bent. 

Je kunt per direct ons team komen versterken. 
 
Mailadres: personeelszaken@vcn.nl t.a.v. Lizzy Meinders. 

 

www.vcn.nl

Voorstel subsidiebeleid welzijn 
- D66 Nuenen                       
In 2012 is een eerste poging gedaan tot een grondige hervorming van het 
subsidiebeleid op het gebied van welzijn in de Gemeente Nuenen C.A. De 
systematiek die daarvoor was ontwikkeld, gebaseerd op een z.g. waarde-
ringsmatrix, bleek echter onvoldoende overtuigend. Deze poging is daar-
door verzand. D66 wil een nieuwe poging doen om een herijking van het 
subsidiebeleid op een rationele manier van de grond te krijgen.
Naar onze mening dienen bij de toe-
kenning van subsidies keuzes geba-
seerd te zijn op heldere beleidspriori-
teiten. Door de complexiteit wordt de 
inhoudelijke discussie eerder  bemoei-
lijkt dan ondersteund. Het welzijnsbe-
leid is nog niet op alle punten  vastge-
steld en wellicht op punten ook al aan 
herijking toe. Desondanks wil D66 
een poging doen om beleidscriteria 
voor de toekenning van subsidies zo 
expliciet (en bondig) mogelijk te for-
muleren om een inhoudelijke toetsing 
mogelijk te maken. Door de slinkende 
budgetten is de noodzaak van beleids-
keuzes onontkoombaar. 

Kort samengevat is ons uitgangspunt: 
Er is minder geld beschikbaar voor 
ontspanning, vrijetijdsbesteding en 
algemene vorming De budgetten voor 
maatschappelijke ondersteuning en 
zorg worden zo veel mogelijk gehand-
haafd en eventueel vergroot bij toene-
mende (wettelijke) taken op deze ter-
reinen.
Bij de toekenning van (welzijns)subsi-
die willen we onderscheid maken tus-
sen (in afnemende prioriteit): 

Welzijnsactiviteiten in enge zin:
Zuivere activiteiten op het gebied     
van Gezondheidszorg, Onderwijs en 
opvoeding, Maatschappelijke onder-
steuning

Welzijnactiviteiten in ruime zin:
 Kunst, Cultuur, Sport en Recreatie

Niet-welzijnsactiviteiten: 
Overig, o.a. Natuur en Milieu

In ons voorstel staat een eerste recht 
toe-recht aan uitwerking van de con-
sequenties van het hanteren van bo-
venstaande prioritering per organisa-
tie. 
Daarbij is de huidige gemeentesyste-
matiek als uitgangspunt genomen met 
een indeling in de  beleidsclusters: 
Sport, Kunst en Cultuur, Gezondheid 
(incl. Jeugdzorg), Onderwijs en Op-
voeding (incl. Jeugdpreventie), Maat-
schappelijke ondersteuning (en Ove-
rig). In deze exercitie is als regel 
gehanteerd dat alleen organisaties die 
zich primair richten op welzijnsactivi-
teiten in enge zin, blijvend kunnen 
worden gesubsidieerd. In enkele ge-

vallen zijn uitzonderingen gemaakt 
voor welzijnsactiviteiten in ruime zin, 
bijvoorbeeld bij afspraken met externe 
partijen of bijzonder maatschappelijk 
of gemeentelijk belang. In een volgen-
de exercitie zou een verdere nuance-
ring kunnen worden aangebracht 
door ook organisaties die zich voor 
een beperkt deel richten op welzijns-
activiteiten in enge zin een (deel)sub-
sidie toe te kennen. Dat is nu slechts in 
een enkel geval gebeurd. Vooralsnog is 
gekozen voor een ‘strenge’ aanpak om 
niet te snel in een grijs gebied terecht 
te komen. In een aantal gevallen wordt 
voorgesteld de organisatie onder te 
brengen bij een ander gemeentebud-
get.

Het was al weer een tijd geleden maar 
op zondag 9 juni was er sinds lange tijd 
weer eens een buurtfeest voor de be-
woners van de Nieuwervensestraat in 
Nederwetten. Speciaal voor deze gele-
genheid was de straat afgesloten. De 
kinderen hadden alle ruimte om veilig 
op straat te fietsen, skeeleren of een 
waterballonnengevecht te houden. De 
ouderen genoten van een hapje en een 
drankje. Speciaal voor deze gelegen-
heid was er een Nieuwervensestraat – 
dames – kampioenschap – spijkerslaan 
georganiseerd. Het werd een erg span-
nende wedstrijd maar uiteindelijk werd 
de wedstrijd gewonnen door Monique! 
Van harte gefeliciteerd! Al met al was 
het een gezellige en geslaagde dag! Ie-
dereen bedankt voor deelname en alle 
geboden hulp!

Frans en Riet 60 jaar bij elkaar
Frans Denkers en Riet Denkers-Driessen zijn op 18 juni a.s. 60 jaar getrouwd, 
beiden geboren en getogen in Eindhoven. Frans zijn ouders hadden een 
groentewinkel in de Treurenburgstraat in Eindhoven waar hij de liefde voor 
groente heeft meegekregen. Frans en Riet hebben zelf ook een groentewin-
kel gehad in Tongelre.

Werkcafe Nuenen
Monique van Kleef van  MoonPho-
toArt.nl maakt voor bezoekers van het 
Werkcafe Nuenen een  professionele 
profielfoto  die  in de werkkring ge-
bruikt kan worden. Vrijdag 14 juni om 
10.00 uur, kantine De Luistruik, Sport-
laan 12 in Nuenen.
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Lichaam ziel en geest  
moeten een zijn
Na een flinke verbouwing is ze nu ongeveer een half jaar open, de schoon-
heidssalon Sabine Lasthaus aan het Puyven 136 in Nuenen. Een salon waar 
de behandeling net iets uitgebreider verloopt dan in de meeste salons. Heb 
je je agenda van uur tot uur gepland, bij Sabine zul je dit even los moeten 
laten, want ze neemt alle tijd voor je en zit langer dan gebruikelijk in haar 
stoel.
Als je je overgeeft aan de handen van 
Sabine, word je dan ook heerlijk ver-
wend, met een uitgebreide gezichtsbe-
handeling, een massage met lichtthe-
rapie en een mooie make-up. Sabine 
maakt bij haar behandelingen gebruik 
van het merk Jean d’ Arcel, volledig 
gebaseerd op natuurlijke ingrediën-
ten.

Sabine heeft jarenlang een schoon-
heidssalon gehad in Duitsland. Maar 
de liefde voor een Nuenenaar, die ze 
een paar jaar geleden ontmoette tij-
dens een vakantie heeft haar doen be-
sluiten te verhuizen naar Nederland 
en haar salon in Nuenen opnieuw te 
starten. Dit zeer tot tevredenheid van 
haar al in korte tijd opgebouwde klan-
tenkring. Haar motto ‘lichaam ziel en 
geest moeten een zijn’ straalt ze uit tij-
dens al haar behandelingen. Na een 
huidanalyse en een hierop afgestemde 
gezichtsbehandeling, gaat ze over op 
een weldadige massage. 

De klant kiest blind een kleur en deze 
kleur correspondeert met een massa-
geolie die intuïtief met datgene dat die 
persoon op dat moment nodig heeft. 
Je voelt je daarna ontspannen onder 
de handen van Sabine. Tijdens de 

massage en tijdens het masker dat 
daarna nog volgt. Wordt lichttherapie 
toegepast, waarbij de kleuren werken 
op de chakra’s. Energie moet stromen 
en licht heeft invloed op het opheffen 
van blokkades.

Als u zin hebt eens uitgebreid ver-
wend te worden, kom dan eens langs 
op het Puyven. Bij Sabine is alles mo-
gelijk. Variërend van klassieke ge-
zichtsbehandeling tot analyse van 
probleemhuid, diverse aangezichtsbe-
handeling gerelateerde massages, ma-
ke-up advies, manicure en pedicure. 
Kijk voor informatie op de facebook-
pagina schoonheidsspecialist Sabine 
Lasthaus.

 

Nieuws met zaken

Bakkerij Verhallen wordt 
Bakkerij De Vocht
Door Edwin Coolen

akkerij De Vocht uit Aalst-Waalre heeft Bakkerij Verhallen in Nue-
nen overgenomen. Godfried de Vocht, zijn vrouw Ellis en hun zoon 
Dirk zijn sinds kort de nieuwe eigenaren van de winkel in de Park-
straat en de bakkerij op Eeneind. Ze hadden al een winkel in Aalst 

en op de Tongelresestraat in Eindhoven. Verder heeft De Vocht nu een eigen 
bezorger in dienst en leveren ze aan diverse instellingen, zelfstandige bezor-
gers en horeca in de regio.

