
www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

D
ez

e w
ee

k:

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. 

Daarna is het om 11.15 uur en 12.00 
uur de beurt aan de atleten voor de 
kwart triathlon (1 km zwemmen, 43 
km fietsen, 10 km lopen), die over 2 
startseries worden verdeeld. Als laat-
ste komen de kwart trio’s in actie,  
deze starten om 12.05 uur.

Het strijdtoneel van de triathlon con-
centreert zich op 2 locaties. Het 
zwemmen en de wissel naar het fiet-
sen vindt plaats in het Strandbad Nu-
enen. Het fietsparcours bestaat uit een 
aantal rondes over de Europalaan en 
langs het Park in het centrum. De wis-
sel van fietsen naar lopen vindt plaats 
op het parkeerterrein bij de Smidse 
(tegenover de C-1000). Van daaruit lo-
pen de atleten weer richting het Park, 
waarna ze één of meerdere loopron-
des via de Berg en langs het gemeente-
huis moeten afleggen. De finish is in 
het Park. Dit is een prima locatie om 
de gehele wedstrijd te volgen. Meer 
informatie www.triathlonnuenen.nl. 
Inschrijven is niet meer mogelijk.
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Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

Hamburgers
4 halen, 

3 betalen!

Opnieuw Poolse kinderen in 
gastgezinnen in Nuenen

ondag 30 juni om ongeveer 08.00 uur arriveren 13 Poolse kinde-
ren (7 meisjes en 6 jongens) en hun begeleidsters Ola Piechowicz 
en Roswita Krywalska voor een welkome vakantie van twee weken 
in Nuenen. Zij hebben er dan een busreis op zitten van zo’n 18 uur.

Aardbeien anders bij de kweker                              
De zomer lijkt nu echt zijn best te gaan doen. Samen met Private Dining “De 
Bokkesprong” in Nuenen is er de mogelijkheid om de grote veelzijdigheid van 
aardbeien te proeven. Dat kan in de vorm van een High Tea.

Er wordt begonnen met een glas Prosecco met een bijzondere aardbei-amuse. 
Vervolgens de hartige kant van de aardbei. Hierna volgt een kennismaking met 
diverse zoete gerechtjes. Uiteraard begeleid door thee of koffie.
Dit alles vindt plaats op zondag 7 juli van 14.00 - 16.00 uur in en rond de kassen 
van Kwekerij Jansen aan het Boord 14 in Nuenen.  De deelname is beperkt, dus 
boek snel. Aanmelden via: info@kwekerij-jansen.nl
Meer informatie: 
Kwekerij Jansen, Boord 14, 5674 ND Nuenen. Tel: 2837418.

Vijfde Dolphin Triathlon Nuenen
Op zondag 30 juni vindt alweer de vijfde editie plaats van de Dolphin Tria-
thlon Nuenen. In de vorige edities stonden er iedere keer zo’n 550 atleten 
van alle leeftijden aan de start. En ook dit jaar verwacht de organisatie dat 
alle startseries weer volgeboekt zijn.

De aftrap voor de Dolphin Triathlon 
Nuenen wordt gegeven door de scho-
lieren van de Nuenense basisscholen, 
die samen met hun ouders mee kun-
nen doen aan de Kids Society Erica 
scholieren/ouder triathlon. Vervol-
gens starten de jonge atleten (t/m 14 
jaar) van het jeugd- en juniorencircuit 
en om 10.45 uur de eerste volwasse-
nen. De volwassenen doen een achtste 
triathlon, waarbij 500m gezwommen, 
23 km gefietst en 5 km hard gelopen 
wordt. Om 10.50 uur starten de trio’s. 
Hierbij nemen 3 deelnemers ieder een 
onderdeel voor zijn of haar rekening. 

In Nuenen zijn extra handen nodig!
Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel mensen denken aan een rolstoel en een 
spierziekte. De chronische ziekte, die het zenuwstelsel aantast, komt maar 
moeilijk van vooroordelen af. Tijd voor actie! 

Aan zo’n reis gaat de nodige voorberei-
ding vooraf. Op 11 juni vond in Pilcho-
wice de laatste bespreking met ouders 
en kinderen plaats. Een delegatie van het 
Stichtingsbestuur was daarbij aanwezig 
(zie foto). De kinderen en begeleidsters 

zijn in Nuenen te gast bij 9 gastgezin-
nen. Ook dit jaar heeft de activiteiten-
commissie, dankzij de bereidwillige 
medewerking van vele sponsoren, weer 
gezorgd voor een attractief en afwisse-
lend programma voor de kinderen.

Volgend jaar viert de Stichting `Poolse 
kinderen in Nuenen’ haar vijfentwin-
tigjarig bestaan. Dit jaar (2013) is het 
de 24ste zomervakantie dat de stich-
ting Poolse kinderen uit Pilchowice 
(en omgeving) naar Nuenen laat ko-
men en hen een fijn vakantieprogram-
ma aanbiedt. Dit betekent dat de 
stichting volgend jaar haar vijf en twin-
tigste jaar ingaat.

Het ligt in de planning dat ook in dat 
‘zilveren’ jaar weer Poolse kinderen tij-
dens de zomervakantie twee weken 
naar Nuenen komen. Aan het vijfen-
twintigjarig bestaan zal op gepaste 
wijze aandacht worden besteed.

De start van het onderdeel zwemmen 
bij een eerdere versie van de triathlon.

Gewijzigde 
openingstijden van 
Het Klooster in de 
zomerperiode
 
NUENEN - Het Klooster sluit vanwege 
de zomer voor vier weken de deuren. 
Vanaf zaterdag 6 juli tot en met zondag 4 
augustus zal Het Klooster volledig geslo-
ten zijn. Vanaf maandag 5 augustus zal 
Het Klooster weer geopend zijn en toe-
gankelijk voor alle bezoekers. De ope-
ningstijden van Het Klooster zijn dan 
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 
uur tot 17.00 uur.
De kaartverkoop van het theater is twee 
maanden gesloten tijdens de zomer, na-
melijk vanaf maandag 1 juli tot maandag 
2 september. Kaarten bestellen kan dan 
via de website: www.hetklooster.org. 
Vanaf 2 september staan de dames van 
de kaartverkoop weer klaar van 13.30 
uur tot 17.30 uur en zijn telefonisch te 
bereiken op het telefoonnummer 040 – 
284 33 99.
Vanaf maandag 2 september gelden weer 
alle normale openingstijden, waarbij Het 
Klooster van maandag tot en met vrijdag 
geopend zal zijn van 8.30 uur tot 23.00 
uur. En in het weekend alleen bij festivi-
teiten en evenementen. De kaartverkoop 
zal vanaf 2 september dan dus ook weer 
van maandag tot en met vrijdag geopend 
zijn van 13.30 uur tot 17.30 uur en een 
uur voor aanvang van de voorstellingen.

In november wordt de MS Collecte 
met zo’n 76 collectanten in Nuenen 

vorm van MS is `relapsing remitting’, 
dat betekent dat er wel periodes zijn 
waarin je minder kunt, maar dat dat 
ook weer verbetert. De oorzaak van 
MS is nog steeds onduidelijk. Geld 
voor voorlichting, ondersteuning van 
mensen met MS en onderzoek is zo 
ontzettend belangrijk.” Hiervoor wor-
den extra handen gezocht ook in Nue-
nen. “Het zou mooi zijn als we 
daadwerkelijk bij elke voordeur kun-
nen aanbellen.“ Aanmelden kan via 
pamela@nationaalmsfonds.nl of via 
010-5919839. 
De collecteweek is van 18-23 november.
Voor meer informatie: 
www.nationaalmsfonds.nl 

Bo (4) belt aan tijdens zijn eerste col-
lecte voor het MS Fonds.Vlooienmarkt 

Scouting Panta Rhei
De voorbereidingen voor de vlooien-
markt bij Scouting Panta Rhei zijn in-
middels in volle gang. Veertien en 
vijftien september is het weer zover. 
Op de beide zaterdagen voorafgaand 
aan de vlooienmarkt gaat Panta Rhei 
langs de deur om gebruikte spullen op 
te halen in Nuenen. 

Meer informatie over de vlooienmarkt 
staat vanaf medio augustus in het 
weekblad, of kijk op: 
www.scoutingpantarhei.nl.

georganiseerd. “Wij zijn dolblij met 
dit aantal collectanten! Maar om bij 
iedere voordeur aan te bellen, zijn er 
zeker 100 collectanten nodig”, zegt Pa-
mela Zaat, coördinator bij het MS 
Fonds. Pamela is sinds 2006 actief 
voor het Nationaal MS Fonds en is 
landelijk verantwoordelijk voor de or-
ganisatie van de MS Collecte. “Als ie-
mand de diagnose MS krijgt, ben je in 
het begin vooral bang. Veel mensen 
denken nog dat je dan altijd in een rol-
stoel komt. De meest voorkomende 

Optreden Dameskoor “Enode” 
Zaterdag 29 juni om 14.30 uur verzorgt het Dameskoor “Enode” een gezellige 
middag in het Jo van Dijkhof. Onder deskundige begeleiding van hun dirigente 
Eva Wiselius en met muzikale ondersteuning van Marianne v.d. Griendt-Spreeu-
wenberg, brengen ze voor de tweede maal hun nieuwe repertoire ten gehore.

De eerste keer was in het Carat-paviljoen 
in Helmond. Onder een stralende blauwe 
lucht, lieten de dames vol trots het resul-
taat van hun inspanning horen! Dat le-
verde een daverend applaus op. De 
organisator van de Carat-concerten kwam 

met het volgende compliment: “Als alles 
zo goed zou zijn in Nuenen, dan hadden 
ze daar geen klagen!” Omdat niet iedereen 
in staat was om naar Helmond te komen, 
ditmaal in ons eigen vertrouwde Nuenen. 
U bent allemaal van harte welkom.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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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 t/m 29 juni 2013 wordt gecollecteerd door Maag 
Lever Darm Stichting.

VERKEER
Werkzaamheden Gerwenseweg

In het kader van het Integrale Dorps Ontwikkelings Plan (IDOP) is de 
Gerwenseweg in Gerwen in 2012 gereconstrueerd en nu ook daad-
werkelijk ingericht als 30 km-zone. Door een communicatiefout is de 
fietsoversteekplaats nabij huisnummer 14 niet als een plateau aange-
legd. Dit wordt nu alsnog uitgevoerd.

Vanaf maandag 1 juli a.s. start de aannemer met de werkzaamheden. 
Deze nemen naar verwachting 1 week in beslag. Gedurende deze week 
worden ook enkele andere werkzaamheden aan de Gerwenseweg 
uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden is de Gerwenseweg ter plaat-
se van de fietsoversteekplaats voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. 
Het verkeer wordt omgeleid via de Smits van Oyenlaan en de Moor-
vensedijk.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum 
via telefoonnummer (040) 263 16 99.

Asfaltonderhoud 2013
Een aantal keren per jaar worden werkzaamheden verricht aan de 
asfaltwegen binnen de gemeente Nuenen. Maandag 1 juli wordt hier-
mee gestart op de Geldropsedijk tussen rotonde Collse Hoefdijk en 
Refelingse Heide. Het verkeer wordt omgeleid via de Europalaan en 
de Smits van Oyenlaan. Dit wordt aangegeven door middel van om-
leidingsborden.

Op 9 juli wordt aan de Lieshoutseweg en de Smits van Oyenlaan on-
derhoud gepleegd. De Lieshoutseweg is vanaf de Bosweg tot aan de 
Moorvensedijk geheel afgesloten. De Smits van Oyenlaan is vanaf de 
komgrens van Nuenen tot en met de kruising Laan van Nuenhem af-
gesloten. Het verkeer wordt omgeleid middels omleidingsborden.

Wij proberen overlast natuurlijk zoveel mogelijk te beperken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum 
via telefoonnummer (040) 2 631 631.

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 

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. 

VOORONTWERP-bESTEMMINGSPLAN 
‘OUDE LANDEN 2013’; GEMEENTE 
NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat zij het voorontwerp-bestemmingsplan Oude Landen 2013 
hebben voorbereid. Het plangebied van dit voorontwerp-bestem-
mingsplan wordt begrensd door de Oude Landen, de Beekstraat, de 
A270 en de Smits van Oyenlaan, inclusief het project Boschhoeve.

Het bestemmingsplan
Het nieuwe bestemmingsplan Oude Landen 2013 betreft een conser-
verend (beheersmatig) bestemmingsplan. Uitgangspunt van het plan 
is een actualisering van de bestaande en op grond van het nog gel-
dende bestemmingsplan mogelijke situatie. Ingrijpende nieuwe ont-
wikkelingen zijn in het plan niet meegenomen.

Ter inzage leggen
Het voorontwerp-bestemmingsplan Oude Landen 2013 ligt met ingang 
van 28 juni 2013 gedurende zes weken op het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een ieder ter inzage. Het voorontwerp-
bestemmingsplan kan op het gemeentehuis worden ingezien bij de 
balie Wonen en Openbare Ruimte.
Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke site www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Inloopavond
Op dinsdag 2 juli 2013 is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond 
in de commissiekamer van het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 
2 te Nuenen. Op die avond kan een ieder zich (laten) informeren over 
het plan en is er tevens gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Reactie
Binnen de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk of 
mondeling een reactie naar voren brengen. Een schriftelijke reactie 
dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Nuenen, postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend; van 28 juni tot 
en met 9 juli 2013 en van 5 augustus tot en met 8 augustus 2013 bij 
de heer G.J. Andriessen (040-2631648) en van 10 juli 2012 tot en met 
2 augustus 2013 bij mevrouw K. Schoof (040-2631647) van de afde-
ling Ontwikkeling.

Nuenen, 27 juni 2013.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

ontvangen voor:

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 17/06/2013 N-HZ-2013-0071 Weverstraat 16 Plaatsen spanframe  
    met handelsreclame

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:	Werkgroep	MOV	van	Parochie	Nuenen	en	Ambtsgroep	

ZWO van Prot. Gemeente Nuenen voor het organiseren van we-
reldmarkt Nuenen op 22 september 2013 in het Park in het centrum 
van Nuenen;

•	 Aanvrager:	Stichting	Fontys	Hogescholen	Eindhoven	 voor	 twee	
overnachtingen op het braakliggende terrein aan de Pastoorsmast 
ter hoogte van het scoutinggebouw in de periode van 19 tot en 
met 21 augustus 2013 i.v.m. een introductieweek voor de studen-
ten van de opleiding verpleegkunde.

