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

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

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

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

60 jaar
Koosje en Frans 
van der Velden

Apen krijgen 
alle ruimte in 
het olifanten-
verblijf
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Leden TCN 
promoten 
Van Gogh Village 
in Zwitserland

My Dream

Nuenense Yvonne  
manager ranche USA
Dorpsgenote Yvonne van Stiphout is reeds 1½  jaar manager op de paarden-
fokkerij/ranche “Om El Arab International” te Santa Ynez in Californië. Rond 
de Linde sprak met haar tijdens een kort verblijf van Yvonne in Nuenen.

Galopperend over de wijde vlakte.

Haar lievelingspaard. 

 
Paardenmeisje
Zoals vele jonge meisjes “verliefd” zijn 
op paarden, is het ook zo Yvonne ver-
gaan. Na haar schooltijd op bs Refe-
ling/ Nieuwe Linde, racet zij naar de 
paarden in de manege van Jan Dijstel-
bloem (CaHaMa) aan de Beekstraat. 
Stal uitmesten, dieren borstelen, hoe-
ven schoonkrabben, nieuw stro in-
brengen, voeren en dan als ultieme 
beloning ritjes op de paarden. Haar 
eigen paard niet te vergeten!
Het voortgezet onderwijs volgt zij op 
het Eckart College en nog steeds al 
haar vrije tijd inspannende ontspan-
ning in CaHaMa.  Bijna logischer wij-
ze gaat Yvonne daarna naar de HAS te 
’s-Hertogenbosch om er op HBO-ni-
veau de 4-jarige opleiding “Dier-en 
Veehouderij” te volgen. De stages 
brachten haar naar het einde van de 
wereld: 8 weken in Australië en 6 
maanden in de Verenigde Staten. Haar 
ouders volgen met trots haar ontwik-
keling, maar vader kan maar niet aan 
de paardengeur wennen, wanneer zij 
‘s avonds aan tafel schuift.
 
Hindernissen nemen
Het gaat Yvonne niet zo gemakkelijk af 
om met haar opleiding aan de bak te 
komen op een plaats, dicht bij paarden 
en praktisch gericht en dan bij voor-
keur nog op een fokkerij. Zij besluit 
om als vrijwilligster te gaan werken op 
“Om El Arab International” te Santa 
Ynez in Californië, waar zij ook eerder 
een half jaar was. Vervolgens gaat ze in 
de Doornspijkse stoeterij aan de slag 
als assistent manager om daarop vol-
gend naar Nieuw Zeeland te gaan, 

waar de eigenaar haar een mooie baan 
beloofde. Maar al na een maand weet 
ze zeker dat zij er wordt uitgebuit. 
Nog géén week is Yvonne terug in Ne-
derland als “Om El Arab International” 
haar belt en aanbiedt om assistent ma-
nager te worden, in betaalde functie.
 
Samen met universiteit
Inmiddels zijn 3 jaren verstreken en is 
Yvonne echt op weg Amerikaanse te 
worden. Een verblijfsvergunning voor 
de USA ligt in het verschiet. Dit denkt 
zij vooral te danken te hebben aan het 
feit dat zij in haar functie samenwerkt 
met de universiteit van Michigan State. 
Er is een lijst van 20 kenmerken/fok-
waarden voor “Om El Arab Internatio-
nal” te Santa Ynez in Californië 
samengesteld. Alle paarden, die in het 
fokprogramma zijn opgenomen, wor-
den onderzocht op een twintigtal facto-
ren, die ieder een beoordeling krijgen. 
Op grond van de uitslagen kan bepaald 
worden welke merrie het beste matcht 
met een hengst. Wat schokschoude-
rend grijnst Yvonne me aan en stelt: “Ja, 
mijn functie is nu fokmanager”.
 
Veelzijdig, maar altijd met paarden
Naast onderzoek, besprekingen en 
bureauwerk zijn de werkzaamheden 
zeer veelzijdig. Sperma afnemen, in-
vriezen en verzenden naar alle wereld-
delen, insemineren, bevallingen, 
nazorg, orders aannemen, paarden 
aan cliënten presenteren. Ook de be-
geleiding van stagières en werkinde-
ling van het personeel behoren tot 
haar taak. Ja ook nog weleens stallen 
uitmesten. Maar ook nu, net als vroe-
ger in CaHaMa aan de Nuenense 
Beekstraat is de echte beloning de 
paarden in conditie brengen en hou-
den, dus galopperen over de wijde 
vlakten tussen de bergen en de kust 
van de Grote Oceaan. Altijd mooi 
weer, lange werkdagen, 6 per week. 
Restaurantje op 10 km afstand, klein 
barretje in het dorpje dichterbij, waar 
de wijnboeren en soms toeristen ko-
men. Uitgaan? Santa Barbara ligt maar 
op een half uurtje rijden.

Showkorps O&V | Nuenen 
behaalt Zilver op WMC
Showkorps O&V | Nuenen heeft zondag 14 juli jl. deelgenomen aan het 
Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Met de show GAMES behaalde zij 
83,25 punten en dus Zilver!

Het WMC werd dit jaar voor de 17e 
keer georganiseerd. Eens in de 4 jaar 
wordt dit grootse, 4 weken durende, 
evenement gehouden in het Parkstad 
Stadion te Kerkrade. Er komen dui-
zenden muzikanten van over de hele 
wereld naar Kerkrade om te strijden 
om een plek aan de top. Een zware 
taak voor de juryleden om alle korp-
sen zo goed mogelijk te beoordelen. Er 
wordt tijdens de show beoordeeld vol-
gens het One World System op Music, 
Visual en Overall Effect. 

Na het mooie resultaat tijdens de Ne-
derlandse Kampioenschappen in As-
sen maakte Showksorps O&V | 
Nuenen zich de afgelopen weken klaar 
voor het WMC te Kerkrade. Met de 
verbeterpunten in gedachten hebben 
zij nog heel erg hard gerepeteerd voor 
de wedstrijd in Kerkrade. 

De computerspelletjes zoals Pacman, 
Tetris en Super Mario werden goed 
uitgebeeld en dit zorgde voor veel her-
kenning bij het publiek. Onder leiding 
van Carine Bartholomeus en Anne 
van der Wijst zette Showkorps O&V | 
Nuenen een prachtige show neer die 
door de jury met een goed aantal pun-
ten werd beoordeeld.

Er wordt gestreden in verschillende 

Wij zijn iedere  zondag open!
Van 10.00  uur tot 18.00  uur.

Hallo Jumbo!Hallo Jumbo!

Ook op zondag 
de goedkoopste. 
Hallo Jumbo!

   Nuenen :   Hoge Brake 36-40                                    

divisies, Showkorps O&V | Nuenen 
deed mee in de divisie ‘Show First Di-
vision’. Zij behaalde met hun specta-
culaire show GAMES in totaal 83,25 
punten, goed voor een zilveren me-
daille. Tot nu toe staat Showkorps 
O&V | Nuenen op de 3e plek in de 
ranglijst. Het WMC duurt nog tot en 
met 28 juli. 

Voor meer informatie: 
www.showkorpsov.nl.
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BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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 
VAKANTIEPERIODE
Vanwege de vakantieperiode is het gemeentehuis van 15 juli t/m 9 
augustus 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 verval-
len.
Let wel: voor de meeste zaken moet u een afspraak maken! Bel daar-
voor met (040) 2631 631 of regel het zelf via www.nuenen.nl

WEGWERKZAAMHEDEN EN AFSLUITING 
COLLSE HOEFDIJK
Vanaf 1 juli wordt de Collse Hoefdijk gereconstrueerd. Het werk wordt 
in 2 fasen uitgevoerd.

Fase 1 start maandag 1 juli en duurt t/m 19 juli. De werkzaamheden 
vinden voornamelijk buiten de huidige hoofdrijbaan plaats. De hoofd-
rijbaan Collse Hoefdijk is in deze fase in beide richtingen bereikbaar.
Fase 2 is vanaf 20 juli t/m 10 augustus. Vanaf dit moment is de Collse 
Hoefdijk geheel afgesloten voor het doorgaande verkeer. Voor bestem-
mingsverkeer zijn voorzieningen getroffen. Het verkeer wordt omgeleid 
door middel van de omleidingsroutes (gele borden)
Na 10 augustus zijn de werkzaamheden gereed en is de Collse Hoefdijk 
weer normaal begaanbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via kcc@nuenen.nl of 
via (040) 2631 631.

GLAS EN TEXTIEL CONTAINERS 
VERVANGEN
Op locatie Tomakker/Urnenveld zijn de textiel en glas container ver-
vangen door twee ondergrondse containers. 

•	 Aan	buurtvereniging	BAB	is	vergunning	verleend	voor	het	organi-
seren van een buurtbarbecue op zaterdag 17 augustus 2013 in de 
Acaciastraat	(verzenddatum	16	juli	2013).

