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Weekdiensten
spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
spoedpost
spoedpost st. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
spoeddienst ApotHeken:
Centrale dienstapotheek eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 040 - 243 66 66
Ma. t/m. vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
extrA openstelling in nuenen:
Apotheek nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 
Benu Apotheek kernkwartier,
Hoge Brake 2. 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur. 

E

I.v.m. vakantIe 1 t/m 19 julI
gesloten:

Praktijk Dr. Rutten
info waarneming: 040-283 70 83

Praktijk Laan ter Catten
info waarneming: 040-283 70 85

dokter k. Cornelissen en 
dokter B. de Win zijn 

AFWEZIG i.v.m. vakantie 
van 1 t/m 19 juli 

Telefoon 040-2951030

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Jeroen van 
Keulen beroeps-
muzikant na 
‘Nuenense 
highlights’

Prins Heppie 
& 4 Fun
overhandigen 
donatie aan 
Hotel Heppie

‘Met 
de kerken 
aan tafel’
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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 shaslicks
voor € 5,-

In zo’n vertrouwde sfeer vliegen      
40 dienstjaren gezellig om

Autobedrijf J. Janssen startte zijn acti-
viteiten aan de Soeterbeekseweg te 
Nederwetten. Al na enkele jaren was 

uitbreiding noodzakelijk en vond het 
bedrijf zijn nieuwe stek in het ver-
bouwde boerenbondsgebouw aan het 

40 jaar geleden.

Rita staat al 40 jaar “haar mannetje” onder de mannen.
Plantenwandeling in 
natuurgebied De Nieuwe Erven

‘Sundays with Bart de Win’ in 
Auberge Vincent Nuenen met 
Simone Roerade

Een goede bruikbare fiets    
voor de Stichting Leergeld
Bij de Stichting Leergeld Nuenen c.a. wordt met enige regelmaat aangeklopt 
met het verzoek voor een bijdrage in de aanschafkosten voor een fiets. Zo’n 
verzoek komt veelal uit minder draagkrachtige gezinnen waar opgroeiende 
kinderen dagelijks een school per fiets bezoeken.  
Voor hen zijn de aanschafkosten van een 
(nieuw) rijwiel, zeker waar meerdere 
kinderen in het gezin zijn, in de regel veel 
te hoog. Het komt ook voor dat een rij-
wiel een of meerdere keren per jaar ge-
stolen wordt.  Dan wordt het helemaal 
moeilijk om telkens weer een rijwiel aan 
te schaffen. Ook al is dat een goed twee-
dehands rijwiel. 
In het afgelopen jaar kon de stichting on-
geveer 30 tweedehands fietsen  verstrek-
ken aan schoolgaande kinderen. De 
voorraad fietsen van met name  dames-
fietsen voor middelbare scholieren is nu 
echter flink geslonken. 
Daarom doet de Stichting een dringend 
beroep op u met het verzoek of u moge-
lijk een of meerdere (dames-)fietsen 
voor kinderen vanaf 8 jaar hebt staan 
waar u  niets meer mee doet en die  toch 
in de weg staan. Stichting Leergeld wil u 
daar graag van af helpen, tenminste als 
het nog een goede en bruikbare jongens- 

en/of meisjesfiets betreft. Het liefst zon-
der derailleur en geen kinderfietsen. 
Ook als er nog een kleinigheid aan man-
keert  waarvoor niet al te veel reparatie-
kosten gemaakt behoeven te worden, is 
de stichting daar blij mee. Zij kan daar in 
ieder geval noodgevallen mee helpen.
U kunt hiervoor de Stichting Leergeld 
benaderen via telefoon: 06  – 25 28 65 45 
of schrijven naar Stichting Leergeld Nu-
enen c.a., Postbus 62, 5670  AB  Nuenen.

en beschrijving van een 40 jarig dienstjubileum is geen dagelijkse lees-
attractie in de krant. Zeer weinigen maken zoveel dienstjaren bij 
dezelfde baas. Bij autobedrijf J. Janssen aan het Laar 12 te Gerwen 
viert men echter bijna jaarlijks zo’n jubileumfeestje. Volgende week 

dinsdag 25 juni is het precies 40 jaar geleden dat buurmeisje Rita Schuts als 
kantoorhulp in dienst trad bij het naast het ouderlijk huis gevestigde jonge 
autobedrijf J. Janssen. Zij neemt er nu, na die tig jaren, nog steeds even opge-
wekt, vriendelijk en behulpzaam de telefoon aan en helpt ze aan de receptie.

Laar in Gerwen. Medio 1973 behaalde 
Rita Schuts haar diploma Huishoud-
school en wilde graag aan de slag in de 
VéGé-winkel van Sanders, tegenover 
thuis ook aan het Laar. Helaas was ze 
toen te jong voor haar grote wens als 
winkelmeisje, maar ze kon wel meteen 
beginnen als kantoormeisje bij auto-
buurman Janssen. Dat was letterlijk 
dapper alles aanpakken wat op een 
kantoor van een autobedrijf met werk-
plaats en benzinepomp op je afkomt. 
“Rita blikt terug. Een beetje dapper 
was het wel, zo zonder kantoorerva-
ring als jong meisje bij al die mannen. 
Een gevarieerd pakket werkzaamhe-
den kwam op me af, zoals koffie zet-
ten, afwassen, poetsen, telefoon 
aannemen, klanten te woord staan en 
kleine autoaccessoires verkopen, reke-
ningetjes maken voor vaste klanten 
die kwamen tanken. Ik was intussen 
ook de vaste oppas geworden van de 
kinderen Janssen Nicole en Olaf. Ik 
kwam dan ’s morgens met vader Jan 
mee naar Gerwen. Tijdens de werk-
pauzes moest ik meestal zelf de benzi-
nepomp bedienen, want dan bleven de 
mannen ‘natuurlijk’ in de kantine zit-
ten. Maar ik voelde me hier snel op 
mijn plek en vertrouwd met de man-
nen en het bedrijf.”

Prettige samenwerking
Na de splitsing van Renault naar Nue-
nen-Eeneind en Peugeot te Gerwen 

bleef Rita op haar vaste kantoorplaats 
aan het Laar. “Ik voel me hier thuis en 
ben best wel gehecht aan goede vaste 
gebruiken, noem het tradities. Zo is de 
fooienpot nog steeds de bekende rode 
sigarettenkoker uit de prille beginperi-
ode. Verder is een gegroeide vriend-
schap met vele klanten me veel waard, 
alsook het prettige teamwork met de 
mannen in de werkplaats en de show-
room”, zo typeert Rita haar binding 
met leuke zaken en de sfeervolle sa-
menwerking met het gehele team. Een 
speciale passie heeft ze voor de Peu-
geot, voor witte wijn en het sigaretje, 
maar zeker niet voor koken. Dat laat ze 
over aan haar moeder en manlief Jan. 
Volgens collega’s verdient haar talent 
voor het organiseren van personeels-
uitstapjes, het Sinterklaasfeest en het 
Oudejaarsfestijn een extra vermelding.
 
Nog dagelijks heeft jubilerende Rita 
haar kantoorbusiness bij autobedrijf J. 
Janssen goed onder controle. Sinds 
haar huwelijk in 2003 werkt ze een dag 
minder. Dinsdag 25 juni staat te boek 
als officiële jubileumdag. Directie en 
team zullen haar volgende week onge-
twijfeld fel in het zonnetje zetten. Het 
opstellen van feestprogramma’s en het 
goed en laat laten eindigen van feest-
jes is bij autobedrijf J. Janssen in Ger-
wen, dikwijls onder leiding van Rita, 
ook een resultaat van prettige samen-
werking.

Energie, dat is waar het om draait bij 
de muziek van Mrs Hips. In de jaren 
‘90 maakte zangeres Simone Roerade 
een wereldtour met Candy Dulfer, 
scoorde een nummer 1 hit in Spanje 
met haar band Hips en zong ze met 

veel bekende artiesten in binnen en 
buitenland. Nu is ze helemaal terug 
bij de soul van de blues en de groove 
van de funk. In de duobezetting met 
Bart de Win, collega-docent aan het 
Rotterdams conservatorium, op swin-
gende piano is er nòg meer ruimte 
voor Simone’s powerstem en aanste-
kelijke energie. Mrs Hips daagt je uit 
om mee te zingen met de liedjes van 
haar laatste CD “Give me more” of 
met een cover van Candi Staton, Bon-
nie Raitt of Susan Tedeschi.

‘Sundays with Bart de Win’ met Simo-
ne Roerade: Mrs Hips. 
Zondag 30 juni, Auberge Vincent in 
Nuenen van 15.00 tot 17.00 uur. 
Vrij toegang.

Gidsen van IVN Nuenen nodigen u 
maandag 24 juni uit om mee te gaan 
voor een plantenwandeling in natuur-
gebied de Nieuwe Erven.
Het akker-weidegebied Nieuwe Erven 
ligt tegen Stad van Gerwen, omgeven 
door Ruweeuwsels, de Gerwense hei-
de en het Wilhelminakanaal.  Het ver-
trek is per fiets om 19.00 uur vanaf 
Het Klooster, Park 1, Nuenen. De 
wandeling start iets later vanaf hoek 
Lisvensedijk / Rullen 4A. Laarzen of 
waterdichte schoenen worden aanbe-
volen! 
Deelname is gratis,  info: 040-2421423
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS 
Vanwege de vakantieperiode is het gemeentehuis van 15 juli t/m 9 au-
gustus alleen geopend op maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 
uur. De openstelling van de publieksbalies op woensdagmiddag en –
avond op 17 juli, 24 juli, 31 juli en 7 augustus komt dan te vervallen. 

COLLECTE
In de week van 23 juni  t/m 29 juni 2013 wordt gecollecteerd door de 
Maag Lever Darm Stichting.

VERKEER
Processie Valkenswaard-Handel 22 en 23 juni  
In het weekend van 22 en 23 juni aanstaande vindt de jaarlijkse pro-
cessie Valkenswaard-Handel en vice versa plaats. Deze processie trekt 
door Nuenen en rust een half uurtje uit in het park. De verwachte 
aankomst in het park op zaterdag is ± 9.30 uur. Zondag op de terug-
weg wordt het gezelschap verwacht rond 15.15 uur.

OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD 
GERWEN 
Inwoners van Gerwen met belangstelling voor het onderwerp ZORG 
zijn van harte uitgenodigd door de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
en de dorpsraad Gerwen. ZORG staat op de agenda van de open-
bare vergadering van de dorpsraad op maandagavond 24 juni in 't 
Huysven, Huikert 35 in Gerwen, aanvang 20.00 uur. Op de agenda 
staan o.a. Advies verkeersmaatregelen woonkern Gerwen en Gerwen 
geeft om Zorg!