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 omgevingsvergunning verleend 
voor:

Datum Dossiernr. bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 

18/06/	 N-HZ-2013-	 Mgr	Frenken-	 (Ver)bouwen		 Verhogen	 18/06/	
2013 0044 straat 49 bouwwerk hellend 2013
   Gebruik gronden  dak en   
   of bouwwerken  plaatsen   
   in strijd met  twee   
   bestemmingsplan dakkapellen   

besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Stichting	Jeugd	en	Jongerenactiviteiten	Gerwen	zijn	vergun-

ningen en ontheffingen verleend voor het organiseren van een 
kindervakantieweek in de periode van 31 juli 2013 tot en met 2 
augustus 2013 op een perceel aan de Huikert naast De Huikert 35 
(verzenddatum 19 juni 2013);

•	 aan	drumfanfare	“Jong	Leven”	Gerwen	zijn	vergunning	en	onthef-
fingen verleend voor het organiseren van een vlooienmarkt op 
zondag 25 augustus 2013 op het Heuvelplein in Gerwen (verzend-
datum 19 juni 2013);

•	 aan	Exploitatiemaatschappij	Het	Klooster	Nuenen	B.V.	is	een	ont-
heffing verleend voor het schenken van zwakalcoholhoudende 
dranken op het uitgebreide terras tijdens de triathlon op zondag 
30 juni 2013 (verzenddatum 20 juni 2013);

•	 aan	de	organisatie	van	EMK	Voetbaldagen	is	een	vergunning	ver-
leend voor het organiseren van EMK Voetbaldagen op 7 en 8 au-
gustus 2013 op het parkeerterrein van voetbalvereniging EMK aan 
Wettenseind (verzenddatum 21 juni 2013);

•	 aan	de	heer	Vogels	(Traiteur	Francisco)	is	een	vergunning	verleend	
voor de uitoefening van het horecabedrijf in het pand Berg 32A 
(verzenddatum 21 juni 2013).

SERVICEPUNT
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, telefoonnummer: (040) 283 16 75.
Inloop: op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 
uur.
•	 spreekuur	consulenten:	09.00	tot	11.00	uur
•	 telefonische	bereikbaarheid	balie:	08.30	tot	16.00	uur

Vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende 
website: www.nuenen.nl

VERVOLG ELDERS IN DIT bLAD

30 juni Wandeltocht in Lieshout
Elk jaar wordt op de laatste zondag van juni de jaarlijkse RCL wandeltocht gelopen. De 
tocht staat inmiddels bekend om zijn fraaie routes met veel variatie. De combinatie 
van mooie stukken onverhard en rustige asfaltweggetjes wordt door velen erg gewaar-
deerd. Die traditie zal worden voortgezet bij het uitzetten van een geheel nieuwe rou-
te. Houd je van wandelen in een groene omgeving, hou dan deze datum vrij.

De tocht is geschikt als laatste training voor de Kennedymars in Someren en natuurlijk 
als training voor de Nijmeegse 4-daagse. Twee evenementen waar ook RCL al jaren aan 
meedoet. Ook de gelegenheidswandelaar komt hier goed aan zijn trekken. 

Naast de ‘standaard’ routes van 10 tot en met 40 km is er dit jaar een speciale extra route 
van 5 km vanwege het 25-jarig jubileum van RCL. De routes worden volledig aangegeven 
en daarnaast ontvangt elke deelnemer een routebeschrijving. Start is bij de RCL accom-
modatie, aan de weg Lieshout – Mariahout.
Zowel bij de start/finish locatie als onderweg is er gelegenheid voor een kop koffie, een 
kop soep e.d. in ruil voor een kleine vergoeding. Voor de routes vanaf 20 km afstand is er 
een grote rustpost met uitgebreid assortiment en toiletten. Ook zal er op de grote rust-
post EHBO aanwezig zijn voor het geval dat nodig is. Verder is er voor alle afstanden nog 
een kleinere rustpost ingericht in het laatste deel van de route. 

Inschrijfkosten voor de afstanden 10 tot en met 40 km zijn € 2,50 p.p. en NWB / KNBLO 
leden krijgen € 0,50 korting. Tot 12 jaar is het inschrijfgeld € 0,50. 
Meer informatie is te vinden op de website www.runnersclublieshout.nl. 

Club Sam viert feest in De Kievit
Met dank aan de Lions Club Nuenen krijgt Club Sam in september een spet-
terend feest in de nieuwe speeltuin De Kievit. De opbrengst van het Lions 
‘Hollandse Nieuwe’ Festijn was de aanleiding. 

Drie vertegenwoordigers van club Sam ontvangen de cheque voor een vet feest in De Kievit.

De nieuwe haringen smaakten weer uit-
stekend op vrijdag 21 juni bij de Lions 
die te gast waren in Auberge Vincent.. 
Nadat de haringvissers hadden besloten 
om 2 weken later te gaan vissen vanwe-
ge het koude voorjaar, was de haring 
volgens de kenners nu wel ‘vet’ genoeg. 

Naast de vette haring was er ook een 
vette opbrengst. Dit keer voor Club 
Sam, een Nuenense activiteitenclub 
voor thuiswonende kinderen met een 
beperking. Iedere week organiseren 
vrijwilligers activiteiten voor deze kin-
deren. In september wordt dat een feest 
in De Kievit. Spelen, zwemmen, 
schminken, loungen, BBQ en disco, het 
is er allemaal.
De Kievit is die avond alleen voor Club 
Sam geopend. Eerder dit jaar kreeg De 
Kievit steun van de Lions. “Door een 
slimme samenwerking van deze drie or-
ganisaties gaat het vast en zeker een 
heel vet feest worden”, zegt Lawrence 
van Hevelingen namens de Lions Club 
Nuenen. 



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: 28 & 29 juNi: 
Holl. Bloemkool, per stuk  ..........0,89
Holl. Spitskool, hele kilo  ..............0,69
champignons, per bakje  ...............0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 1 juli:

Holl. Bospeen, per bos  .................0,99
DiNSDag 2 juli:

Savooiekool, panklaar 1/2 kilo  ........0,99
WOeNSDag 3 juli:

Verse krieltjes, geschrapt, hele kilo 1,95
DONDerDag 4 juli:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo  .............0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week VaN 28 juNi t/m 4 juli:

minneola, nw.oogst, 7 stuks  .................1,99
Paraguayos, hele kilo  .......................2,49
komkommer/appel/dille-salade, 250 gr. 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks  ....1,99

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

Aanbiedingen KERSVERS
Voor goede Service 

en de beste Kwaliteit!
Verse Varkenshaas Saté
met GRATIS satésaus
100 gram .................................1,75
Tre Colore
“Biefstuk spies”
100 gram ......................................2,25 

Bij 150 gr. Gebr. Rosbief
100 gr. Selderij salade ....GRATIS

Gevulde Paprika
100 gram ......................................1,15
“Sole Mio”
Heerlijke biefstuk, 
zontomaatje, ontbijtspek 
en knoflook 
100 gram ......................................2,30

SPecial

SPecial

SPecial

kOOPje

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

Weekend aanbieding
geldig t/m zaterdag 6 juli

Witte bollen
4 + 2 GRATIS
Eierkoeken
4 + 2 GRATIS

Iedere week het brood 
van de week

Voor or € 1,75

acties geldig van 1 t/m 6 juli

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Deze aanbiedingen zijn ook geldig bij onze bezorger Jan van Tien

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

Bestel nu ook online:
www.slijterijvanlieshout.nl

Johnnie Walker
Red Label

70cl … €15,95
Goblet

Jonge jenever
100cl … €10,95

Guillaume
Rood, wit of rosé

6 flessen voor €37,50
en 3 wijnglazen kado!

Acties geldig tot en met 18 juli

    

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

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

OpRUIMING!
pyjaMa’s
NachtheMdeN
dUsteRs

(pROthese)  BadpakkeN
taNkINI’s
25% kORtING

anita Body “comfort”
B t/m E Cup
van 129,95  134,95

1/2 pRIjs! voor 65,-
anita Bh “safina”
B t/m F Cup
van 52,95  54,95

voor 39,95
In verband met 
onze vakantie zijn 
wij gesloten van 
maandag 17 juni 
t/m 
maandag 8 juli.

Ju
w

el
ie

r

Boordseweg 2, 5671 AS Nuenen, tel 040-2845262

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

Werving & Selectie ■  Uitzenden ■  Payrollen

Elektro ■  Metaal ■  Werktuigbouwkunde ■  Machinebouw

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

MHPD helpt je op weg
naar een baan!

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

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

SBN SBN
Studie Begeleiding Nuenen
Ons bureau richt zich op leerlingen uit het voortgezet onderwijs, 
die behoefte hebben aan:
Huiswerkbegeleiding in kleine groepen met
 aandacht voor leren studeren
Individuele begeleiding voor een of meer vakken
Inlichtingen: 040 - 2836524, postbus 10, 5670 AA Nuenen
www.studiebegeleidingnuenen.nl



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.

TM

Wij gaan verhuizen
Na een hele tijd van voorbereiden en verbouwen gaat 
woningbouwvereniging Helpt Elkander verhuizen. Vanaf 
dinsdag 9 juli aanstaande zijn wij gehuisvest op onze nieuwe 
locatie aan de Vincent van Goghstraat 78 te Nuenen.

In verband met de verhuizing zijn wij 
gesloten op vrijdag 5 en maandag 8 juli 2013, 
maar daarna zijn wij u graag van dienst op 
ons nieuwe adres.

Vincent van Goghstraat 78  |  5671 GZ  Nuenen
telefoon 040 – 283 45 08  |  info@helpt-elkander.nl

www.helpt-elkander.nl

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

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

VOORJAARSVOORDEEL
* VERLAAGD BTW tarief

* GRATIS INSECTENHORREN 

 voor draaikiep ramen

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Vakantiebezorgers
voor Rond de Linde

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

Leuke BijVeRDienste

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen
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Weer 4 Generaties!
Bij de familie Raaijmakers-Vereijken is weer een vierde generatie geboren. Op de foto: 
staand oma Carien Raaijmakers- Vereijken. Zittend superoma Gerda Vereijken 
van Lith (al 83 jaar) en mama Inge Rademakers-Raaijmakers met tussen hen in 
baby Jenna Rademakers, geboren op 29 mei jl.
Het is het 2de jaar op rij dat er in deze familie een 4de generatie geboren is. Van 
harte proficiat!!!

Energie armoede
Duizenden huishoudens hebben niet het geld om naast de huur en de kos-
ten voor levensonderhoud de energierekening te betalen. Vooral ook omdat 
energie alsmaar duurder wordt. De Woonbond, de landelijke vereniging 
van huurders, vraagt aandacht voor het probleem van de energiearmoede.

Ingezonden brieven
Bezuinigingen: moeilijk te begrijpen
Men kan overal zien, horen, lezen... dat in de gemeente Nuenen heel weinig geld be-
schikbaar is... dat de gemeente failliet is... dat er bezuinigd moet worden... toch zie 
ik tegenstrijdige dingen gebeuren. Ik kan het helemaal niet begrijpen:
Aan de ene kant (om een paar voorbeelden te noemen), 
wordt onze bibliotheek bijna ontmanteld (hoe kan geld gespaard worden als de 
eerste verdieping en leeszaal gesloten zijn en als de boeken die men uitleent moeten 
vervoerd worden heen en weer vanaf de achtergrond collectie in Geldrop?),
worden de prijzen van de muzieklessen van de Kunstkwartier in Het Klooster fors 
verhoogd omdat de subsidie van de gemeente veel minder is, 
wordt de onroerendezaakbelasting schandalig verhoogd. 
Aan de andere kant (om een paar voorbeelden te noemen), 
laat de gemeente een kleur boekje afdrukken en het bij ieder adres in Nuenen afle-
veren over regels voor hondenbezitters (deze had de gemeente in de lokale kranten 
kunnen publiceren om geld te besparen; bovendien, wat is het nut ervan als er geen 
agent rondloopt om de boeten op te leggen? want ik zie bijna dagelijks hondenbe-
zitters die zich niet aan de regels houden en toch geen agenten in de buurt), 
laat de gemeente het terrein van de Oude Toren aan de Tomakker opknappen en 
nu kunnen wij de contouren van de toren opmerken door een serie van steenkorven 
(was dit zo dringend, noodzakelijk en belangrijk in zulke tijd van bezuinigingen?), 
gaat het gemeentepersoneel op een "uitstapje" en was de gemeente daarom gesloten 
op vrijdag 14 juni (ook zo een essentieel ding te doen met onze crisis?)
Ik zeg het weer: iets klopt niet, ik kan het niet begrijpen! Ik denk dat er hier sprake 
is van heel slecht beslissingen nemen en heel slechte administratie van financiën 
(in ieder geval niet in het belang van de dorpbewoners).

Adriana Boogerman
Hazelhoenhof 19
5672 VE Nuenen
Tel. 040-2025160

Dat er serieus armoede wordt geleden 
in Nederland wordt steeds duidelijker. 
Uit onderzoek in de omgeving van Rot-
terdam en Den Haag blijkt dat 87% van 
de huishoudens met recht op huurtoe-
slag na het betalen van hun huur- en 

energierekening te weinig geld heeft 
om het dagelijkse levensonderhoud te 
bekostigen. Kiezen zij ervoor om hun 
geld uit te geven aan primaire levensbe-
hoeften, zoals kleding en voeding, dan 
kunnen zij de energierekening weer 
niet betalen. De problematiek van de 
energiearmoede neemt toe. Niet alleen 
dit jaar stijgt de huurprijs van een wo-
ning tussen de 4 en 6,5%, dat blijft hij de 
komende jaren doen. Daarbij gaan ook 
de gemeentelijke heffingen omhoog en 
wordt energie alsmaar duurder.

Meldpunt over betaalbaarheid huren
Bij het in april geopende meldpunt 
Huurverhoging van de Woonbond lie-
ten veel huurders weten betaalbaar-
heidsproblemen te hebben. Daarbij 
gaat het niet alleen om huurders met 
de laagste inkomens, maar ook om 
huurders met een bescheiden mid-
deninkomen. De extra inkomensaf-
hankelijke huurverhoging blijkt be-
paalde groepen extra hard te treffen: 
vooral werklozen, gepensioneerden, 
chronische zieken en gehandicapten 
meldden schrijnende situaties. Het 
aantal meldingen was zo groot dat de 
Woonbond het meldpunt Huurverho-
ging per juli een doorstart geeft als 
meldpunt over hoge woonlasten van 
huurders. Er kan dan ook melding 
worden gemaakt van een te hoge ener-
gierekening, of bijvoorbeeld hoge ser-
vicekosten.

Onderzoek lokale woonlasten
Plaatselijke huurdersorganisaties kun-
nen de Woonbond overigens vragen 
om dit najaar onderzoek te laten doen 
naar lokale woonlasten van huurders. 
De Woonbond wil dat doen voor vijf 
andere regio’s in Nederland. Aanmel-
ding is mogelijk via bespaar@woon-
bond.nl. Het voordeel voor de huur-
dersorganisatie is ook dat daarmee 
duidelijk wordt in welke wijken ener-
giearmoede voorkomt, en dat is infor-
matie waarmee de plaatselijke politiek 
gevraagd kan worden actie te onder-
nemen. Wat dat betreft komt het goed 
uit dat er in maart 2014 gemeente-
raadsverkiezingen zijn.

Huuralarm en de SP

Elfjarige Marijn Zandboer 
schrijft een boek
Eindelijk is het zover. Het boek van de 11-jarige Marijn ligt in de boekhandel. 
Een echt boek, met harde kaft en een ISBN nummer. Zijn allergrootste wens.