B
Godfried: ‘We zijn trots en blij met de 
overname en druk bezig met de over-
gang. Onze bakkerij in Aalst wordt bij 
de bestaande bakkerij in Nuenen ge-

voegd zodat we al het brood en banket 
hier gaan maken. We blijven dezelfde 
kwaliteit leveren met dezelfde men-
sen. Met ons als nieuwe gezichten na-
tuurlijk.’
De Vocht is aangesloten bij het Echte 
Bakkersgilde, een samenwerkingsver-
band van ambachtelijke bakkers. Bin-
nen dat gilde hebben de winkels van 
De Vocht één en twee sterren gekre-
gen voor kwaliteit en service bij de 
jaarlijkse verkiezing ‘Bakker met ster’. 
De ster bakker komt nu dus ook naar 
Nuenen.

Bakkerij Verhallen ontstond in 1946 in 
Nuenen toen Wim Verhallen voor 
zichzelf begon. In 1974 nam de tweede 
generatie het over; tot en met 2008 
waren zij eigenaar van en werkzaam in 
de onderneming. 
Aan het eind van dat jaar werd de zaak 
overgenomen door Maurice Daamen 
en Nanda Bernhardt. Zij gingen door 
onder dezelfde naam: Verhallen. He-
laas wisten zij het succes niet vast te 
houden. Hierdoor ontstond voor de 
familie De Vocht de mogelijkheid het 
bedrijf over te nemen. Na 67 jaar zal 
de naam Bakkerij Verhallen definitief 
verdwijnen uit het Nuenense straat-
beeld en worden vervangen door Bak-
kerij De Vocht.

 “Leuk dat je langs wil komen want we 
zijn blij met onze 15 jaar Stille Kracht. 
Dat dan ook nog dit jaar het huisje 250 
jaar oud is en wij samen 25 jaar zaken-
partners zijn, is voor ons dubbel feest 
en dat willen we met onze klanten vie-
ren”, aldus een enthousiaste Ton. Op 
15 juni is het zo ver.
Ik heb altijd gedacht dat Ton en Ri-
chard samen een stel vormden. Dat 
klopt ook wel maar dan op het zakelijk 
vlak. 
Ze kenden elkaar van de voetbalclub. 
Richard zat op kantoor en Ton was 
kapper. Richard wist al langer dat hij 
graag iets voor zichzelf wilde begin-
nen en vroeg Ton mee. Zo zijn ze jaren 
geleden in 1988 de trotse bezitters ge-
worden van de, nog steeds bestaande, 
Dierenwinkel in de Weverstraat. Maar 
in die winkel merkten ze al snel dat 
hun interesse ergens anders lag dan bij 
de dieren en hun verzorging. De men-
sen die bij hen spullen kwamen kopen, 

D

Het Kostershuisje 250 jaar oud, De Stille Kracht 15 jaar jong

Samen al 25 jaar 
zakenpartners
Door Josine Janssen

at het feest is, merk ik bij binnenkomst. Ik word vrolijk welkom 
geheten door Richard van Haren en Ton Scheepers. Voorzien van 
thee nemen we plaats in de ruimte waar Ton tot ongeveer 12 jaar 
geleden behandelingen gaf. Als ik naar buiten kijk, zie ik de Linde-

boom en een groepje toeristen luisteren naar de woorden van de gids van 
Vincentre. Ze hebben het over “Het Huisje”.

maakten altijd gezellig een praatje. 
Vaak kwamen ze terug voor alleen een 
praatje. Blijkbaar hadden Ton en Ri-
chard het in zich om op een andere 
manier te communiceren dan dat in 
de vluchtige maatschappij gebruikelijk 
was. 

Richard is de man van het regelen en 
van de centen. Hij wilde altijd al de 
verkoop in en is het zakelijke “brein” 
achter De Stille Kracht. Toch voelt het 
gesprek met hem niet zakelijk maar 
juist heel warm en vriendelijk, infor-
meel. Ton is meer het type dat zich be-
zig houdt met de mens achter de mens 
en heeft het engelengeduld. Samen 
doen ze de inkoop voor de winkel. Het 
blijkt een perfecte combinatie.

De winkel
De Stille kracht is een aparte winkel, 
klein maar met heel veel inhoud. Van 
Mariabeelden, kaarsen, boeken, cd’s 

tot sieraden en Boeddhabeelden. Aan 
de muur hangt een foto van de moe-
der van Ton, zijn stille kracht achter 
zijn levenspad vandaar ook de naam 
van de winkel. Vroeger gaf Ton behan-
delingen zoals een voet- of lichaams-
massage maar door een ongeluk kan 
hij dit lichamelijk niet meer. Waar De 
Stille Kracht nu ook om bekend is, zijn 
de kruidentheeën. Ton maakt deze 
zelf door het plukken van de kruiden 
en bloemen in hun moestuin aan de 
Papenvoort. Ton heeft jaren geleden 
het diploma Vakopleiding Kruidenge-
neeskunde behaald en sindsdien is hij 
een bevlogen “mixer”. Heb je last van 
een blaasontsteking, depressiviteit of 
hartkloppingen, Ton heeft zeker een 
advies. Maar het advies van beide he-
ren is om gezond te blijven in plaatst  
van gezond te worden. Twee drukbe-
zette mannen met een groot klanten-
bestand in hun eigen woonplaats maar 
ook ver daarbuiten en ik begrijp nu 
waarom.
________________________________ 

“We gaan hier 
nooit meer weg”

________________________________

Het Kostershuisje
Ze vertellen me dat het kostershuisje 
hun eigendom is, dat het voor hen aan-
voelt als hun kasteeltje hoe klein het 
ook is. Ze hebben veel moeten restau-
reren om het huisje te krijgen zoals het 
nu is. “We gaan hier nooit meer weg”, 
verteld Richard en Ton valt hem bij.
Het, sinds 1972, Rijks-monumentale 
huisje heeft een lange historie in het 
Nuenense. Het wordt het Kosterhuisje 
genoemd maar eigenlijk is het een 
Kostereshuisje. Het is gebouwd in 
1763 en is gebouwd als wevershuis. 
Het is dus een goed voorbeeld van de 
vroegere woning- en werkplaats van 
de ambachtsman in het dorp. In 1869 
kocht Hr. Van der Burg (meester-
knecht bij de familie Waldeck, in de 
kost bij de familie Krooijmans en or-
ganist van de N.H. Kerk) het huisje 
voor 280,- gulden van Samuel van Ho-
ven. In die tijd zat er in de muur bij de 
voordeur een steen met “1774” als in-
scriptie. In de periode dat Jhr. mr. Van 
Rijckevorsel burgemeester was van de 
gemeente Nuenen c.a. (tussen 1931-
1954) moesten de kalkvoegen vervan-
gen worden door cementvoegen. In 
die periode is de steen uit de muur 
verdwenen. Vanaf 1941 heeft dochter 
Mien van der Burg er tot 1967 ge-
woond. Zij was kosteres tussen 1929 
en 1964 van de N.H. Kerk. Na haar ver-
trek is het huisje door de gemeente on-
der leiding van monumentenzorg op-
geknapt en daarna verhuurd aan de 
familie Scherpenzeel-Waas die er een 
antiekwinkel begon. Tevens diende de 
woning als een “inlichtingenbureau 
voor vreemdelingen” (VVV). 
In 1969 is het huisje eigendom gewor-
den van de familie Meulendijks en na 
wederom een renovatie is het een tijd-
je bewoond geweest door een van de 
familieleden. Ook Crooijmans Man-
nenmode heeft het huisje gehuurd en 
gebruikt als showroom voor Uniform-
kleding (thans zit hun winkelpand aan 
de Parkstraat). Makelaar Van Sant-
voort heeft het in de zeventiger jaren 
gekocht van de familie Meulendijks en 
verhuurde het aan een breiwinkel. 
Daarna konden Richard en Ton eige-
naar worden.

De Stille Kracht heeft dus duidelijk 
wat te vieren en dat willen Richard en 
Ton samen met de klanten doen. 
In de periode van zaterdag 15 juni tot 
en met 22 juni zijn er verschillende ac-
ties. De rode loper ligt al klaar. Loop 
een keer binnen want een website 
hebben ze (gelukkig) niet.