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

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

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

Nuenen, 18 juli 2013

ONTVANGEN AANVRAGEN VERGUNNING
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:	 Parkblaozers	 Nuenen	 voor	 het	 organiseren	 van	 een	

parkbloazersevenement op 1 september 2013 op de kiosk in het 
Park in Nuenen;

•	 Aanvrager:	Brasserie	Café	De	Kruik	voor	het	organiseren	van	een	
dorpsfeest/kermis van 16 augustus 2013 tot en met 19 augustus 
2013	op	het	evenemententerrein	aan	de	Koppeldreef.

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 
 
09/07/ N-HZ-2013- Populierenhof  Bouwen bouwwerk Uitbreiden 10/07/ 
2013 0052 11 Gebruik van  woning 2013 
   gronden of     
   bouwwerken     
   in strijd met     
   bestemmingsplan    
  
15/07/	 N-HZ-2013-	 Lindenhof	8A	 Bouwen	bouwwerk	 Uitbreiden	 15/07/	
2013 0068  Gebruik gronden  woonhuis 2013 
   of bouwwerken in     
   strijd met het     
   bestemmingsplan    
  

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	wijkvereniging	Hofwijk	is	vergunning	verleend	voor	het	orga-

niseren van een feestdag op 17 augustus 2013, op het pleintje van 
de Herikhof en de nabij gelegen grasveldjes (verzenddatum 11 
juli 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
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Politieberichten
Woninginbraak
Op het Rullen in Gerwen werd in de middag van 8 juli ingebroken. Een deur van 
de woning werd opengebroken en in de woning werd geld en sieraden ont-
vreemd. 

Poging woninginbraak
Op 7 of 8 juli werd geprobeerd in te breken in een woning aan de Sint Annagilde-
laan. Geprobeerd werd om een schuifpui open te breken. 

Woonboerderij uitgebrand
Op 11 juli rond 04.45 uur kwam bij de meldkamer een melding binnen van brand 
in een woonboerderij aan de Soeterbeekseweg in Nederwetten. Hoe de brand is 
ontstaan wordt momenteel onderzocht. De boerderij is helemaal uitgebrand. Op 
het moment van de brand was er slechts een persoon aanwezig welke zich tijdig 
in veiligheid kon brengen. Het sein “brand meester” werd rond 06.00 uur gege-
ven. Technisch onderzoek leerde dat de brand waarschijnlijk door een technisch 
mankement van een elektrisch apparaat was ontstaan.

Waarschuwingen! 
Met regelmaat worden mensen in onze regio benaderd door zogenaamde con-
troleurs van de thuiszorginstanties. Men doet zich dan voor als hulpverlener of 
controleur van de individuele thuiszorgmedewerkers. Zo proberen ze in de di-
verse woningen binnen te komen. Kijk uit voor deze mensen en laat niet zomaar 
iedereen binnen. Gebleken is dat dit soms ordinaire dieven zijn die het gemunt 
hebben op geld of sieraden. 

Ook zakkenrollers blijven de laatste tijd actief. Vooral rondom de winkels probe-
ren ze geld te stelen door het uit uw tas of portemonnee te stelen. Ook actueel 
blijven de wisseltrucs waarbij, achteraf bezien, vaak toch rekenfouten gemaakt 
worden in uw nadeel. 
Wordt u omhelst uit zogenaamde dankbaarheid, of krijgt u een goedkoop hals-
kettinkje omgehangen, let dan goed op. In veel gevallen wordt dan, zonder dat u 
het merkt, uw eigen sieraad dat u droeg "omgeruild". Ook in deze gevallen zijn 
dat vaak dure wisseltrucs.

Koen van Gastel 
wint Kermis 
Toeptoernooi
Na een finale met René Luining, René 
van de Berg (D’n Bok), Eduard van 
Lockant (D’n Lok) en Koen van Gastel 
kwam de laatste als overwinnaar uit 
de strijd tussen 91 deelnemers. Het 
was een zomerse kermisdag waarop 
het toernooi plaats vond. Er werd veel 
vocht verloren door de hitte maar dat 
werd ook weer volop aangevuld.

Topzwemster Marleen Veldhuis    
gezicht nieuwe Laco-campagne
Marleen Veldhuis, Olympisch en wereldkampioen zwemmen, is het gezicht 
van de nieuwe Laco-campagne. De topzwemster is het boegbeeld van de 
Laco Sportieve Startweek, die begint na de zomervakantie. Als geen ander 
weet Marleen hoe belangrijk het is om fit en in vorm te zijn. ‘Bewegen en 
gezond blijven telt voor iedereen’, aldus Marleen. 

Alle Laco-vestigingen doen in sep-
tember mee aan de Laco Sportieve 
Startweek. Een week waarin jong en 
oud wordt aangespoord om na de zo-
mervakantie weer goed van start te 
gaan met bewegen en sporten. Mar-
leen Veldhuis ondersteunt de Start-
week, in woord en daad. De zwemster 
heeft in het verleden enkele jaren bij 
Laco Borne getraind. Vorig jaar sloot 
ze met twee Olympische medailles in 
Londen een indrukwekkende sport-

carrière af, waarin ze meerdere me-
dailles won op WK’s, EK’s en Olympi-
sche Spelen. Ze is bekend als de 
’snelste zwemmoeder ter wereld’ en 
haalde ook na de geboorte van haar 
dochter twee jaar geleden nog diverse 
podiumplaatsen. Haar zoontje werd 
dit voorjaar geboren. Naast het zwem-
men rondde Marleen twee studies af. 
In september begint Marleen Veldhuis 
aan een nieuwe baan. Dan gaat voor 
haar als ex-topsporter een nieuwe le-

vensfase beginnen. De Laco Sportieve 
Startweek geeft hiervoor het ‘start-
schot’. ‘Ik moet een nieuw ritme vin-
den, net als iedereen na de vakantie. 
Het is belangrijk om tijd te maken 
voor bewegen, voor sporten. In een 
half uurtje op een avond kun je al heel 
veel doen.’

Koen van Gastel neemt de felicitaties 
in ontvangst na zijn overwinning.

Kienen in Lieshout
Op dinsdag 23 juli organiseert Car-
navalsvereniging de Raopers een 
kienavond in het Dorpshuis aan het 
Grotenhof in Lieshout. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open 
vanaf 19.00 uur. Iedereen is welkom.



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: 19 & 20 juli: 
koolrabi, per stuk  ............................... 0,75
Babyleaf, per zakje  ............................ 1,35
rucola, per schaaltje  ............................ 1,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 21 juli:

chinesekool, hele kilo ................... 0,99
DiNSDag 16 juli:

Wokgroenten, speciaal, 1/2 kilo  .. 1,25
WOeNSDag 17 juli:

komkommers, 2 stuks  ............... 0,99
DONDerDag 18 juli:

rauwkost, 1/2 kilo  ........................... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week vaN 19 t/m 25 juli:

clementine, 10 stuks  ..................... 1,99
Frieslanders, NW. Oogst, hele kilo  0,99
venkelsalade, 250 gram  ............ 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks  . 1,99

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

Aanbiedingen KERSVERS
Wij verwennen u 

6 dagen per week!!!

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

VEEL VAkANTiEVoordEEL!
geldig t/m zaterdag 20 juli

AppelflAppen
4 + 2 GRATIS

CroissAnts
4 + 2 GRATIS

KwArKbolletjes
4 + 1 GRATIS

ieder 3e brood nAAr Keuze 
m.u.v. het brood vAn de weeK  € 1,00
nougAtine ijstAArtje

€ 6,95
iedere week het brood 

van de week voor € 1,75
JAN VAN TIEN IS MET VAKANTIE VAN 15 JULI T/M 3 AUGUSTUS 
TIJDENS ZIJN VAKANTIE IS ONZE WINKEL GEWOON GEOPEND!

Voorheen bakkerij Verhallen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

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

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

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

GARANTIEBEDRIJF

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

tel. 040-2831774

voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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.

TE KOOP AANGEBODEN (bemiddeling)

VOLVO V70 2.4D SUMMUM R-DESIGN
Handgeschakeld • 125.000 km • 2009 • Donker Grijs • Zeer compleet en mooi

Auto Service Verbroekken

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

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

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

info@maisontresbonne.nl |  www.maisontresbonne.nl

de Hooge akker 23, 
5661 Ng geldrop. 

T 040 283 12 05 
F 040 244 87 47

Harry Smulders
m 06 5335 3814

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

WEGENS VAKANTIE
GESLOTEN

van 20 juli t/m 5 augustus

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

Maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag

Diverse aanbiedingen
op onze stoepborden!!!

Spiesjes van Kip
Kipdijenvlees. Iedere 4de Gratis
Varkens Haas Parade
100 gram ......................................2,45 

100 gr. Gebr. Fricandeau 
+ 100 gr. Rauwe Ham .......... 3,90

3 Peper Steaks
voor  ................................................6,95
Runder Ribeye Reepjes
100 gram  .....................................2,20
Kalfs spiesen
100 gram ......................................2,95

De best belegde broodjes!!