Een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 
 
11/06/ N-HZ-2013- Voirt 2 B Bouwen bouwwerk Verbouwen 11/06/ 
2013 0028   winkelpand 2013 

13/06/ N-HZ-2013- Berg 32A (Ver)bouwen  Plaatsen 13/06/ 
2013 0058  bouwwerk handelsreclame 2013 
   
13/06/ N-HZ-2013- Gulberg 18 (Ver)bouwen Uitbreiden 13/06/ 
2013 0034   bouwwerk bedrijfspand 2013 
   
17/06/ N-HZ-2013- De Pinckart Gebruik gronden of  Vestigen 17/06/ 
2013 0051 4 bouwwerken in strijd  detailhandel 2013 
   met bestemmings- in tegels en   
   plan sanitair   
  

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	de	heren	Van	Keulen	en	Evers	(Dinercafe	Zinn)	zijn	toestem-

ming, vergunningen en ontheffing verleend voor het vergroten van 
het reguliere terras tijdens Nuenen kermis in de periode van 12 tot 
en met 16 juli 2013 (verzenddatum 12 juni 2013);

•	 aan	de	heer	R.	van	de	Berk	is	een	vergunning	–tot	wederopzegging-	
verleend voor het inrichten van een terras op het trottoir aan de 
zijkant van zijn horeca-inrichting aan Parkstraat 3 na sluitingstijd 
van de winkels aan Parkstraat 3a (Globe Reisburo Lindonk) en 
Parkstraat 3F (Zuidzorgwinkel) (verzenddatum 13 juni 2013);

•	 aan	de	heer	M.	van	de	Burgt	(Comigo)	zijn	toestemming,	vergun-
ning en ontheffing verleend voor de uitbreiding van het reguliere 
terras aan de zijkant van de horeca-inrichting aan Park 25 tijdens 
Nuenen kermis in de periode van 13 tot en met 16 juli 2013 (ver-
zenddatum 17 juni 2013);

•	 aan	de	heer	E.	Hendrix	(Van	Goghbar)	zijn	toestemming,	vergun-
ning en ontheffing verleend voor het inrichten van een terras aan 
Park 63a tijdens Nuenen kermis in de periode van 12 tot en met 
16 juli 2013 (verzenddatum 17 juni 2013).

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

Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:

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

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

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 13/06/ N-HZ-2013- Alvershool 4 Realiseren kelder onder  
 2013 0067  bestaande aanbouw 

Regulier 13/06/ N-HZ-2013- Lindenlaan 8A Uitbreiden woonhuis  
 2013 0068 

Regulier 14/06/ N-HZ-2013- Parkstraat 13A Wijzigen gebruik  
 2013 0069 

Regulier 17/06/ N-HZ-2013- De Vlos 14 en 16 Plaatsen twee dakkapellen 
 2013 0070  voorzijde woningen 

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Stichting	Scouting	Panta	Rhei	voor	het	organiseren	van	

een vlooienmarkt op 14 en 15 september 2013 bij het scouting-
gebouw aan Pastoorsmast 12.

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 
Machtiging en Mandaat een: reguliere bouwvergunning 1e fase en 
vrijstellingsbesluit artikel 19 lid 3 WRO verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Bouwactiviteit Verzend-
besluit     datum  

11/06/2013 BV04.00044 Stationsweg 10 Vergroten werkplaats 12/06/2013 
 

Een reguliere bouwvergunning	met	toepassing	vrijstelling	ex	artikel	
19 lid 3 WRO verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Bouwactiviteit Verzend-
besluit     datum  

11/06/2013 BV08.00152 Stationsweg 13 Oprichten berging aan  12/06/2013 
   bestaande loods   

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 BLADAfspraak
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Start van GirlBeLady met workshops
Wat kun je eigenlijk doen met een kwart eeuw ervaring op de Internationale en Nationale Catwalk? Dat begon Annelies Hoek zich 
een paar jaar geleden af te vragen. In de loop van de tijd  vormde  zich een antwoord met het uitrollen van haar concept: GirlBeLady.

Annelies Hoek  loopt dit jaar al 27 jaar op de catwalk. Vele grote internati-
onale shows heeft zij gelopen, zoals Cerruti, Escada, Paco Rabanne, Bog-
ner, Natan, Louis Feraud en Mugler. Nationaal is zij nog steeds het gezicht 
van couturier Paul Schulten, waar zij onlangs haar 25e persshow liep. Maar 
ook de persshows van Frank Govers, Edgar vos, Frans Molenaar, Sheila de 
Vries, Addy van de Krommenacker, Ronald Kolk, Erny van Reijmersdal, 
Monique Collignon en Mart Visser liep zij, samen met vele andere pret a 
porter merken. Dit jaar ontving Annelies de Nederlandse Catwalk Award. 
Naast Mannequin is Annelies ook gediplomeerd tennislerares en smeedt 
ze gouden en zilveren sieraden. 
”Maar wat kun je met deze enorme ervaring op de catwalk? 
De catwalk staat voor presenteren. Op de catwalk presenteert een manne-
quin de kleding van een bepaald merk. De manier van presenteren is veel-
zijdig. Je presenteert door bewust met je houding en bewegingen om te 
gaan. Maar hoe belangrijk is dus die bewustwording van houding en pre-
sentatie. Hoe bewust kun je daar zelf mee om gaan?”

En daar ligt haar verbindingspunt: haar opgedane ervaring om te zetten en 
over te brengen naar jonge meisjes. Hoeveel jonge meisjes zouden er baat 
bij hebben om een workshop te volgen waarbij ze tips en handvaten krijgen 
om je zelf te presenteren.  Want wat is het verschil of je op een catwalk 
loopt of dat je een drukke aula binnen loopt om een spreekbeurt te geven, 
of dat je een kamer binnenloopt om een sollicitatiegesprek te houden? De 
houding blijft even belangrijk naast de zelfverzekerdheid en uitstraling.
Annelies Hoek en John Geven kwamen met elkaar in gesprek. Er werd ge-
brainstormd. John is een zeer succesvolle fotograaf en heeft ook de meest 
fantastische shoots van Annelies gemaakt. Ook John vindt het geweldig 

om het mooiste en vooral het interessantste uit een persoon op foto vast te 
leggen. 

Zo kwamen zij op GirlBeLady; Een workshop van 3 uur waarin jonge meis-
jes een Catwalktraining krijgen in groepen van maximaal 6 meisjes. De 
training wordt afgesloten met een professionele Fotoshoot.
Annelies en John willen jonge meisjes laten zien en voelen wat zij zelf in 
“huis” hebben. Ze willen deze meisjes laten zien dat zij er mogen zijn hoe 
ze zijn en dat hun eigenwaarde het belangrijkste is. Annelies is ooit bij toe-
val ontdekt en stap voor stap in het modellen vak beland. Maar ze heeft dit 
nooit gezien als een lifestyle maar puur als haar werk. Professioneel zijn en 
weten waar je mee bezig bent, zoals in elk beroep. En zo staat Annelies ook 
in GirlBeLady. ”Dit moet een fijne workshop zijn waarbij jonge meisjes 
zichzelf blij en zekerder gaan voelen. In eerste instantie geen leerschool 
naar model zijn maar gewoon voor jezelf. Niet gericht op een eventuele 
modellen carrière maar puur om jezelf te verrijken.  Een workshop waar-
aan jonge meisjes niet alleen  veel plezier zullen beleven maar waarbij ze 
ook toekomstgericht nog heel veel voordeel kunnen behalen”. GirlBeLady 
is vanaf 27 juni een statement en operationeel. Dan wordt de eerste work-
shop gegeven bij  John Geven Studio’s. 

Volg het via Facebook pagina www.facebook.com/girlbelady
Ook vind je meer info op de websites: 
www.johngevenstudios.nl en www.xannelies.nl

Annelies Hoek  al 27 jaar 
op de internationale catwalk.



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: 21 & 22 juNi: 
kropsla, per krop  ........................... 0,79
radijs, per bos  ............................... 0,79
Trostomaten, hele kilo  ................ 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 24 juNi:

rabarber, hele kilo  ........................ 0,99
DiNSDag 25 juNi:

Spinazie, hele kilo  ......................... 0,99
WOeNSDag 26 juNi:

Wokgroenten, 1/2 kilo  ................. 0,99
DONDerDag 27 juNi:

gekookte bietjes, 1/2 kilo  ......... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week vaN 21 T/m 27 juNi:

Watermeloen, hele kilo  ............... 0,99
abrikozen, 250 gram  .................... 0,99
Zomerfris salade, 250 gram ....... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks  ...... 1,99

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

Aanbiedingen KERSVERS
Voor de Best

Belegde Broodjes!!
4 Varkens Oesters
met GRATIS 
champignon-roomsaus ....5,95

100 gram Wijn Cervelaat
+ 100 gram Rookvlees ........3,95

Tre Colore
100 gram ......................................2,25 
3 Katen Haasjes .......6,00
Italiaanse Cordon Bleu
100 gram ......................................2,45
Rucola Rol
100 gram ......................................2,00

Geheel verzorgde BBQ!!!
Kijk op www.tebak.keurslager.nl

SPecial

SPecial

SPecial

kOOPje

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

Aardbeiencake
met roomsmaak

 Voor € 3,00
Appeltaartje
met slagroom

 Voor € 5,00
Iedere week het brood 
van de week

Voor or € 1,75

Acties geldig vAn 17 t/m 22 juni

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar onderhoud en/of reparaties aan.

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.

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

Kijk nu op onze website voor lopende acties!

www.vhwonen.nl

4e
Luxaflex®
raamdecoratie 
product

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

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

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

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

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl



Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

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

Interieur
• deuren
• schuifkasten
• maatkasten
• en-suite
• plafonds
• vloeren
• architraven

Doe-het-zelf
Winkel

NIEUWE KEUKEN?
Bezoek onze eigentijdse showroom!

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

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

Scholieren en studenten opgelet:
van 24 juni t/m 6 juli 2013

Bij aankoop van een schoolagenda 
2013-2014 krijg je 20% korting op 

alle schoolartikelen
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 Cocina española 

Francisco 
Grill, lunch en 

tapasbar 
 

(maaltijd)broodjes, soep,  
salades en wraps 

 

woensdag en donderdag 
maaltijdbuffet à € 12,50 p.p. 

tussen 17.00 en 19.30 uur 
 

vrijdag t/m zondag 
Tapaskaart 

tussen 17.00 en 19.30 uur 
 

 
www.dekeukenvanfrancisco.nl 

Openingstijden: woensdag t/m zondag 
van 12.00 – 20.00 uur 

Voor reserveringen: 06-30121624 

info@maisontresbonne.nl |  www.maisontresbonne.nl

De Hooge Akker 23, 
5661 NG Geldrop. 

T 040 283 12 05 
F 040 244 87 47

Harry Smulders
M 06 5335 3814

Auto Service Verbroekken

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

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

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

MAAK JIJ GRAAG WERK VAN MODE?

Wij zijn een moderne mannenmodezaak in het centrum van Mierlo. 
Sinds september 2010 hebben wij een volledig nieuwe en grote 
winkel gecreëerd met een nieuw concept. Op een vloeroppervlak 
van ruim 700m2 presenteren wij de nieuwste trends in 
mannenmode en kunnen we onze klanten nóg beter adviseren. Met 
dit nieuwe concept, waar elk merk in zijn eigen sfeer tot zijn recht 
komt, en de unieke uitstraling  laten we mannen mode beleven! 
Naast een speciale afdeling voor trouwkostuums, business mode 
en casual mode, hebben we ook een grote jeanscorner waarin de 
topmerken van Nederland royaal vertegenwoordigd zijn. Ook een 
speciale schoenenafdeling mag in een moderne mannenzaak niet 
meer ontbreken, vinden wij…
It’s a man’s world……

Jonge enthousiaste weekendhulp voor  
vrijdagavond en zaterdag m/v
Wij zijn op zoek naar een jonge stoere vent of een stoere meid die 
ons jeans team in de weekenden komt versterken. Vind je het leuk 
om met mensen om te gaan en ligt het modevak je wel, grijp dan 
nu je kans! Want misschien zijn wij wel op zoek naar jou! Als je 
enthousiast ben, op een prettige, spontane en open manier met 
mensen om gaat en een eerlijk advies kunt geven. Voel je je thuis  
in een jong, gezellig team en heb je iets met stoere jonge mode 
en jeans, schrijf of mail ons dan . Misschien sta jij dan binnenkort, 
samen met ons ‘jeans-team’ op de vloer en maak je de leukste 
combinaties.