KBO Lieshout op de fiets
De traditionele jaarlijkse Grote Fietsdag van Seniorenvereniging KBO Lies-
hout vindt dit jaar plaats op donderdag 11 juli. De werkgroep Fietstochten 
heeft een tweetal fraaie routes uitgezet. De start is bij familie Van den Big-
gelaar aan de Schutsstraat 37 in Lieshout. Voor een lunch onderweg zorgt 
de Seniorenvereniging.
Voor de echte fietsliefhebbers is er een 
tocht van 55 km. Zij worden om 10.30 
uur ’s ochtends aan de Schutsstraat 
verwacht. Degenen die het wat minder 
willen doen, kunnen 30 km fietsen. Zij 
worden om één uur ’s middags voor de 
start verwacht. Na terugkomst aan de 
Schutsstraat is er gelegenheid ervarin-
gen van de dag uit te wisselen. Tot be-
sluit kan men in de tuin genieten van 
de jaarlijkse Chinese verrassing. In-
schrijven kan tijdens de Inloop in het 
Dorpshuis. De kosten zijn € 10,- voor 
de tocht van 55 km en € 7,50 voor de 30 
km, te voldoen bij inschrijving.

Kienavond
Op vrijdag 14 juni is er weer een kien-

avond in het Dorpshuis. De zaal is 
open om 19.00 uur, het kienen begint 
om 20.00 uur. Let wel: de ingang van 
het Dorpshuis is aan het Kerkhofpad. 

Seniorenvereniging/KBO Lieshout is 
een vereniging van en voor inwoners 
van Lieshout die ouder zijn dan 50 jaar. 
Ze telt al meer dan 750 leden. De ver-
eniging behartigt, in samenwerking 
met de drie andere KBO-afdelingen 
van Laarbeek, de belangen van alle se-
nioren in de gemeente. Daarnaast zijn 
er allerlei activiteiten. Loop eens bin-
nen bij de Inloop in het Dorpshuis. In 
de zomertijd iedere dinsdag van 10.00 
uur tot 11.30 uur en van 19.00 uur tot 
20.00 uur. U bent meer dan welkom!

Verloren: 
babyschoentje
De familie Boeren is een 

babyschoentje van hun bijna 
9 maanden oude dochter 

kwijtgeraakt. Wie, o wie heeft het 
gevonden? Het is een felroze 

schoentje met een zilverkleurig 
accent op de zijkant, met witte 

veters. Het is het  eerste paar echte 
schoenen van hun dochter en ze 
vinden het erg jammer dat ze er 

een kwijt zijn. Fam. Boeren 
tel. 040-7870660.Links Dirk, daarnaast Ellis en rechts 

Godfried de Vocht

Heeft een dief nog wel een beetje eergevoel?
Vorige week, in de nacht van vrijdag op zaterdag, is bij het WIN-huis aan de Jo 
van Dijkhof waar 18 jongeren met beperkingen wonen, een set tuinstoelen met ta-
fel gestolen. De jongeren moeten leven van een Wajong-uitkering en dat is echt 
geen vetpot. Daar moeten zij de huur van betalen en alle vaste lasten, het eten, 
kleding enzovoort. Zij wonen nu ruim twee jaar met  heel veel plezier in het WIN-
huis. De voorbereiding heeft ruim 10 jaar geduurd en in die tijd hebben ze alle-
maal goed gespaard om hun eigen huis te kunnen inrichten en daar zijn ze heel 
gelukkig mee.
Ik vraag mij af of de dief van die tuinset nog wel enig gevoel heeft van wie hij steelt. 
De jongeren hebben geen geld en ook geen mogelijkheid om hun spulletjes met gro-
te hekken en alarmsystemen te beveiligen. Bovendien kunnen zij daar ook moeilijk 
mee omgaan. De ouders willen de jongeren geen angstcomplex aanpraten. Daar-
om het verzoek aan alle dieven: 
Vergrijp je in ieder geval niet aan de spullen van mensen die minder hebben dan 
jezelf.

Een ouder (Naam en adres bekend bij de redactie)

Ingezonden brieven
Als frequent bezoeker van de bibliotheek in Nuenen bezocht ik afgelopen vrijdag 
het filiaal in Nuenen.
Bij binnenkomst werd ik bijna onpasselijk toen ik de lege schappen zag, slechts en-
kele boeken per stelling aanwezig.
Afschuwelijk. Weg de mogelijkheid om al struinend langs de schappen iets van je 
gading te vinden, boeken in je hand te nemen, de inhoud te bekijken.
Ik wist wel dat er bezuinigd moest worden en dat er boeken naar een magazijn 
moesten verhuizen, maar ging er vanuit dat de informatieboeken verhuisd zou-
den worden.
Dat is prima op te zoeken via de computer. Maar leesboeken.
Als het de bedoeling is dat er binnen korte tijd minder boeken geleend zullen wor-
den en met name ook ouderen zonder computer niet meer kunnen lenen, dan is dit 
de juiste manier om dat aan te pakken.
Draai aub dit besluit terug dat is werkelijk desastreus

Henny van Hassel, 
Zwanenstuck 14, Nuenen



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

leergeld nuenen c.a. 
Al 10 jaar 

noodzakelijk!

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

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

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

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

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

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

AANGEBoDEN: Hulp in 
de huishouding. Tel. 06 - 
84 37 53 36.

hEERLIJK tApAS ge-
geten bij “Francisco”, het 
Spaanse restaurantje t.o. 
“Vincentre” aan de Berg! 
Een échte aanrader! M.S.

NIEUWE WEBER BAR-
BEqUE, compact - kettle 
47 cm, met deksel en op 
wieltjes, incl. nieuwe afdek-
hoes en houtskool. Nieuw-
prijs € 99,95, te koop voor 
€ 65,-. Tel. 06 - 25 49 25 20.

AANGEBoDEN: Hulp in 
de huishouding. Per direct 
beschikbaar. Tel. 06 - 84 
53 48 90.

Ervaar maar eens wat ‘n 
wonderlijke ontspanning

deze visjes jou kunnen brengen.

Vakantie stress?!
Bij Garra Rufa Nuenen niet hoor,

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

SpoED: AcNE-EXA-
MENKANDIDAAt GE-
zocht  voor examen 
schoonheidsspecialiste  
Plaats; Sterrenlaan 4 Eind-
hoven. Datum 24 juni 2013 
om 17.00 uur. Graag con-
tact opnemen met Tessa 
in ‘t Veld, tel. 06-43216364. 
Hoe meer acne hoe beter!

PRAKTIJK VOOR ONDERWIJSONDERSTEUNING NUENEN 

helpt bij leerproblemen 

www.veroudenrt.nl 
06 - 25 05 15 39 
 040 - 284 23 25 

www.veroudenrt.nl | 06 - 25 05 15 39 | 040 - 284 23 25

Vincent van Goghplein 99 • 5671 DV Nuenen
Tel. 040-284 03 33 • Fax. 040 - 284 11 66

www.orientalparadise.nl
Openingstijden: Ma. t/m do. van 16.00 - 22.00 uur 
Vr. t/m zo. en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur

Chinees - Indisch 
Specialiteiten Restaurant
Oriëntal Paradise

speciale afhaalmenu’s Juni
a: voor 2 personen B: voor 2 personen
1) Kroepoek  1) Indische Kroepoek
2) Mini Loempia’s (4st.) 2) Gebakken Krab (4st.)
3) Saté Ajam (2st.) 3) Saté Ajam (2st.)
4) Babi Pangang 4) Siu Nam
5) Kipfilet met asperges 5) Tongfilet in zoetzure
6) Koe Loe Yuk  vruchtensaus
7) Foe Yong  Hai 6) Kipfilet met asperges
8) Witte rijst  7) Ossenhaas in 
      Szechuanese saus
     8) Witte rijst

€ 16,50 € 20,50

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. 

EINDELIJK DE opLoS-
SING vooR KALK oF 
SchIMMELNAGELS!! 
We starten nu met de be-
handeling met de FOX 3 
Laser. Geen medicijnen  of 
smeersels meer nodig! Info 
INStItUUt zILvER-
SchooN Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituut-
zilverschoon.nl. 

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

VADERDAG zONDAG 16 JuNI
Al uw cadeaus worden bij ons feestelijk ingepakt!