SPecial

kOOPje

kOOPje

SPecial
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GroenLinks:     
Nuenen heeft wel degelijk visie
“Nuenen legt het hoofd in de schoot”, kopte het ED van vorige week donderdag. 
Het bleek een voorbarige samenvatting van een proces dat weer eens aantoonde 
dat Nuenen bestuurlijk zijn zaken nog niet voor elkaar heeft. Want het college 
mag dan vermoeidheidsverschijnselen vertonen - wel wat snel voor een orgaan 
dat net twee maanden in functie is - onder aanvoering van de raad denkt de rest 
van Nuenen er heel anders over. De raad heeft als antwoord op het herindelings-
voorstel van de commissie Huijbregts vrijwel unaniem geantwoord dat Nuenen 
zelfstandig wil blijven, gecombineerd met een intensivering van de samenwer-
king met de gemeenten in de Dommelvallei. Bovendien heeft de raad het college 
gevraagd een visie te geven op de bestuurlijke toekomst van Nuenen. Die vraag 
heeft het college verkeerd opgepakt en ze is inmiddels hardhandig weer in het 
juiste spoor gezet.

Hoe zou die visie er dan wel uit moeten zien? GroenLinks Nuenen gaat voor een 
zelfstandig Nuenen, gecombineerd met duurzame samenwerking. Daaraan zijn 
wel voorwaarden verbonden. Om te beginnen zal Nuenen snel zijn zaakjes weer 
op orde moeten krijgen. Zolang dat niet het geval is past grote bescheidenheid. 
Het is een illusie te denken dat welke samenwerkingspartner dan ook de financi-
ele problemen van Nuenen wil overnemen. Ook Eindhoven niet.
Verder zullen wij hard moeten werken om de ambtelijke samenwerking met de 
buurgemeenten tot een succes te maken. Pas als dat gerealiseerd is, kunnen ver-
dere stappen gezet worden. Precies in die zin reageerden ook de burgemeesters 
van Son en Breugel en Geldrop-Mierlo op het voorstel van het college. Boven-
dien zal Nuenen veel intensiever moeten samenwerken met Eindhoven. Want 
vooral van Eindhoven zal deskundigheid moeten komen. Binnen GroenLinks 
kringen wordt wel gezegd dat opgaan in Eindhoven zo gek nog niet is, want “daar 
hebben ze hun groene zaakjes beter op orde.” Dat laatste mag misschien kloppen, 
maar wanneer Nuenen gebruik wil maken van de professionaliteit van Eindho-
ven hoeft er nog niet direct gefuseerd mee te worden. Samenwerken is opnieuw 
het sleutelwoord. Nuenen zal hiertoe het initiatief moeten nemen en ook in dit 
geval is bescheidenheid een vereiste.
Zo zou kort samengevat de visie op de bestuurlijke toekomst van Nuenen eruit 
moeten zien. Alleen is het nu zaak dat ook het college daarvan doordrongen raakt.

Boudewijn Wilmar, Lijsttrekker GroenLinks Nuenen.
Dungense Kant 8, Gerwen

b.wilmar@upcmail.nl

Beleef het in Openluchttheater 
Mariahout
Ook deze week staan er weer twee hele leuke voorstellingen op het kinder-
programma. Op maandagmiddag gaan we terug naar de 17e eeuw, waar de 
bewoners van een oud pand een bijzondere vondst doen. Op donderdag-
middag verandert het openluchttheater in een sprookjesbos, waar zich het 
ongewone verhaal van Roodkapje afspeelt. Dat belooft weer een leuke week 
met twee mooie voorstellingen. 

Gek op Goud
Op maandag 22 juli om 14.30 uur 
speelt Theater Stuiter de voorstelling 
Gek op Goud. Een levendige komedie 
over het dagelijks leven in de 17e 
eeuw, ter ere van het 400 jarig bestaan 
van de Amsterdamse grachten.
Stel, je vindt plotseling een pot vol 
goud. Wat zou je daar allemaal mee 
kunnen doen? Voor de bewoners van 
een Amsterdams grachtenhuis is deze 
vondst het begin van een onverwacht 
avontuur. Kijk- en luister plezier waar 
de gouden vonken vanaf vliegen. 

Roodkapje 
Op donderdag 25 juli om 14.30 uur 
vertelt de jeugdproductie van Toneel-
vereniging Mariahout het verhaal van 
Roodkapje. Gewoon Roodkapje? Nee. 
Roodkapje zoals het echt gebeurd is. 
En dat is niet zoals men denkt dat het 
gebeurd is. 
Welkom in het bos waar nooit iets ge-
beurt. Er zijn geen televisies. Geen ru-
zies. En iedereen kent elkaar. De 
dorpsbewoners vinden dat heel fijn. 
‘Joepie, een saai leven!’ roepen ze. 

moet. Helaas houdt haar moeder haar 
altijd in de gaten. Tot die ene dag. De 
dag waarop de wolf verschijnt. Het he-
le dorp is in rep en roer. En Roodkap-
je? Die vlucht. Zal ze de spanning en 
sensatie vinden die ze altijd zocht? En 
is spanning en sensatie wel zo leuk als 
ze dacht? Een grappig sprookje zoals 
je het nog nooit eerder hebt gezien. 

Kindervoorstellingen zijn geschikt 
voor kinderen vanaf 4 jaar. Open-
luchttheater Mariahout, beleef meer!

Voor kaarten en meer informatie gaat 
u naar www.oltm.nl. 

Geldtip:            
Wat zijn de beste bijbanen? 
 

Werken in een strandtent 
Werken in een strandtent is wel even 
doorzetten want de terrassen zitten 
met mooi weer bomvol. Maar de gas-
ten zijn ontspannen en genieten van 
de zon en de zee. Genoeg kans om een 
mooi bedrag aan fooi mee naar huis te 
nemen. Ook niet onbelangrijk: je 
krijgt een behoorlijk bruin kleurtje; 
iedereen zal denken dat jij wekenlang 
op vakantie bent geweest. 
 
Werken op het platteland en in de kas 
Zoek een baan op het platteland. Hele 
dagen buiten in de natuur genieten 
van het zonnetje en ondertussen pa-
prika's plukken, bloemen snijden of 
bollen pellen. Bedenk eens goed wat 
er in jouw buurt allemaal mogelijk is. 
De werktijden zijn vaak zo dat je in de 
middag nog met je vrienden naar het 
zwembad kan. Ideaal dus! 

 
Werken in een pretpark of en vakan-
tiepark 
In de zomerperiode zijn de pretpar-
ken en vakantieparken heel populair. 
In een pretpark zijn verschillende 
klusjes te doen. In de horeca, kaart-
verkoop bij de kassa, schoonmaken of 
in een animatieteam. 
 
Flexibele werktijden: promotiewerk 
Promotiewerk is flexibel en makkelijk 
werk. Meestal deel je gratis producten 
uit op straat. Nederlanders zijn gek op 
gratis producten dus dat is een fluitje 
van een cent. Je werkt op oproepbasis, 
dat wil zeggen dat je gebeld wordt of 
een mail krijgt aan het begin van de 
week of maand met daarin de be-
schikbare opdrachten. Je kan je dan 
inschrijven voor een project. Let op: 
hier is dus geen zekerheid dat er ook 
werk is. 

Simply 
Folk op de 
dorpsboerderij
Op 21 juli om 14.30 uur zal Simply 
Folk Ierse Volksmuziek ten gehore 
brengen op de dorpsboerderij 
Weverkeshof. Op de gitaar: Tim 
Maas, zang: Patrick Panjoel.

De liefde voor de gitaar kreeg Tim met 
de paplepel ingegoten. Nog voor zijn 
kleuterschooltijd bracht zijn vader, zelf 
een begenadigd muzikant, hem de be-
ginselen van het gitaarspel bij. Patrick 
daartegen werd met zijn geweldig stem-
geluid pas op zijn 25e ontdekt. De click 
tussen die twee vond plaats thuis op de 
bank waar ze beiden hun passie voor pu-
re Ierse muziek op elkaar uitprobeerden.
Inmiddels gegroeid tot een ervaren en 
zeer veelzijdige gitarist en een zanger 
met een stem en een timbre die je ge-
hoord moet hebben. Zij spelen en zin-
gen voornamelijk Ierse Folkmuziek. Op 
Uw verzoek spelen ze ook andere soor-
ten muziek.

Vrij entree, Weverkeshof, Hugo van Ber-
ckellaan 5 te Nuenen. 
www.weverkeshof.nl.

Apen krijgen alle ruimte in het 
olifantenverblijf
Vorige week verhuisden veertien Java-apen van Stichting AAP in Almere 
naar Dierenrijk, dé Kinderdierentuin in Nuenen. De groep, die uit allemaal 
vrouwtjes bestaat, neemt na de verplichte quarantaineperiode haar intrek 
in het olifantenverblijf van Dierenrijk.