Politiesteunpunt Nuenen dicht 
tijdens vakantieperiode
Het politiesteunpunt aan de Vincent van Goghstraat 139 in Nuenen gaat 
ook dit jaar dicht tijdens de vakantieperiode. Die loopt dit keer van maan-
dag 1 juli tot en met vrijdag 16 augustus 2013.

Het politiebureau aan de Laan der Vier Heemskinderen 15 in Geldrop blijft in 
die periode wel open volgens de normale openingstijden (maandag tot en met 
vrijdag 09.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur, zon- en feestdagen gesloten). 
Iedereen uit Nuenen kan daar ook terecht.

Aangifte op afspraak 
Tijdens de zomersluiting blijft het voor inwoners van Nuenen in uitzonderlijke 
gevallen wel mogelijk om op afspraak aangifte te komen doen in het politiesteun-
punt. Als u zo'n afspraak wilt maken, kunt u bellen met de politie in Geldrop-
Mierlo-Nuenen via het algemene politienummer 0900-8844. Samen kijken we 
dan naar een geschikte datum en tijd om toch in het steunpunt in Nuenen af te 
spreken.

De afgelopen jaren heeft de politieafdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen gemerkt dat 
het bezoek aan het politiesteunpunt in de vakantiemaanden terugloopt. Daarom 
is het steunpunt vorige zomerperiode ook al dicht gegaan. Dit betekent niet dat 
de politie de burger niet goed van dienst kan zijn maar door de sluiting kunnen 
de beschikbare agenten meer op straat werken. De politie rekent dan ook op het 
begrip van de inwoners van Nuenen.

Na de vakantie 
Vanaf maandag 19 augustus is het steunpunt weer geopend volgens de gebruike-
lijke tijden: maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 13.30 uur. Voor meer 
informatie kunt u bellen met het algemene politienummer 0900-8844 en vragen 
naar de politie in Geldrop-Mierlo-Nuenen.

Op vrijdag 21 juni werd Marijn met 
spandoeken met prachtige teksten en 
een winkel vol ballonnen in Boekhan-
del van de Moosdijk ontvangen. In het 
bijzijn van zijn klasgenoten van groep 
7 van de Rietpluim, familie en vrien-
den en onder groot gejuich tilde hij 
een doek op waaronder een grote sta-
pel boeken tevoorschijn kwam. Ma-
rijns eerste zelfgeschreven boek: 25 
verhalen en versjes van ’01 tot nu. De 
illustraties zijn van Marcel Hooger-
man.

Zijn zus Daniek las het versje ‘Ik ben 
ik’ voor. Zijn broer Jordi een stukje uit 
het fantasie verhaal ‘Pim het zee-
draakje’, waarin de wereld van de Wii 
werkelijkheid wordt. En broer Timo 
sloot af met het versje ‘De luis’. Daarna 
kon Marijn beginnen met signeren. 
Het boek is in een oplage van 600 
exemplaren gedrukt. 500 exemplaren 
zijn in de voorverkoop verkocht.

Het boek is tot stand gekomen met de 
steun van de Stichting ‘Make-A-Wish’. 

Een Stichting die zich inzet om wen-
sen in vervulling te laten komen voor 
kinderen met een levensbedreigende 
ziekte. De opbrengst van het boek gaat 
ook naar Make-A-Wish.

Doe eens gek en doe mee

Fierljeppen in Gerwen
Op donderdagavond 1 augustus worden er op het terrein van de kinderva-
kantieweek in Gerwen de eerste  Gerwense kampioenschappen fierljeppen 
voor iedereen vanaf 12 jaar gehouden. Aanvang 19.00 uur.

Na een paar jaar beachvolleybal en 2 
jaar bokkenollen vond de donderdag-
avondcommissie van Stichting Jeugd 
& Jongerenactiviteiten Gerwen  het 
tijd worden voor iets nieuws.  Enkele 
leden zijn daarom zelf afgelopen jaar 
gaan fierljeppen in Friesland. Ze wa-
ren erg enthousiast en willen daarom 
deze Friese traditie in Gerwen  gaan 
presenteren.
Wat houdt het in? Iedereen vanaf 12 
jaar kan meedoen met een team van 3 

personen. De organisatie zorgt voor 
de spelregels en attributen en de deel-
nemers  zorgen dat je met een fierljep-
stok droog aan de overkant komt. 
Waar of bij wie inschrijven?  Via  fierl-
jeppeningerwen@hotmail.com of sms 
naar Harold Hendriks 0624367603 of 
Maurits van Dijk  0651691424. 

Advocatuur
Trouwen nadat er   
kinderen geboren zijn
Het komt vrij veel voor dat een man en een vrouw eerst samenwonen, ver-
volgens een of meer kinderen krijgen en dan besluiten te trouwen “om alles 
geregeld te hebben”. Maar is alles geregeld als het huwelijk plaatsvindt na de 
geboorte van het kind?
We gaan uit van de situatie dat de man 
en de vrouw de biologische ouders van 
het kind zijn oftewel uit de moeder is 
het kind geboren en de man is de ver-
wekker van het kind. In de wet staat 
dat de juridische moeder van het kind 
de vrouw is uit wie het kind is gebo-
ren. De biologische moeder is wette-
lijk ook meteen de juridische moeder. 
De juridische vader is de echtgenoot 
van de moeder als tenminste het kind 
wordt geboren tijdens het huwelijk 
tussen de vader en de moeder. Als in 
een huwelijk een kind wordt geboren 
dan wordt de echtgenoot van de moe-
der automatisch de juridisch vader 
van het kind. Er is dus geen koppeling 
tussen het juridische en het biologi-
sche vader-zijn. Het juridische vader-
zijn wordt gekoppeld aan het huwelijk 
waarbinnen het kind is geboren.

Dat betekent dat als een vader en een 
moeder niet-getrouwd zijn bij de ge-
boorte van het kind en de vader en 
moeder gaan vervolgens trouwen, de 
vader niet automatisch juridisch vader 
wordt. Om juridisch vader te worden 
moet de vader het kind erkennen. 
Door de erkenning ontstaan er fami-
lierechtelijke betrekkingen tussen de 

erkenner en het kind. Na erkenning is 
de vader verplicht zijn kind te onder-
houden. Het kind krijgt op zijn beurt 
het recht op een erfenis. 
Erkenning van een kind kan al voordat 
het kind is geboren. Dat wordt ge-
noemd: “erkenning van de ongeboren 
vrucht”. Voor de erkenning van een 
kind dat jonger is dan 16 jaar heeft de 
man de toestemming van de moeder 
nodig. Voor de erkenning van een 
kind dat ouder is dan 12 jaar is (ook) 
de toestemming nodig van het kind. 
De erkenning kan plaatsvinden tijdens 
het hele leven van het kind, ook als het 
meerderjarig is. 
Samenvattend: als de ongehuwde bio-
logische ouders van een kind gaan hu-
wen en de vader heeft het kind erkend, 
dan zijn dezelfde regelingen van toe-
passing als in het geval dat het kind 
was geboren tijdens het huwelijk tus-
sen de biologische ouders. 

Bovenstaande is bedoeld om u meer 
inzicht te geven in c.q. bewust te ma-
ken van de juridische positie waarin u 
zich bevindt. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij Advocatenkantoor 
In ’t Veld, tel. 040 263 12 00 of via web-
site www.advocatenkantoorintveld.nl.

Het kabinet heeft een woonakkoord gesloten. Het omhelst een inkomensaf-
hankelijke huurverhoging plus een heffing die door woningbouwcorpora-
ties aan het rijk moet worden betaald (de z.g. verhuurderheffing: 1,75 mil-
jard euro). De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt alleen voor soci-
ale huurwoningen (= huur tot € 681,02) en wordt berekend over het totale 
huishoudinkomen. 
 
De Nuenense Woningbouwvereniging 
Helpt Elkander heeft besloten de inko-
mensafhankelijke huurverhoging niet 

door te voeren maar een algemene 
huurverhoging van 4% te hanteren. 
Voor huurders met een inkomen lager 

dan € 33.614 is dit meteen de maximale 
huurverhoging. De verhuurderheffing 
van € 650,- komt daar volgend jaar nog 
bovenop! 

Wat is volgens SP een beter voorstel?
Schaf de verhuurderheffing af en inves-
teer fors in de (ver)bouw van huurwo-
ningen. Als er voor iedere euro die nu 
als verhuurderheffing betaald moet 
worden, € 5,- wordt geïnvesteerd in 
nieuwbouw en opknappen van be-
staande huurwoningen, komt er voor 
het Rijk aan BTW evenveel binnen als 
met de verhuurderheffing. Bovendien 
worden er dan banen geschapen in 
plaats van vernietigd. 

Wat kunt u zelf doen?
Laat weten dat u het niet eens bent met 
de huurverhoging door een bezwaar-
schrift in te dienen bij uw woningcor-
poratie. Doe dit wel snel want het kan 
nog tot 1 juli.
Om een vuist te maken heeft SP-Nue-
nen sympathisanten nodig. U kunt 
daarbij het verschil maken. 
Op http://nuenen.sp.nl kunt u de volle-
dige versie van deze tekst lezen met 
daarbij enkele rekenvoorbeelden.



HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7  T: 0493-320051

IJstaarten
Venice of New York
Jaques,
doos 1 ltr.
1,89

Roomijsblok (excl. wafels)
Vanille of 3 kleuren
Diepvriesspecialist,
doos 10 stuks. 4,59
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RoomijsblokRoomijsblok (excl. wafels)(excl. wafels)
V ill f 3 klV ill f 3 kl

Worstenbroodjes
Beckers, 
doos 15 stuks.
10,99  8,95
Nu 2 dozen

www.diepvriesspecialist.nlOok uw zomer specialist

Belgische frites
Proeven op zaterdag 22 juni
Lutosa,
zak 2 kg. 
3,69

€ 2,99

Schol lets
Epic, 
zak 1 kg.
9,95

NU
€ 3,49

Evenementen hamburgers  
Van Lieshout,
doos 30 stuks.
11,99

€ 1,49

€ 9,95

€ 7,49
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TEGEN INLEVERING VAN 10 SPAARPUNTEN

GRATIS 
NIEUW! BAMI PANGANG ROL, SCHAAL à 4 STUKS

SPAAR
KAART
AANBIEDING

€ 15,00

Kip- of varkenssaté (met saus)
Ambachtelijke saté
Diepvriesspecialist,
doos 12 zakjes. 21,95  16,95
Zakje 3 stokjes. 1,99

Shaslick- of Hawaii spies
Diepvriesspecialist,
schaal 9 stuks.
7,49
Nu 2 schalen

€ 1,49

Barbecue worstjes 
Diepvriesspecialist,
schaal 4 stuks. 
2,59

€ 1,95 € 12,50

€ 1,99

Pangasiusspies
Diepvriesspecialist,
per 3 stuks.
1 kg. 2,49 

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

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

Vanaf deze week zijn wij 

UNIEK IN DE REGIONIEUW!

stoere &
eigentijdse

woondecoratie

• Verrassend en eigentijds 

• Gemoedelijke ambiance 

• Gratis interieuradvies

• Maatwerk uit eigen huis

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

chauffeurs rouwvervoer (m/v)
op afroepbasis

Van der Stappen Uitvaartverzorging is dé specialist in dienstverlening rondom de uitvaart. 
Wij bieden een eigentijdse invulling van de uitvaart aan op basis van wensen van de klant 
waardoor iedere uitvaart uniek wordt. Van der Stappen is betrokken, professioneel en 
waarde toevoegend: onze medewerkers doen er alles aan om uw wensen op uitvaartgebied 
te vervullen. 

Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar 

Als chauffeur verricht u chauffeurswerkzaamheden en hiermee verband houdende werk- 
zaamheden m.b.t. de rouwauto. U verzorgt het vervoer van kisten, bloemstukken e.d. 
tussen overlijdensadres, opbaaradres en begraafplaats of crematorium. Daarnaast rijdt u in 
stoetverband overledene en/of familie van en naar crematie- en begrafenisplechtigheden. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd zowel op normale werkdagen als op zaterdagen.  
Wat verwachten wij van u: 
- woonachtig in Geldrop of directe omgeving en telefonisch bereikbaar;
- representatief en een zelfbewuste uitstraling; 
- affiniteit met uitvaartverzorging; 
- incasseringsvermogen en stressbestendigheid;
- accuraat reageren bij probleemsituaties;
- inlevingsvermogen, betrouwbaarheid en goede omgangsvormen. 

Schriftelijke sollicitaties voorzien van een actuele CV kunt u tot uiterlijk 20 juli 2013 richten 
aan: Van der Stappen Uitvaartverzorging, Postbus 85, 5660 AB Geldrop of via e-mail: 
t.romen@vdstappen.nl. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met 
mw. T. Romen, telefoon 040 289 5654.

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

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

Sharinng is Carinng

Share sorrow

Share happinness

Share food

Share  ffinngerfood @ Puffinn

Puffinn 
heeft een 
nieuwe

menukaart

www.puff-inn.nl

Omdat wij twee jaar bestaan hebben 
we vanaf heden de volgende 

aanbieding voor u:
Onbeperkt tapas eten (twee uur)
voor 22,50 p.p vanaf 15.00 uur 

van dinsdag t/m zondag!

Parkstraat 2b, 5671 GG Nuenen 
Tel. 040 - 787 00 41 • www.puff-inn.nl
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Jan Cleijne, De helden van de Tour
Op 23 mei verscheen bij Oog & Blik | De Bezige Bij het boek: Helden van de 
Tour van de in Nuenen getogen Jan Cleijne (1977). Een graphic novel van 
144 pagina’s waar hij een jaar aan gewerkt heeft. Het is een ode aan de win-
naars en verliezers van de Tour de France en niet toevallig wordt die dit jaar 
voor de honderdste keer verreden. In 10 hoofdstukken heeft hij geprobeerd 
om met veel beeld en weinig tekst een meeslepend sfeerverslag van meer 
dan honderd jaar Tourgeschiedenis te maken.

W70 pleit opnieuw voor 
zelfstandigheid 
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week W70.

De fractie en het bestuur van W70 blikken tevreden terug op de door haar geor-
ganiseerde discussieavond in Café Ons Dorp. Op donderdag 6 juni jongstleden 
debatteerden een slordige veertig aanwezigen over het al dan niet voortbestaan 
van een zelfstandig Nuenen, Gerwen, Nederwetten en het Eeneind.
 
Naast vertegenwoordigers van W70, gaven ook lokale politici van de VVD, Pijs/
Van Bruggen, de SP en GroenLinks acte de présence. Ook aanwezig: bestuurs- en 
fractieleden van Dorpsbelang Son en Breugel, afvaardigingen van enkele belan-
genorganisaties en diverse inwoners.

Aan de hand van twaalf stellingen, leidde Peter van Leeuwen de aanwezigen vak-
kundig door de discussieavond heen. Hoewel niet álle aanwezigen hetzelfde 
standpunt huldigden, was het voor de meesten toch wel duidelijk: de gemeente 
Nuenen c.a. moet vooral een zelfstandige blijven! Niet kostte wat het kost, maar 
mede als logisch gevolg van goede en verregaande samenwerking met collega-
gemeenten. En dan niet alleen in Dommelvallei - het huidige samenwerkingsver-
band op het gebied van de ambtelijke organisatie tussen Nuenen c.a., Geldrop-
Mierlo en Son en Breugel - maar zeker ook samen met buurgemeente Eindhoven 
waar we nu al goed mee samenwerken waar het gaat om belangrijke onderwer-
pen als Ruimtelijke Ordening en (openbaar) vervoer, waaronder het HOV-traject.