LET OP! ONzE DA SPEcIALS kORTINGEN TOT 60%
Voor overige korting op diverse geuren kom snel kijken, want op=op

Alle aanbiedingen zijn geldig tot en met zaterdag 15 juni of zolang de voorraad strekt. op=op. openingstijden  |  Ma. 11.00 - 18.00  |  Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00  |  Vr. 9.00 - 21.00  |  Za. 9.00 - 17.00

Boss 
Bottled sport
50 ml

61.31 49.04
20%
Korting

Lacoste 
Challenge o.a. 75 ml
Eau de toilette

56.02 28.01
50%
Korting

Bvlgari 
Men extreme
Eau de toilette 60 ml

60.00 42.00
30%
Korting

Aqua di Gio 
Eau de toilette 
30 ml

45.01 32.08
20%
Korting

kneipp 
Douche for men
200 ml

6.09

3.99

Axe 
Aftershave 100 ml
Diverse soorten

10.12 

4.99
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Bloem & tuin 2013

Geen crisis in de tuin
Ondanks de economische perikelen die er in de wereld heersen en de crisis 
op de financiële markt en de huizenmarkt, ligt de tuinmarkt totaal niet op 
zijn gat. Integendeel: de tuinwereld is helemaal in opmars. 
Aangezien de huizenmarkt voorals-
nog voorlopig stil lijkt te liggen, wordt 
er meer en meer in de tuin geïnves-
teerd om het leefplezier en leefgeluk 
te vergroten om het huis. Daarvoor is 
zeker niet altijd een dikke portemon-
nee nodig. Met een beetje creativiteit, 
lef en duurzaam besef kom je al een 
heel eind.
Kleine creatieve veranderingen en 
kleurswitches kunnen heel veel doen 
om direct een nieuwe sfeer te creëren.

De eetbare tuin: Nog steeds een suc-
ces! 
De eetbare tuin blijkt meer en meer 
populair te worden. Een trend die en-
kele jaren geleden is ingezet en nog 
steeds in opmars is. Tuincentra spelen 
er meer en meer op in. Is er een ver-
band met de crisis of zien mensen 
daadwerkelijk ontspanning in deze 
vorm van tuinieren? Menigeen dacht 
dat deze trend tijdelijk zou zijn, maar 
men plukt dus letterlijk de vruchten 
en het is ook nog eens kostenbespa-
rend. Diverse kwekers bieden eetbare 
planten en bloemen aan om een diner 
spannender te maken. Intratuin gaat 
zelfs nog een stapje verder met leuke 
oplossingen voor het balkon.

Tuintrends
Maar naast de eetbare tuin is er op 
Bloem & Tuin nog veel meer te zien. 
Ook de belangrijke tuintrends zijn te 
bewonderen. De tuintrends zijn na-
tuurlijker en spelen met de zintuigen. 
De natuur in de tuin kun je zien, voe-
len, horen, ruiken èn proeven. Die ge-
weldige natuurbeleving voelt als een 
warm bad. Het geeft energie maar de 
tuin is ook gemaakt om alles even los 
te kunnen laten en te genieten van het 
moment. De belangrijkste tuintrends 
zijn Utility, warm embrace en Sobriety.

Utility: Nonchalant en makkelijk. 
Krachtige materialen die functioneel 
en ongecompliceerd zijn. Ze lijken 
met toeval te zijn ontstaan op een na-
tuurlijke kleurrijke manier. Dit zie je 
ook terug in beplantingsplannen, die 
nonchalant en wild ogen. De tuin ziet 
er uit als een gezellige buitenkamer 
waarin geleefd mag worden.
  

Warm embrace: Comfort en rust. 
Kleurige borders, mooie ronde en 
sfeervolle waterpartijen met mooie 
brocante decoratie en natuurlijke in-
vloeden, zoals verwering. De tuin 
wordt met deze trendstijl een echt 
rustpunt van de woning en voelt aan 
als een warme deken.

Sobriety: Duidelijkheid en overzicht. 
Krachtige en sobere vormen, lijnen-
spellen en voorwerpen creëren uw 
tuin. Hoogwaardige producten sieren 
de tuin. Extra dimensies door beplan-
tingsplannen zorgen voor diepte. 
Over de beplanting is goed nagedacht 

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
Vermeld 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 24

2013

1.  2. 3. 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.

Showkorps O&V      
behaalt goede resultaten     
bij Nederlandse Kampioenschappen
Showkorps O&V | Nuenen heeft zaterdag 8 juni weer deelgenomen aan 
de Open Dutch Showcorps Championships in Assen.  Met de show 
Games behaalde zij 83,53 punten! 
Dit jaar deden er zeer veel korpsen mee in de middenklassen, in totaal 
12 korpsen. Dit zorgde voor een stevige concurrentie. Desalniettemin 
eindigde Showkorps O&V zeer tevreden als 5e van de 12 deelnemende 
korpsen. 
Na de vele repetities op het terrein van LONU en EMK was Showkorps 
O&V er klaar voor om het publiek in Assen te verrassen met een ener-
gieke en afwisselende show.  De computerspelletjes zoals Pacman, Tetris 
en Super Mario werden goed uitgebeeld en dit zorgde voor veel herken-
ning bij het publiek. Onder leiding van Carine Bartholomeus en Anne 
van der Wijst zette Showkorps O&V een prachtige show neer die door 
de jury met een goed aantal punten werd beoordeeld.
Over 5 weken, op 14 juli, doet Showkorps O&V mee met het Wereld 
Muziek Concours in Kerkrade. Hier hopen ze minstens zo’n goede show 
neer te zetten.

WWW.SHOWKORPSOV.NL
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OEFENING & VOLHARDING

NUENEN - EENEIND

‘Gerwen    
geeft om zorg!’
Op 24 juni om 20.00 uur is er een 
openbare bijeenkomst in ’t Huysven 
om na te denken over het thema 
zorg: thuiszorg, ouderenzorg, jeugd-
zorg. Gerwenaren die er wat voor 
over hebben om betrokken te wor-
den bij zorg zijn welkom op de bij-
eenkomst ‘Gerwen geeft om zorg!’ 

De dorpsraad Gerwen en de Werk-
groep Leefbaarheid Gerwen gaan sa-
men met de inwoners nadenken over 
de aanpak van diverse zorgvragen om 
klaar te staan voor Gerwense mensen 
die zorg nodig hebben. Iedereen is 
welkom, belangstellenden voor dit on-
derwerp met ideeën voor zorgverle-
ning, mensen die werkzaam zijn in de 
zorg maar ook inwoners die vragen 
hebben over zorg. 

Zorg of zorgen?
Er zijn bezuinigingen aangekondigd in 
de zorg en eind volgend jaar gaan veel 
‘zorg’taken van de rijksoverheid over 
naar de gemeenten. De vraag is, heb-
ben de inwoners straks zorg of zor-
gen? De dorpsraad en de Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen (WLG) zetten 
zich in om de leefbaarheid in het dorp 
te behouden en waar mogelijk te ver-
beteren. Maatschappelijke zorg gaat 
iedereen aan en inwoners hebben er 
wat voor over om het welzijn op peil te 
houden. Een van de vragen is: Welke 
rol kan de WLG als organisatie van 
vrijwilligerswerk in de zorg op zich 
nemen? Het is goed om er nu over na 
te denken zodat Gerwen straks klaar 
staat voor de zorgvragers. 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Made in 
Elwien Bibbe

Ik ben bezweken voor een paar nieuwe schoenen. Van die hele gemakkelijke, 
waar je snel in en uit springt, voor als je de blauwe bak, de grijze bak, de groene 
bak of de plastic zak vergeten bent buiten te zetten. En waarop ik er net iets on-
opvallender uitzie dan op mijn roze crocs, als ik vroeg in de ochtend in mijn 
peignoir achter de vuilniswagen aanhol. 
Het zijn schatjes. Tegenwoordig fotografeer ik mijn nieuwe aankopen even en 
verzend ze naar geïnteresseerden via whatsapp. Ja ze zijn leuk. Krijg ik als reac-
tie. Waar gekocht? Nuenen.  Merk? Nee, het merk zegt me niks. 
Onder de lip ontdek ik: made in Bosnië Herzegovina. Bosnië Herzegovina? Eu-
ropa! Geen China of Korea. Even in mijn nieuwe shirt kijken, made in Turkey, 
mijn nieuwe hemd, made in Bangla Desh, mijn nieuwe blauwe rok, daar is helaas 
de herkomst niet in te vinden, mijn nieuwe spijker,  ja weer gewoon uit China....
maar die schoenen, dat zijn dus echt mijn eerste uit Bosnië Herzegovina.

Citaat van de Week

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

‘Kunst geeft niet weer wat zichtbaar is maar máákt zichtbaar.’