Hoewel Dierenrijk uitkeek naar de 
komst van de Java-apen, blijft het 
spannend hoe de olifanten op hun 
nieuwe huisgenoten reageren. “Het 
komt vaker voor dat apen met olifan-
ten samenleven, maar de combinatie 
met Java-apen zie je niet vaak”, zegt 
Parkmanager Martin van Hees. “Het 
buitenverblijf van ongeveer 1 hectare 
oppervlakte is in elk geval groot ge-
noeg. Als ze elkaar even niet kunnen 
luchten of zien, is daar ruimte voor.”

De Java-aap of krabbenetende makaak 
(Macaca fascicularis) behoort tot het 
geslacht makaken (Macaca), die van 
nature voorkomt in Zuidoost-Azië. Ze 
leven in groepen van gemiddeld dertig 

apen. “Als de apen en olifanten goed 
met elkaar overweg kunnen, komt er 
in de toekomst misschien nog wel een 
groep Java-apen bij.” De Java-apen 
woonden sinds januari 2012 op één 
van de Apeneilanden van Stichting 
AAP en stonden bekend als ‘groep 
Tasminah’, vernoemd naar de naam 
van het leidende vrouwtje.

De java-apen zijn inmiddels gewend 
aan hun binnenverblijf en mochten 
dinsdag 16 juli vanaf 12.00 uur op ont-
dekkingsreis in het buitenverblijf. Zij 
maakten voor de eerste keer kennis 
met hun ‘huisgenoten’, de olifanten. 
Voor meer informatie: 
www.dierenrijk.nl.

Maar voor één meisje is het verschrik-
kelijk…   Roodkapje wil maar één ding: 
spanning en sensatie. Ze wil weg uit 
het dorp; het grote avontuur tege-

Roger (17) is gestopt met zijn krantenwijk om genoeg tijd te kunnen beste-
den aan zijn examen. ‘Na mijn examens wil ik weer gaan werken. ‘Ik wil dan 
geld verdienen maar ook wel van mijn vakantie kunnen genieten. Wat zijn 
de beste bijbaantjes?' 

Bijbanen die je het hele jaar door 
kunt doen 
Populaire bijbanen voor jongens zijn 
werken in de supermarkt, horeca, een 
winkel of de post of krant bezorgen. 
Of werken bij een callcenter: dat kan 
in de telefonische verkoop, maar ook 
op de klantenservice. Je hoeft niet al-
les uit je hoofd te weten: je krijgt 
waarschijnlijk een mooi draaiboek 
met alle antwoorden op alle vragen. 
 
Bekijk wat je minimaal moet verdie-
nen per uur, op basis van je leeftijd en 
het aantal uren dat je per week werkt. 
Zorg dat je goed voorbereid aan de 
slag kunt. 
De Geldcoach is een initiatief van 
Stichting weet Wat je besteedt. Heb je 
zelf een vraag aan de Geldcoach stuur 
dan een mail naar geldcoach@edgie.
nl of kijk op: www.edgie.nl 

2013

12 tot 21 juli

Bloem & Tuin 2013

Het Jubileum ticket…  
Een nieuwe entree-trend?
Speciaal vanwege de 20e editie is er een Jubileum Ticket uitgegeven. Inmid-
dels was dit ticket al bijna uitverkocht, maar vanwege het grote succes, en 
om teleurstellingen te voorkomen, werd de actie uitgebreid. Ruim 80% van 
de bezoekers kiest inmiddels in de voorverkoop voor dit ticket. 
 
Het ticket kost € 12,50 (slechts € 0,50 
meer dan de reguliere entreeprijs), 
maar naast de entree tot de beurs krijg 
je nog veel meer: een gratis punt gebak 
(t.w.v. € 2,50), Japanse wonderbloem-
bollen t.w.v. € 5, de laatste uitgave van 
het tijdschrift Bloem & Plant en een 
schitterende plant: de Stokesia Mel’s 
Blue. Al deze artikelen hebben bij el-
kaar een waarde van meer dan € 20,00!

Wie heeft de groenste vingers van 
Brabant? 
Na de eerste selectie van de vakjury en 
ruim 3200 stemmen, zij er 6 genomi-
neerden. Op Bloem & Tuin kan het pu-
bliek voor de laatste keer stemmen. 
Vrijdag 19 juli tijdens de live uitzending 

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Verstuurd vanaf mijn iPad

Half negen
Elwien Bibbe

en oudere dame en een oudere heer zitten recht tegenover ons op de 
camping op zeker zo'n 40 meter. Het is niet druk op het veld, vandaar 
dat mijn  aandacht automatisch gaat naar die paar dingen die bewegen. 
De man en de vrouw horen niet bij elkaar.  Hij is op de fiets en zit in zijn 

fietskleding op een klein klapstoeltje naast zijn tentje en drinkt uit een groen te-
falpannetje. Wij hebben dezelfde. Dus ik herken ze op afstand. Zij zit iets com-
fortabeler op een bruine vouwstoel met de auto tussen haar en de fietser in. Het 
merk ken ik niet. Zie alleen een sticker, het is een plaatje van een kariboe. Op een 
rood kleedje zit een hondje met korte pootjes. Ook dit merk ken ik niet. En dat 
was het dan. Meer is er niet. Ze moet dus wel in de auto geslapen hebben. De 
voorstoel eruit. En dan zou een matras precies moeten passen. Denk ik. 
Dan maakt hij zich langzaam klaar voor vertrek en  gooit de slaapzak op het tent-
je. Zij leest: vrouw, stoel, kleedje, hond en krant. Hij fiets en tent.
Het wordt wel 31 graden vandaag, vertelt de campingbeheerder, maar wij breken 
op na 6 dagen mooi weer in de Hessischer Rhon. 

E

op Omroep Brabant worden de uitein-
delijke winnaars bekend gemaakt: 
www.bloem-en-tuin.nl

De prijswinnaars van de Bloem & 
Tuin Lezersactie afgelopen week: 
Mevr. Van Zantvoort, J. van Rooij, Ro-
salie van Wanrooy, Maria Renders, 
Mien van der Putten, B. Brusselers, A. 
Schenkels-Weezepoel, Hr. en Mevr. 
Van Eert, Harrie Wouters, Yvonne 
Stöger. Zij hebben hun toegangskaar-
ten reeds thuis ontvangen.
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60 jaar Koosje en Frans    
van der Velden
Door Josine Janssen

oosje en Frans van der Velden zijn nog steeds goed bekend in het 
Nuenense. Ze zijn al meerdere malen geïnterviewd door de Rond 
de Linde. Het is ook bijzonder om zo lang met elkaar getrouwd te 
zijn, dat maken maar weinig mensen mee. Maar dat is natuurlijk 

niet de enige reden waarom ze bekend zijn, dat wordt me al snel duidelijk.

Ingezonden brieven

Op 22 juli is het zover: 60 jaar samen 
lief en leed delen. Frans voert het woord 
en wordt regelmatig aangevuld met in-
formatie van Koosje. Een goed team. 
Een team dat 7 kinderen, 17 kleinkinde-
ren en 2 achterkleinkinderen weet 
groot te brengen. Dat alleen is al een 
flinke prestatie. De kinderen en klein-
kinderen, de verjaardagen, de tuin en 
de vogels, het kienen en kaarten zijn de 
huidige bezigheden van het stel maar 
dat is natuurlijk ook anders geweest. 

Frans is een geboren en getogen Nue-
nenaar en woonde vroeger met zijn 9 
broers en zussen aan het Park nr. 13 
Frans heeft voeger al vanaf zijn 10e jaar 
zijn muzikale talenten ten gehore ge-
bracht bij Brassband De Vooruitgang. 
Hij mocht meelopen bij het openen van 
de kermis en op zijn 16e deed hij offici-
eel mee. Hij speelde tot zijn 75e bij het 
seniorenorkest van de KBO en bij de 
Seniorenblaaskapel in Geldrop. 
Frans zat op de Philips bedrijfsschool 
en werd machinebankwerker bij de Daf 
en Philips en nadien voor de tabakver-
werkende industrie. Hij werd assistent 
hoofd van de afdeling binnen Karel l 
waar 48 Belgische vrouwen werkten. 
Binnen 3 maanden werd hij het Hoofd 
van de afdeling en mocht hij zijn grijze 
jas verruilen voor een witte en verdien-
de ineens bijna het dubbele salaris. Na 
een brand op de fabriek kon zijn werk-
gever Frans een baan als leidinggeven-
de bezorgen bij de sociale werkplaats 
van de gemeente Eindhoven, de huidige 
Ergon. In de 27 jaar dat hij daar werkte, 
heeft Frans met veel plezier veel men-
sen een zinvolle plek in de maatschap-
pij bezorgd. Frans is duidelijk een men-
sen-mens. Frans ging in 1989 met 
pensioen maar krijgt nog steeds een 
nieuwjaarskaart van een jongen (van 
inmiddels 54 jaar) die hij bij de Ergon 
begeleid heeft. Op zijn verjaardag was 
nog een oud-collega aanwezig.