Voel je je aangesproken door deze functie,
schrijf of mail ons dan je sollicitatiebrief met
c.v. en eventueel een pasfoto naar:

Lenssen Mannenmode  T.a.v.  M. Lenssen Dorpsstraat 95
5731 JH  MIERLO info@lenssenmannnemode.nl

Voor vragen over deze functie kun je bellen naar: 
Lenssen Mannenmode  Vragen naar Hr. of Mevr. Lenssen 
Tel. 0492 661100

lenssenmannenmode   |  Dorpsstraat 95 Mierlo 
 (0492) 66 11 00  |  www.lenssenmannenmode.nl 

Olympisch kampioen 
& Sportman van het jaar!

 Epke Zonderla
nd

Goede ventilatie

Uitstekende 
ondersteuning

www.mline.nl

*Vraag naar de voorwaarden

Voortreffelijke 
drukverdeling

Epke Zonderland
kiest voor M Line!

Nu 2e halve prijs M Line Matrassen, 
Kussens en Textiel*

Opwettenseweg 81, Nuenen

Tel. 040 - 284 00 13

info@tijdvoorkwaliteit.nl

www.tijdvoorkwaliteit.nl

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

Een groot assortiment tuinplanten 
- hangpotten & groenteplanten

DagElijks vErsE
aarDbEiEn van DE vollE gronD

& (gEschilDE) aspErgEs 
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Uit d’n hoek…

Rijbewijs

Mijn rijbewijs moest worden verlengd. Daar had ik een tijdje geleden netjes 
bericht van ontvangen. Natuurlijk had ik nieuwe pasfoto’s nodig. Ik had nog 
wel oude liggen maar die eisen veranderen om de zoveel jaar. Op de stoel bij 
de fotograaf mocht ik glimlachen maar zonder dat mijn tanden zichtbaar wa-
ren. Dat lukte me wel.
 Vervolgens maakte ik een afspraak bij het gemeentehuis, met dat 
nieuwe systeem via internet. Een nieuw rijbewijs, zo’n pasje is dat tegenwoor-
dig, kost 39 euro en een beetje. Ik betaalde met een briefje van 50. Dat briefje 
moest door een of ander apparaat maar dat apparaat keurde het biljet af, 
waarschijnlijk omdat er een piepklein scheurtje in de rand zat. Dat geld kwam 
recht uit een machine van de bank en werd door een ander apparaat afge-
keurd. Ik moest denken aan een scene uit Little Britain: ‘Computer says no’.
 Een machine bepaalde dus of mijn briefje van 50 geldig was of niet. 
Terwijl ik en de gemeentemedewerkster allebei het briefje papier ter waarde 
van 50 euro vertrouwden. Dat is toch de essentie van geld als ruilmiddel. Maar 
de machine was de baas. Nadat de mevrouw van de gemeente het briefje plat 
en glad had gevouwen, zei het apparaat alsnog ‘ja’.
 Mijn nieuwe rijbewijs zou die week erop klaarliggen.

Edwin Coolen

Verstuurd vanaf mijn iPad

Boekenkast buiten
Elwien Bibbe

Ik ben getipt door een oplettende Nuenenaar. Ik moet even langs de Papen-
voort 10a, want daar staat een boekenkast buiten op de oprit. En dat is ook 
zo. Een grote houten boekenkast op wieltjes. Het is een idee van Daan Ver-
baan. Op het moment dat ik arriveer is hij druk bezig met het inrichten van 
de expositie. Exposities in zijn tuin, dat doet hij vaker. 

GeslaaGden

In de boekenkast ontdek ik Nietzsche 
en A.F.Th. van der Heidens Scherven-
gericht, maar ook Pinkeltje en Witte 
Veder. En ook allerlei genres daartus-
sen. Het idee achter de boekenkast is 
eenvoudig. Iedereen die wat van zijn 
gading vindt, mag het meenemen. En 
indien gewenst, ook iets terugleggen. 
Elke dinsdagmiddag staat de boeken-
kast buiten. Maar als het regent laat 
Daan de kast binnen. Het is een mooi 
ontwerp.
En wat vindt de bibliotheek er dan 
van? Vraag ik. Maar Annette vindt het 
prima. Volgens Daan. Ze wil zelfs een 
poster maken voor in de bieb. Typisch 
Annet. Die doet alles om mensen 
maar aan het lezen te krijgen.

Daan drukt me nog een flyer in de 
hand. Zijn kleindochter Eva van den 
Bosch is op 8 september in Het Kloos-
ter te zien met de muziektheatervoor-
stelling “verwoest”…eindig” Eva stu-
deerde onlangs af aan het ArtTEz 
Muziektheater in Arnhem. En zijn 
schoonzoon Caspar van der Vinne is 
er met het koor CantAnimus. Opa is 
‘producent’.

 
Daan heeft nog voldoende boeken op 
stok om de kast voorlopig mee te vul-
len. En als je een boek meeneemt, dan 
kun je altijd nog later terugkomen om 
de kast met iets anders te vullen. Eens 
kijken of het bij 1 boekenkast blijft!

Boekenkast op de Papenvoort 10a

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NLGeslaagd Voor En gefeliciteerd door:

Maartje Bongers Gymnasium Lorenz Casimir Lyceum Papa, Mama, Rik, Simon en Iris. We zijn supertrots.
Bob Matthijsse  HAVO Lorentz Casimir Roel, Jacqueline, Kevin en Jaimy
Daniek v. d. Nieuwenhuijzen HAVO Lorentz Casimir Papa, Mama, Yari en Nina.
Manon Migchels HAVO Lorentz Casimir Familie Kersten
Reinout Heijnerman (foto) HAVO Lorentz Casimir Oma Lies en fam.Douma uit Barcelona
Renee Swinkels HAVO Lorentz Casimir Papa, mama, Robin, Christ & Joke
Rik van der Vossen HAVO Lorentz Casimir Rian, Lars en Stan
Vera van Uum HAVO Lorentz Casimir Maryla en Wim van Uum en broers Niek en Rick
Manon Migchels HAVO Lorentz Casimir Mam en Daniël
Eline van de Ven HAVO Pleincollege Eckart Pappa, Mamma, Jasper
Eline van de Ven HAVO Pleincollege Eckart Oma Miep
Ingrid Janssen HAVO Pleincollege Eckart Ton, Jose, Ruud en Thijs
Koen van Zon HAVO Pleincollege Eckart Papa - Mama - Danny - Lilly - Joyce
Koen van Zon HAVO Pleincollege Eckart Papa - Mama - Danny - Lilly - Joyce
Luuk ten Hoor HAVO Pleincollege Eckart Proficiat, we zijn trots op jou!!Papa mama en Eva
Nick Feijen HAVO Pleincollege Eckart Addy, Rianne, Jasper
Pien Gehrels HAVO Pleincollege Eckart Kees, Willemijn, Cato en Floor
Willem Jansen HAVO Pleincollege Eckart Mam, pap en Noortje
Aylin Nederlof HAVO St Joris College Eindhoven De ouders en broer van Aylin
Tim Wijman HAVO Stedelijk College  Papa, mama en Kyra
Justin Crott HAVO Stercollege Papa,mama en Estelle
Lotte van Rooij HAVO Stercollege Papa,mama en Meike
Lotte van Rooij  HAVO Stercollege Peter,Christine,Kelly en Lisa 
Eva Oosterwaal HAVO Strabrecht College Papa, Mama, Kim en Lars Oosterwaal
Jeroen van Duren HAVO Strabrecht College Edith, Joan, Sara en Bas
Pam Melk HAVO Strabrecht College Papa, mama en Cas. Van harte gefeliciteerd, supertrots op jou! 
  Veel succes op TMO!
Phebe von Heijden HAVO Strabrecht College Super trots op mijn lieve klasgenoot en beste vriendin. 
  Toch maar mooi samen geslaagd! Kus, Pam
Richard de Vries HAVO Strabrecht College Papa, Mama, Karlijn en Imke
Rasoel Gishlarkaev HAVO tweetalig Stedelijk College  Gefeliciteerd met je examens! Papa en mama, je zusjes en broertje!
Alieke Geerts MAVO Pleincollege Eckart Met prachtige cijfers. X PAPA,MAMA,LIANNE&STIJN
Bob Cilissen MAVO Pleincollege Nuenen Fam Cilissen en fam vd Broek
Harm van den Hurk MAVO Pleincollege Nuenen Papa, mama en Mariska.
Inge van der Wijst MAVO Pleincollege Nuenen Goed gedaan! Papa, mama en Anne
Lilly Janssen Summa College. Pedagogisch werkster kinderopvang Pierre van Zon - Marga - Danny - Koen - Joyce
Jolijn Wolbert T-VWO Stedelijk College  Proficiat van papa, mama en Meike
Danouk Beekman VMBO Pleincollege Nuenen Paul en Lianne Beekman
Danouk Beekman VMBO Pleincollege Nuenen Opa en oma van der Sanden
Richelle van Eerden VMBO Pleincollege Nuenen Oma Riek
Richelle van Eerden VMBO Pleincollege Nuenen Hans, Willeke en Roy
Ties van Vugt VMBO Pleincollege Nuenen Elly en opa Hans
Jordy Richardson VMBO Pleincollege Nuenen, handel en administratie Ma. Martin en een dikke poot van Diesel
Bas Schuts VMBO-K De Korenaer Peter en Jozalien Schuts
Marieke Verhagen VMBO-K Pleincollege Nuenen Debby, Jeroen, Fleur en Lukas
Rowan Paans VMBO-K Pleincollege Nuenen Elly en opa Hans
Rowan Paans VMBO-K Pleincollege Nuenen Sonja en Angelica. You did it…KANJER!
Bram Schmal VMBO-K Vakcollege Eindhoven Papa, mama, Max en Trix
Noah de Koning  VMBO-T Carolus Boromeus Esther en Finn.Op naar Sint Lucas
Marly Martens VMBO-T Carolus Borromeus College Helmond Je peetoom en peettante
Louis Raaijmakers VMBO-T Christiaan Huygens En proficiat met je 16e verjaardag. Frank. Berny, David & Marielle 
  Raaijmakersvan der Linden
David Raaijmakers VMBO-T Novaliscollege En proficiat met je 16e verjaardag. Frank, Berny Louis & Mariël 
  Raaijmakers-van der Linden
Stijn de Jong VMBO-T Pleincollege Nuenen Je hebt je diploma dubbel en dwars verdiend. Papa, Mama, Daan 
  en Willem.
Myrthe de Beer  VMBO-T St. Lucas in Eindhoven.  Marjan, Paul en Jelmer 
Edwin van de Ven VMBO-T Strabrecht College  Liefs van je ouwe tantes, oompies, poesjes en visjes xxx
Jari van den Broek VMBO-T Strabrecht College  Nino en Anja
Kelly Verkuijlen VMBO-T Strabrecht College  Papa, Mama en Lisa 
Kelly Verkuylen VMBO-T Strabrecht College  Geert ,Hilde ,Lotte en Meike
Marie-Louise van Kampen VMBO-T Strabrecht College  Mama, Stephan, Floris, Lotje en Boris
Mellany Gielis VMBO-T Strabrecht College  Mama, Mario, Nikki en Joey.
Stan Slippens VMBO-T Strabrecht College  Mama, Jan Willem, Rick, Tom, Evi, oma Marina, Peer, oma Rianne, 
  opa Geert, Ria en Peter
Frank Kersten VMBO-tg Commanderij College Arold,Ellen,René,Manon, opa en beide oma’s
Colet Claessens VWO Commanderijcollege Gemert Papa, Mama, Ruud, Joost, Marco, Iris en Jaap
Marco Claesens VWO Commanderijcollege Gemert Papa, Mama, Iris, Colet, Joost, Ruud en Jaap
Floor Kortmann VWO Erasmus College We zijn supertrots op je. Papa, mama en Pepijn Kortmann en 
  een bloeb van Moor.
Eline van Rooij VWO Lorentz Casimir Lyceum Johan, Florence, Maartje, Rik, Simon en Iris Bongers. 
  Wat een topprestatie.
Emile Evers VWO Lorentz Casimir Lyceum Eric, Ellis en Ria.
Felix van den Aker VWO Lorentz Casimir Lyceum Rob, Marion, Milou en Florine van den Aker 
Hanneke van der Linden VWO Lorentz Casimir Lyceum Marion, Martje en Juultje van der Linden
Jaimy Matthijsse  VWO Lorentz Casimir Lyceum Roel, Jacqueline en Kevin
Jelleke van der Leeuw  VWO Lorentz Casimir Lyceum Hans en Rony van der Leeuw
Maud Raaijmakers VWO Lorentz Casimir Lyceum Papa, Mama en Nick
Michelle Kortas VWO Lorentz Casimir Lyceum Een geweldige prestatie en succes in je verdere studie! 
  Johan, Carla en Fabiënne 
Rosandra Teurlings VWO Lorentz Casimir Lyceum Pap en Mam
Samantha Kardol VWO Lorentz Casimir Lyceum Wilfred, Marie-Louise en Sven Kardol
Samantha Kardol VWO Lorentz Casimir Lyceum Colet en Ruud
Susan Teijken VWO Lorentz Casimir Lyceum Papa en mama. Hieper de piep hoera!
Suzan Teijken VWO Lorentz Casimir Lyceum Colet en Ruud
Annemiek van den Brink VWO Pleincollege Eckart Hans en Janet van den Brink (ouders) en broertje Jasper.
Nikki der Kinderen VWO Pleincollege Eckart Maik, Piet en Myra.
Jordy Raaijmakers VWO Stercollege Eindelijk is het dan zover, na een extra inspanning je VWO diploma.
  Peter en Jose Raaijmakers 
Kristie Maeijer VWO Strabrecht College Bo
Maud van der Meer VWO Strabrecht College Robbert, Caro en Bo
  