D.H. Kahnweiler -
kunsthistoricus, 
kunsthandelaar (1884-1979)

bijvoorbeeld door een helende wer-
king. Een overzichtelijke buitenruim-
te waarin je helemaal tot rust kan ko-
men.

Al deze sferen zijn te bewonderen op 
Bloem & Tuin. Van vrijdag 12 juli tot 
en met zondag 21 juli is Bloem & Tuin 
dagelijks geopend van 10.00 uur tot 
18.00 uur. Voor volwassenen is de en-
tree € 12,= per persoon; 65-plusses en 
CJP-houders betalen € 10,=. Kinderen 
onder de twaalf jaar mogen onder be-
geleiding gratis naar binnen. Het spe-
ciale jubileum ticket kost € 12,50 per 
persoon (niet in combinatie met an-
dere acties / kortingen). U kunt in de 
voorverkoop entreekaarten kopen 
voor € 9,= per persoon. De voorver-
koop eindigt op 10 juli. Parkeertarief 
op bewaakt terrein: € 5,-- per auto, of 
€ 0,50 per fiets of bromfiets. Voor 
meer informatie: www.bloem-en-
tuin.nl.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

2013

12 tot 21 juli

Ierse sessie in Bar Van Gogh
Nuenen heeft zich in de afgelopen twee jaar behoorlijk op de kaart gezet 
binnen de Ierse muziek. In deze kringen van muziek  wordt met respect 
gesproken over het Iers Sessie Festival dat al twee keer in Nuenen is gehou-
den. Ook dit jaar zal dit festival weer plaatsvinden.

Afgelopen november bood Bar Van 
Gogh óók zijn ruimte aan voor een 
Ierse Sessie, zodat er in vijf locaties 
rondom het Park volop muziek ge-
maakt werd. En Bar Van Gogh had 
goede muzikanten binnen: het klonk 
als een klok. Het festival was mede 
daardoor zeer geslaagd.

Een Ierse sessie heeft altijd iets onver-
wachts. Hoewel iedere muzikant wel 
een aantal ( soms vele) tunes uit zijn / 
haar hoofd kan spelen, is het altijd 

weer afwachten hoeveel muzikanten 
er komen en of die elkaar in de muzi-
kale “golf” die ontstaat kunnen op-
zwepen tot een hoog niveau. Vaak 
komt het voor dat de muzikanten el-
kaar nog niet kennen. Een Ierse sessie 
is namelijk geen optreden, maar een 
muzikale ontmoeting waarin men el-
kaar moet vinden. Behalve tunes, 
wordt er ook herhaaldelijk gezongen.
Binnen de sessie onderscheiden we de 
“tunetrekkers” en de ritmische onder-
steuners. De eerste groep is natuurlijk 
belangrijk: hierin zitten de bespelers 
van fluit, viool, trekzak, concertina, 
accordeon, mandoline en Ierse doe-
delzak. Tot de tweede groep behoren 
de bodhran spelers, gitaristen en bou-
zoukispelers die moeten zorgen dat 
het tempo strak gehouden wordt. 
Daarnaast is er nog een aantal instru-
menten dat goed past binnen een Ierse 
sessie. Vaak zijn het de gitaarspelers 
die ook de songs inbrengen in zo’n 
sessie en de bespeler van de Keltische 
harp zorgt vooral voor de ballads.

Zondag 16 juni, Bar Van Gogh. Tussen 
14.30 uur  en 15.00 uur stromen de 
muzikanten binnen en daarna gaat de 
muziek “los”.

St. Jozefschool op 
boerderijbezoek
De kinderen van groep 1-2-3 van de St Jozefschool in Nederwetten hebben 
op woensdag 29 mei een bezoek gebracht aan de boerderij van de familie 
Van Lankvelt in Gerwen. De regen kwam met bakken uit de hemel, maar dat 
mocht de pret niet drukken.
Als eerste mochten de kinderen bij de 
koeien gaan kijken en als ze heel stil 
waren ook bij het melken van de koei-
en. Dat melken ging automatisch en 
sommige kinderen vonden het zo in-
teressant dat ze bijna onder de koe 
gingen liggen om te kijken. En er was 
een hele moderne koe bij: eentje met 
een neuspiercing (neusring). De koei-
en mochten naar buiten, de wei in. 
Voor de koeien was het geen probleem 
dat het regende; ze huppelden vrolijk 
naar buiten. Daarna gingen de kinde-
ren naar de pinken en kalfjes kijken. 
Deze mochten ze uit de hand laten 
eten. De kalfjes vonden het zo lekker 

dat ze de handjes van de kinderen erbij 
af likten. De nacht ervoor was er een 
kalfje geboren. Toen ze het kalfje za-
gen, vroegen ze of die uit een ei kwam.

Als laatste mochten de kinderen op 
een echte tractor gaat zitten. Voor 
sommige kinderen was dit het aller 
stoerste van het bezoek aan de boer-
derij. Ze mochten ook op de claxon 
duwen;  dat deden ze dan ook zo vaak 
en lang mogelijk. De kinderen kregen 
als verrassing nog een heerlijk pakje 
melk. De kinderen waren de familie 
Van Lankvelt dankbaar voor het leuke 
en leerzame bezoek.
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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"

Elke maandag 
14.00-16.00 uur handwerken 

Jo van Dijkhof
19.30 uur Kienen 

in D’n Heuvel Gerwen

Zaterdag 15 juni
Nationale Speeltuindag, 

Speeltuin De Kievit
Reünie Zwem- en Polo 

vereniging Nuenen

Donderdag 20 juni
15.30 uur jeugdraadsvergadering

 in het Gemeentehuis

Zaterdag 29 juni
14.30 uur Optreden 
dameskoor Nuenen

Jo van Dijkhof

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

Vrijdag 14 juni
17.00-19.00 uur ‘Hollandse Nieuwe’ 

Festijn Auberge Vincent 
19.00 uur kienavond in het 

Dorpshuis Lieshout

Maandag 17 juni
IVN wandeling in “De Rietmussen”

19.00 uur vanaf Het Klooster

Maandag 24 juni 
20.00 uur Openbare bijeenkomst 
Gerwen geeft om zorg, Huysven

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12 

(deze week MoonPhotoArt.nl)
11.45 uur-12.45 uur pianomuziek,

Jo van Dijkhof

Zondag 16 juni VADERDAG
14.30 uur Ierse sessie, Bar Van Gogh

14.00 uur His Masters Noice, Weverkeshof
14.00-18.00 uur, Expositie 

“Spelenderwijs” Papenvoort 10a

Zondag 23 juni
15.30 uur Doorkomst van De Handelse 

Processie Centrum Nuenen

Zondag 30 juni
11.00-17.00 Zomerdag 

op De Walburg, 
Boord 64 

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Elke dinsdag
09.30-11.30 uur Inloopochtend
Vrouwencentrum “De Vlinder”

14.00 uur-16.00 uur pianomuziek +
19.30 uur Bridge Jo van Dijkhof

Zaterdag 15 juni
14.00-22.00 uur, Expositie 

“Spelenderwijs” Papenvoort 10a
20.00 uur Country Dance Party 

Buurthuis Mariahout

Zaterdag 22 juni
09.45 uur Doorkomst van De Handelse 

processie, Centrum Nuenen
20.00 uur Jongerenkoor Jocanto, 

Het Klooster

Zaterdag 29 juni
11e Gulbergen Jeugd Open

Gulbergen

Elke donderdag
12.00-15.00 uur “De Vlinder” 

2e hands kledingwinkel
19.30 uur Bridge Jo van Dijkhof

Zondag 16 juni VADERDAG
11.00 uur 5e etappe 

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

Zaterdag 22 juni
19.30-24.00 uur 

Zomeravondfestival 
Heuvelplein Gerwen

Zondag 30 juni
10.00 uur, 

5e Dolphin Triathlon Nuenen 
Start Laco Strandbad Nuenen

Voor uw overweldigende blijken van 
medeleven en steun bij het 
zo tragische overlijden van

Jacqueline Bastiaans
Zijn wij u zeer erkentelijk.
Zeer veel dank daarvoor.

Ton de Brouwer, 
kinderen en kleinkinderen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl l 

Weekenddiensten
Zaterdag 15 juni 18.30 uur: Eucharis-
tieviering, kinderkoor, voorganger 
pastor F.Verhoeven.
Zondag 16 juni 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, gregoriaans koor, voor-
ganger pastor F.Verhoeven.
Zondag 16 juni 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorganger: 
pastor F.Verhoeven.