Op zijn 19e begon Frans met zijn 25 
jaar durende bijbaan voor Woning-
bouwvereniging Helpt Elkander. Hij 
werd gevraagd door ambtenaar Ben 
Veldhoen en moest op zaterdag en in de 
avonduren de huren innen en kwam zo 
bij veel Nuenense gezinnen over de 
vloer. Van de nood maakte hij een 
deugd en heeft veel koffie gedronken en 
fijne gesprekken gehad. 
In 1989 heeft Frans op Koninginnedag 

een lintje gekregen en werd lid in de or-
de van Oranje Nassau. Van 1959 tot 
1990 was hij Reserve Opperwacht-
meester van de RijksReservepolitie en 
was dan ook vaak aanwezig bij brade-
rieën, wielerrondes e.d. In 1990 heeft 
hij bij zijn afscheid in verband met ver-
leende diensten de Zilveren Gemeente-
lijke onderscheiding ontvangen. 
Hij is ook nog (na Willy Crooijmans) 
Sinterklaas geweest bij o.a. de Brand-
weer. Frans heeft een bewogen leven 
achter de rug. Het is niet vreemd dat hij 
tijdens het doen van boodschappen 
veel langer wegblijft dan gepland.

Koosje is geboren in Zevenbergen 
maar groeide op in Eindhoven aan de 
Wolvendijk in een gezin van 12 kinde-
ren. Ze zat op school bij de nonnen en 
leerde daar het Handwerkvak en dat 
heeft ze nooit losgelaten. Ze volgde 
naailessen bij Instituut Cuppens-Geurs 
en haalde cum laude haar diploma “le-
rares coupeuse”. Ze werkte voor haar 
trouwen bij een kleermaker aan de Em-
masingel in Eindhoven en verdiende 
toen 7 gulden per dag. Tijdens de oor-
log bleef ze kleren maken en herstellen 
van ’s middags 15.00 uur tot 20.00 uur 
in de avond. Ook op latere leeftijd, in 
1997, kon ze het vak niet losla-
ten en slaagde 

ze met lof en eer aan de opleiding voor 
Hoedenmodiste. Tijdens mijn bezoek 
laat ze enkele modellen zien die ze zelf 
heeft gemaakt en gedragen. Een vak-
vrouw puur sang. Voor haar trouwen 
heeft ze zelf haar trouwjurk gemaakt en 
ook na het trouwen kon ze haar kinde-
ren in eigengemaakte kleren steken. Ze 
zat altijd achter de naaimachine.

Frans en Koosje hebben elkaar leren 
kennen tijdens een bevrijdingsbal van 
buurtvereniging Club van 11 in Eind-
hoven. Frans was met zijn vrienden 
Piet Verstappen en Willy Crooijmans 
onderweg naar dat bal en in de wijk Het 
Hofke fietste Koosje om ook naar dat 
bal te gaan. Aan het einde van de avond 
was Frans zijn vrienden kwijt maar liep 
met Koosje aan zijn arm. Daarna heb-
ben ze ongeveer 6 jaar verkering gehad 
voordat ze 60 jaar geleden in het huwe-
lijksbootje stapten. Frans en Koosje 
hebben na hun trouwen eerst inge-
woond bij een neef van Koosje in Eind-
hoven voor 2 gulden per week en een 
gasmuntje. In 1955 hebben ze het huis 
aan de Julianastraat 6 in Nuenen ge-
bouwd en in 1978 zijn ze verhuisd naar 
de Brederostraat waar ze nog steeds 
graag wonen.

Ze zijn op leeftijd en Koosje is ruim een 
jaar geleden erg ziek geweest. Frans 
houdt zich netjes aan zijn dieet maar 
weet dat hij ook niet de jongste is. 
Daarom zijn ze erg blij dat ze binnen-
kort feest kunnen vieren. Ze hebben in-
middels een felicitatiebrief van Zijne 
Majesteit Koning Willem-Alexander 
ontvangen. Meerdere felicitaties zullen 
nog volgen. Koosje, Frans het is jullie 
gegund, maak er een mooi feestje van!

Op 22 juli is er ter gelegenheid van het 
Diamanten paar een Eucharistieviering 
om 14.00 uur in de H. Clemenskerk in 
Nuenen. Aansluitend is er van 15.30 
uur tot 17.00 uur een receptie in Café 
Schafrath waar u het paar kunt felicite-
ren. Na de receptie wordt er een beslo-
ten feest voor de familie gehouden.

K
Afgelopen weekend is er een intensieve briefwisseling ontstaan tussen Oud- oud 
Burgemeester Harry Terwisse en de redactie van Rond de Linde.

Omdat die correspondentie erg veel leuke en rake passages bevat, zoals we van 
Harry Terwisse kennen, willen we die onze lezers niet onthouden en volgt hieron-
der een samenvatting van die briefwisseling:

Aan enkelen van degenen, die vandaag reageerden (op zijn artikel in het Eindho-
vens Dagblad dd. 13 juli j.l., red.) heb ik laten weten, dat  mijn commentaar te 
maken had met het feit dat ik momenteel precies 12 1/2 jaar met pensioen ben en 
ik dit koperen jubileum  enig cachet wilde geven, omdat ik enerzijds in het onge-
stoord op mijn lauweren rusten wreed werd gestoord door het bestuurlijk gekijf  en 
gekrakeel in de directe omgeving en ik anderzijds  - mocht daar twijfel over be-
staan - de goegemeente wilde laten weten dat ik nog onder de levenden ben .

Flauwekul natuurlijk : bron van mijn ergernis is de volstrekt onterechte verkwan-
seling van Nuenen.

 Met vr.gr.
Harry Terwisse

Overigens vraag ik mij af waarom Nuenen eigenlijk nog een kermis nodig heeft. Raad 
en College zorgen immers voor een permanente kermis;  Sommigen zitten constant in 
een ZWEEFmolen, anderen bij herhaling in een DRAAImolen; De BOTSautootjes 
kunnen  ook  van een  permanente interesse genieten, terwijl  de Kop van Jut en de 
SCHIETtent evenmin over belangstelling te klagen hebben. 
En dan er is altijd nog wel een ZUURstok of KANEELstok te vinden om een al dan 
niet denkbeeldige hond te slaan!  Voor zover men althans toch al niet niet de weg kwijt 
is in het SPOOKhuis, dat men meestal Klooster (of soms zelfs raadszaal) noemt.
(Wellicht zijn er - tussen haakjes - zelfs ook nog die af en toe het Hoge Rad met een T  
schrijven; Die hebben iets over dwérs gehoord , maar verwarren klok en klepel bij 
voortduring). Alleen, jammer,  jammer, een achtbaan ontbreekt nog , want in Nuenen 
is  om iets door te drukken immers een TIENBAAN nodig.
Oliebollen zijn het en nog niet eens in de goede olie gebakken!  Met misschien een en-
kele appelbeignet er tussen, maar die verdraag ik al helemaal niet sinds ik er in de 
oorlog een voedselvergiftiging door heb opgelopen. 
Een SOAP, waar wij als inwoners van  deze fantastische gemeente getuige van mogen 
zijn; met iedere week een andere cliffhanger. 
Ik prefereer overigens, met veruit de meeste Nuenenaren, een vervolgserie van een 
aanmerkelijk hoger niveau . Maar inderdaad: Hoop doet leven!
Want Nuenen verdient beter!!  Dat is zeker!!

Met vriendelijke groet,
Harry Terwisse.

En dan volgt hieronder zijn eigenlijke ingezonden brief:

Ondanks mijn plaatsvervangende  schaamte  (en niet zo'n klein beetje) voor het mo-
mentele bestuurlijke gebeuren  - van raad en college - in Nuenen  (en eigenlijk ook in 
Helmond) en ondanks het feit dat het steeds minder een eer, laat staan een genoegen is, 
om ereburger van deze op zich zo fraaie gemeente te zijn, vlei ik mij toch met de ge-
dachte ergens een curiositeit te worden bij de (onverhoopte) inlijving van Nuenen door 
Eindhoven: mijn vrouw en ik zullen dan namelijk met maar één keer verhuizen in vier 
gemeentes gewoond  hebben, te weten Stiphout, Helmond, Nuenen en Eindhoven!
Wie biedt er meer ?