Nu er inmiddels diverse rapporten van de Commissie Huijbregts op tafel liggen 
met de strekking: 'voeg Nuenen c.a. bij Eindhoven', is het zaak om als gemeente-
raad van Nuenen c.a. zo eensgezind mogelijk op te trekken, richting een blijvende 
bestuurlijk zelfstandige toekomst. Als alle betrokken gemeenten goed samenwer-
ken, is een dergelijke wens zeer zeker haalbaar. W70 hoopt  met het organiseren 
van deze eerste discussieavond  hiertoe een eerste aanzet gegeven te hebben. Aan 
het eind van dit jaar volgt een tweede 'open avond'. Dan wordt er gediscussieerd 
over het nieuwe gemeentelijke subsidie- en accommodatiebeleid.

Volg W70 op Facebook (www.facebook.com/W70Nuenen) en Twitter (www.
twitter.com/W70_Nuenen).

Jeugdvriendinnen uit Nuenen 
worden onderwijspioniers
Zowel Ilse Godtschalk als Machteld Lankhuijzen groeiden in de jaren ’70 op 
in Nuenen. Daar werden zij vriendinnen en startten hun schooltijd op de 
Dominee Bakkerschool om jaren later ook samen te studeren aan de Peda-
gogische Academie in Eindhoven.  Het onderwijs zit beiden in het bloed. Ilse 
werkte eerst als docent in het basisonderwijs, werd  later pedagoog en mani-
festeert zich uiteindelijk als onderwijsvernieuwer. Machteld staat stevig als 
leerkracht voor de klas en liet zich inspireren door een onderwijsvernieu-
wing van Ilse Godtschalk, de serious game Movietrader (in het onderwijs 
bekend  onder de naam Cliptoets). Samen sloegen zij de handen opnieuw 
ineen en gingen aan de slag als Onderwijspioniers.

V.l.n.r. Ilse Godtschalk en Machteld Lankhuijzen als vriendinnen op de pabo. 
foto van Camera Works

Met het programma Onderwijs Pio-
niers krijgen leraren de gelegenheid 
om eigen goede ideeën ook echt te re-

aliseren. Een Pionierservaring geeft 
energie aan de leraar, energie aan de 
school en energie aan het onderwijs. 

Twintig onderwijspioniers 2012-2013 
werden in Nyenrode in het zonnetje 
gezet en het meest innovatieve project 
kreeg een Pioniers-trofee. Ilse en 
Machteld hoorden met het interactie-
ve filmproject Movietrader bij de eer-
ste vijf innovatieve projecten.  
Machteld Lankhuijzen (De Park-
school, Utrecht) wil haar lessen op een 
meer interactieve manier vormgeven. 
Een eerste stap op weg naar deze am-
bitie is gezet door samen met haar 
leerlingen te werken aan een interac-
tieve eindfilm van groep 8. Zij ge-
bruikt hiervoor de Cliptoets van Ilse 
Godtschalk en haar bedrijf Camera 
Works. Dit is een tool die het mogelijk 
maakt om van elke willekeurige film 
(YouTube of een eigen filmpje) een in-
teractieve quiz te maken. “De Clip-
toets   zorgt voor een actievere vorm 
van kijken. ”Dit begrijpend kijken 
wordt ook wel ‘leren met voorkennis’ 
genoemd”. Het gaat erom dat kinderen 
snappen wat ze zien. Machteld ge-
bruikt de Cliptoets dan ook graag in 
haar lessen. 

Machteld raakt geïnspireerd door alle 
creativiteit van de kinderen. “Daar 
krijg je zelf energie van!” Ze vindt het 
dan ook bijzonder om de kans te krij-
gen haar idee via Onderwijs Pioniers 
te realiseren. “Je wordt op deze manier 
uitgedaagd je plan verder te ontwikke-
len en het leuke is dat ik dit nu weer 
samen met mijn jeugdvriendin Ilse 
kan doen!”

Meer info: www.movietrader.nl 

Jan wijdt het grootste deel van zijn le-
ven aan het maken van illustraties en 
strips. Dat doet hij zowel commercieel 
als in creatieve samenwerkingsver-
banden en ook geheel onafhankelijk. 
Hij is sinds 2001 freelancer en hij heeft 
gewerkt voor o.a. Donald Duck week-
blad, National Geographic, NRC Next 
en NRC handelsblad.
Jan Cleijne zat in Nuenen op basis-
school De Wentelwiek en na zijn mid-
delbare school studeerde hij aan di-
verse kunstacademies. Nu woont en 
werkt hij in Amsterdam.
Helden van de Tour is te koop bij 
boekhandel Van de Moosdijk en kost € 
19,90. 

Meer werk van Jan Cleijne is te zien op 
www.jancleijne.nl

Gerard Spong te gast bij       
Van de Moosdijk

De man die hem belt, een Nederland-
se artsfarmaceut, wordt op de hielen 
gezeten door de politie, Peter R. de 
Vries en De Telegraaf. Na jarenlang te 
hebben volgehouden dat zijn Filipijn-
se vrouw nog in leven was, bekent hij 
nu dat hij haar thuis dood heeft aange-
troffen met een plastic zak over het 
hoofd. De nieuwe cliënt van Spong 
heeft de schijn tegen. Niet in de laatste 
plaats omdat hij verklaart dat hij zijn 
vrouw, van wie hij geen afscheid kon 
nemen, in zijn eigen tuin heeft begra-
ven – om het lijk later te verbergen on-
der de woning van zijn tweelingbroer. 
De arts wordt veroordeeld tot een ge-
vangenisstraf van twaalf jaar. Maar in 
een bloedstollend hoger beroep laat 
Spong de zaak kantelen. Met hulp van 
onder meer een patholoog-anatoom 
van Scotland Yard kruist hij de degens 
met de onderzoekers van het Neder-

lands Forensisch Instituut en breekt 
hij de medische bewijzen van het OM 
steen voor steen af. Niet de vraag ‘wie 
heeft het gedaan’ staat langer centraal, 
maar ‘is er überhaupt een misdrijf ge-
pleegd’. In De breuk, dat leest als een 
juridische thriller, doet Spong aan de 
hand van deze zaak zijn persoonlijke 
werkwijze en processtrategie uit de 
doeken. In scherp geschreven terzij-
des beschrijft hij de afwegingen die 
een strafpleiter moet maken als hij ge-
dwongen wordt alles op alles te zetten 
om een justitiële dwaling te voorko-
men.

Gerard Spong is een van de bekendste 
advocaten van Nederland. Hij is ge-
specialiseerd in cassatiezaken. Zijn 
scherpzinnige verdedigingstechnie-
ken en controversiële optredens zijn 
legendarisch. Eerder verschenen  Leu-

gens om bestwil en De hypocrisie van 
de achterdeur bij Balans.
Op vrijdag 5 juli is Gerard Spong te 
gast bij Boekhandel van de Moosdijk 
voor een lezing en signeersessie. Aan-
vang 20.00 uur. Kaartjes à € 5,00 ver-
krijgbaar bij de boekhandel.

Op een dag krijgt strafpleiter Gerard Spong een telefoontje uit Oslo. Dat 
blijkt het begin van een van de  opmerkelijkste zaken in zijn leven.  

Zwerfkatten verkopen   
‘dakloze kattenkrant’
Door Marieke Suters

Misschien heb je ze wel gezien in Nuenen afgelopen week. De dakloze kat 
die de kattenkrant verkoopt op straat. Om de jaarlijks vele dakloze katten 
hulp te bieden, heeft de Dierenbescherming een nieuwe manier bedacht om 
dit probleem onder de aandacht te brengen. 

“Er is helaas nog niet veel aandacht 
voor de dakloze katten”, vertelt de vrij-
wiligger die namens de katten de krant 
uitdeelt. Ieder jaar in deze tijd komen 
de dierenopvangcentra overvol te zit-
ten met katten. Dit is de tijd dat zwerf-
katten bevallen van hun kittens. 
Niet altijd worden de kittens afgege-
ven bij het asiel, soms worden ze te 
vondeling gelegd of achtergelaten 
langs de weg. Het gaat om vele hon-

Jaarlijks worden honderden dieren te vondeling gelegd in Nederland. 

Winnaar bekend prijsvraag 
Archipel 
Zondag 9 juni was het fantastisch weer voor de Van Goghmèrt. Met vele 
andere deelnemers was ook Archipel van de partij met een eigen kraam. De 
drie medewerkers van Archipel gaven informatie over de vele diensten die 
Archipel aanbiedt. Naast de welbekende zorgdiensten, welzijnsactiviteiten 
en woonfaciliteiten voor senioren, werden ook de Gasterijen van De Akkers 
en Jo van Dijkhof onder de aandacht gebracht. Velen waren ook geïnteres-
seerd in de mogelijkheden van (vrijwilligers)werk bij Archipel.

In de kraam stond een grote pot Jelly 
Beans, veel mensen, groot en klein heb-
ben een gokje gewaagd om te raden 
hoeveel er in de pot zaten! De Jelly 
Beans waren in de kleuren van Archipel.
De heer of mevrouw A. Brouwer, Voge-
lenzang 10, 5737 EJ uit Lieshout heeft 
de dinerbon, te besteden bij de Gasterij 
van De Akkers of Jo van Dijkhof, ge-
wonnen. Archipel wenst de winnaar een 
smakelijke maaltijd!

Betrokkenheid bij het milieu      
blijft ondanks crisis hoog
 
Bijna twee op de drie Nederlanders vinden milieuproblemen urgent, slechts 
6 procent vindt milieuproblemen weinig urgent. Bovendien is 85 procent 
van mening dat milieuproblemen voor iedereen belangrijk zijn. Dat blijkt 
uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal ter gelegenheid 
van haar vijftienjarige bestaan, uitgevoerd door TNS NIPO. Mensen maken 
zich in toenemende mate zorgen over de aantasting van het milieu, voor de 
eigen gezondheid en voor de toekomst van hun kinderen.

"Hoe groot milieuproblemen ook zijn, 
mensen willen graag iets praktisch 
doen", aldus Vera Dalm, directeur Mi-
lieu Centraal. Dit uit zich onder meer 
in het bewust scheiden van afval, keu-
ze voor milieubewuste voeding en het 
besparen van energie. De resultaten 
van het onderzoek zijn naast eerder 
vergelijkbaar onderzoek gelegd. Zo 
blijkt het aantal mensen dat hun eigen 
huishouden sterk verantwoordelijk 
vindt voor het oplossen van milieu-
problemen bijna te zijn verdubbeld 
van 21 procent in 1999 naar 39 pro-
cent in 2013. De meeste mensen zien 
het oplossen van milieuproblemen als 
een taak van overheid en bedrijven, 
met daarbij ook een belangrijke rol 
voor zichzelf.

Veel andere zorgen
In 2013 zijn milieuproblemen over-
schaduwd door de economische crisis. 
Werkloosheid staat met afstand op de 
eerste plaats op de ladder van maat-
schappelijke problemen. Op twee en 
drie staan respectievelijk zorg en verval 
van normen en waarden. Het milieu is 
gezakt van plaats vier in 1999 naar 
plaats acht. Vera Dalm: "Het milieu is 
voor meer mensen belangrijk gewor-

den in de afgelopen vijftien jaar, maar 
er zijn veel andere zorgen bijgekomen". 

Actief met energie besparen 
Nederlanders zijn actiever met energie 

besparen dan in 2008. In 2013 geeft de 
helft van de Nederlanders aan het af-
gelopen jaar meerdere maatregelen te 
hebben genomen om energie te bespa-
ren, in 2008 was dat nog 32 procent. 
Ze vinden een energiezuinig huishou-
den belangrijk. De reden waarom men 
dit belangrijk vindt is voor 61 procent 
van de Nederlanders in de eerste plaats 
'omdat ik daar geld mee bespaar'. Voor 
31 procent is het milieu de belangrijk-
ste reden om energie te besparen. Ne-
derlanders gaan ook milieubewuster 
met eten om dan 15 jaar geleden. Zo 
daalde het aantal mensen dat (bijna) 
altijd vlees eet van 65 naar 46 procent. 
Meer informatie op www.milieucen-
traal.nl. (Bron APS)

derden jonge dieren per jaar, volgens 
de Dierenbescherming. 
Daarom dat in het centrum van Nue-
nen een speelgoedkat in een koffer lag 
met voor zich het bordje ‘DAKLOOS’. 
Daarnaast een stapel kranten met in-
formatie over zwerfkatten. “We staan 
in veel verschillende plaatsen, hopelijk 
worden de mensen nu meer bewust 
van het probleem”, aldus de Dierenbe-
scherming. 
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GeslaaGden

Geslaagd Voor En gefeliciteerd door:
Maartje Bongers (foto) Gymnasium Lorentz Casimir Lyceum Liesbeth, Daniël en Remi
Wieneke van Zanten HAN Nijmegen Opa en oma de Laat
Bianca Raaijmakers HAVO Carolus Borromeus College Papa, Mama, Erwin, Sandra en Marco
Cas & Hessel Mittelmeijer HAVO Lorentz Casimir Fam. Hollanders uit Lieshout
Reinout Heijneman HAVO Lorentz Casimir Jorne, Fenna en Nancy
Aline van Enckevort HAVO Novalis College Francis Van Maris & Ina Winkler
Bess Mulder HAVO Novalis College Francis Van Maris & Ina Winkler
Jasper Gijsberts HAVO Novalis College Francis Van Maris & Ina Winkler
Sofie van Ek HAVO Novalis College Francis Van Maris & Ina Winkler
Carlijn Beks HAVO Pleincollege Eckart Nikki en Ruud
Koen van Zon HAVO Pleincollege Eckart Familie Talens
Maloes de Haas HAVO Pleincollege Eckart Francis Van Maris & Ina Winkler
Léon Bos HAVO Stedelijk College  Super, met zo’n mooie lijst! Pap, mam, Dean, Brent en Luna
Tamara van den Bosch MAVO Pleincollege Nuenen Papa, mama en Jordy
Tamara van den Bosch MAVO Pleincollege Nuenen Opa en oma
Hilde Meijering MBO De Rooi Pannen Frank, Marianne en Wouter
Jules van den Broek ROC VEVA Veel succes bij defensie, papa, mama, Stefan, Marjoleijn en oma
Lilly Janssen Summa College, Pedagogisch werk kinderopvang Mama, Walter, Nico, Soraya, Rolf en Fleur
Lilly Janssen Summa College, Pedagogisch werk kinderopvang Papa,  Monique, Nico, Nick, Nienke, Rolf, Niels
Rineke Bouwkamp Summa College, Verpleegkunde Pieter, Marga en Anneke
Wouter Meijering VMBO De Rooi Pannen Frank, Marianne en Hilde
Rick Hofland VMBO-K Vakcollege Eindhoven instal electro  Papa, Mama en Romy
Marieke Janssen  VMBO-T Aloysius/De Roosten Sylvia en Ina 
Marieke Janssen  VMBO-T Aloysius/De Roosten Marlou, Jeroen en Hanneke
Joost van de Wakker VMBO-T Novalis College  Francis Van Maris & Ina Winkler
Maud van Wijnen VMBO-T Novalis College  Jorne, Fenna en Nancy
Joris de Greef VMBO-T Pleincollege Nuenen Hartstikke mooi! Jan, Miranca, Merel, Teun, Sterre en Bas
Rick van den Heuvel VMBO-T Strabrecht College  Papa,mama en Anne
Stan Slippens VMBO-T Strabrecht College  Papa, Rick, Tom ,Evi, oma Riet,opa Rients, tante Bertje, ome Jurgen  
  en tante Alice
Colet Claessens VWO Commanderijcollege Gemert Wilfred, Marie-Louise, Sven en Samantha Kardol
Marco Claessens VWO Commanderijcollege Gemert Wilfred, Marie-Louise, Sven en Samantha Kardol
Eline van Rooij VWO Lorentz Casimir Lyceum Liesbeth, Daniël en Remi
Emmy Cruts VWO Lorentz Casimir Lyceum Nikki, Ruud, Papa, Mama
Femke van Gurp VWO Lorentz Casimir Lyceum Johan
Nout Neijmeijer VWO Lorentz Casimir Lyceum Wilbert, Angela, Lucas, Marieke, Petra, Geertje en Hester
Rick Dirkx VWO Lorentz Casimir Lyceum Liesbeth, Daniël en Remi
Walter ten Eikelder VWO Lorentz Casimir Lyceum Papa, mama, Marco en Stefan
Walter ten Eikelder VWO Lorentz Casimir Lyceum Oma
Elcke van de Wakker VWO Novalis College Francis Van Maris & Ina Winkler
Jasmijn van Wijnen VWO Novalis College Francis Van Maris & Ina Winkler
Jolijn Wolbert VWO Stedelijk College  Goed zo meiske! Opa en oma Wolbert. 
Thomas Kock (foto)