Team BS de Nieuwe Linde, Brede School Vrouwkensakker feliciteert alle oud- leerlingen met hun diploma

Feliciteren voor geslaagden
Rond de Linde wil de komende periode, 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 behaald en voor welk type onderwijs de leerling geslaagd is. De felicitatie moet gestuurd 
worden naar geslaagden@ronddelinde.nl

Verzoek van    
Dorpsraad Nederwetten
In het kader van het project Nuenen (Brand)Veilig hebben de meeste inwoners 
van Nederwetten kort geleden een brief van de dorpsraad ontvangen met daarbij 
een antwoordformulier dat thuis zou worden opgehaald. Aangezien een aantal 
vrijwilligers hiervoor druk bezet zijn, kan dit niet voor het weekend van 6 en 7 
juli. 
Omdat de dorpsraad deze termijn te lang vindt, verzoeken zij iedereen die een 
brief in de bus heeft gehad en dus in aanmerking komt voor het project, hun ant-
woordstrook in te leveren op een van onderstaande adressen:

Fam. Groote  Hoekstraat  56
Fam. Van Stiphout De koppel  14
Fam. Schijven  Soeterbeekseweg  38A
Fam. Renders  Esrand  18
Fam. Van Genugten Soeterbeekseweg  16

U kunt ook per e-mail aangeven of u wel of niet 
geïnteresseerd bent, mail uw reactie naar: 
genugten@onsnet.nu
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Vincent van Goghstraat

01-10-2009 en vervallen termijnen (7%)  

Lies de Kruijffgaarde 2

Brandweer

Peuterspeelzaal Gerwen:
een leuke en leerzame plek 
voor uw peuter
Peuterspeelzaal Gerwen is gevestigd in Brede School Heuvelrijk en is een 
ontmoetingsplaats voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Onder 
begeleiding van professionele leidsters kunnen de peuters samen met leef-
tijdsgenootjes spelen met allerlei spelmateriaal en speelgoed. 

Ook leren ze aan de hand van thema’s 
allerlei dingen ontdekken. Er wordt sa-
men fruit gegeten en ook liedjes gezon-
gen. Het kind zal er kunnen ervaren, 
dat de wereld groter is dan zijn ver-
trouwde thuis en dat er veel vriendjes 
en vriendinnetjes zijn, waar je fijn mee 
kunt spelen. Op deze manier draagt de 
peuterspeelzaal op een positieve ma-
nier bij aan de opvoeding van het kind. 
Tevens is de peuterspeelzaal een goede 
voorbereiding op de basisschool. 
De  peuterspeelzaal is  5 ochtenden ge-
opend van 08.30 uur tot 11.30 uur en 
kent drie groepen:
•	 Maandag	/	donderdag	groep
•	 Dinsdag	/	vrijdag	groep
•	 Woensdag		groep	
De woensdaggroep is voor peuters van 
3 jaar en ouder.

Er zijn op iedere groep steeds twee 
leidsters aanwezig. De leidsters zijn ge-
kwalificeerd, VVE startblokken gecer-
tificeerd en hebben jarenlange erva-
ring.
De ouderbijdrage bedraagt thans € 23,- 
per dagdeel per maand; dus voor twee 
dagdelen € 46,-  en voor drie dagdelen 
€ 69,- per maand.
Momenteel	 is	 er	 geen	wachtlijst	op	de	
peuterspeelzaal.	 Wilt	 u	 uw	 kind	 in-
schrijven of meer informatie, kijk dan 
op www.peuterspeelzaalgerwen.nl of 
mail naar info@peuterspeelzaalgerwen.
nl.
Is uw interesse gewekt en wilt u de ge-
zellige sfeer op onze speelzaal komen 
proeven dan kunt u vrijblijvend bin-
nenlopen op donderdag 20 en vrijdag 
21 juni  van 9.00 tot 10.00 uur.

Peuterspeelzaal Gerwen, een goede voorbereiding op de basisschool

Prins Heppie & 4 Fun 
overhandigen donatie aan 
Hotel Heppie
Is de carnaval nou ‘achter de rug’ of ‘voor de deur’? Nou, eigenlijk allebei 
niet. Toch heeft dit bericht er indirect mee te maken. De afgelopen carnaval 
hebben Prins Heppie & 4 Fun van de Dwèrsklippels te Nuenen naast de 
gebruikelijke polonaise, aandacht gevraagd voor de kinderen van Hotel 
Heppie. Afgelopen zaterdag hebben zij hun opbrengst officieel overhandigd 
aan Hotel Heppie. 

Rene van de Camp, oprichter van 
Stichting Heppie: “Toen Ron mij in ju-
ni 2012 van zijn plannen als Prins Car-
naval vertelde, werd ik direct enthou-
siast. Een unieke manier om aandacht 
te vragen voor een vergeten doel-
groep. Ik wist daardoor als eerste dat 
hij prins carnaval ging worden maar 
mocht er tot de bekendmaking in no-
vember met niemand over praten.” 
Ron van der Voort begon als Prins 
Heppie met zijn 4 vrouwelijke adju-
dantes,	 Laura,	 Femke,	 Miriam	 en	
Marjolein,	in	de	aanloop	naar	de	car-
naval met hun actie. Het verkopen van 
polsbandjes t.b.v. Hotel Heppie te 
Mierlo.	 Hiernaast	 kwamen	 er	 spon-
taan donaties binnen van o.a. verschil-
lende andere prinsen en de Oude Ron-
de Tafel Nuenen. En, zeer origineel en 
ludiek, had carnavalsvereniging de 
Geldropse Jagers zich een dag be-
schikbaar  gesteld als vrijwilliger bij 

Hotel Heppie. Afgelopen zaterdag is 
alles	overhandigd.	Ron:	“Met	onze	ac-
tie is het mogelijk geworden om deze 
zomer een geheel zomerkamp voor 
Heppie-kinderen te bekostigen. Iets 
om trots op te zijn. Een mooie presta-
tie waarvoor we iedereen enorm wil-
len bedanken, die ons gesteund heeft. 
Bij het overhandigen van de cheque 
voelde dit voor ons als de terechte 
kroon op een geweldig carnaval. De 
kinderen, waarvoor geluk niet zo ge-
woon is, krijgen hiermee deze zomer 
het plezier wat ook zij verdienen.” 
Maar	dit	was	niet	alles.	De	Geldropse	
Jagers hebben liefst 40 meter klimop 
en 16 meter bramenstruik aangeplant 
als afscheiding van de 
accommodatie van 
Hotel Heppie. Alle be-
planting hiervoor is 
geschonken door Ho-
venier François van 

Dijk uit Nuenen. Ron: “Verder hebben 
we enkele duizenden polsbandjes aan 
Hotel Heppie geschonken. Vanuit 
kinderen die Hotel Heppie bezochten, 
kregen we via onze Facebook-pagina 
meerdere malen de vraag of zij zo’n 
bandje	 mochten	 hebben.	 Met	 deze	
voorraad krijgen de komende 2 jaar 
álle Heppie-kinderen zo’n polsbandje 
als aandenken.”
Sinds vele jaren hebben Frans van 
Grootel, zelf oudprins Klippelorius 
der Dwèrsklippels in 1993, en zijn ad-
judant Henk een traditie elke prins en 
adjudant in Nuenen een beukenboom 
te schenken. In overleg is  besloten  
deze 5 bomen, genaamd Heppie & 4 
Fun, als symbool ‘voor het hebben van 
plezier’ te planten op een prachtige 
plek naast de ingang van Hotel Hep-
pie.	Met	het	groeien	van	deze	bomen	
hoopt Stichting Heppie de komende 
decennia steeds meer kinderen te 
kunnen helpen die hulp en extra aan-
dacht zo hard nodig hebben. 
Prins Heppie is zelf als vrijwilliger 
nauw betrokken bij Hotel Heppie 
sinds januari 2012. Onlangs is hij on-
derscheiden met een Heppie Award 
voor zijn betrokkenheid. Ron tot slot: 
“Wij	 beseffen	 dat	 onze	 donatie	 een	
druppel op de bekende gloeiende 

plaat is. Stichting Heppie is immers 
volledig afhankelijk van giften. Dat 
kinderen hierdoor op zomerkamp 
kunnen,	is	natuurlijk	geweldig.	Met	de	
polsbandjes en de aanleg van de strui-
ken hebben we de kinderen ook iets 
blijvends gegeven. En de symboliek 
van de 5 bomen is natuurlijk prachtig.” 
Zie voor meer informatie:
www.heppie.nl
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Expositie Frans Beelen    
in Vincentre 
In de ontvangstruimte van het Vincentre kunt u een bijzondere expositie 
van sieraden geïnspireerd op Vincent van Gogh bewonderen. Op 23 juni zal 
kunstenares Frans Beelen persoonlijk aanwezig zijn in het Vincentre waar u 
kennis kunt maken met haar en haar creaties.