Misintenties
Zaterdag 15 juni 18.30 uur: Harrie 
Vermeulen.
Zondag 16 juni 09.30 uur: Mina 
Swaanen; Francisca en Antoon van 
Moorsel; Ilse Renders en Piet Renders; 
Wilhelmus Bressers; Maria Bressers-
Heesakkers en overleden familie; To-
nia Beks en Jean Coenen.
Zondag 16 juni 11.00 uur: Thieu Gij-
zen; Tiny de Greef-Smulders; Christ 
van de Donk; Antoon van den Berg; 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelingen 
(vanwege vaderdag); Louis van Tuijl; 
Simon en Frieda van Gennip-van de 
Water.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Djelano 
Brunenberg, Tomakker 18 en Freek 
van de Vorst uit Waalre. Wij wensen 
de families van harte proficiat en veel 
geluk.
In onze parochie is overleden Gerard 
Willems, Refelingse Erven 90. Wij 
wensen familie en vrienden veel troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

Verandering aantal vieringen Nuenen
Op 15/16 juni zullen Theo van Eijk en 
Paul de Witte vanuit de Pastoraats-
groep tijdens de vieringen een toelich-
ting geven op het voornemen na de 
vakantieperiode in Nuenen één vie-
ring in het weekeinde minder te gaan 
doen. Ze zullen met de kerkgangers in 
gesprek gaan over de consequenties 
hiervan.

Misintenties tijdens vakantieperiode
Tijdens de vakantie van 1 juli t/m 11 
augustus is er 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 opgegeven voor 
alle drie de vieringen. 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 opge-

geven intentie op een andere dag wilt 
laten aflezen, wilt u dan zelf contact 
opnemen met het parochiesecretari-
aat om het te veranderen: tel. 040-283 
1210 of e-mail: parochienuenen@on-
snet.nu. Wilt u er rekening mee 
houden, dat er ook na de vakantie 
maar één viering zal zijn op zondag. Er 
is nog overleg gaande over het tijdstip 
van die viering. We houden u op de 
hoogte.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 16 juni, 10.00 uur. Voorganger: 
ds. M. van den Beld. Er is kinderneven-
dienst en jongerenviering. Er wordt ge-
collecteerd voor het diaconaal werk in 
Nuenen.
Elke donderdag is er ‘Open Huis’ vanaf 
10.00 uur. Onze predikant is deze 
maand met studieverlof en heeft 
aansluitend nog vakantie. Kerkelijk 
werker P. Flach en enkele gastpredi-
kanten zullen in die weken voorgaan. 
Voor meer informatie: zie de website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 16 juni, 9.30 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Gertje de Brouwer-Sanders; Jan Kluijt-
mans; Cato Dekkers-Rooijakkers.

Mededeling
In onze parochie is overleden: Cato 
Dekkers-Rooijakkers. 
Wij wensen familie en vrienden troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 16  juni, 11.30 uur: Eucharis-
tieviering, Vormselviering met Bis-
schop A. Hurkmans en voorgangers 
pastor F. Groot en pastoraal werker J. 
Deckers, koor Eigenwijs uit Gemert.

Misintenties
Overleden ouders Karel en Mien 
Schepers-van der Linden; Piet de 
Louw; Overleden ouders Marinus Ge-
rarda Maas-Smits; Mien Vermeulen-
Timmers; Christ Coolen; Harrie en Jo 
Raaijmakers-Keijzers; Thea Maas;      
Piet v.d. Water (vanwege sterfdag); 
Adrianus en Antonia Jansen-Verhagen.

Mededeling
Attentie: de Eucharistieviering begint 
om 11.30 uur i.p.v. de gebruikelijke     
tijd 11.00 uur.

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 13 juni: 17.30 Lof; 18.30 H. 
Mis, H. Antonius van Padua, belijder 
en kerkleraar. 
Vrijdag 14 juni. 07.15 H. Mis, H. 
Basilius, bisschop en kerkleraar. 
Zaterdag 15 juni: 10.30 H. Mis; Onze 
Lieve Vrouw op zaterdag; gedachtenis 
H. Vitus, Modestus en Crescentia, 
martelaren. Derde Orde van de FSSPX 
(bedevaart naar Peerke Donders). 
Zondag 16 juni; 12.00. Let op andere 
tijd wegens de wielerronde te Gerwen. 
10.30 gezongen Hoogmis; vierde 
zondag na Pinksteren. Bijeenkomst 
van de Eucharistische Kruistocht. 
Maandag 17 juni; Kloosterstilte. 
Dinsdag 18 juni; 18.30 H. Mis, H. 
Efrem van Syrië, belijder en kerkle-
raar; gedachtenis H. Marcus en Mar-
cellianus, martelaren. 19.30 bijeen-
komst geloofsverdieping.
Woensdag 19 juni. 07.15 H. Mis; H. Ju-
liana van Falconiëri, maagd; ge-
dachtenis H. Gervasius en Protasius, 
martelaren.

Vormsel in Gerwen
Zondag 16 juni  zullen 9 kinderen uit 
groep 7 en 8 te Gerwen het Sacrament 
van het vormsel ontvangen. Dit ge-
beurt tijdens een bijzondere eucharis-
tieviering, om 11.30 uur. Deze wordt 
muzikaal opgeluisterd door enkele 
vormelingen en het koortje “Eigen-
wijs” uit Gemert. De kinderen zijn in 
de afgelopen maanden voorbereid op 
het vormsel door gastouders. Het 
vormsel wordt toegediend door Bis-
schop Hurkmans, samen met Pastor 
Groot zal hij voorgaan tijdens deze 
plechtige viering.

Informatieochtend 
bij Vrouwencentrum 
De Vlinder
Dinsdagochtend 18 juni komt Sociaal 
Raadslieden Werk van de LEVgroep 
uitleg geven over  allerlei onderwer-
pen. Denk hierbij aan huurtoeslag, 
zorgtoeslag, bijzondere bijstand en 
andere regelingen die voor u belang-
rijk kunnen zijn.
De ochtend begint om 10.00 uur in de 
Luistruik Sportlaan 12 in Nuenen. De 
koffie of thee staan om 9.30 uur klaar.  
Iedereen is van harte welkom, de toe-
gang is vrij.

Gevonden 
sleutelbos

Sleutelbos met veer gevonden 
op de Laan van Nuenhem 
in Nuenen, voor meer info 
06-27 24 28 07 / 284 11 14.

16 juni: His Masters Noice   
op Dorpsboerderij 
Weverkeshof geeft alweer voor het 4e achtereenvolgende jaar deze enthou-
siaste jazzband gelegenheid om muziek te komen spelen. Deze Brabantse 
band vond zijn oorsprong in Veldhoven maar ook van elders sloten diversen 
bandleden zich aan. Waaronder diversen uit Nuenen e.o. 
De band levert een geheel eigen inter-
pretatie van oude stijl jazzmuziek. Fij-
ne en ongecompliceerde jazz waar 
niet alleen het toegestroomde publiek 
maar ook de bandleden zelf plezier 
aan beleven. Inmiddels zijn His Mas-
ters Noice ook ver buiten de provin-
ciegrenzen uitermate bekend en ge-
liefd. Een Must is hun C.D. Cann’t 
stand noise. 
De bezetting van de band in alfabeti-
sche volgorde: Wiel Berden: bandlei-

der, zang, sopraansaxofoon, klarinet; 
Fred Gundlach: drums; Remy du 
Long: tuba; Friso Terwisga: banjo; Pe-
ter van Twist: trombone; Andre Ver-
heyke: saxofoon/accordeon/zang; 
Martin Vermeulen: trompet; Wim 
Wijnhoven: piano; 

16 juni, aanvang 14.00 uur. Vrij entree. 
Dorpsboerderij Weverkeshof, Hugo 
van Berckellaan 5 te Nuenen. 