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

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 26

2013

1.  2. 3. DE HUUFKES 29, NUENEN
T  040 - 284 12 22  WWW.KURA.NL

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

VOORJAARSVOORDEEL
* VERLAAGD BTW tarief

* GRATIS INSECTENHORREN 

 voor draaikiep ramen

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

De prijswinnaars van de Bloem & Tuin Lezersactie:

Riki Baars, Annette oude Grotebevelsborg, Fam. Rooijmans, Ingrid van 
Berthum, Gerda Pernot, Fam. Heesakkers, Maria Renders, B. Scholten, 
K. Habraken, Kathy Haans, Yvonne van Rijn, M. v. Ravenstein, I. Slegers, 

A. v. Oorschot, R. v. Don, E. C. van Anker.

Bloem & Tuin 2013

Met de ‘G-Pod’ in de tuin
Een standhouder op Bloem & Tuin, Insight Out, presenteert de ‘G-Pod’, een 
bolvormig tuinverblijf, dat plaats biedt aan 6 tot 12 personen. Je kunt er op een 
aangename en ontspannen manier één worden met je tuin en de natuur. De 
‘G-Pod’ is een nieuw concept in tuin ‘beleving’ bedoeld voor the next genera-
tion, waarbij je je op een andere planeet waant.

Insight Out: een bedrijf waarvan de initiatiefnemers gedurende vele maanden een 
zoektocht hebben ondernomen om nieuwe, innovatieve tuinproducten op de markt te 
brengen. Het doel: mensen de mogelijkheid geven op een nieuwe manier van hun tuin 
en van de natuur te laten genieten. De zoektocht werd geconcretiseerd in de ‘G-Pod’.
De ‘G-Pod’ is een ambachtelijk vervaardigd, roterend tuin’salon’ waarvan drie model-
len beschikbaar zijn: de ‘Seater’, de ‘Lounger’ en de ‘Deluxe Summerhouse’. Met de ‘G-
Pod’ is een ontspannen, maar ook intense tuinbeleving mogelijk; in het hart van uw 
tuin, beschut en uit de wind, genieten van de zon, zelfs als dat maar een waterzonnetje 
is! Maar zelfs buiten de tuin is de ‘G-Pod’ inzetbaar, denk maar aan een dakterras, loft 
of waarom niet: een woonboot.

De ‘G-Pod’ wordt op Bloem & Tuin voorgesteld. De ‘G-Pod’ biedt immers een com-
pleet nieuw concept van Garden Experience. De troeven van de ‘G-Pod’ zijn: 
•	 een	elegant	tuinsalon	dat	toelaat	om	op	een	intense	manier	van	de	tuin	of	het	bui-

tenleven te genieten.
•	 vervaardigd	uit	duurzame	materialen,	door	ambachtslieden	met	een	jarenlange	

ervaring in tuinmeubilair.
•	 overdekt,	uit	de	wind	(360	°	draaibaar)	en	tòch	buiten.
•	 kan	tijdens	de	winterperiode	gewoon	blijven	staan	en	deel	uitmaken	van	de	tuin.
•	 de	mogelijkheid	om	het	product	naar	eigen	stijl	en	wensen	aan	te	kleden	en	in	te	

kleuren.
•	 Een	kwalitatief	hoogstaand	designproduct	waarop	de	leverancier	10	jaar	garantie	

biedt.

De ‘G-Pod’ is ideaal voor particuliere tuinen, maar biedt ook een absolute meer-
waarde voor de restauranthouder, sportcomplexen, seniorengemeenschappen, ex-
clusieve bed-and-breakfasts of hotels. Het kan zelfs voor gemeentebesturen of over-
heden een te overwegen aankoop zijn, waarbij men op een aangename manier van 
parken en openbare ruimten kan genieten op momenten dat dat anders door de 
weersomstandigheden niet kan. Een nieuwkomer op Bloem & Tuin en zeker de 
moeite waard om te komen bekijken!

Bloem & Tuin is hèt tiendaags tuinevenement met standhouders uit Nederland, 
Duitsland	en	België.	Jaarlijks	trekt	het	evenement	tussen	de	50.000	en	60.000	bezoe-
kers naar Nuenen. Hiermee is Bloem & Tuin qua duur en opzet het grootste open-
lucht-tuinevenement van de Benelux. Het evenement, dat plaats vindt op Landgoed 
Gulbergen	van	vrijdag	12	juli	tot	en	met	zondag	21	juli,	wordt	dit	jaar	voor	de	20e	
keer gehouden.

Klassieke Landbouw Werktuigen 
vereniging houdt show
Op zaterdag 6 juli en zondag 7 juli wordt het Plattelands Festival georgani-
seerd, op een 6,5 Ha groot showterrein, dit jaar zelfs voor de 27-ste keer. Op 
een van de mooiste plekken in de provincie Noord –Brabant, het Dommel-
dal in Nijnsel, komen in dit weekeinde ongeveer 700 oldtimer auto’s, vracht-
auto’ s, tractoren, stationaire motoren en werktuigen uit de vroegere tijden 
bij elkaar. Deelnemers komen uit heel Nederland maar ook uit België en 
Duitsland naar deze show aan de Vresselseweg 33.

De K.L.W.-vereniging  stelt zich als doel 
dat historische trekkers, stationaire mo-
toren en werktuigen verzameld en ge-
restaureerd worden. Om het resultaat 
aan het publiek te laten zien wordt er 
jaarlijks een show georganiseerd. De 
vereniging is in de loop der jaren ge-
groeid	naar	ruim	800	leden.	Waaronder	
een groot aantal Nuenenaren.
Dit jaar is voor de verandering de inde-
ling van de terreinen helemaal omge-
gooid. Alle gezellige thema’s die uit het 
verleden bekend zijn,  zijn wederom ver-
tegenwoordigd, maar zijn dit jaar in the-
ma hoeken gecreëerd. 

Zo komt u via een entree van diverse 

mooie gerestaureerde woonwagens z.g. 
pipowagens, die ook nog worden be-
woond, het terrein op, waar men diverse 
oude ambachten kan bekijken en onder 
begeleiding kan beoefenen. 
Aan de andere zijde is de trekkertrek-
baan, waar de oude tractoren laten zien 
dat ze ondanks hun leeftijd toch nog be-
hoorlijk wat in hun mars hebben. 
Ook zal de dorsclub De Stofvreters 
dorsdemonstraties geven op het dor-
sterrein. 
Aangrenzend aan het dorsterrein ligt 
het trekkerbehendigheidsterrein, hier 
zullen de trekkerchauffeurs laten zien 
hoe handig ze met hun trekkers zijn. 
Naast	de	ongeveer	750	tractoren	zijn	er	

ook nog oldtimer vrachtauto’s te bewon-
deren waaronder enkele zeer speciale. 

Voor de kinderen is er een speeltuin met 
o.a. een draaimolen en een springkussen. 
Op de grote markt kunt u van alles vin-
den zoals onderdelen, gereedschappen, 
miniaturen en antieke spullen. Voor de 
inwendige mens is er ook van alles te 
verkrijgen tijdens het genot van de live 
muziek. 
Op	 zaterdag	 6	 juli	 begint	 de	 show	 om	
10.00	uur	en	duurt	tot	18.00	uur.
Op zondag 7 juli begint de show om 
10.00	uur	en	duurt	tot	17.00	uur.
Het showterrein ligt aan de Vresselse-
weg	33	-	5491	PA	in	Sint-Oedenrode.
De routes naar de show zijn met borden 
aangegeven, om het terrein makkelijk en 
veilig te bereiken. Het parkeren en de 
entree is gratis. 

Voor meer informatie zie 
www.KLW-vereniging.

Mooie bewoonde pipowagens te zien op het Plattelands Festival .

Vakantie 2e Hands 
Kledingwinkel “de 
Vlinder“
De winkel van “de Vlinder“ is in ver-
band met de vakantie gesloten van 
donderdag	18	juli	tot	8	augustus.
De medewerkers wensen u een fijne 
vakantie en zien u graag weer terug op 
8 augustus.

Liederentafel bij 
Schafrath
Voor wie van zingen houdt, is er zon-
dagavond	30	juni	weer	de	liederentafel	
bij	 café	Schafrath	 aan	het	Park	35	 in	
Nuenen.	Aanvang	20.30	uur,	 toegang	
gratis.



27 juni 2013Rond de Linde  Nr.  26

Verstuurd vanaf mijn iPad

Tiran
Elwien Bibbe

Als ik vrijdagavond laat met een wc-papiertje de rest mayonaise uit het bakje veeg, 
weet ik dat het voorbij is. Het 21 diner van mijn jongste dochter. 
Dagen was ik in de weer met de voorbereiding en wekenlang heb ik rondgelopen 
met de vraag: ....en wat zullen we dan gaan eten? En omdat eten mij over het alge-
meen makkelijker afgaat dan koken (hier krijg ik commentaar op, dat weet ik nu 
al) is dit voor mij een stressie toestand.  
Zo zat ik dagen te kijken en te kwijlen naar prachtige plaatjes van strak opgemaak-
te bordjes.  En zag ik die bordjes ook nog eens in 21-voud. Want we zijn met zijn 
21-en, waaronder 4,5 man personeel. En dan vermenigvuldigde iemand in mijn 
hoofd die bordjes ook nog eens met 5, want het zijn 5 gangen. En dan is er ook nog 
een thema: Engels. Dus moest er kleding komen in bleke kleurtjes en chokers voor 
de mannen in de bediening en haalden we het servies met de roosjes en de gouden 
randjes van oma op. Helemaal in Rotterdam! En huurden we tafels en stoelen.
Mijn  jongste koos uiteindelijk voor 3 gerechten uit het kookboek van Nigella Law-
son: een girdlebuster pie, een pecan-plus pie en fully loaded patotoes. Een ware 
uitdaging. De golden syrup voor de pies vond mijn dochter op het laatste moment 
nog in een Engelse winkel in Amstelveen. En ik koos voor een kalfspotje uit het 
boek Lange tafels van AH voor de main dish! Als entree kozen we toch maar voor 
Prosecco met rood fruit op spiesjes…
Ik ben een tiran, werpt het personeel me na afloop toe, als ik het wc-papiertje met 
de rest mayo erop in de prullenbak gooi, nou ja!

Wentelwiekers fijne zomervakantie! 
Iedereen op de Wentelwiek heeft dit jaar hard gewerkt; de leerlingen heb-
ben het beste uit zichzelf gehaald en de leerkrachten hebben hen uitge-
daagd, gestimuleerd, ondersteund en begeleid. We kijken terug op een 
druk, vol en bovenal fijn schooljaar. 

Speciale lezersactie voor Rond de Linde

TR shop bruist van de energie
 Door Gerrit van Ginkel

Een van Nuenens jongste ondernemers is ongetwijfeld de 17 jarige Thom 
Jansen. Samen met zijn compagnon de eveneens 17 jarige Ron van Berlo uit 
Beek en Donk hebben zij een website onder de naam www.trshop.nl waarop 
allerlei mobiele telefoons, tablets en camera’s worden aangeboden tegen 
heel interessante prijzen.

Geen kienavond in 
Lieshout
Buurtvereniging Plan West in Lies-
hout organiseert wekelijks kienen op 
woensdagavond in zaal Koekoek in 
Lieshout. In verband met de vakantie-
periode komen de kienavonden op 17 
en 24 juli te vervallen.

Schoolkamp OBS de Rietpluim
De kinderen van de groepen 8 hebben afgelopen week een geweldig school-
kamp beleefd in Ellemeet (Zeeland). Het schoolkamp is een van de activitei-
ten die in het teken staan van afscheid nemen van acht jaar basisschooltijd 
op de Rietpluim. 

Op maandagochtend namen de kinderen bepakt en bezakt afscheid om met de 
bus te vertrekken naar zee, duinen en strand. Vijf dagen in een andere omgeving 
met een bijzonder samengesteld programma. Iedereen had er zin in. Inmiddels 
kijken we met grote voldoening terug op het schoolkamp. De drie groepen 8 
zorgden voor een uitstekende sfeer waarin alle activiteiten uitbundig en intens 
beleefd werden. Van het slapen in een stapelbed, een bezoek aan Neeltje Jans, 
krabben vangen en een spannend avondspel tot vlotten bouwen (varen op het 
Grevelingenmeer!), zwemmen, zeehonden spotten, en zingen bij het kampvuur. 
Een week om nooit te vergeten. 

Koninklijke onderscheiding 
voor dr. Wouter Prakken
In het auditorium van het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven is op vrij-
dag 21 juni aan afscheidnemend chirurg dr. Wouter Prakken, de Koninklijke 
onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt, door de 
locoburgemeester van de gemeente Nuenen, mevrouw Annegien Wijnands. 
 

Blije gezichten en veel energie op het schoolkamp in Ellemeet.