WLG brengt 
u naar de 
Dorpsraad
Op 24 juni staat er een openbare 
Dorpsraadvergadering op de plan-
ning. Die zal plaatsvinden in het 
Huysven (Huikert 35) om 20.00 uur.

Het belangrijkste thema dat besproken 
wordt gaat over “Zorg in Gerwen”. Er 
zal met de inwoners gesproken worden 
over welke zorg nodig is en hoe dat aan-
gepakt kan worden.
Als u in Gerwen woont en aan deze be-
spreking wil deelnemen, maar geen 
passende mogelijkheid heeft om er te 
komen, dan kunt u vervoerd worden. U 
wordt opgehaald en thuisgebracht door 
vrijwilligers. Als u van deze regeling ge-
bruik wilt maken, bel dan met het num-
mer van de Werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen: 06 41102625. Of mail tijdig uw 
verzoek met telefoonnummer naar 
werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.
com. Uw aanwezigheid en inbreng wor-
den zeer op prijs gesteld

Archipel en de Van Goghmèrt
Met vele andere deelnemers was ook Archipel op de Van Goghmèrt van de 
partij met een eigen kraam. Veel Nuenenaren, maar ook mensen van buiten 
Nuenen, bezochten de markt. 

Van der  Putten Tuinhout 
groeit gewoon door
Door Gerrit van Ginkel

waliteit, vakmanschap, eerlijke prijs/kwaliteit verhouding en betrouw-
baarheid zijn de pijlers waarop Martien van der Putten Houthandel de 
afgelopen dertig jaar zijn bedrijfsvoering deed. 

 

Nieuws met zaken

K

Een houten tuinafscheiding met roest-
vrijstalen palen met verankering en 15 
jaar garantie

Het bedrijf is gespecialiseerd in hou-
ten schuttingen, veranda’s en tuin-
huisjes. Roestvrijstalen palen, veran-
kerd door het gepatendeerde Anker-6 
Systeem® met 15 jaar volledige garan-
tie, zorgen voor een oerdegelijke 
schutting die tegelijk onderhouds-
vriendelijk is.
De veranda’s en tuinhuisjes worden 
geheel naar uw wens op maat gemaakt 
en geplaatst door eigen mensen die ja-
renlange ervaring en betrokkenheid 
met het bedrijf Martien van der Put-
ten uitstralen.
Voor particuliere klanten geldt dat de-
zelfde betrokkenheid verwacht kan 
worden als waarmee aannemers en 
woningbouwverenigingen de afgelo-
pen dertig jaar benaderd zijn.

Projecten
Door het getoonde permanente vak-
manschap is van der Putten vol trots 

over zijn klantenbestand en al vele ja-
ren doet hij zaken met gerenomeerde 
aannemers en projecten  zoals onder 
meer Stam en de Koning (wijk Laker-
lopen/Drents Dorp in Eindhoven), 
Huybrechts-Relou (complex Jan Ste-
venstraat/Wolfstraat in Helmond)  en 
Bouwbedrijf Moeskops (wijk Vossen-
berg in Helmond). Deze projecten in 
Helmond en Eindhoven zijn op dit 
moment in uitvoering. Daarnaast 
werd onlangs een opzienbarend con-
tract afgesloten met een woningbouw-
vereniging om binnen 10 jaar hun hele 
woningbezit van 6000 woningen  te 
voorzien van dezelfde nieuwe schut-
tingen.

In de particuliere sector is van der 
Putten Houthandel ook een begrip. In 
opdracht van groepen nieuwe bewo-
ners van nieuwbouwwijken  plaatst 
het bedrijf op dit moment schuttingen 

in Beek en Donk, Reusel en Gemert.
Extra medewerkers zijn aangetrokken 
om de lopende projecten te begelei-
den en om nieuwe projecten te ver-
werven. Vooral de hele scherpe aan-
biedingen in de particuliere sector 
geven een extra impuls aan de be-
drijfsactiviteiten.

Meer info via tel. 040 283 98 39. Van 
der Putten Tuinhout Nuenen, St. Jans-
hoeve, Berg 62, 5671CD Nuenen of via 

www. vanderputtentuinhout.nl

Ook de kraam van Archipel, met 
daarnaast de auto en scooter van 
Zorg aan Huis voor extra herken-
baarheid, mocht veel geïnteresseer-
den verwelkomen. De drie medewer-
kers van Archipel gaven informatie 
over de vele diensten die Archipel 
aanbiedt. Naast de welbekende zorg-
diensten, welzijnsactiviteiten en 
woonfaciliteiten voor senioren, wer-
den ook de Gasterijen van De Akkers 
en Jo van Dijkhof onder de aandacht 
gebracht. Velen waren ook geïnteres-
seerd in de mogelijkheden van (vrij-
willigers-)werk bij Archipel.

Naast de mogelijkheid om kennis te 
maken met vele nieuwe mensen, was 
het ook een feest van herkenning. Veel 
cliënten, collega’s en collega-vrijwilli-
gers brachten een bezoekje aan de Ar-
chipelkraam. 
In de kraam stond een grote pot Jelly 
Beans, veel mensen, groot en klein heb-
ben een gokje gewaagd om te raden 
hoeveel Beans er in de pot zaten! Bin-
nenkort maakt Archipel bekend wie het 
goede aantal heeft geraden. Men kan 
een dinerbon winnen, naar keuze te be-
steden bij de Gasterij van De Akkers of 
Jo van Dijkhof. Wordt dus vervolgd……

St. Jozefschool:      
meest gedisciplineerde school
Het is vrijdagavond 7 juni, klokslag 18.00 uur en voor de laatste keer ver-
trekken leerlingen en ouders vanuit Nederwetten op de fiets naar Nuenen. 
Het is de laatste avond van de avondvierdaagse. Vol goede moed, maar toch 
wel een beetje vermoeid wordt begonnen aan de allerlaatste wandeling. 

Een aantal kinderen blijkt toch nog niet 
zo moe te zijn en maakt wat extra me-
ters: ze lopen een stukje vooruit en ren-
nen daarna terug naar het groepje. Er 
wordt uitgekeken naar de rustplek en al 
snel is de juf gevonden.  Ze verrast de 
klas met een heerlijk waterijsje. Nog 
even doorzetten en het eindpunt komt 
steeds dichterbij. “We zijn er bijna, en nu 
helemaal”, zingt de klas. Wat is de blijd-
schap groot als het eindpunt is bereikt en 
er wordt een plekje in het Park in het 
zonnetje bij de vijver uitgezocht.  Vol 
trots worden de medailles in ontvangst 
genomen.  Maar de allergrootste verras-
sing is dat Nederwetten de prijs heeft  
gewonnen voor de meest gedisciplineer-
de school.
Door de hier aan verbonden prijs kijkt de 

school  erg uit naar het middagje zwem-
men bij de Drietip. Bedankt, organisatie 
van de Avondvierdaagse voor de vlekke-
loze organisatie van dit evenement.

Drie jaar geleden vatte Frans Beelen 
het plan op om een 'Van Gogh collec-
tie' te maken. Ze vond vooral de uitda-
ging om met ander materiaal dan 
schildersmateriaal de sfeer, de vormen 
en kleuren van Vincent van Gogh te 
pakken te krijgen. Ze zocht naar een 
eigen interpretatie van het prachtige 
werk van deze beroemde schilder. Veel 
inspiratie deed zij op uit zijn brieven 
en van de zwart-wit foto’s uit "De we-
reld van Van Gogh" (Emmy Andries-
sen) en van zijn echte werk in het van 
Goghmuseum in Amsterdam. In fe-
bruari 2012 werkte ze als Artist-in-re-

sidence in het atelier van het Van Gog-
hhuis in Zundert. Dat verblijf bracht 
haar letterlijk in contact met zijn ge-
boortegrond en zijn jeugd. In die peri-
ode heeft ze dan ook haar collectie 
kunnen vervolmaken tot wat hij nu is.

Maak kennis met deze gepassioneerde 
kunstenares en bekijk haar werk. Or-
ganisch gevormde sieraden waarin de 
dynamiek van de schilderijen van Vin-
cent van Gogh duidelijk is terug te 
vinden. Zondag 23 juni van 11.30 uur 
tot 16.00 uur Frans Beelen, Vincentre, 
Berg 29, Nuenen.

De Zonnebloem maakt 
uitstapje met gasten
Woensdag 12 juni heeft De Zonnebloem, afdeling Nuenen c.a., mede dank-
zij de sponsoring door C1000 Ton Grimberg, haar gasten kunnen trakteren 
op een dagje uit.

Om 9.30 uur vertrokken 2 bussen met 
60 gasten en 20 vrijwilligers richting 
Drimmelen om daar op een mooie 
boot van  Rondvaartbedrijf De Zilver-
meeuw B.V. te stappen voor een tocht 
door De Biesbosch. Bij aankomst aan 
boord werd iedereen verrast met een 
lekkere kop koffie met gebak en ’s mid-
dags met een uitgebreide lunch. Om 
13.30 uur werd afgemeerd bij het Bies-
boschmuseum waar de groep een 
prachtige film kon zien over het ont-
staan van De Biesbosch en hoe daar 
vroeger gewerkt werd. Ook kon men 
een tochtje door het museum maken. 
Terug aan boord werd de reis voortge-
zet onder het genot van een drankje en 
een lekker ijsje. De gasten hebben ge-
noten van de mooie natuur in De Bies-
bosch. Helaas stond er deze dag toch 
wel een koude wind, zodat niet veel 

gasten naar buiten konden. Rond 
18.00 uur stopten de bussen weer bij 
De Akkers, waarna iedereen moe 
maar voldaan huiswaarts keerde. 

Aan vakantie toe?
Het koor Keskedee heeft al snel vakan-
tie en wil dit inluiden met alle Nuenena-
ren. Ze gaan dit vieren met een oude 
traditie: de vakantiegroet! Op woensdag 
26 juni is hun laatste repetitie voor de 
vakantie en gaan ze die vakantie muzi-
kaal begroeten op het terras van Café 
Schafrath aan het Park in Nuenen. 
Ze beginnen met zingen zo rond 20.00 
uur en zingen een half uurtje, want 
daarna is het per slot van rekening va-
kantie!

Wil je ook genieten van het vakantiege-
voel? Je bent welkom op of bij het terras 
van Schafrath, de toegang is natuurlijk 
gratis.

Schoonheidssalon 
Sabine Lasthaus
In het bericht van vorige  week over 
Schoonheidssalon Sabine Lasthaus is 
haar telefoonnummer weggevallen: 
040 -7800984.

Lissevoort 1, het damestennisteam spelende op vrijdagavond is kampioen gewor-
den. V.l.n.r. Monique van Bladel, Marinka Donze, Monique Moerenhout, Ca-
thrien Ector, Marianne Mesman en Jacqueline van Maasakkers.