Met vriendelijke groet ,
Harry Terwisse (adres bij de redactie bekend)

De ON-nuenense krant
In navolging van Burgemeester en Wethouders geeft nu ook De Nuenense Krant een 
signaal af, dat doet denken aan: ”Nuenenaren, bekijk ‘t, er zijn andere belangen dan 
de Nuenense  gemeenschap.”
Wat B&W betreft, dat moet de politiek maar afhandelen, die zegt immers grondwet-
telijk te spreken namens de bevolking. Hoewel, het politieke geluid is vaak meerstem-
mig en klinkt vals!
Aangaande De Nuenense Krant kan opgemerkt worden dat deze zich volledig ont-
trekt aan de verantwoordelijkheid ten opzichte van de gemeenschap. Tijdens de slap-
pe vakantie periode, met weinig berichten en minder advertenties, wenst het blad 
NIET te verschijnen. Men stelt weliswaar “kakelvers nieuws te presenteren”, maar hoe 
dacht men dat dan te doen, gedurende de drie weken, dat men de krant om bedrijfs-
matige en economische redenen uit de brievenbus houdt.
De Nuenense Krant, onderdeel van het machtige Wegenerconcern, heeft lak aan de 
Nuenense gemeenschap, zodra er geen winst geboekt wordt.
Geef ons dan maar het al meer dan 50 jaar bestaande blad Rond de Linde, dat altijd 
open is voor berichtgeving en de slappe tijd op de koop toeneemt. Rond de Linde geeft 
Nuenen identiteit en Nuenen geeft Rond de Linde bestaansrecht: Dat is gemeenschap!

Laura&Stip, Refeling 38, Nuenen.

Onbegrijpelijke bezuinigingen…. 
en geldverspilling
Met toenemende verbazing heb ik gelezen over het gekibbel tussen de gemeenteraad en 
het College van B&W. Dit verhaal van onenigheid en nutteloosheid wordt steeds erger 
en grotesker. Veel woorden en geen oplossing voor de geldproblemen van onze gemeente. 
Integendeel, geld is besteed aan de verkeerde doelen. Aan de ene kant, is er veel bezui-
nigd in gebieden die belangrijk voor de burgers zijn, aan de andere kant is er veel geld 
verspild in gebieden die gunstig voor de politici zijn of die helemaal niet nodig zijn.
Ik vond het analyse-artikel van de hoofdredacteur op de voorpagina van Rond de Linde 
van vorige week heel zinvol, het was een schot in de roos. Meneer van Ginkel heeft wat 
hij waarschijnlijk de belangrijkste of samenvattende zin beschouwde groter gemaakt 
om aandacht te trekken: “Het is onbegrijpelijk hoe dit college de belangen van Nuenen 
op deze manier verkwanselt en zelfs de raad passeert”. Ik zou een andere zin gekozen 
hebben: “Na hun collegebaan als wethouder van ongeveer een jaar wacht hen drie jaar 
wachtgeld”: schandelijk, een schaamte…! Deze maatregel hadden ze, bijvoorbeeld, 
kunnen annuleren om geld te krijgen in plaats van de OZB zo hoog te maken.
Een voorbeeld, dus, van geldverspilling in het voordeel van de (ondoeltreffende) politici. 
En ik geef nu een voorbeeld van geldverspilling die helemaal niet nodig is. Eind vorige 
week was een mooie plek gemeentegroen met struikgewas en planten in de Mezenlaan 
kruising Korhoenhof helemaal vernield. Hiervoor zag het er mooi en groen uit, nu is het 
een puinhoop van kale aarde. Ik weet niet wat de gemeenteplannen voor die plek zijn 
maar ze hebben onnodig iets laten vernietigen dat mooi en groen was en dat geld had-
den ze ook kunnen sparen! Ze hebben absoluut het verstandig verzoek van Regina Oors 
(brief van 30 mei in de lokale kranten) genegeerd om -voor heel goede redenen- die plek-
ken natuur te laten staan.
Ik wil geen verdere nare verrassingen van de gemeente, laat de volgende verrassing ein-
delijk goed nieuws zijn…!

Adriana Boogerman
Hazelhoenhof 19, Nuenen

Wielersport
Leden TCN promoten
Van Gogh Village in Zwitserland
Afgelopen week, van zondag 7 juli tot en met zaterdag 13 juli, heeft een 
aantal leden van Toer Club Nuenen meegedaan aan de Europese fietsweek. 
Deze werd dit jaar gehouden in Yverdon Les Bains in Zwitserland. 

Een mooie stad gelegen aan de zuid-
kant van het meer van Neuchatel. In 
totaal deden er 1513 fietsers mee uit 
16 verschillende landen. De meeste 
fietsers kwamen uit Frankrijk maar 
ook Oekraïne was goed vertegen-
woordigd met 156 fietsers. Het evene-

ment wordt in 2015 in de Oekraïne ge-
organiseerd. Uit Nederland kwamen 
27 fietsers waarvan 11 TCN leden.

Op zondagmiddag 7 juli was er een 
groot defilé door de stad, van bijna alle 
deelnemende fietsers. Nuenen trok 

veel belangstelling met de kleurrijke 
van Gogh outfit. Per dag kon men uit 
verschillende afstanden kiezen. Echt 
“vlak “ is het daar natuurlijk nergens. 
De grootste afstanden waren 130 km 
per dag met zo’n 2000 hoogtemeters. 
Het geheel werd gemakkelijk gemaakt 
door de medewerking van firma Van 
Lieshout interieurs uit Nuenen. Alles 
was perfect op zijn Zwitsers georgani-
seerd. Dit evenement is voor herha-
ling vatbaar. 
Voor meer informatie: 
www.tcnuenen.nl.
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Milieubewust luieren:        
laat de natuur het werk doen!
Wordt het niet eens tijd om de biodiversiteit in je tuin te verhogen? Wat?! 
Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar het is heel simpel. Als je tuin niet 
alleen aantrekkelijk is voor jou, maar ook voor allerlei dieren, heb je een 
natuurlijke tuin met biodiversiteit. In zo’n tuin gonst het van het leven bij je 
bloemen en struiken. Nee, niet meteen meppen, lekker laten gonzen! In een 
natuurlijke tuin heb je namelijk niet snel last van plagen.

We kennen allemaal de ‘onderhouds-
vriendelijke’ tuin, die grotendeels 
bedekt is met tegels. Uit het oogpunt 
van biodiversiteit en het afvoeren 
van regenwater is het ‘ontharden’ 
van tuinen zeer wenselijk. Minder 
verhard oppervlak betekent - naast 
meer plaats voor mooie planten - 
ook beter bodemleven. En een goed 
bodemleven leidt weer tot vrucht-
baardere grond, betere bescherming 
tegen ziekten en plagen. 

In een natuurlijke tuin is alles erop 
gericht om zoveel mogelijk dieren en 
planten een plekje te geven om te le-
ven, schuilen, nestelen, foerageren en 
overwinteren. Zoek naar rassen die 
een bloem of een vrucht dragen in 
verschillende seizoenen. Zo creëer je 
een levendige tuin met kleur en fleur 
op bijna ieder moment van het jaar 
en kun je tegelijkertijd volstaan met 
minder bestrijdingsmiddelen, min-
der kunstmest en… minder verzor-
ging. Want dat natuurlijk tuinieren 
meer tijd kost, is een fabeltje. Maak 
van een paar vierkante meter gras 
een prachtig bloeiend vaste planten-
perk of een rozentuintje en er valt 

meteen meer te genieten en minder 
te doen. Zet er een waterbakje bij en 
de vogels komen uitgebreid badderen 
in jouw natuurlijke tuin.

Mooi niet rommelig
Kies voor bomen en struiken die een 
dichte takkenstructuur hebben, een 
ruwe schors, bloemen en eetbare 
vruchten. Als je de juiste planten kiest 
en de tuin goed inricht, zul je ontdek-
ken dat de dieren en planten zelf zor-
gen voor een natuurlijk evenwicht. 
Vlinders, egels, roodborstjes en win-
terkoninkjes zijn dol 
op afgevallen boom-
bladeren en afgesnoei-
de takken. Bovendien 
zijn de takken goede 
bescherming voor 
plantwortels en vor-
men de boombladeren 
prima compost voor 
de planten. En… mis-
schien vond je insecten 
altijd eng, maar niet 
meer nu je weet dat ze 
heel belangrijk zijn 
voor het biologisch 
evenwicht. 

Geniet van zomers gezoem 
Zorg ervoor dat er zo lang mogelijk 
bloeiende planten in je tuin staan. Zo 
zijn de insecten verzekerd van voedsel. 
Met de bijen gaat het bijvoorbeeld niet 
zo goed, en dat is slecht nieuws. Zij ver-
vullen namelijk een sleutelrol in de na-
tuur omdat ze belangrijke bestuivers 
zijn. Bijen zijn gek op lavendel, vetkruid, 
muurbloem, het grasklokje en tijm. Al 
deze planten zijn ook geschikt voor het 
balkon. Zelfs met een geveltuintje kun 
je vlinders lokken. De gewone margriet, 
vergeet-mij-niet of een vlinderstruik 
zijn zo geplant. Ook klimop is zeer in 
trek bij de vlinders. Zo creëer je leven in 
je eigen tuin, op je terras of je balkon. 
 