Meer info: www.weverkeshof.nl

2013

12 tot 21 juli
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Zwemmen

Voetbal Wielersport
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Ook voor uw folders

Korfbal
Beslissingswedstrijd voor promotie NKV - Olympus ‘58     9-10

NKV korfbal weer net niet
Afgelopen zondag moest NKV een promotiewedstrijd spelen na het beha-
len van de tweede plek in de derde klasse veldcompetitie. De wedstrijd 
moest op neutraal veld gespeeld worden en dat was in Nijmegen. Er werd 
tegen een andere derde klasser gespeeld en wel tegen Olympus ‘58 uit Doe-
tinchem om promotie naar de tweede klasse.
NKV begon sterk, nam meteen het 
initiatief en opende de wedstrijd met 
een goed opgezette aanval. NKV was 
in de eerste helft duidelijk scherper in 
het afronden van de geboden kansen 
en kon Olympus '58  steeds voor blij-
ven en zelfs een marge van twee goals 
op het scorebord zetten. Maar NKV  
verzuimde om deze marge te vergro-
ten zodat Olympus bij kon blijven. 
Olympus '58 creëerde in de tweede 
helft zoveel kansen meer dat uiteinde-
lijk  een 7-10 voorsprong werd verkre-
gen. NKV had het aanzienlijk moeilij-
ker met de rebound van Olympus '58  
waardoor de score uit bleef. Door nog 
een wissel toe te passen greep NKV de 

laatste kans om nog iets te forseren. 
Dit lukte bijna want NKV kwam terug 
tot 10-9 en kreeg in de laatste 2 minu-
ten nog een kans om gelijk te maken, 
maar het mocht niet baten deze kans 
werd helaas niet benut. Verder liet 
Olympus '58 het niet komen en speel-
de de laatste minuut  van de wedstrijd 
rustig uit tot het eindsignaal van de 
goed leidend arbitrage.

Al de meegereisde supporters bedankt 
voor de steun tijdens de wedstrijd.  
NKV hoopt iedereen te mogen be-
groeten  tijdens  een van de activitei-
ten ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan op 22 en 23 juni 2013.

Op zondag 23 juni van 13.00 tot 14.00 
is er voor alle kinderen tussen de 6 en 
12 jaar een korfbalclinic. De korfbal-
clinic wordt gegeven door Fedde 
Boersma, sportconsulent bij het 
KNKV (Koninklijk Nederlandse Korf-
balverbond). Hij krijgt daarbij hulp 
van een aantal andere enthousiaste 
korfballers. Na de clinic is er een bal-
lonnenwedstrijd. Hierbij zijn gave 
prijzen te winnen. De hoofdprijs is een 
jongens of meisjesfiets. Alle Nuenense 

kinderen t/m 12 jaar mogen hieraan 
meedoen. De ballonnenwedstrijd 
start om 14.00 uur. Voor de korfbalcli-
nic dienen de deelnemers zich aan te 
melden via www.nkvkorfbal.nl. Voor 
de ballonnenwedstrijd is dat niet no-
dig. Om 14.30 uur start de NKV jubi-
leumwedstrijd en de jeugdleden van 
NKV wordt gevraagd om na deze jubi-
leumwedstrijd het jubileumjaar af te 
sluiten door het scoren van 50 door-
loopballen!

Korfbalclinic en ballonnenwedstrijd 
voor alle Nuenense kinderen
NKV korfbal uit Nuenen bestaat dit jaar 50 jaar, en dit 
gaan de korfballers groots vieren in het weekend van 
21-22-23 juni. De jeugdleden van NKV zijn al uitgenodigd
voor de feestavond op vrijdag, maar ook voor alle andere Nuenense 
kinderen organiseert NKV een tweetal activiteiten op zondag 23 juni.

Meiden van de RKSV Nuenen 
hebben vele talenten
De avond van het eerste DaMe-weekend RKSV, in de volksmond ‘meiden-
weekend’ kwam in eerste instantie wat moeizaam op gang. Mooi gekleed, 
opgemaakt en gekapt kwamen de meiden naar de kantine van Oude Landen, 
maar snel genoeg waren ze op de velden te vinden, hollend achter een bal.
Nadat iedereen was verzameld werd 
met een quiz de kennis van het voetbal 
getest, waarbij de meiden niet voor el-
kaar onderdeden! Na deze serieuze 
noot was het tijd voor het optreden 
van Evi van der Maat. Zij kreeg de 
meiden heel stil en werd na ieder lied 
beloond met een daverend applaus. 
En terecht, Evi zong de sterren van de 
hemel. Hierna zongen ook Anouk 
Mennen en Lieke Weijnen tot groot 
enthousiasme van het meidenpubliek 
nog een lied en werd de avond een 
soort voice of RKSV. Lang genoeg stil 
gezeten! Hilariteit alom toen er op de 
balustrade voor de kantine geschoten 
mocht worden op de achterwerken 
van twee van de meiden. Er werd ver-
rassend hard geschoten en gelukkig 
voor de twee dames gingen de ballen 
ook vaak naast. Om 23.30 uur werd de 
feestavond afgesloten en vertrokken 

Mariët en Suus met hun ‘kippetjes’, de 
meisjes D naar de blokhut van Scou-
ting Panta Rhei om op stok te gaan. De 
volgende morgen stond het mixtoer-
nooi op het programma. Dames en 
meiden werden in groepen gedeeld en 
streden met elkaar om de beker. Spor-
tief, maar fanatiek werd er gevoetbald. 
En uiteindelijk, ook al won het team 
Oranje het toernooi, na alle evene-
menten (quiz, doeltrappen, latje trap-
pen en toernooi) was het team Geel 
dat de wisselbeker won. Al met al een 
super geslaagd weekend, niet in het 
minst dankzij de inzet van de dames 
en de meiden van de RKSV Nuenen. 

Wat de organisatie in gedachten had, 
werd door de dames en meiden spon-
taan uitgevoerd! Samen voetballen en 
plezier hebben was uiteindelijk be-
langrijker dan welke prijs dan ook. 

Vier “gouden” jubilarissen bij EMK
De voetbalvereniging EMK heeft de viering van het 50-jarig bestaan in stijl afge-
sloten op zaterdag 8 juni met toernooien overdag, een koeschijtloterij en een reü-
nie voor oud-leden. De bijna 87-jarige Willy Koppen, medeoprichter en eerste 
secretaris van de vereniging was aanwezig bij de huldiging van vier leden die 50 
jaar actief waren bij de vereniging: Theo Jansen, Henk Janssen, Piet van de Laar, 
Piet Leenders. Zij kregen de gouden waarderingsspeld van EMK. De talrijk opge-
komen leden en oud-leden hebben zich daarna gestort in een groots avondfeest.

De jubilarissen van links naar rechts: Theo Jansen, Henk Janssen, Piet van de 
Laar en Piet Leenders.

 

NK wielrennen 2013
Op zondag 23 juni vindt het Nederlands Kampioenschap Wielrennen voor 
professionals in Kerkrade plaats. Onze plaatsgenoot Steven Kruijswijk zal 
ook aan dit wielerevenement deelnemen en daarom organiseert de fanclub 
van Steven Kruijswijk een busreis naar het NK. Vertrek per bus om 08.30 
uur vanaf café De Stam in Gerwen. 

De kosten voor de leden van de fan-
club bedragen 12,50 euro en voor niet-
leden 15 euro. U moet u voor deze 
busreis opgeven, voor 18 juni a.s., bij 
Jan Wesenbeek of via het mailadres 
van de fanclub, nl. fanclubsteven-
kruijswijk@gmail.com. Het telefoon-
nummer van Jan Wesenbeek is 06-83 
53 51 94. Het Nederlands kampioen-
schap wielrennen op de weg wordt 
verreden op een selectief en heuvel-
achtig parcours. De huidige drager 
van de nationale driekleur is Niki 
Terpstra. Hij behaalde zijn titel in 
2012 met een indrukwekkende solo 
onder koude en barre weersomstan-
digheden. Het parcours met vier hel-
lingen is hetzelfde als dat van 2012 en 
staat garant voor een spectaculair en 
spannend wedstrijdverloop. De deel-
nemers overbruggen elke ronde een 
hoogteverschil van 155 meter. De 
Oud-Erensteinerweg (10%) is één van 
de vier opgenomen hellingen en in 
2012 omgedoopt in Mont Chèvre. 
Ook de Haanraderweg (7%), de steile 
klim Duivels Bosch (Graaf Saffen-
burgweg, 20%) in het bos achter Rol-
duc en de Wijngracht (gem. 6%) ma-

ken deel uit van de omloop. Start en 
finish zijn bij de Roda-hallen. Wij ho-
pen dat vele wielerliefhebbers en fans 
van Steven deelnemen aan deze sup-
portersreis om Steven aan te moedi-
gen.