Er is dit jaar binnen de school extra 
aandacht besteed aan coöperatief le-
ren, waarbij de leerlingen al samen-
werkend met de lesstof bezig zijn. Dat 
is de leerlingen en leerkrachten goed 
bevallen.
En dan natuurlijk ook alle extra din-
gen: de Kinderboekenweek, de pro-
jectweek, de sporttoernooien, de vie-
ringen, de markt voor de PendaToto 
school (wat een enorm succes was 
dat!), het kamp van groep 8 en nog 
veel meer! 
Tenslotte bedankt de school alle ou-
ders voor hun hulp en inzet tijdens dit 

schooljaar. We wensen alle groep 8 
leerlingen succes op de nieuwe school 
en aan alle leerlingen en hun ouders 
FIJNE VAKANTIE!
Team de Wentelwiek.

Thom (links) en Ron bij hun mega order die klaarstaat voor verzending naar hun klanten.

 
De jongelui importeren zelf uit China 
hun eigen huismerk TR shop en kun-
nen binnen twee of drie werkdagen via 
FedEx alles uitleveren in Nederland.
Thom Jansen hierover: ”Het opvallende 
prijsverschil dat wij kunnen hanteren 
vloeit voort uit het gegeven dat wij geen 
grote en dure organistie achter ons heb-
ben staan”.
Bijna alle mobieltjes uit China zijn bij 
hen te koop tussen € 60,- en € 200,- en 
zijn technisch hetzelfde als alle andere 
toestellen die op de Europese markt te 
koop zijn.
”De bestelde artikelen komen hier aan 
(Thom woont nog bij zijn moeder) en 
kunnen hier dan afgehaald worden of 
we sturen het door naar de klant. Bin-
nen 48 uur hebben we alle bestellingen 
op voorraad. Daarnaast kunnen we zelf 
de meeste reparaties uitvoeren van bij-
na alle merken tegen hele acceptabele 
tarieven”.
Uiteraard zit er 1 jaar garantie op alle 
geleverde apparatuur.

Alle door Android gestuurde apparaten 
(zoals Android 4, 4.1 en 4.2) zijn bij 
TRshop te koop tegen vaak de 1/3 prijs 
van wat gebruikelijk is voor die appara-
tuur. Ook voor alle andere merken doet 
men graag een prijsopgave. Het is op-

vallend dat het merendeel van hun 
klantenbestand bestaat uit personen 
tussen de 20 en 40 jaar.
De jonge ondernemers vermoeden dat 
veel aankopen gedaan worden door ou-
deren voor de jeugd.

Thom en Ron hebben zojuist een zeer 
succesvolle verkoopactie afgesloten 
samen met www.groupon.nl met een 
voor het jonge bedrijf een giga resul-
taat. Binnen enkele dagen verkocht 

 

Nieuws met zaken
men via de Amsterdamse stunter 754 
tablets tegen een zeer scherpe aanbie-
ding. Het jonge bedrijf zet nu alle zei-
len bij voor een snelle uitlevering. De 
twee ondernemende jongens zijn leer-
lingen van ROC College Helmond en 
studeren ICT Beheer. Enkele veelbelo-
vende projecten hebben ze al in de 
steigers staan maar daarover willen ze 
nog niets kwijt.

Lezersactie voor Rond de Linde lezers
Speciaal voor onze lezers starten zij 
een lezersactie met 10% korting op de 
toch al lage prijzen op hun website: 
www.trshop.nl Iedereen die daar de 
code invult: RDL 2013 krijgt nog eens 
extra 10% korting.   

Thom Jansen, Kornhoenhof 12, Nue-
nen. Thom@trshop.nl www.trshop.nl 
nl.linkedin.com/in/thomjansen. Tel. 06 
- 10020699 of 040-4021115. K.v.K: 
57430381

Dr. Wouter Prakken heeft zijn sporen 
verdiend als chirurg, opleider in de 
Heelkunde en als bestuurder in de ge-
zondheidszorg. Na 30 jaar werkzaam te 
zijn geweest in het Máxima Medisch 
Centrum / het Diaconessenhuis maakt 
hij nu gebruik van de FPU-regeling. 
Na een studie Geneeskunde startte 
Wouter Prakken met de chirurgische 
opleiding in het Diaconessenhuis te 
Utrecht en promoveerde hij tot doctor 
in de geneeskunde in 1983. Daarna ves-
tigde dr. Prakken zich als chirurg in het 
Diaconessenhuis te Eindhoven en na 
de fusie in 2002 met het St. Josephzie-
kenhuis is het Máxima Medisch Cen-
trum Veldhoven/Eindhoven ontstaan.

Dr. Prakken is hier ruim 23 jaar ver-
antwoordelijk geweest voor de oplei-
ding tot chirurg, waarbij vanaf 1987 
meer dan 120 arts-assistenten een 
deel van hun opleiding tot chirurg on-
der zijn verantwoordelijkheid hebben 
doorlopen. 

Dr. Prakken bracht de kwaliteit en de 
organisatie van de opleiding Heelkun-
de in Nederland tot een hoger plan. 

Er zijn in Nederland weinig chirurgen 
met zo een lange staat van dienst als 
opleider. Naast opleiden en opereren 
vond hij ook nog tijd voor besturen in 
allerlei functies.

Fotoboek voor kinderen in 
Guatemala
Vorig jaar bezocht een delegatie van de Nuenense parochies de zusterparo-
chie San Miguel in Tucurú, een dorp in het hoogland van Guatemala. De 
kinderen van groep 6 van basisschool De Nieuwe Linde zaten geboeid te 
luisteren naar het verhaal van de reis naar Guatemala.

Er werd toen ook een bezoek gebracht 
aan een basisschool op de koffieplan-
tage Paija. De parochie van Tucurú is 
nauw betrokken bij de ontwikkeling 
van deze plantage. Door middel van 
een PowerPoint-presentatie met foto’s 
van het land, de Mayacultuur, de na-
tuur en de mensen, maakten groep 6 en 

hun meester Humphrey kennis met 
Guatemala. Een speciaal deel was ge-
wijd aan de school van Paija. De kinde-
ren waren erg geïnteresseerd en stel-
den veel vragen. Toen de delegatie uit 
Nuenen vorig jaar naar Guatemala ver-
trok hadden de kinderen van De Nieu-
we Linde al tekeningen meegegeven. 

Die werden in Guatemala enthousiast 
ontvangen. En de delegatie kwam terug 
met een hele stapel tekeningen die de 
kinderen van Tucurú hadden gemaakt. 

Fotoboek en tekeningen
Onder leiding van meester Humphrey 
ontstond het plan om een fotoboek te 
maken voor de kinderen van de school 
in Guatemala. Twee leerlingen gingen 
met een camera aan de slag. Ze foto-
grafeerden hun klas tijdens de lessen 
en op het schoolplein. Het is een prach-
tig fotoboek geworden dat de kinderen 
in Tucurú laat zien hoe groep 6 van De 
Nieuwe Linde eruit ziet. Ook hebben 
alle leerlingen een tekening gemaakt 
waarbij ze tekenden over zichzelf, hun 
belevingswereld en hun omgeving. Op 
de achterkant van de tekeningen heeft 
meester Humphrey in het Spaans ge-
schreven wat ieder kind bij zijn of haar 
tekening vertelde. Alles bij elkaar geeft 
het een mooi beeld van de kinderen 
van groep 6 op De Nieuwe Linde.

Binnenkort gaan het fotoboek en de te-
keningen naar de school in Tucurú. Ook 
gaan er twee eenvoudige cameraatjes 
mee met het verzoek aan de kinderen in 
Guatemala om ook hun leefwereld vast 
te leggen. Groep 6 en de meester waren 
erg enthousiast. Hopelijk verrijkt dit 
contact zowel de kinderen van Nuenen 
als die van Tucurú en inspireert deze 
kennismaking hen wederzijds. 

Nieuwe buslijn: Airport Shuttle
Eindhoven Airport is vanaf 22 juni 2013 bereikbaar met de Airport Shuttle 
(lijn 400). Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), Gemeente 
Eindhoven, NS, Eindhoven Airport en Hermes hebben de handen ineen 
geslagen om een rechtstreekse busverbinding tot stand te brengen tussen 
de luchthaven en het station. Zo kunnen reizigers snel, makkelijk en recht-
streeks van en naar de luchthaven met bus en trein. De bussen zijn herken-
baar aan speciale bestickering. 

Lijn 400 is een nieuwe lijn tussen Eindhoven Airport en Eindhoven Station en 
gaat rijden via de Landsard, Oirschotsedijk, Anthony Fokkerweg, Boschdijk en 
Fellenoord en doet geen tussenliggende haltes aan. Lijn 400 is een aanvulling op 
lijn 401. Hiermee wordt ingespeeld op het nog steeds groeiende aanbod van pas-
sagiers op Eindhoven Airport. Lijn 401 rijdt zes keer per uur, lijn 400 gaat vier 
keer per uur rijden, waardoor er tien keer per uur een verbinding is tussen Eind-
hoven Airport en Eindhoven Station.
 
Vervoerbewijzen
Op de Airport Shuttle zijn de reguliere vervoerbewijzen, zoals de OV-chipkaart 
en het ritkaartje uiteraard gewoon geldig. Daarnaast wordt vanaf 22 juni ook een 
e-ticket naar Eindhoven Airport aangeboden via www.ns.nl/eticket. Dit ticket 
kan men kopen vanaf elk station in Nederland en geeft recht op een treinreis en 
vervolgens een busrit van Eindhoven station naar Eindhoven Airport. De prijs is 
afhankelijk van het vertrekstation.

De Walburg als 
theetuin
Op zondag 30 juni is het open tuindag 
op de Walburg. Tijdens deze zomerdag 
gaat het puur om de tuinen! Hoe mooi 
ze zijn en hoe belangrijk het is om ze in 
stand te houden. Die dag zal de Wal-
burg ook als ‘theetuin’ geïntroduceerd 
worden. Hiermee krijgt een oud plan 
eindelijk vorm. De tuinen aan de Boord 
64 zijn open tussen 11.00 en 17.00 uur 
en zijn die dag vrij toegankelijk.

www.dewalburg.nl - 040 – 2449868.

De trotse kinderen van Groep 6 van De Nieuwe Linde en hun meester, met de teke-
ningen en het fotoboek voor Guatemala. (foto: Gemma van den Hooff ).



Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Laat u verrassen bij Olijf en geniet van 
een verrassingsmenu: 

3 gangen verrassingsmenu  € 29,50 p.p.

***
4 gangen verrassingsmenu  € 34,50 p.p.

***
5 gangen verrassingsmenu  € 39,50 p.p.

___________________________________________

Restaurant Olijf is:
- gesloten gedurende de maand juli; op dinsdag én woensdag

- gesloten van maandag 29 juli t/m woensdag 7 augustus                                                                                             

Donderdag 8 augustus is Olijf vanaf 17.00 uur weer 
geopend. Vanaf donderdag 8 augustus is Olijf alleen 

weer op woensdag gesloten. 
Alle andere dagen zijn wij geopend van 12.00 – 21.30 uur.

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

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

Vanaf €29,50 per persoon

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Alle aanbiedingen zijn geldig tot en met zaterdag 6 juli of zolang de voorraad strekt. op=op. openingstijden  |  Ma. 11.00 - 18.00  |  Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00  |  Vr. 9.00 - 21.00  |  Za. 9.00 - 17.00

Lancôme 
vakantieset 
Reiniging met dagcrème

19.02 14.95

Alle Lancôme 
Mascara
31.00 19.95

Lancôme
Rénergie Multi Lift 

115.53 86.64
25%
Korting

Lancôme 
zonnebrand
+ GRATIS handdoek

25%
Korting

LANCôMe ZOMerfeest
20% kOrtiNg Op het geheLe LANCôMe AssOrtiMeNt!

Bij een besteding van € 55,- aan Lancôme producten
een GRATIS strandtas of toilettas.

DA Noordveld Drogisterij en parfumerie hoge Brake 72 | 5672 gM Nuenen | t 040 - 283 46 77

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

 Vacaturebank vrijwilligers Week 26

INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO      
————————————————————————————————————————————————————————————— 
St. Vrijwillige Thuiszorg Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Kunstencentrum CAN Ateliermedew. tekenen/schilderen/grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie ca. 2 u. p. wk.
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden (o.a. activiteiten rond organisatie zomerzegelverkoop) febr-juli: 1-2 u. p.wk, rest i.o.
————————————————————————————————————————————————————————————— 
PVGE Nuenen Bestuurslid activiteitencommissie in overleg 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
De Akkers (Archipelzorggroep) Vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) diverse tijden (in overleg)
 Onderst. bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dement.) ook in weekend diverse tijden (in overleg)
 Pianist voor begeleiding in de kapel op zondag 9.30-11.30 u.
 Bezoek- en wandelvrijwilligers (diverse tijden mogelijk) diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. voor dagbestedingactiviteiten intern en extern diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. voor ondersteuning bij avondwake (o.a. koffie en thee verzorgen) op afroep, in overleg
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Lokale Omroep Nuenen Cameramensen m/v en redactiemedewerkers m/v (o.a. montage) Interne opleiding in overleg
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Vluchtelingenwerk (LEVgroep) Vrijwilliger m/v gevraagd voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen.  urgent! 2 dagdelen p. wk. in overleg
————————————————————————————————————————————————————————————— 
IVN-Nuenen  De werkgroep scholengidsen vraagt Natuur(groot)ouders v. org. buitenprogramma 2 ochtenden p. jr. + voorber.
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Jo van Dijkhof (Archipelzorggroep) Vrijwilligers voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) div. tijden, ook weekends
 Begeleiding voor de dagbesteding (v. externe deelnemers) dagdeel in overleg ma, wo, vr. 13.30-16.30 u. vr. 9.30-13.30 u.
 Vrijwilligers voor het opzetten van spelletjesclubs (om de week) dinsdag van 14.00-16.00 u. 
 Begeleiding voor de bridgeavonden dinsdag van 19.00 – 23.30 u.
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl
N.B. In de maand juli is er geen vacature-publicatie i.v.m. de vakantie.

Orkest Vasilv Ostrov
Het ensemble bestaat uit 21 musici. Het 
werd 20 jaar geleden opgericht en behoort 
tot één van de beste Russische orkesten. Of-
schoon de leeftijd van de musici opvallend 
jong is, bereikt het orkest uiterst gediscipli-
neerd telkens een heel hoog niveau in tech-
niek, virtuositeit en nauwkeurigheid, dankzij 
het werk van de zeer ervaren artistiek leider 
en dirigent, professor Sergey Efaev.

Het orkest won prijzen in verschillende inter-
nationale concoursen en het heeft deelgeno-
men aan veel Russische en Europese 
muziekfestivals. Het orkest treedt op de beste 
concertplaatsen in Sint-Petersburg op en haar 
concertreizen zijn telkens succesvol. Compo-
nisten werken graag met dit orkest om hun 
nieuwste composities te testen. J. Metallidi 
(Sint-Petersburg) is een van hen, maar ook 
veel buitenlandse componisten met name uit 
Duitsland, Frankrijk en Engeland. 

Dirigent Sergey Efaev 
Het pedagogische talent van Sergey Efaev 
werd erkend toen hij in 1997 de eretitel ont-
ving van 'Leraar van het jaar' en daarbij uit 
handen van de gouverneur van Sint-Peters-
burg de prijs voor "De Humanisering van de 
School van Sint-Petersburg" ontving. Deze 
beroemde dirigent en eminente professor 
heeft een geweldige uitstraling. Hij wordt 
gerespecteerd zowel door zijn leerlingen als 
duizenden luisteraars.