Genieten van een rijke tuin vol bloe-
men, planten, vogels, bijen en vlin-
ders en tegelijkertijd een bijdrage le-
veren aan een groene, evenwichtige 
wereld: milieubewust luieren is hele-
maal zo gek nog niet!

(bron “Colour your Life’)

Fietscursus voor E-bike gebruikers
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Nuenen, organiseert in samenwerking 
met de Nuenense Ouderenbonden, KBO, PVGE en ANBO een fietscursus in 
twee delen voor het gebruik van de elektrische fiets en wel op dinsdagoch-
tend 6 en donderdagochtend 8 augustus.

Leukste Vakantiepark        
van Nederland
 

Het aantal elektrische fietsen neemt heel 
snel toe. Maar, helaas gebeuren er, rela-
tief, ook veel ongelukken met deze fiets.
De fietscursus bestaat uit drie onderde-
len: een theoriegedeelte met daarin: het 
opfrissen verkeersregels, de eigenschap-
pen van de elektrische fiets, de kwets-
baarheid van de gebruiker en de verschil-
lende types elektrische fietsen. Een 
praktijkgedeelte waarbij u een kort par-
cours rijdt om uw behendigheid te ver-
groten. In dit parcours kunt u oefenen 
met: bochten, links- en rechtsaf, slalom, 
rem/noodstop en evenwicht. En op de 
fiets een “rondje door Nuenen” (ca. 5 ki-
lometer) met daarin aandacht voor bij-
zondere punten als een rotonde, krui-
sing, het oversteken en de snelheid van 

de fiets. Bij deze bijeenkomst zijn des-
kundige begeleiders van Veilig Verkeer 
Nederland aanwezig, alsmede rijwiel-
handel Rubino die u de nodige voorlich-
ting en instructies kunnen geven over 
een of uw elektrische fiets. Voelt u iets 
voor het oefenen met uw elektrische 
fiets (E-bike)? Meldt u dan nu aan! 
Schriftelijk, telefonisch of per e-mail, via 
de contactpersoon van uw Ouderen-
bond of rechtstreeks bij VVN afdeling 
Nuenen. De kosten voor deelname be-
dragen € 5,00 per persoon en de deelna-
me staat open voor alle Nuenenaren. 
Veilig Verkeer Nederland afdeling Nue-
nen c.a. Lindenlaan 10A 5671 GK Nue-
nen Tel./Fax.: 040-2833810 E-mail: 
VVN.Nuenen@onsnet.nu 

Doe Boerderij en Camping de Steenuil uit Oirschot heeft bij De Verkiezing 
van het Leukste Vakantiepark de titel voor de provincie Noord-Brabant 
gewonnen. Zij behaalden zowel de meeste stemmen als het beste gemid-
delde waarderingscijfer. 

Er kan nu via www.leukstevakantie-
park.nl op hen gestemd worden in de 
finaleronde waar in bepaald wordt wat 
Het Leukste Vakantiepark van Neder-
land is. Bij het uitbrengen van een 
stem, maken stemmers direct kans op 
leuke prijzen zoals een mooie tablet of 
een midweekverblijf voor 4 personen 

in het winnende vakantiepark. 

Goed doel
Er kan tot en met 31 augustus 2013 
worden gestemd op Doe Boerderij en 
Camping de Steenuil. Stemmen is kos-
teloos. Iedere stem waarbij toestem-
ming wordt gegeven voor het ontvan-

gen van de nieuwsbrieven van de 
partners van de verkiezing levert € 0,05 
op voor KWF Kankerbestrijding.
 
Bij het stemmen kan men cijfers geven 
voor accommodatie, prijs/kwaliteit-
verhouding, beleving en de aanvullen-
de voorzieningen. De winnende vakan-
tieparken worden op 30 oktober tijdens 
de Award Uitreiking in het Spoorweg-
museum in Utrecht gehuldigd door 
branchevereniging RECRON.
 
De verkiezing wordt georganiseerd in sa-
menwerking met onder meer RECRON, 
KWF Kankerbestrijding, Buurtlink, Leuk 
voor Jou en Wij Willen Sport. De organi-
satie is in handen van Vote Company.

Unieke samenwerking 
regionale huisartsen
De tachtig huisartsen die in onze regio verenigd zijn in zorggroep ELAN 
werken binnenkort allemaal met eenzelfde huisarts informatiesysteem 
(HIS) met een geïntegreerd KetenInformatieSysteem (KIS). De gezamen-
lijke afspraak tot uniform registreren en administreren voor de chronische 
patiënt op een dergelijk grote schaal is uniek in Nederland.
Huisartsenpraktijken, medisch specialis-
ten, apothekers en para-medici werken 
vaak met verschillende systemen. Voor 
een aansluitende behandeling is dat geen 
goede zaak. Ook met het oog op de vele 
veranderingen die in de zorg op stapel 
staan, besloot de Regionale Huisartsen 
Vereniging om de behoefte aan meer 
eenduidigheid te inventariseren. De huis-
artsen, aangesloten bij ELAN pikten de 
handschoen op en begonnen tien maan-
den geleden aan een traject dat inmiddels 
heeft geleid tot een fantastisch resultaat.

Ivo Bierens, huisarts in Deurne, 
medisch directeur van ELAN:
“Dit is goed voor de patiënt omdat elke 
BIG-geregistreerde zorgverlener bij al-
leen dat deel van de informatie kan die 
voor hem of haar relevant is. Zo kan de 
diëtiste naar het laatst gemeten choleste-
rolpercentage kijken, ziet de apotheker 
de meest actuele nierfunctiemeting en 
heeft de huisarts in de toekomst direct de 
beschikking over de laatste laboratori-

umuitslagen of röntgenfoto’s. Dat is veilig 
voor de patiënt, maar voorkomt ook dub-
bele en dus onnodige onderzoeken. Ook 
voor de aanwas van nieuwe huisartsen is 
dit een belangrijke ontwikkeling.”

Peter Martens, coördinator Servicecen-
trum Huisartsen, Elkerliek ziekenhuis:
Dit is echt een fantastische prestatie! Met 
name voor de afstemming op het gebied 
van de chronische zorg rond bijvoorbeeld 
diabetes en vaatziekten is dit een enorme 
verbetering. We prijzen ons als zieken-
huis gelukkig met de goede samenwer-
king met huisartsen, die door dit systeem 
nog eens versterkt wordt. Zeker met de 
substitutie van taken uit de tweede naar 
de eerste lijn is een goede informatieover-
dracht en -uitwisseling van groot belang.”

Door de samenwerking van zo’n tachtig 
huisartsen is de zorg voor chronische 
patiënten nog verder geoptimaliseerd. 

Meer informatie www.elkerliek.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bij Garra Rufa Nuenen
Voor maar €15,- p.p.

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

Vrij van het verleden,
Los van de toekomst.

’n Uur heerlijk in het NU!

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

Zie dit paar, 
Mieke en Frans Stijnis.

Getrouwd 50 jaar!
Proficiat! Jullie vrienden.

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

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.

tE HUUR GEZINSWO-
NING pER DIREct 
Liefst langere tijd. 4 slaap-
kamers gemeubileerd en 
gestoffeerd. Tel. 06 - 81 36 
73 80.

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

WIJ vERHUREN 
BOxEN vOOR 

tIJDELIJKE
OpSLAG

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

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.

OpROEp: Op vrijdag 12 
juli bij Jo van Dijkhof 3 
sleutels verloren. Ben zeer 
gedupeerd, wil ze graag te-
rug hebben. Reageer a.u.b. 
Tel; 06-51222196.

AANGEBODEN: Huis-
houdelijke hulp. Tel. 06-
18424545.
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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. 13.30-15.00 uur Spelletjes op 

Den Heuvel/Tip. 19.30 uur Kienen 
in D’n Heuvel Gerwen.