Jan Linders verrast    
Club Sam met donatie 
Onlangs verraste supermarkt Jan Linders in Nuenen Club Sam met een 
donatie vanuit het Jan Linders Fonds. Een donatie van 810 euro. 

Jan Linders in Nuenen zet dit jaar diverse activiteiten op om zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor het eigen lokale doel: Club Sam. De eerste activiteit was de 
spaaractie ’50 jaar keukengeheimen.Er zijn in totaal 405 albums verkocht voor één 
euro per stuk. Dit bedrag is vervolgens verdubbeld door het Jan Linders Fonds. 
 
Jan Linders supermarkten bestaat in 2013 50 jaar. In het kader van dit jubileum is 
het Jan Linders Fonds opgericht. De teller staat op dit moment al op 86.254 euro 
en dit is pas het begin.  

Kinderen van Club Sam blij met de donatie van Jan Linders.



  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIENSTEN EN INFORMATIE 11-03-2013

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

www.twitter.com/deronddelinde

Laatste
Nieuws?

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

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

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.

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

2013

12 tot 21 juli

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

WIJ vERhUREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

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

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

tE koop: Nieuwe aard-
appels. Verse eieren. Haard- 
en kachelhout, eiken, een 
volle kruiwagen voor € 10,- 
Bij fam. v. Baren, Boord 30, 
tel. 283 62 70.

23 JUNI vLooIEN-
MARkt Sporthal Tivoli, 
Geert Grootestraat, Eind-
hoven. 80 kramen. 9-16 
uur.06-20299824.

Ondervind het gemak van 
de audicien aan huis. Gra-
tis hoortesten en afstel-
len van hoortoestellen 
door StAr-geregistreerde 
audiciens: www.tonen-
hoortechniek.nl

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

Thom	  Boot	  RLP®	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

Workshop	  
Je	  Geld	  of	  Je	  Leven	  
Een	  proeverij	  van	  LifePlanning	  

	  
	  

Woensdag	  26	  juni	  2013	  om	  19:00	  uur	  
Locatie:	  Boordhuys	  in	  Nuenen	  

Inschrijven:	  info@thomorrow.nu	  

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

Kreeftenfestival
Op zondag 30 juni en maandag 1 juli organiseert Olijf 

een kreeftenfestival.

Omstreeks 19.00 uur wordt u verwacht bij Olijf, 

alwaar wij u zullen verwennen met een 5 gangen 

kreeftenmenu, inclusief 5 bijpassende glazen wijn. 

De kosten bedragen € 75,00 per persoon.

Daarnaast kunt u ook genieten van onze gerechten 

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

Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen.

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

piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

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

EINDELIJk DE op-
LoSSING vooR kALk 
o f  S c h I M M E L N A -
GELS!! Met de FOX III La-
ser. Geen medicijnen  of 
smeersels meer nodig! As. 
za 22 juni RTL4, bij ‘Wist je 
dat?’. INStItUUt ZIL-
vERSchooN Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.instituut-
zilverschoon.nl. 

Zaterdag 22 juni as. 13.00-
17.00 uur open dag Insti-
tuut  Zilverschoon  voor 
alle informatie en adviezen.
Cosmetisch arts aanwezig 
voor gratis consulten( Bo-
tox, injectables).
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Jeroen van Keulen beroepsmuzikant     
na ‘Nuenense highlights’

Een zaal platspelen dat ligt de Nuenen-
se trompettist als geen ander. Nuenen 
kent Jeroen al jaren als muzikant in 
zo’n beetje alle orkesten. Normaal de 
bescheidenheid zelf, maar eenmaal op 
het podium ontpopt hij zich als bluf-
fende highblower: hoog, hard én muzi-
kaal. Ook deze zaal in Arnhem kreeg 
Jeroen eenvoudig mee. Dat was op zich 
niet zo’n kunst, want die zaal bestond 
voornamelijk uit een grote schare fa-
milie, vrienden, bekenden, dus met 
een hoog Nuenens gehalte. Maar dit 
optreden was er niet zomaar een; geen 
demonstratie of vrijblijvend concert. 
Het is voor eindexamenkandidaten 
wel degelijk “erop of eronder”. Jeroen 
beef daar ogenschijnlijk nuchter on-
der. Gewoon lekker genieten en mu-
ziek maken. 

Het Nuenense gehalte was ook op het 
podium groot. Naast een professione-
le gitarist en pianist zat daar voor het 
eerst in de geschiedenis van Artez Jazz 
en Pop een heuse brassband. De Voor-
uitgang uit Nuenen, een orkest met al-
leen koperklanken die daarmee erg 
dicht bij de basis komt van wat de pas-
sie van Jeroen geworden is: koper 
blaasmuziek! Samen vertolkten zij 

nummers die in veel gevallen door de 
eindexamenkandidaat herschreven 
werden of op zijn minst een tikje extra 
swing meekregen. Hymn of the High-
lands, Children of Sanchez, Windows 
of the World bleken allemaal voltref-
fers.

De Nuenense inbreng werd compleet 
door Lise Verheijden. Haar zang en de 
trompetklanken van Jeroen gaven aan 
“Italia” van Andrea Bocelli en Chris 
Botti weer een andere dimensie. De 
surprise-act deed ook wat die moest 
doen, namelijk iedereen verbazen! 
Niemand minder dan Gerard van 
Maasakkers  gaf blijk van zijn waarde-

Vanaf 17 juni heeft de regio Eindhoven een Europese primeur in het openbaar 
vervoer. Er rijden dan als proef twee bussen met een heel schone zuinige motor 
door innovatieve gasmotortechnologie van NONOX op vloeibaar biogas (Li-
quified Bio Gas, LBG). Om de innovatieve technologie in de praktijk te testen, 
rijden de bussen anderhalf jaar in de regio Eindhoven in de dienstregeling van 
Hermes. De bussen zijn herkenbaar aan speciale bestickering.

Zijn carrière als beroepsmuzikant gaat nu pas echt beginnen. Maar al tij-
dens het afstudeerconcert sprak Jeroen van Keulen van een muzikaal hoog-
tepunt.  En daar was de examencommissie van Artez het helemaal mee eens. 
“Een en al highlights, authentiek, mooi van toon, puur  en dicht bij de basis”. 
Het eindoptreden op vrijdag 14 juni was goed voor het diploma Jazz en Pop 
aan het conservatorium in Arnhem.

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 25

2013

1.  2. 3.

ring voor de jonge musicus. In zijn 
aankondiging memoreerde Gerard al 
uitvoerig dat het talent Jeroen zelfs 
kan switchen tussen optredens voor 
karnaval en een uitvaart. In het beken-
de “Cis Verdonk” was het de uitdaging 
van Jeroen om zijn docent Angelo 
Verploegen op de bugel  te evenaren. 
Toen verbaasde het inmiddels nie-
mand meer dat hij ook die fluwelen 
bugelklanken beheerste. 

Aan het einde van zijn show “Houdoe 
he” kon onze Nuenenaar nog twee 
keer ontroeren. Het nummer “some-
where over the rainbow” werd erg ge-
voelig gespeeld, een regelrechte tra-
nentrekker. En dan tenslotte –met het 
diploma op zak- op het podium je 
vriendin ten huwelijk vragen … Wat 
zou het mooi zijn als Nuenen in de na-
bije toekomst een stuk van dit concert 
zou kunnen meemaken. Jeroen laat 
sowieso snel weer van zich horen.

Jeroen van Keulen in opperste 
concentratie tijdens zijn examen

Jeroen van Keulen met een verrassend 
optreden met  Brassband de Vooruitgang 

en Gerard van Maasakkers.

Vermijd de 
eikenprocessierups 
en voorkom 
klachten 
De eikenprocessierups is weer gesigna-
leerd! Deze behaarde rupsen zitten in de 
maanden mei, juni, juli en augustus in 
een groot aantal eikenbomen. Eikenbo-
men met eikenprocessierupsen zijn te 
herkennen aan de nesten op de stam-
men en takken: dichte spinsels van ver-
vellingshuidjes, met brandharen en uit-
werpselen. Raak deze niet aan. Na 
contact met de brandharen kunnen 
klachten ontstaan zoals jeuk, huiduit-
slag, irritatie aan de ogen of aan de 
luchtwegen. Zorg bij een bezoek aan een 
(natuur-)gebied met eikenprocessierup-
sen voor goede bedekking van de hals, 
armen en benen. Als u toch in contact 
bent gekomen met de brandharen, ga 
dan niet krabben of wrijven, maar strip 
de huid met plakband en was of spoel de 
huid of ogen goed met water. De klach-
ten verdwijnen normaalgesproken bin-
nen twee weken. Neem bij ernstige 
klachten contact op met uw huisarts.
Wanneer u (nesten) eikenprocessierup-
sen in uw omgeving ziet, neem dan con-
tact op met uw gemeente. De gemeente 
kan wanneer nodig bestrijdingsmaatre-
gelen nemen.

Meer informatie op www.ggdbzo.nl 
of www.rivm.nl.

Zonnebloemuitje voor de vrijwilligers

Zonnebloemen doen het goed 
bij zonnig weer 
Op woensdag 5 juni gingen de Nuenense vrijwilligers van de Zonnebloem zelf 
op pad. Op de fiets deze keer. Op een stralende dag zochten zo’n 30 vrijwilligers 
elkaar op bij het vertrekpunt op het Vincent van Goghplein. Daar werden de 
routebeschrijvingen uitgedeeld en vertrok de groep met Germieke en Rens in 
de kopgroep richting Genneper Parken. Daar vertelden twee gidsen de groep al 
wandelend een boeiend verhaal over het ontstaan en het onderhoud van de 
Genneper Parken, de groene long van Eindhoven. Daarnaast was er volop gele-
genheid om gezellig met elkaar van gedachten te wisselen. Bij koffie, thee of ap-
peltaart. Bij terugkomst in Nuenen verraste voorzitter Marijke Moviat de vrij-
willigers op de Dorpswerkplaats nog eens op een drankje en een warm/koud 
buffet. Al met al een leuk initiatief, waarbij nieuwe contacten werden gelegd en 
oude verstevigd. Sommige vrijwilligers moesten echter al vroeger weg. Want zij 
liepen afsluitend nog de avondvierdaagse met de bejaarden.

De vrijwilligers van de Zonnebloem worden verrast met een warm/koud buffet.

Ingezonden brieven
Treuren om een treurwilg
Aan het water op de kruising van de Meierijlaan en de Geldropsedijk staat al ja-
ren een prachtige treurwilg te stralen.
Onlangs bespeurde ik geen enkel blaadje aan deze boom, geen enkel stukje groen 
dat op het punt stond van ontspruiten, alleen kale takken, terwijl de overige bo-
men er omheen volledig in het groen stonden. Verleden jaar gloorde hij nog volop. 
Een zieke treurwilg?

Bij de gemeente was men erkentelijk voor de genomen moeite om dit te melden en 
een deskundige zou snel komen kijken.  
Helaas, op maandagochtend hoorde ik het heftig geluid van zeer zwaar zaagwerk 
en toen ik ging kijken vernam ik, hoe jammer, dat de boom volledig dood was en 
moest worden geveld. Het was in no time geregeld en de gemeente heeft de plek 
keurig opgeruimd weer achter gelaten. Je zou al haast niet meer kunnen begrijpen 
dat er zo’n massieve treurwilg gestaan had. 
Treuren om een treurwilg, alleen een stompje is er nog van over.