Kaarten
Kaarten à € 15,- voor dit zomerconcert zijn 
te koop bij:

VVV -Vincentre, 
Berg 29, Nuenen, 
of via 
De Koffiedrinkers, 
Berg 38, Nuenen, 
www.dekoffiedrinkers.nl

Dirigent Sergey Efaev.

Vasilv Ostrov in Het Klooster
Het kamermuziek-orkest Vasilv Ostrov uit Sint-Petersburg is op tournee door Duits-
land, België en komt ook één dag naar Nuenen! Op dinsdag 16 juli concerteren zij om 
20.00 uur in Het Klooster, Park 1, in Nuenen. Op het programma staan werken van 
o.m. Bach, Mozart, Lalo, Saint-Saens, Strauss en Tsjaikovski. Veel stukken zijn con-
certen voor solisten en orkest: viool, altviool, cello, hobo, klarinet, fluit en zang.
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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 
13.30-16.00 uur handwerken 

Jo van Dijkhof
19.30 uur Kienen in D’n Heuvel Gerwen

Zaterdag 29 juni
08.00 uur 

11e Gulbergen Jeugd Open
Gulbergen

Zondag 30 juni
15.00-17.00 uur Sundays with Bart de 

Win met Simone Roerade: Mrs Hips
Auberge Vincent

20.30 uur Liederentafel Café Schafrath

Vrijdag 12 tot en met 21 juli
Bloem & Tuin

Landgoed Gulbergen

Maand juli 
Wandelen met WSV

elke zondag 09.00 uur +
elke woensdag 19.00 uur

Vertrek vanaf vijver Gemeentehuis

Woensdag 26 juni
20.00 uur Openbare repetitie Keskedee

Terras Café Schafrath

Zondag 30 juni
11.00-17.00 Zomerdag 
op De Walburg, Boord 64

13.00-18.00 uur 
Smeulders=Open, Beekstraat 23

Vrijdag 12 tot en met 16 juli
Kermis Nuenen

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12 

11.45 uur-12.45 uur pianomuziek+
13.00-17.00 Biljarten

Jo van Dijkhof

Zondag 30 juni
10.00 uur 5e Dolphin Triathlon Nuenen 

Start Laco Strandbad Nuenen

Donderdag 11 juli 
Grote Fietsdag van KBO Lieshout

Schutsstraat 37 in Lieshout

Zondag 21 juli
Ierse Folkmuziek Duo 

Simply Folk 
Weverkeshof

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
13.30-15.30 tekenen en schilderen +

14.00 uur-16.00 uur pianomuziek 
Jo van Dijkhof

Zaterdag 29 juni
13.00-18.00 uur Smeulders=Open, 

Beekstraat 23
14.30 uur Dameskoor “Enode”

Jo van Dijkhof

Vrijdag 5 juli
20.00 uur lezing van 

Gerard Spong 
Boekhandel van de Moosdijk

Zondag 14 juli
12.00 tot 17.00 uur, 
Kleine Boerenmert

Weverkeshof

Elke donderdag
12.00-15.00 uur “De Vlinder” 

2e hands kledingwinkel
(gesloten van 18 juli tot 8 augustus.)

Zondag 30 juni
Vanaf 07.00 uur RCL Wandeltocht 

Lieshout
Provincialeweg Lieshout–Mariahout

Zondag 7 juli
14.00 uur 

KLEZMAJEUR
Weverkeshof

Dinsdag 16 juli
20.00 uur 

Orkest Vasilv Ostrov 
in Het Klooster

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl l 

Weekenddiensten
Zaterdag 29 juni 18.30 uur: Eucharistie-
viering, voorganger pastor S. Kuijpers.
Zondag 30 juni 09.30 uur: Woord en 
Communiedienst, parochiekoor, voor-
ganger pastoraal werker J. Deckers.
Zondag 30 juni 11.00 uur: Woord en 
Communiedienst, vocale omlijsting, 
voorganger pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 29 juni 18.30 uur: Lucia Roij-
akkers en overleden ouders en broers 
en zussen; Nic Magis (vanwege ver-
jaardag).
Zondag 30 juni 09.30 uur: Marie van 
Rooij-van de Kam; overleden familie 
IJzermans-van den Eijnden; Piet Roij-
akkers.
Zondag 30 juni 11.00 uur: Lenie Rom-
bouts; Johan Schrauwen; Jeanne van 
der Sanden-van Schijndel; Piet van 
Heijst; Jan Bernsen; Willem Nagel; 
overleden ouders Cees van Laarhoven 
en Gertrude van Laarhoven-Dacus; 
Adrianus Schenkels.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Gerrie 
van Zuijlen, Clinghof 2. Wij wensen fa-
milie en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.
In onze parochie zijn getrouwd Jantien 
van der Heijden en Peter Snoek. Wij 
wensen hen van harte proficiat en veel 
geluk.

Vakantieschema in de periode 1 juli 
tot en met 11 augustus
In de schoolvakantie zijn er enkele 
wijzigingen in de vieringen en de be-
reikbaarheid van de parochie. In Nue-
nen vervalt de viering van zaterdag-
avond en op zondag is er één viering 
om 10.00 uur. In Nederwetten blijft de 
viering om 09.30 uur en in Gerwen om 
11.00 uur.
Het parochiesecretariaat is open op 
dinsdag en vrijdag van 09.00–12.00 
uur. Op dinsdag 16 juli is het secretari-
aat gesloten i.v.m. de kermis. Van 
Week tot Week verschijnt niet in de 
vakantieperiode. Bereikbaarheid pa-
rochie in dringende gevallen op 06 
1007 5993.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 30 juni, 10.00 uur. Voorgan-
ger: ds. A. Wijlhuizen uit Apeldoorn. 
Er is nog één keer kindernevendienst 

voor de schoolvakantie. De collecte is 
voor de Stichting Leergeld Nuenen.
Elke donderdagochtend bent u van 
10.00-12.00 uur welkom in het Open 
Huis voor ontmoeting en een kop kof-
fie. Voor meer informatie: zie de web-
site.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 30 juni, 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorganger 
pastor S.Kuijpers.

Misintenties
De heer en Mevrouw Hoeks; Vader en 
Moeder Lie; Cato Dekkers-Rooijak-
kers; Overleden familie Staals en over-
leden familie Christopher; Pastor 
Claes

Mededeling
In onze parochie is Toon Renders 
overleden. Wij wensen familie en 
vrienden troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 30 juni, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, Gregoriaans koor, voorgan-
ger pastor F. Groot.

Misintenties
Nellie de Greef-van Ravestein; Lea van 
Rooij-Donkers; Dorus Swinkels; Thea 
Maas; Jo Vorstenbosch; Mis uit dank-
baarheid.

Mededelingen
Vorige week zijn in onze parochie 
overleden:
Nelly de Greef-van Ravestein
Lea van Rooij-Donkers
Wij wensen de families veel troost en 
steun toe bij het verwerken van dit 
verlies.

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 27 juni: 17.30 Lof; 18.30 H. 
Mis. 
Vrijdag 28 juni. 07.15 H. Mis, vigilie 
van de H. Petrus en Paulus, apostelen.
Zaterdag 29 juni: 08.30 gezongen H. 

Mis, feest van de H. Petrus en Paulus, 
apostelen.
Zondag 30 juni; 10.30 gezongen 
Hoogmis; zesde zondag na Pinkste-
ren.
Maandag 1 juli; 18.30 gezongen H. 
Mis; feest van het Kostbaar Bloed van 
O.H. Jezus Christus. 
Dinsdag 2 juli, 18.30 H. Mis; feest van 
Onze Lieve Vrouw Visitatie; gedachte-
nis H. Processus en Martinianus, mar-
telaren.
Woensdag 3 juli; 07.15 H. Mis; H. Ru-
moldus, bisschop en martelaar (bis-
dom 's Hertogenbosch); gedachtenis 
H. Ireneüs, bisschop en martelaar.

Stichting Poolse kinderen in      
Nuenen beëindigt haar activiteiten
Het bestuur van Stichting Poolse kinde-
ren in Nuenen wordt geconfronteerd 
met het gegeven dat het de laatste jaren 
steeds moeilijker wordt voldoende gast-
gezinnen te vinden die bereid zijn twee 
Poolse kinderen gedurende twee weken 
in hun gezin op te nemen. Om te voor-
komen dat het werk van de stichting als 
een nachtkaars uit gaat, heeft het be-
stuur onlangs het moeilijke besluit ge-
nomen om met ingang van 1 januari 
2015 haar activiteiten definitief te stop-
pen en de stichting op te heffen. Zoals 
hierboven aangegeven, moet het be-
stuur de laatste jaren veel extra acties en 
energie inzetten om voldoende gastge-
zinnen te vinden. Zonder voldoende 
gastgezinnen kan de stichting haar acti-
viteiten uiteraard niet uitvoeren. Het 
verminderde animo zich als gastgezin 
beschikbaar te stellen, denkt het be-
stuur te kunnen toeschrijven aan de vol-
gende omstandigheden: door het toe-
treden van Polen tot de Europese Unie 
is er sprake van een zekere toenemende 

welvaart, zij het nog mondjesmaat. De 
noodzaak tot opvang van kansarme kin-
deren wordt thans in bredere kring 
minder gevoeld. En binnen de jonge 
Nederlandse gezinnen met kinderen in 
de leeftijd van de Poolse kinderen (7 t/m 
12 jaar) hebben veelal beide ouders een 
baan en is er de wens gezamenlijk als ge-

zin de vakantie door te brengen.
Formeel betekent het dat de stichting na 
25 jaar ophoudt te bestaan. In die 25 
jaar hebben zo’n 400 kinderen het voor-
recht gehad een vakantieverblijf in Nue-
nen mee te maken. Dit was mogelijk 
dankzij de spontane bereidheid van al 
die gastouders door de jaren heen en 
dankzij de bijdragen van vele sponso-
ren. Het bestuur beraadt zich nog over 
de wijze waarop zij haar activiteiten als 
stichting gaat beëindigen.

Geslaagd
Leneke Van Maris is geslaagd voor de 
Master Klinische Psychologie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Leneke 
was voorheen leerling aan de Vrije 
School Brabant en het Novalis College.

Enthousiaste collec-
tanten gevraagd
Je zult maar 3 of 4 maal per week aan de 
nierdialyse moeten liggen.
De Nierstichting zoekt collectanten in 
Nuenen. Qua tijd kost dit eenmalig 1 
1/2 tot 2 uur.  De collecte is dit jaar in de 
periode van 16 september t/m 21 sep-
tember. Wilt u zich inzetten voor de 
Nierstichting, neem dan contact op met 
Otto Heselhaus tel. 040 2838857.

EMk zomervoetbaldagen  
weer vol nieuwe verrassingen
Nog meer dan in vorige jaren zal de 7e uitvoering van de EMk Voetbaldagen een 
groot spektakel zijn.  Voor de derde keer binden 4 ‘tribes’ met elkaar de spor-
tieve strijd aan. Natuurlijk kan er op het ‘strand’ weer een potje beachsoccer 
gespeeld worden. De panna knock-out speelt zich dit jaar in een heuse arena af!             

Ook is er dit jaar weer spettervoetbal. De deelnemers kunnen zich helemaal uitleven 
op 3 cm water. En de fantastische verrassing van vorig jaar, bubble soccer zit er dit 
jaar ook weer bij. Nieuw is geblinddoekt voetballen en totempaal voetbal.
Ook zal er een geweldige ‘battle of the tribes’ plaatsvinden. Alle leden van de tribes, 
jong en oud samen,  strijden hierbij tegelijkertijd tegen elkaar op verschillende voet-
balonderdelen. En dat wil je niet missen!
De voetbaldagen worden gehouden op het sportcomplex van EMK in Nuenen. De 
voetbaldagen zijn bedoeld voor  jongens en meisjes van de verschillende voetbalver-
enigingen uit Nuenen en omgeving in de leeftijdscategorieën C, D en E van komend 
seizoen (geboren in de jaren 1999 tot en met 2004). De kosten bedragen € 45,-. De 
deelnemers krijgen daarvoor onder andere een mooie bal en een voetbalshirt. De 
drie dagen worden afgesloten met een gezellig hapje en drankje. Het evenement 
vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie van de basisscholen op 6, 7 en 
8 augustus. Inschrijven via www.emkvoetbaldagen.nl. Doe dit snel, want vol is vol.

Voetbal



  

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

HoE gAAt DAt?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

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

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

oERLEMANS KEUKENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

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

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

Laat u beveiligen door 
beveiligings-specialist

en kans op inbraak 
wordt met 

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

Christian 
Geslaagd!!!

MBO sport en 
bewegingsagoog 

Mama, Papa, 
Robin, Guido en Chantal.

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

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

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

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

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

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

KApStERS opgELEt! 
Wil je voor jezelf beginnen 
maar is een eigen kapsalon 
net te veel? Huur dan een 
stoel in een bestaande sa-
lon v.a 2 dagen per week. 
Info 06 - 24 26 79 13.

EINDELIJK DE op-
LoSSINg vooR KALK 
oF ScHIMMELNAgELS!! 
Behandeling met de FOX 
3 Laser. Geen medicijnen  
of smeersels meer nodig! 
INStItUUt ZILvER-
ScHooN Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.nl. 

30 JUNI vLooIENMARKt 
Sporthal Eckart, Airborne-
laan 1, Eindhoven. € 1 p.p. 
9-16 uur. 06-20299824

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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De meisjes zijn in de Landelijke com-
petitie ongeslagen kampioen gewor-
den en speelden  toen in  de play-offs 
tegen Kampong om een plek in de fi-
nale.
Ze hadden er drie wedstrijden voor 
nodig om Kampong te verslaan, maar 
deden dat in de tweede en derde wed-
strijd met overmacht.
In de finale in Amstelveen troffen ze 
HDM. Ze waren de hele wedstrijd veel 
beter en kwamen dan ook met 2-0 
voor. Aan het einde van de wedstrijd 
werd het toch nog spannend door een 
tegengoal van HDM uit een strafcor-
ner, maar gelukkig bleef het bij 2-1 en 
was de schaal binnen.
Maartje speelt voor het vijfde jaar 
hockey bij Oranje-Zwart, na een aan-
tal jaar bij Nuenen gespeeld te hebben, 
heeft zij de overstap gemaakt.

aces en de dubbel werd met 7-5 ge-
wonnen door TV Wettenseind.
 
Hierdoor eindigden de wedstrijden in 
een 3-3 stand. Om de winnaar te bepa-
len werden de gewonnen sets geteld. 
Joost van der Linden en Marvin Jan-
sen hadden weliswaar hun partijen in 
3 sets verloren, maar doordat ze ieder 
een set gewonnen hadden, kwam TV 
Wettenseind uiteindelijk als winnaar 
uit de bus. De huldiging werd ter 
plaatse door een KNLTB functionaris 
verricht. Een dag later volgde de hul-
diging op het tennispark van TV Wet-
tenseind.