Sven Kardol     
Open Nederlands kampioen
Tijdens de Open Nederlandse Kampioenschappen in het Pieter van den 
Hoogenband stadion in Eindhoven heeft Sven Kardol de titel behaald op de 
200m rugslag. De zwemmer van Z&PV Nuenen wist met 2.06.32 alle Neder-
landse heren achter zich te houden en mocht dus het goud ophalen. Een dag 
later wist hij ook nog brons te pakken op de 400m wisselslag, de eerste 2 
senioren medailles voor Sven en Z&PV Nuenen ooit.
In de series van de 200m rugslag was 
Sven met 2.08.75 al de snelste van het 
hele veld en dus mocht hij in de finale 
in de middag starten in baan 4. Tijdens 
de finale ging vooral Ruben Dekker 
van de Dolfijn uit Amsterdam hard 
van start en keerde Sven halverwege 
als 3e. In de volgende 50m wist hij de 
nummer 2 te achterhalen en na het 
laatste keerpunt werd ook Ruben ge-
passeerd. Met een mooie finish kwam 
er 2.06.32 op het scorebord, genoeg 
voor het goud, vlak voor de 2.06.55 
van Ruben. Uiteraard was Sven dolge-
lukkig met de titel, maar ook de tijd 
stemde tot grote tevredenheid. Het 
betekende een persoonlijk record van 
maar liefst 4 seconden en in de eeuwi-
ge ranglijst van Nederland schuift hij 
daarmee op van plaats 29 naar plaats 
14 en passeert hij bijvoorbeeld oud 
Olympiër Mitja Zastrow.
Op zaterdag stond er voor Sven de 
100m vlinderslag en 400m wisselslag 
op het programma. Na een 9e plaats 
op de 100m vlinderslag (57.00 PR) 
werd besloten geheel voor de finale 
van de wisselslag te gaan, achteraf een 
zeer goed besluit. Met 4.35.01 haalde 
hij ook hier dik 4 seconden van zijn 
persoonlijk record af en greep hij met 
het brons zijn 2e medaille van het 
toernooi.

Voor de clubgenoten van Sven die 
deelnamen aan het ONK waren er nog 
geen medailles weggelegd, maar zij 
wisten wel zeer mooie tijden op de 
klok te zetten. Zo bracht Anne Gib-
bels (1996) op zowel de 50 als 100m 
vrijeslag haar persoonlijk record om-
laag en pakte ze op de 50m ook nog de 
limiet voor de NK sprint later deze 
maand. Silke Voets (1998) verbeterde 
zowel de 200 als 400m vrijeslag en Jo-
ris Willems (1995) verbeterde zijn 
persoonlijk record op de 50m vrijeslag 
tot 25.81. Ruud van Heerbeek (1993) 
zette op de 100m schoolslag 1.09.25 
neer, goed voor plaats 23 van Neder-
land.

Sven Kardol met zijn gouden en bron-
zen medaille.

Sofie Keffert naar 
NK Softball   
Little League
Aanstaande zaterdag vindt in Haar-
lem het NK Softball Little League 
plaats. Met trots meldt Honk-en 
Softballclub Nuenen dat zij hieraan 
een deelneemster mogen afvaardi-
gen. 

Na een intensieve trainingsronde is 
Sofie Keffert geselecteerd voor de Bra-
bant Bandits, een meidensoftbalteam 
met twaalf speelsters van diverse Bra-
bantse clubs uit onder andere Ooster-
hout, Boxtel en Oss. De winnaar van 
het NK wint een ticket naar het EK in 
Italië, de winnaar daarvan mag vervol-
gens  uitkomen op het WK in de Ver-
enigde Staten.
De 13-jarige Sofie speelt momenteel 
mee met de jeugdhonkballers bij 
HSCN en wordt af en toe ook al ver-
dienstelijk ingezet bij het 2e dames se-
niorenteam. Bijzonder detail is dat 
haar Engelse vader Gavin en Nuenen-
se moeder Tanja elkaar in 1989 op 
sportpark de Lissevoort leerden ken-
nen op het jaarlijkse internationale 
M.E.E.T toernooi van HSCN. Gavin’s 
honkbalteam The Brighton Bucca-
neers was indertijd te gast in Nuenen. 
Ook Sofie’s broertje Henk is een veel-
belovende honkballer bij HSCN.
Volgend jaar heeft HSCN voor het 
eerst sinds jaren weer een eigen mei-
densoftbalteam. Voor geïnteresseer-
den: de trainingen zijn op donderdag-
avond rond 18.30 uur. Zie www.hscn.
nl voor meer informatie.

Kienavond in 
Lieshout

Op vrijdag 14 juni is er in het 
Dorpshuis in Lieshout een KBO 

kienavond. De ingang van het 
Dorpshuis is wel verplaatst 

naar het Kerkhofpad. 
U bereikt het Dorpshuis vanaf de 
Heuvel tegenover de kiosk, langs 

Cafetaria Eethuis De Kiosk. 
Aanvang 20.00 uur, 

zaal open vanaf 19.00 uur.

Country Dansen  
in Mariahout
Zaterdagavond 15 juni organiseert 
The Black Longhorn weer de maande-
lijkse Country Dance Party op CD 
muziek in de zaal van het Buurthuis in 
Mariahout. Dit wordt de laatste keer 
voor de zomerstop. Alle populaire li-
ne- en partnerdansen worden keurig 
achter elkaar gezet door Country-DJ 
Henk. De nadruk ligt hierbij op echte 
country muziek. 

15 juni bij The Black Longhorn: Buurt-
huis, Bernadettestraat 43, Mariahout. 
Aanvang is 20.00 uur. Meer info? 
Website: www.blacklonghorn.nl.



www.jongwonen.com
ADRES: Vincent van Goghstraat 12, 5671 GX  Nuenen.    Tel.: 040-2841161 
Geopend woensdag en donderdag van 10.00-17.30, vrijdag 10.00-20.00, 

zaterdag 10.00-16.00 uur. OOK OPEN OP AFSPRAAK.

ULTRA 
ALL-INCLUSIVE!

ALLES INCLUSIEF VOOR ÉÉN PRIJS!
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- Hoofdbord oversized en gestoffeerd
 140, 160 of 180 cm breed (dezelfde prijs)
- 2 Electrische verstelbare boxspringonderbakken met 
 gestoffeerde voetbeugels en gestoffeerde onderplint
- 2 Gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen met 
 HR-schuim afgedekt
- Comfortabele ‘Split’-matrastopper HR-koudschuim

COMPLETE ELECTRISCHE BOXPRING ‘DE LUXE’
Leverbaar in: zwart, antraciet en bruin! (dezelfde prijs)

Ook leverbaar in 160 of 180 cm breed 
tegen meerprijs

COMPLETE ELECTRISCHE BOXSPRING
Leverbaar in: zwart, antraciet en donkerbruin (dezelfde prijs)

- Hoofdbord oversized en gestoffeerd 140x200 cm
- 2 Electrisch verstelbare boxspringonderbakken 
 met gestoffeerde voetbeugels en aluminium poten
- 2 Gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen 
 met HR-schuim afgedekt
- Comfortabele ‘split’-matrastopper HR-koudschuim
van 1795,-  

Gegarandeerd

Gegarandeer
d

DE GOEDKOOPSTE

www.jongwonen.com
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995,-
NU GEHEEL 
COMPLEET!

van 2995,-

GRATIS! 
2x Bijpassende nachttafels 
t.w.v. 199,-

ÒF

GRATIS! 
2x Draadloze afstandbediening 
t.w.v. 199,-

- Comfortabele ‘Split’-matrastopper HR-koudschuim
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NU GEHEEL 
COMPLEET!

INCL. BEZORGING 
EN MONTAGE!
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DE GOEDKOOPSTE

Dierenspeciaalzaak

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

www.dedierenvriendnuenen.com

Graag tot ziens! Ewald en Daniëlle

www.dedierenvriendnuenen.com en like onze Facebook pagina!

1988 – 25 Jaar – 2013
LAAT GrATiS uw HuiSdier FoToGrAFeren.
Op zaterdag 22 juni komt Albert Smits, een professionele dierenfotograaf, in 
onze winkel. Van 10.00 uur tot 16.00 uur kunt u uw huisdier(en) door hem laten 
fotograferen.  U krijgt 1 foto GRATIS, eventuele bijbestellingen gaan via internet. 

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Vakantiebezorgers
voor Rond de Linde

voor de maanden juli en augustus
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 06 - 48 69 89 19.

Leuke BijVeRDienste
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Overdekt winkelen • Gratis parkeren • Goed bereikbaar

Zoals ieder jaar hebben wij voor alle vaders en vaders 
in spé, een kei leuke weekendverrassing. Je hoeft er

alleen maar te zijn!!! Het kost niets en op=op.
Dus tot dan, op zaterdag in het KernKwartier!

VaDerDag in Het KernKwartier
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