Yvonnen Becx

Restant gevelde treurwilg.

Citaat van de Week

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

‘Wij zijn wat we voorgeven te zijn, dus moeten we 
voorzichtig zijn met wat we voorgeven te zijn.’

Kurt Vonnegut – schrijver, 
schilder (1922-2007)

'Met de   
kerken aan tafel'
 
Op zondag 23 juni wordt in het 
Park in Nuenen ‘Met de kerken aan 
tafel’ georganiseerd. De Protestant-
se Gemeente Nuenen en de R.K.- 
parochie Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten willen dan gedenken 
dat ze al lange tijd intensief met 
elkaar samenwerken. Ze willen dat 
samen vieren met de inwoners van 
Nuenen c.a. die zich met hen ver-
bonden voelen of met hen sympa-
thiseren. 

De inwendige mens wordt daarbij niet 
vergeten. Er zullen broodjes, krenten-
bollen, fruit, koffie, thee en frisdrank 
op tafels gereed staan. Voor zitgele-
genheid wordt gezorgd. ‘Met de ker-
ken aan tafel’ wordt gehouden van 
12.00 tot 14.00 uur. U bent van harte 
welkom. Mochten de weersomstan-
digheden daartoe dwingen dan wordt 
uitgeweken naar de Clemenskerk. 
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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

Vrijdag 21 juni
17.00 uur Hollandse Nieuwe Festijn

Auberge Vincent
20.00 uur Kienen, Vrouwenvereniging

Dorpshuis in Lieshout

Zondag 23 juni
15.30 uur 

Doorkomst van De Handelse Processie 
Centrum Nuenen

Zaterdag 29 juni
13.00-18.00 uur Smeulders=Open, 

Beekstraat 23
14.30 uur 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

Woensdag 19 juni
14.00-16.00 uur 
Rikken en jokeren

Jo van Dijkhof

Zondag 23 juni
11.30 uur tot 16.00 uur kunstenares 

Frans Beelen in Vincentre
12.00-14.00 uur Met de kerken aan tafel

Park Nuenen

Woensdag 26 juni
20.00 uur 

Openbare repetitie Keskedee
Terras Café Schafrath

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12 

11.45 uur-12.45 uur pianomuziek,
Jo van Dijkhof

Zondag 23 juni
15.00 uur Concours Hippique PVN 

Dubbestraat Nuenen
09.30-15.00 Vlooienmarkt

Op De Sluiter, Lieshout

Dinsdag 25 juni
19.45 uur 

 kennismaking Sjoelen 
bij ENSV Dorpswerkplaats

Zondag 30 juni
15.00-17.00 uur 

Sundays with Bart de Win
met Simone Roerade: 

Mrs Hips Auberge Vincent

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 22 juni
09.45 uur 

Doorkomst van De Handelse processie, 
Centrum Nuenen

Maandag 24 juni 
19.00 uur 

IVN-wandeling in De Nieuwe Erven 
vertrek per fiets vanaf Het Klooster

Zaterdag 29 juni
11e Gulbergen Jeugd Open

Gulbergen10.00 uur 5e Dolphin Triathlon 
Nuenen 

Start Laco Strandbad Nuenen

Elke donderdag
12.00-15.00 uur “De Vlinder” 

2e hands kledingwinkel
19.30 uur Bridge Jo van Dijkhof

Zaterdag 22 juni
15.00 uur Concours Hippique PVN 

Dubbestraat Nuenen. 19.30-24.00 uur 
Zomeravondfestival Gerwen. 20.00 uur 

Jongerenkoor Jocanto, Het Klooster

Maandag 24 juni 
20.00 uur 

Openbare bijeenkomst 
Gerwen geeft om zorg, Huysven

Zondag 30 juni
11.00-17.00 

Zomerdag op De Walburg, Boord 64
13.00-18.00 uur 

Smeulders=Open, Beekstraat 23

Opeens
was er nog zo veel te zeggen.
Opeens
was er nog zo veel te vragen.
Opeens
is het te laat.

Na alle fijne jaren die we samen met haar mochten beleven, hebben we toch 
nog onverwacht afscheid moeten nemen van ons moeder en ons oma

Lea van Rooij-Donkers
echtgenote van

Noud van Rooij † 

Zij overleed op 14 juni 2013 in de leeftijd van 78 jaar.

Maarten en Miranda
Melissa
Chantal

Corrianne en Adri
Marnic
Arno
Femke en Erwin

Mieke en Noud
Mike
Joey

Toine en Anita 
Dylana 

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 21 juni om 13.30 uur
in  parochiekerk Sint Clemens, Heuvel 15 te Gerwen. Aansluitend is de 
crematiedienst in de aula van crematorium Heeze, Somerenseweg 120. 
 
U kunt persoonlijk afscheid nemen van Lea in het uitvaartcentrum van DELA, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven, op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl l 

Weekenddiensten
Zaterdag 22 juni 18.30 uur: Woord en 
Communiedienst, volkszang, voor-
ganger pastoraal werker J. Deckers.
Zondag 23 juni 09.30 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger pastor 
S. Kuijpers.
Zondag 23 juni 11.00 uur: Oecumenische 
viering Gast aan tafel, voorgangers dhr. 
P.Flach en pastoraal werker J.Deckers.

Misintenties
Zaterdag 22 juni 18.30 uur: Jo Ren-
ders-Verbruggen en Gerard Renders; 
Pastoor Jan  van Oosterhout; Betsie 
van Kessel-van den Broek; overleden 
familie van Rooswinkel-van Swaaij; 
Maria en Wim van Lieshout-van der 
Meijden.
Zondag 23 juni 09.30 uur: Pastoor Jan 
van Oosterhout.
Zondag 23 juni 11.00 uur: Pastoor Jan 
van Oosterhout; Marinus Bunthof; 

Louis van Tuijl (vanwege verjaardag); 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelingen 
(vanwege verjaardag Lotte ); Brigitte 
Reijnders-Petter (vanwege sterfdag); 
Corrie Schuur-Besters en Kees 
Schuur. 

Mededelingen:
In onze parochie is overleden Mien 
Leers-Vranken, Bilderdijkstraat 15. Wij 
wensen familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van het verlies.

LET OP: opgegeven misintenties 
voor de vakantieperiode
In de zomervakantie is er van 1 juli tot 
en met 11 augustus in de H. Clemens-
kerk in Nuenen-centrum op zaterdag 
géén viering en op zondag maar één 
viering. Deze is om 10.00 uur. We zul-
len alle intenties, zowel opgegeven 
voor 18.30 uur op zaterdag als voor 
09.30 uur en 11.00 uur op zondag, af-
lezen in de ene viering van 10.00 uur.
Als u de opgegeven intentie op een an-
dere dag wilt laten aflezen, wilt u dan 

Ooit zal de herinnering groter zijn dan het gemis…

Ze was zo moe van het vechten om ons los te moeten laten.  
In ons midden is zacht en rustig ingeslapen mijn dierbare vrouw, 

onze lieve, zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Nellie de Greef-van Ravestein
echtgenote van

 

Tiny de Greef
benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 Uden, 13 juli 1928                                                  † Geldrop, 14 juni 2013

Tiny de Greef

Harrie en Els
Inge en Gijs, Daan, Lieke
Lauri
Marloes en Koen

Hanneke en Tiny
Tim en Daniëlle

Rikie en Ed
Anke en Ronnie
Elle

Mickersland 20
5674 RV Gerwen

De avondwake is donderdag 20 juni om 19.00 uur in de St. Clemenskerk 
te Gerwen.  

De plechtige uitvaartmis wordt gehouden op vrijdag 21 juni om 10.30 uur 
in eerdergenoemde kerk. Aansluitend leggen we haar te ruste op het 
parochiekerkhof. 

Mocht u persoonlijk geen uitnodiging hebben ontvangen, 
dan mag u deze aankondiging als zodanig beschouwen.

s.v.p. zelf contact opnemen met het 
parochiesecretariaat om het te veran-
deren: tel. 040-283 1210 of e-mail: pa-
rochienuenen@onsnet.nu Wilt u er 
wel rekening mee houden, dat er ook 
na de vakantie één viering zal zijn op 
zondag. Er is nog overleg gaande over 
het tijdstip van die viering. We hou-
den u op de hoogte.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 23 juni, 11.00 uur. Oecumeni-
sche viering in de H. Clemenskerk. 
Voorgangers: de pastores J. Deckers 
en P. Flach. Er is kindernevendienst. 
Er wordt gecollecteerd voor het Dia-
conaal Centrum Eindhoven. Na af-
loop van deze viering wordt in het 
Park ‘Met de kerken aan tafel’ georga-
niseerd, waarin de langdurige samen-
werking tussen beide kerkgenoot-
schappen centraal staat. Alle 
Nuenenaren zijn van harte welkom 
tussen 12.00 en 14.00 uur!

Voor meer informatie: 
zie onze website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 23 juni, 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorganger pas-
tor F. Groot.

Misintenties
Theo van den Biggelaar; Cato Dek-
kers-Rooijakkers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 23  juni, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorganger 
pastor S.Kuijpers.

Misintenties
Cisca Geven-v.d. Heuvel; Overleden 
fam. Verhagen-Hendriks; Peter Ven-
rooij; Johannes en Wilhelmina Enge-
len-Wouters.

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 20 juni: 17.30 uur Lof; 
18.30 H. Mis, gedachtenis H. Silverius, 
paus en martelaar. 
Vrijdag 21 juni. 07.15 uur H. Mis, H. 
Aloysius van Gonzaga, belijder. 

Zaterdag 22 juni: 08.30 uur H. Mis, H. 
Paulinus, bisschop en belijder. 10.00 
Godsdienstlessen. 
Zondag 23 juni; 10.30 uur gezongen 
Hoogmis; vijfde zondag na Pinksteren. 
Maandag 24 juni; 18.30 uur gezongen 
H. Mis, geboorte van de H. Johannes 
de Doper. 
Dinsdag 25 juni; 18.30 uur H. Mis, H. 
Wilhelmus, abt. 
Woensdag 26 juni. 07.15 uur H. Mis; 
H. Johannes en Paulus, martelaren. 

2013
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Zwemmen

Wandelsport

Voetbal

Paardensport

Wielersport

Tennis
Tenniskampioenen bij    
De Goudhoek in Gerwen
Vorige week werden de clubkampioenschappen gespeeld bij tennisvereniging De 
Goudhoek in Gerwen. Dit alles op de prachtige accommodatie op de vier smash-
court banen en met een splinternieuwe overkapping aan het paviljoen. Het was 
een prachtige week met meestal mooi weer en spannende wedstrijden. De uitslag 
was als volgt: heren enkel 7 : Pascal Engelen; gemengd dubbel 6: Koen Janssen / 
Enith Verhoeven; gemengd dubbel 7 : Pascal Engelen / Miranda Wouters

Concours Hippique Nuenen
Ponyclub Prins Willem Alexander, De Coovelse Menners en Rijvereniging 
St. Clemens hebben sinds kort de handen ineen geslagen en werken samen 
als Paardensport Vereniging Nuenen. Binnen deze samenwerking wordt 
een groots Concours Hippique georganiseerd.