Zondag 21 juli
14.30 uur 

Ierse Folkmuziek Duo Simply Folk 
Weverkeshof

 Vrijdag 26 juli
13.00-17.00 uur 

Biljartclub gast en vrij
Jo van Dijkhof

Zondag 4 augustus
14.00 uur 

Jazz Combo So Nice
Weverkeshof

Zondag 18 augustus
10.30 uur 

Touwtrekken over water
Nederwetten

Maand juli 
Wandelen met WSV

elke zondag 09.00 uur +
elke woensdag 19.00 uur

Vertrek vanaf vijver Gemeentehuis

Vrijdag 12 tot en met 21 juli
Bloem & Tuin

Landgoed Gulbergen

Vrijdag 26 juli
11.45-12.45 uur 

Pianospel door Wim Witkamp
Jo van Dijkhof

Donderdag 1 augustus
19.00 uur 

Gerwense kampioenschappen Fierljeppen
Huikert, Gerwen

Zaterdag 10 augustus
Brandweerfestijn

Speeltuin De Kievit

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

Vrijdag 26 juli
11.00-13.00 uur 

Honingslingeren op Weverkeshof 

31 juli, 1 en 2 augustus
Kindervakantieweek Gerwen 

Huikert, Gerwen

6, 7, 8 augustus
EMK voetbaldagen

Terrein EMK

23, 24, 25 augustus
Het Rabobank 

voorbereidings-hockeytoernooi 
Sportpark De Lissevoort

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

Maandag 22 juli
14.30 uur 

Theater Stuiter, Gek op Goud.
Openluchttheater Mariahout

Zondag 28 juli
20.30 uur 

Liederentafel, 
Café Schafrath

Zondag 4 augustus
19.30 uur 

Paul Weijmans zomeravondconcert 
Van Gogh Kerkje

Zondag 18 augustus
14.00 uur 

De Molshoop met Swing & Blues
Weverkeshof

Elke donderdag
12.00-15.00 uur “De Vlinder” 

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

Dinsdag 23 juli
20.00 uur 

Kienen in het Dorpshuis Lieshout

Dinsdag 30 juli
19.30 uur Bridge, Zaal Berkenbosch
20.00 uur Kienen in het Dorpshuis 

Lieshout 

Dinsdag 6 augustus
20.00 uur 

Kienen in het Dorpshuis Lieshout

Woensdag 21 augustus
Jeugdraadsvergadering

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 21 juli 10.00 uur: Eucharistie-
viering, orgel/volkszang. Voorgan-
gers: pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker J. Deckers.

Misintenties: 
Pastor Claes; Wim van Eijk; Antoon 
van den Berg (vanwege verjaardag); 
Jack Geven, (vanwege sterfdag).

Maandag 22 juli 14.00 uur: Eucharis-
tieviering uit dankbaarheid bij het dia-
manten huwelijksfeest van Frans en 
Koos van der Velden-Karremans.

Mededelingen: 
In onze parochie is overleden: Piet 
Geven, Emmastraat 10, wij wensen fa-
milie en vrienden troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

Vakantieschema 1 juli tot en met 11 
augustus
In de schoolvakantie zijn er enkele wij-
zigingen in de vieringen en de bereik-
baarheid van de parochie. In Nuenen 
vervalt de viering van zaterdagavond 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. Van Week tot Week verschijnt 
niet in de vakantieperiode. Bereik-
baarheid parochie in dringende geval-
len op 06 1007 5993.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 21 juli, 10.00 uur. Voorganger: 
ds. D. Kaper. De dienst van deze och-
tend is mede voorbereid door Franse 
vrouwen en heeft als thema ‘Hoezo, 
een vreemdeling?’ Na afloop van de 
dienst is er gelegenheid tot ontmoe-
ting, dit keer met ‘een Frans tintje’. De 
collecte is voor het Diaconaal Cen-
trum Eindhoven.
Elke donderdagochtend bent u van 
10.00 uur tot 12.00 uur welkom in het 
Open Huis voor ontmoeting en een 
kop koffie. 
Voor meer informatie: zie de website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 21 juli 9.30 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger pastor 
F.Groot.

Misintenties: geen

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 21 juli 11.00 uur: Eucharistie-
viering, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties:  Nellie de Greef - van 
Ravestein, Piet de Louw, Johannes en Jo-
hanna Raaijmakers - Rooijakkers, Peter 
Raaijmakers, Wilhelmus en Elisabeth 
Rooijakkers - Bastiaans, Bastiaan Rooij-
akkers, Fam. Cuijpers.  

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 18 juli: 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis; H. Camiilus van Lel-
lis, belijder; gedachtenis H. Sympho-
rosa en haar zeven zonen, martelaren. 
Vrijdag 19 juli. 07.15uur H. Vincentius 
a Paulo, belijder. 
Zaterdag 20 juli: 08.30 uur H. Mis, H. 
Hiëronymus Aemilianus, belijder; ge-
dachtenis H. Margaretha van Antio-
chië, maagd en martelares. 
Zondag 21 juli; 10.30 uur gezongen 
Hoogmis; negende zondag na Pinkste-
ren. 
Maandag 22 juli. Kloosterstilte. 
Dinsdag 23 juli, 18.30 uur H. Mis; H. 
Appolinaris, bisschop en martelaar; 
gedachtenis H. Liborius, bisschop en 
belijder. 
Woensdag 24 juli; 07.15 uur H. Mis; 
gedachtenis H. Christina, maagd en 
martelares.

Leny en Henk Gödde 
65 jaar bij elkaar
Afgelopen donderdag 11 juli bezocht onze burgemeester de heer Houben, 
de heer en mevrouw Gödde die eerder hun 65 jarig huwelijksfeest hebben 
gevierd. 

Ze werden verrast met een prachtige 
bos bloemen en ook nog een ingelijste 
kopie van hun huwelijksakte van 1948 
uit Rotterdam. Daar waren ze ook erg 
blij mee. 
Henk en Leny wonen al jaren in De 
Akkers en hebben het daar erg naar 
hun zin. Ze doen ook nog steeds mee 
aan allerlei activiteiten die er worden 
georganiseerd, ondanks hun leeftijd 
van 90 en 92 jaar. Henk doet veel vrij-

willigerswerk en Leny vindt het fijn 
om naar de bingo te gaan. In septem-
ber vliegen ze naar Lourdes wat een 
hele belevenis zal zijn. Henk heeft nog 
een prima conditie en is erg geïnteres-
seerd in alles wat met een computer te 
maken heeft. Leny ziet slecht maar 
door een aantal aanpassingen in huis 
kan ze zich prima redden.
Ze genieten samen nog echt en hopen 
dit nog een lange tijd te kunnen doen.

Betrokken, bescheiden, maar
Motiverend en liefdevol duidelijk…
Aan onze warme relatie
Is snel een einde gekomen.
We zullen Jeanne missen.

Bezoekers, vrijwilligers en leden van 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen

De vele brieven, kaarten en bloemen, alsmede uw aanwezigheid 
tijdens de avondwake en uitvaart van

Nellie 
de Greef-van Ravenstein

waren voor ons een grote troost. Hiervoor onze oprechte dank.

Tevens een extra woord van dank aan het parochiekoor, drumfanfare ‘Jong Leven’, 
pastores Groot en Deckers en uitvaartverzorging De Groof. Mede door hun 
toedoen hebben wij op een waardige en piëteitsvolle wijze afscheid kunnen 
nemen van mijn vrouw, ons mam en oma.

Tiny de Greef
kinderen en kleinkinderen 

Hoge score mate van aanbevelen voor het Anna

St. Anna Ziekenhuis in landelijke 
top 3 ZiekenhuisMonitor
Het St. Anna Ziekenhuis staat op de 2e plaats in de top 3 van Nederlandse 
ziekenhuizen die het hoogst scoren in de mate van aanbevelen. Dat blijkt uit 
de nieuwe ZiekenhuisMonitor, een onderzoek van onderzoeksbureau GFk. 

Onderzocht is in welke mate respon-
denten het St. Anna Ziekenhuis zou-
den aanbevelen aan anderen (middels 
de zogenaamde Net Promotor Score). 
Het Anna is daarmee op de 2e plaats 
in de top 3 van Nederland geëindigd, 
samen met het Antonius Ziekenhuis 
locatie Sneek (1e plaats) en het Ikazia 
Ziekenhuis te Rotterdam (3e plaats).

De GFK ziekenhuismonitor geeft in-

zicht in het hoe en waarom mensen 
bepaalde keuzes maken in de zorg. 
Bijvoorbeeld waarom zij de voorkeur 
hebben voor een zorginstelling of de 
mate waarin ze een zorginstelling aan-
bevelen bij familie of bekenden. 

Kijk voor meer informatie over het 
St. Anna Ziekenhuis op:

 www.st-anna.nl



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

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

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

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK	vOOr	particulieren!

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

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

Olympisch kampioen 
& Sportman van het jaar!

 Epke Zonderla
nd

Goede ventilatie

Uitstekende 
ondersteuning

www.mline.nl

*Vraag naar de voorwaarden

Voortreffelijke 
drukverdeling

Epke Zonderland
kiest voor M Line!

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

Opwettenseweg 81, Nuenen

Tel. 040 - 284 00 13

info@tijdvoorkwaliteit.nl

www.tijdvoorkwaliteit.nl

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

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

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

Alle andere dagen is Olijf vanaf 12.00 uur geopend.
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.

___________________________________________

Hierbij kunnen wij mooie wijnen schenken. Geniet 
dus van ieder gerecht en van elk passend glas wijn.

Wij kijken er naar uit u bij Olijf
 te mogen ontvangen. 

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

Een groot assortiment tuinplanten 
- hangpotten & groenteplanten

DagElijks vErsE

aarDbEiEn
van DE vollE gronD

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie
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Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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