Zwemmen

Kanosport

Golf

Kunstrolschaatsen

Bridge

Tennis

Hockey

Tennis

EK voor Nuenense kanovaarster
Jitta van der Laan maakt zich voor het derde jaar op rij weer op voor het EK 
vlakwater kanovaren, in de klasse senioren onder de 23 jaar. Deze wedstrij-
den worden gehouden van 27 tot en met 30 juni in Polen, in Poznan. Jitta 
komt samen met Karlijn Jansen uit in de tweepersoons K2 op de 500 meter.

Gulbergen Jeugd Open 2013
Op zaterdag 29 juni zal de 11e editie van het Gulbergen Jeugd Open plaats-
vinden op het prachtige complex van Golfclub De Gulbergen. Deze inmid-
dels vermaarde wedstrijd kent ook dit jaar weer een fantastisch deelne-
mersveld met ruim 45 deelnemers uit de Nederlandse top met handicap 8 
en lager. Naast deze topspelers zal ook een ruim arsenaal aan getalenteerde 
jeugdspelers het strijdperk betreden.

Het Gulbergen Jeugd Open is als vanouds een zeer gezellige dag met naast topgolf 
een hele sfeervolle ambiance waarbij genoten kan worden van het pure spel van 
de deelnemers. Er is een aanzienlijke prijzenpot en er staat zelfs een scooter ge-
reed voor de eerste speler die een hole-in-one slaat op één van de vijf par 3’s op de 
Sprookjes-/Libellenbaan. Ook een nieuw baanrecord wordt beloond.
Vele enthousiaste vrijwilligers maken samen met betrokken sponsors dit unieke 
jeugdtoernooi mogelijk. Maxifood maakt met haar hoofd-sponsorschap het Gul-
bergen Jeugd Open 2013 in belangrijke mate mogelijk. De wedstrijden beginnen 
om 08.00 uur. Het is beslist de moeite waard om de wedstrijden te komen volgen.

Squadra Dolphin ZeroD blijft 
tweede in Eredivisie 
Het Squadra Dolphin ZeroD, helaas deze keer zonder de Nuenenaar Tom 
Rademaker, die op dit moment wegens een blessure niet inzetbaar is, is op 
zaterdag 22 juni in Stein tweede geworden in een wedstrijd voor de Lotto 
Eredivisie Triathlon. Het team behoudt daardoor de tweede plek in het 
algemeen klassement, achter Team4talent uit Huissen. 

Zomerinstuif 
bridge
Bridge Club Nuenen (BCN) organiseert 
ook dit jaar weer de Zomerinstuif. Vanaf 
25 juni tot en met 27 augustus kan er bij-
na elke dinsdagavond worden gebridged, 
zowel door leden als door niet-leden. Al-
leen op 16 en 23 juli kan het bridgen niet 
doorgaan.
Alle bridgeliefhebbers zijn welkom. 
Deelnemers zonder bridgepartner kun-
nen bellen naar één van de onderstaande 
nummers. Er zal geprobeerd worden een 
passende partner te vinden. 
Voor niet-leden een goede gelegenheid 
om de sfeer op de club te komen proe-
ven. BCN probeert het spelpeil van de 
leden te bevorderen door het organise-
ren van een leerzame biedwedstrijd met 
persoonlijke begeleiding door A-spelers. 
Bovendien is er na elke speelavond de 
mogelijkheid om vragen te stellen over 
spel- of biedverloop.

Zomerinstuif bridge op dinsdagavond in 
Zaal Berkenbosch, Opwettenseweg 80 in 
Nuenen. Opgeven is niet nodig. De inde-
ling gebeurt zo veel mogelijk naar sterk-
te. Het inschrijfgeld van € 3,- per paar 
wordt voor een deel gebruikt voor prij-
zen. Ontvangst tussen 19.30 uur en 19.45 
uur, start uiterlijk om 20.00 uur. Meer in-
formatie: tel. 06-19419324 (v.d.Broek), 
040-2837119 (Munnik) en 040-2835090 
(Vos). E-mail: noortjevdb@onsnet.nu of 
hans.munnik@onsnet.nu.

Aylin Nederlof Nederlands Kampioen 
Afgelopen weekend werden in Mierlo de Nederlandse Kampioenschappen 
kunstrolschaatsen gehouden. Aylin promoveerde dit jaar naar de klasse 
Junioren. Na een drukke periode met examens en weinig training toch een 
geweldig resultaat tijdens het Nederlands Kampioenschap. 

Kwartet zwemmers    
Z&PV Nuenen bij NJK
Bij de Nederlandse Junioren Kampioenschappen in Utrecht heeft het kwar-
tet zwemmers van Z&PV Nuenen hun seizoen sterk  afgesloten. Merel Phaff, 
Robin Goossens , Thomas van Ekert en Tobias Geurts kwamen op 17 afstan-
den aan de start en op 7 afstanden wisten zij zich wederom te verbeteren. 
Robin en Thomas tekenden samen verder nog voor 3 top 10 klasseringen, 
een prachtige prestatie.

Alle uitslagen en klasseringen:
Merel: 100vrij 1.13.04 (83e), 100rug 1.18.72 (17e), 200rug 2.46.67 (15e), 100vlin-
der 1.22.07 (12e), 200wissel 2.53.09 (26e) Robin: 100school 1.24.37 (9e), 
200school 3.01.40 (7e), 200wissel 2.46.10 (14e) Thomas: 50vrij 29.37 (69e), 
100vrij 1.04.01 (59e), 200vrij 2.20.26 (47e), 400vrij 4.57.41 (26e), 100school 
1.23.16 (30e), 100vlinder 1.12.93 (20e), 200vlinder 2.59.01 (6e), 200wissel 2.35.68 
(27e) Tobias: 200vrij 2.12.01 (22e)

Komend weekend sluiten de oudere zwemmers van Z&PV Nuenen hun seizoen 
af bij de NK sprint in Heerenveen en zwemt Milan Meurs bij de landelijke Spee-
dofinales in Dordrecht. Heb je interesse in wedstrijdzwemmen? Vanaf 12 augus-
tus wordt er weer getraind in de Drietip. 

Meer info op www.zpvnuenen.nl of via Marja Huizing (040-2840947).

Lissevoort Open 
2013 klaar voor de 
start
Het Lissevoort Open vindt vanaf 
zaterdag 29 juni tot en met zondag 
7 juli al weer voor het 13e jaar op 
rij plaats op de tennisbanen van 
TV de Lissevoort. De afgelopen 
weken is er met een vernieuwd 
team hard gewerkt om er dit jaar 
wederom een succesvol tennis-
toernooi van te maken.

Dit jaar hebben zich rond de 400 
deelnemers ingeschreven voor één 
van de grootste open toernooien in 
de regio. Het Lissevoort Open ademt 
sfeer uit en staat al jaren bekend om 
haar unieke combinatie van hoog-
staand tennis en de nodige gezellig-
heid. Zo zijn er gedurende de week 
verschillende thema-avonden, zoals 
de Wimbledon-avond op dinsdag en 
de bekende feestavond op vrijdag. 
Nieuw op woensdagavond is een 
spannend ‘koekenpantoernooi’, waar 
iedereen zich natuurlijk voor mag in-
schrijven.

Het thema staat dit jaar in het teken 
van de Nuenense kroegen. Verschil-
lende Nuenense kroegen krijgen de 
kans om een eigen invulling te geven 
binnen het toernooi. Zo zal Dinerca-
fé Zinn er op woensdagavond een 
feest van maken met het bekende 
avondje Pulluh Vulluh. En is Café 
Ons Dorp er op donderdagavond 
met hun bekende Erdinger Weißbier. 
Ook aan een goed verzorgde catering 
is gedacht. Vanaf maandag zal Fratel-
li uit Nuenen met hun Italiaanse keu-
ken op het tennispark staan om ver-
schillende lekkernijen te bereiden.  
Ook dragen oude bekenden zoals 
Restaurant Olijf en Café René weer 
bij aan het mede mogelijk maken van 
dit toernooi. Iedereen die zin heeft 
kan komen genieten van het tennis-
spel en de sfeervolle ambiance.

TV Wettenseind, Jongens t/m 17 jaar

KNLTB Masterkampioen regio Zuid
 
Twee weken geleden is het jongensteam districtskampioen geworden. Dit 
betekende dat ze om het Masterskampioenschap van Zuid-Nederland zou-
den gaan spelen. Zaterdag 22 juni werd er gestreden tegen TV Wolfsbosch 
te Vught. 

Zaterdagmiddag werden de figuren 
gereden en behaalde Aylin een mooie 
3e plaats. Zaterdagavond was de korte 
kür. Ze liet een mooie kür met moei-
lijke elementen zien en was hiermee 
verzekerd van de 1e plaats. Een mooie 
uitgangspositie voor de lange kür op 
zondagavond. Aylin wist een kür met 
dubbel axel en drievoudige sprongen 
aan de jury te laten zien. De jury be-
loonde haar met zeer hoge punten wat 
haar met bijna 50 punten voorsprong 
de 1e plaats (Nederlands Kampioen 
2013) opleverde. Dit was voor Aylin de 
9e keer op een rij dat ze Nederlands 
Kampioen werd. Ook in de combina-
tie figuren en vrijrijden werd Aylin 1e. 
Na de prijsuitreiking werd de selectie 
voor de interland cup 2013 in Zwitser-
land bekend gemaakt. Aylin is door de 
bond geselecteerd aan deze wedstrijd 
deel te nemen. De selectie voor de E.K 
en W.K volgen nog. Haar trainster 

Gerrie Obbens was super blij met dit 
geweldige resultaat.

 
De 4 enkelspelen leverden een 3-1 
voordeel op voor TV Wolfsbosch. Het 
waren nipte overwinningen; 2 partijen 
in 3 sets gewonnen en 1 met een tie-
break. Vervolgens begonnen de dub-
belspelen. Floris Brull en Wouter van 
Megen wonnen hun partij in 2 sets, 
zodat de stand 3-2 werd. De andere 
dubbel was toen nog bezig. Die moest 
gewonnen worden, wilde TV Wet-
tenseind nog een kans maken op de ti-
tel. Met een voorsprong van 5-1 in de 
3e set, zag het er goed uit, maar de 
thuisploeg wist terug te komen tot 
5-5. Hierna herpakte Niels Luttikhuis 
en Jasper van Megen zich. Een paar 

De Masterskampioenen, vlnr: Marvin Jansen, Floris Brull, Niels Luttikhuis, 
Jasper van Megen, Wouter van Megen, Joost van der Linden.

Landskampioen hockey 
Zaterdag 22 juni heeft Maartje Bongers (uit Nuenen) met haar team Oranje-
Zwart MA1 de finale om het landskampioenschap hockey gewonnen in het 
Wagnerstadion in Amstelveen en zijn daarmee landskampioen geworden.

De Nuenense Maartje Bongers (links) 
en Julia met de kampioensschaal na het 
behalen van het landskampioenschap.

Bij de Junioren haalde van der Laan in 
2011 reeds de B-finale bij de Europese 
Kampioenschappen in Zagreb. Vorig 
jaar plaatste zij zich -als kersverse se-
nior- in de eenpersoons kajak voor de 
EK in Portugal. Daar bleek dat deze 
nieuwe klasse toch heel wat sneller is, 
met een voortijdige uitschakeling in 
de series als gevolg. 

Vanaf oktober zijn de dames weer vol-
op in training geweest, afwisselend in 
Eindhoven en in Amsterdam. Dage-
lijks trainen ze op het water en in het 
krachthonk zo'n 20 a 30 uur in de 
week. Tussendoor werken de dames 

op school aan hun toekomst. Ze zitten 
nu in het tweede en derde jaar van res-
pectievelijk de Fontys Pabo en Fysio-
therapie. Tot nu toe is er geen noe-

menswaardige vertraging in de studie 
opgelopen, wat op zich een hele pres-
tatie is.

Voor wie deze relatief onbekende ka-
nosport graag eens wil zien, de wed-
strijden in Poznan zijn op internet te 
volgen via de officiële website van de 
organisatie:

http://ecsprint.kayakpl.com/. 

Vincent Böhm zorgde voor de beste 
individuele klassering van de Squa-
dra-atleten. Hij werd tweede in een 
tijd van 1 uur, 4 minuten en 22 secon-
den. De afstanden die de triathleten 
tijdens deze eredivisiewedstrijd moes-
ten afleggen waren: 750 meter zwem-
men, 20 kilometer fietsen en 5 kilome-
ter hardlopen. 
De Belg Tim Brydenbach maakte in 
deze eredivisiewedstrijd zijn debuut 
voor Squadra Dolphin ZeroD. Uitein-
delijk finishte hij als 7e. 
De Squadra-atleten Arjen van der 
Meulen en Adam Lambrechts impo-
neerden in Stein tijdens het zwemon-
derdeel: zij kwamen respectievelijk als 
eerste en tweede uit het water. Later in 
de wedstrijd zakten zij echter terug. 

Cornelis Scheltinga presteerde daar-
entegen juist sterk tijdens het sloton-
derdeel van de wedstrijd. Deze atleet 
van Squadra Dolphin ZeroD zat qua 
zwem- en fietstijd rond de dertigste 
plek, maar dankzij een goede tijd op 
het looponderdeel finishte hij uitein-
delijk als 16e. 
De eerstvolgende wedstrijd die mee-
telt voor de Lotto Eredivisie is de 
Twinfield Triathlon in Veenendaal (31 
augustus). De vijfde en laatste wed-
strijd van de Lotto Eredivisie 2013 is 
de Challenge Almere-Amsterdam 
Team-Relay op 15 september. Daags 
na elke eredivisiewedstrijd is er een 
wedstrijdregistratie te bekijken via de 
website van de Lotto Eredivisie Tria-
thlon. 



Verbouwings-

uitverkoop!
Meeneem-prijzen

EXPERT VAN ERP, VOIRT 2-C, NUENEN, (040) 2846060 

Verbouwingsadv. - 295x225mm h - ZW/PMS021 - week 25

Profi teer nu!
Profi teer nu!Op=Op

Wij gaan verbouwen en maken ruimte voor het nieuwste assortiment.

Meeneem-ALLES MOET 

WEG!

Met ruim 150 winkels het grootste semi-overdekte winkelcentrum van
Nederland. Goedkoop parkeren op een van onze 1800 parkeerplaatsen.

KOOPZONDAG
30 JUNI

Zomermarkt en straattheater!
Zaterdag en zondag 29 en 30 juni is het zo-
mermarkt op WoensXL. Bij diverse winkels 
staan kramen met daarop leuke aanbiedin-
gen en speciale artikelen. 

Op zaterdagmiddag zijn er diverse straatar-
tiesten die door het winkelcentrum lopen. 
Met muziek, dans en humor worden de be-
zoekers   vermaakt. In het weekend zijn er ook 
weer kinderattracties (draaimolen en spring-
kussen), die gratis kunnen worden gebruikt. 

Noteer alvast in uw agenda.
Zaterdag 6 juli
Meet & Greet met Bart en Bibi van Biba kin-
derboerderij. Uw kinderen kunnen dan ken-
nismaken deze TV helden en natuurlijk ook 
op de foto. 

Zie website voor meer informatie.

WWW.WOENSXL.NL
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