Op het terrein aan de Dubbestraat in 
Nuenen starten op zaterdag 22 juni de 
menners met een dressuur- en vaardig-
heidswedstrijd. Bij de vaardigheids-
wedstrijden is een parcours uitgezet, 
afgebakend met plastic kegels. Op ie-
dere kegel ligt een bal. De menner 
moet zijn span door dit parcours stu-
ren, zonder de balletjes van de kegels af 
te rijden. Een goede test op gehoor-
zaamheid van het paard en stuurmans-
kunst van de menner! Vaardigheids- en 
dressuurwedstrijden worden verreden 
in diverse klassen. De eerste aanspan-
ningen komen om 15.00 uur in de ring. 
Op zondag is het de beurt aan de po-
nyruiters. Vanaf 10.00 uur strijden rui-
ters en amazones om de prijzen in 
dressuur en springen. De wedstrijd telt 
mee als selectie voor kring Eindhoven 
en tevens voor afvaardiging naar de 
Brabantse Kampioenschappen. De 
dressuurruiters rijden op deze dag de 
laatste selectiewedstrijd en de kampi-
oenen van kring Eindhoven zullen op 
gepaste wijze worden gehuldigd. Na af-
loop van de dressuur is er een extra ru-
briek voor Bestgaande Rijpony. Het 
doel is de aanleg van de pony voor de 
dressuur te toetsen. Alle combinaties 

komen gelijktijdig in de ring en worden 
beoordeeld op de onderdelen stap, 
draf, galop, gedragenheid en souplesse 
en algemene indruk (uitstraling, werk-
willigheid, karakter bewegingsmecha-
nisme, exterieur en effect van hulpen). 
Het is zeker de moeite waard dit te aan-
schouwen. In de hoofdring komen de 
springruiters aan start in een prachtig 
opgezet parcours. Om 11 uur klinkt de 
bel voor de 1ste combinatie in de cate-
gorie A klasse B en we sluiten af met 
springsport op het hoogste niveau. Te-
vens wordt op deze dag de Bixie-ru-
briek verreden. De Bixie Vaardigheids-
proeven zijn speciaal voor kinderen 
tussen de 6 en 13 jaar die graag wed-
strijden willen rijden, maar nog niet 
klaar zijn voor de reguliere klassen B-
dressuur of B-springen. Door mee te 
doen aan de Bixie Vaardigheidsproe-
ven raken kinderen op een leuke ma-
nier en spelenderwijs vertrouwd met 
de sport. In Nuenen worden twee Bixie 
onderdelen verreden: een dressuur-
proef en een springproef. Voor de toe-
schouwers is het leuk om een kijkje te 
komen nemen. Kom op 22 of 23 juni 
genieten van mooie paardensport in 
Nuenen.

De 51e 
Kennedymars  
staat voor de deur
Op 6 en 7 juli vindt de 51e editie plaats. 
Het aantal inschrijvingen ligt op dit 
moment ruim 10% hoger dan in de af-
gelopen jaren. Mooi om te zien dat de 
stijgende lijn er weer in zit, zowel voor 
de Kennedymars van 80 km als voor 
het Rondje Someren van 40 km.  
Wandelaars die zich vooraf in willen 
schrijven of hun gereserveerde start-
kaart op willen halen kunnen hiervoor 
terecht op zaterdag 22 en 29 juni. Van 
10.00 uur tot 15.00 uur staat de info-
stand opgesteld op het Wilhelmina-
plein in Someren. U kunt zich hier in-
schrijven voor alle drie de afstanden 
(8, 40 en 80 km.) Daarnaast kunt u 
zich nog inschrijven tot 1 juli via het 
inschrijfformulier op de website 
www.kennedymars.nl  
 

Jaarvergadering 
RKGSV
De jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring van voetbalvereniging RKGSV 
vindt plaats op donderdag 20 juni om 
20.30 uur in de kantine. Alle leden wor-
den hiervoor uitgenodigd.
Tijdens deze vergadering wordt door 
het bestuur verantwoording afgelegd 
aan de leden. Ook worden de beleids-
voornemens voor het komend jaar be-
kend gemaakt. De samenwerking van 
de jeugdafdelingen van de Nederwet-
ten en Gerwen krijgt speciale aandacht. 
Hiervoor is een werkgroep geformeerd.
Daarnaast worden de leden geïnfor-
meerd over van de stand van zaken over 
het subsidie- en accommodatiebeleid 
van de gemeente Nuenen. Er is een 
prognose gemaakt op basis van de 
meest actuele situatie van de gemeente 
Nuenen. Er moeten keuzes worden ge-
maakt, dus is het belangrijk dat zoveel 
mogelijk leden aanwezig zijn. Op 29 ju-
ni wordt er een opknapdag voor het 
sportpark georganiseerd.

 
Een overvol kerkplein in Gerwen afgelopen zondag. Zondag de 16e juni was het 
wielerdorp Gerwen startplaats voor de slotrit van de profkoers Ster ZLM Toer.

Kienen Lieshout
Op 21 juni is het kienen met de Vrou-
wenvereniging in het Dorpshuis aan 
de Grotenhof in Lieshout. De avond 
begint om 20.00 uur en de zaal is vanaf 
19.00 open. Iedereen is van harte wel-
kom. Tot ziens in Het Dorpshuis.

Sjoelen op de Dorpswerkplaats
ENSV betekent de Eerste Nuenense Sjoel Vereniging. Ze bestaat sinds 1985 
en sjoelen doen de leden iedere dinsdagavond vanaf 19.30 uur in de Dorps-
werkplaats. Ze beschikken over 10 sjoelbakken, een dubbel en een mini. Op 
dit moment telt de club 10 leden en ze willen er graag een paar bij. 

Iedere dinsdagavond wordt er een on-
derlinge competitie gespeeld. Twee ron-
des van 10 bakken. Een ronde duurt 
ruim een uur. "Maar één ronde meedoen 
kan ook", vertelt Mien Janssen. Inmid-
dels drie jaar actief bij de groep." Het 
leuke is dat je op verschillende bakken 
speelt, en die hebben allemaal een eigen 
sjoel." Niet iedereen speelt op hetzelfde 
niveau, maar de cracks halen makkelijk 
de 140 en  ook de 148, dit is het maxi-

maal te behalen punten, wordt regelma-
tig genoteerd. Er wordt gespeeld in 
tweetallen, waarbij de ervaren spelers de 
minder ervaren spelers  ook  coachen.

De laatste  sjoelavond voor de vakantie 
is op dinsdag 25 juni. Daarna begint het 
weer op 3 september. Belangstellenden 
zijn van harte uitgenodigd om eens mee 
te doen. Inlichtingen bij Mien Janssen, 
tel. 040-2836607 / 06-36372700.

Z&PV Nuenen naar NK Sprint
Afgelopen weekend vond in de Drietip in Nuenen de 3e editie van de van 
Gogh Super Sprint plaats. Deze sprint wedstrijd was voor veel zwemmers 
hun laatste van het seizoen 2012-2013, maar diende tevens als laatste kwa-
lificatie mogelijkheid voor de Nederlandse Kampioenschappen Sprint in 
Heerenveen over 2 weken. De ploeg van Z&PV Nuenen bestaat voor de NK 
sprint uit 9 zwemmers.

Bij de jongens ging de strijd vooral tus-
sen Tobias Geurts en Alain Vogels, 
met uiteindelijke winnaar en daarmee 
4e zwemmer in de estafette Tobias. 
Met 27.45 verbeterde hij zijn persoon-
lijke record tot 27.45 en was daarmee 
precies 0.02 sneller dan Alain. Samen 
met Joris Willems, Joeri Phaff en Tom 
van Leeuwen zal hij op 29 juni aan de 
start verschijnen. Alain zal zijn vizier 
moeten richten op volgend seizoen, 
wanneer hij samen met Joeri en Tobias 
de basis zal vormen voor de jeugd esta-
fette ploeg aangezien Tom en Joris dan 
te oud zijn. 

Bij de dames was het ook zeer span-
nend met Anne Gibbels op jacht naar 
plek 4 in de 4x50m vrijeslag estafette. 
Helaas kon ze haar persoonlijk record 
niet met de 0.02 aanscherpen die ze 
nodig had voor een estafette plek. Ge-
lukkig voor Anne was haar 28.30 van 
de Nederlandse Kampioenschappen 
een week geleden al wel genoeg voor 
een individueel limiet, dus zij mag 
mee naar Heerenveen. De andere in-
dividuele start komt op naam van 
Femke Hendrikx, ook zij wist zich eer-
der dit jaar op de 50m vrijeslag te kwa-
lificeren.
Knallende afsluiting van de 3e van 
Gogh Super Sprint was de 25m vrijes-
lag voor dames en heren. Dit snelle 
nummer levert altijd spectaculaire ra-
ces op. Bij de heren ging de overwin-
ning in 11.52 seconden naar Sven Kar-
dol, bij de dames was het Femke 
Hendrikx die in 12.68 als eerste aan-
tikte.

Komend weekend zullen 4 zwemmers 
van Z&PV Nuenen aan de start ver-
schijnen bij de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen in Utrecht, waar-
na de NK sprint en Jaargangfinale in 
Dordrecht het weekend erna de afslui-
ting van het seizoen vormen.

Voorste rij van links naar rechts Pascal, Doreen, Frank, Koen en Ronald. Achterste 
rij Ray, Miranda, Marianne en Enith.

Met toprenners als Lars Boom, André Greipel, Mark 
Cavendish, Theo Bos, Allessandro Ballan en Marcel Kit-
tel. Renners die eind juni aan de start staan bij de 100ste 
Tour de France en daar strijden voor een etappezege.

Handtekeningenjagers van jong tot oud, toerrijders 
met en zonder dikke buiken, materiaaldeskundigen 
en gewoon wielersupporters bevolkten het kerk-
plein in Gerwen.     

Mark Cavendish zet handtekening 
op gele trui. (foto Cees van Keulen) 

Veel publiek in  Gerwen bij de start. 
(foto Cees van Keulen)

Geen 
inloopochtend 
Kiekeboe vanwege 
zomervakantie
Van dinsdag 25 juni tot en met dins-
dag 6 augustus 2013 is er geen Kie-
keboe vanwege de zomervakantie. 

We zien jullie graag terug op dinsdag 
13 augustus om 09.30 uur. In ruimte 
`de Otters’ van Kids Society Erica, 
gebouw ̀ Dassenburcht’, aan de Jacob 
Catsstraat 1-3 te Nuenen. Kiekeboe 
is bedoeld voor kindjes van 0 tot 4 
jaar. Er staat iedere week ander 
speelgoed klaar en er is ruimte voor 
knutselen, verven, muziek maken 
enz. Voor de (groot)ouders/verzorg-
ers is er een lekker kopje thee of kof-
fie. En is er mogelijkheid met andere 
ouders of gastvrouwen te praten 
over bijvoorbeeld opvoeding. Ook 
komt eens per maand de wijkver-
pleegkundige van het consultatie-
bureau. 

Voor meer informatie:
www.kiekeboenuenen.blogspot.nl 

Kleurrijke rennerskaravaan trekt veel volk
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Maak een afspraak met Dominique Michiels via (06) 51 35 69 43 of dmichiels@wooninc.nl.
Of kijk voor meer informatie over deze nieuwe 59 appartementen op www.hureninbrabantia.nl.
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