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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. 

www.ronddelinde.nl
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Muziek in 
de sfeer van 
Vincent van Gogh

In combinatie 
met buiten-
schilderdag

Darten 
iets voor 
jou?

Nieuwe Coalitie (W70, D66, SP en Groenlinks): transparant & sociaal

Beste inwoners van Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Eeneind,
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jongstleden (de 19 raads-
zetels waren verdeeld onder 10 partijen), lag er voor mij - als formateur - 
een grote uitdaging om een traject uit te zetten, dat zou leiden tot de 
samenstelling van een coalitie voor de bestuursperiode 2014-2018. Om het 
genoemde traject zo open en transparant als mogelijk te laten verlopen, 
werden Hans-Martin Don en Peter van den Baar bereid gevonden als infor-
mateur naar Nuenen c.a. te komen. Beide zeer ervaren voormalige bestuur-
ders spraken met alle tien fracties, en legden vervolgens het voorstel op 
tafel om te proberen een coalitie samen te stellen die zou bestaan uit W70, 
D66, SP, VVD en GroenLinks.

Alle genoemde partijen namen deze 
uitdaging graag en vol enthousiasme 
aan. Met als gevolg diverse bijeenkom-
sten in het gemeentehuis waar het 
voornamelijk om de partijinhoudelijke 
standpunten ging. 
In de derde bijeenkomst van de vijf be-
trokken fracties, is de VVD - om haar 
moverende (voornamelijk financiële) 
redenen - helaas uit het onderhande-
lingstraject gestapt. Dat is echter op 
zeer volwassen en respectvolle wijze 
gegaan. 
Na het vertrek van de VVD, hebben de 
twee informateurs de overige fracties 
geadviseerd het onderhandelingstra-
ject (op de inhoud) af te ronden. 
Uiteindelijk bleken W70, D66, SP en 
GroenLinks zich te kunnen vinden in 
het gezamenlijk opgestelde beleidsuit-
gangspuntenprogramma.

Toen de definitieve versie van de be-
leidsuitgangspunten voor de komende 
bestuursperiode op papier stonden, 
hebben W70, D66, SP en GroenLinks 
alle raadsfracties de gelegenheid gege-
ven om te reageren op de inhoud van 
genoemd programma. Het document 
van de nieuwe coalitie heet niet voor 
niets beleidsuitgangspuntenprogram-
ma (en dus niet coalitieakkoord)... de 
uitdagingen waar we als gemeente   
Nuenen c.a. de komende vier jaar voor 
komen te staan zijn van een dermate 
omvang, dat brede steun van de Nue-

nense Raad ons inzien onontbeerlijk  
is. Samenvattend, W70, D66, SP en 
GroenLinks hebben een zogeheten 
'open convenant' opgesteld: Nuenen 
c.a. zelfstandig stabiel, sociaal en trans-
parant.

Omdat de nieuwe coalitiepartijen     
volledige transparantie voorstaan, 
hebben wij de integrale tekst van                         
het beleidsuitgangspuntenprogramma 
2014-2018 als bijlage bij deze editie 
van Rond de Linde laten verspreiden!

Enkele speerpunten uit ons program-
ma. Om de (helaas nog steeds) ondui-
delijke (financiële) gevolgen van de 
drie transities (Participatie, Wmo en 
Jeugdzorg) - die per 1 januari 2015 
door het Rijk verplicht bij de gemeen-
ten ter uitvoering worden neergelegd 
- eventueel op te kunnen vangen, heb-
ben wij 1 miljoen euro geoormerkt als 
zogeheten frictiebudget. Om de ve-
renigingen en instellingen in Nuenen 

NUENENNUENEN
Beste mede-Nuenenaren     

Als betrokken Nuenenaar heb ik, de laatste 10 jaar met steeds grotere belangstelling  en 

hoger opgetrokken wenkbrauwen, de lokale politiek en bestuurlijke  gebeurtenissen gevolgd. 

Nuenen is een geweldig dorp, groen, cultureel,  goede infrastructuur en met een rijk  

verenigingsleven en gemeenschapszin. Het is de kunst om dat te behouden terwijl er grote 

uitdagingen op ons afkomen. Gezien de politieke en bestuurlijke gebeurtenissen van de 

afgelopen jaren heb ik er helaas weinig vertrouwen in dat deze uitdagingen goed aangepakt 

zullen worden.  Nuenen verdient een goed bestuur.

Vanaf 1973 woon ik bijna onafgebroken in Nuenen. Ik ben met veel plezier actief lid van 

meerdere  verenigingen en betrokken bij  diverse activiteiten. Ik heb ook geprobeerd niet 

alleen te consumeren maar ook iets terug te doen, een positieve bijdrage te leveren. 

En nu dus in de politiek. Daarom sta ik op de kieslijst van GroenLinks Nuenen c.a.. 

GroenLinks Nuenen is een partij, groen en sociaal zoals Nuenen zou moeten zijn, maar 

vooral met verstandige mensen. Wij hebben een frisse blik en zijn in staat  moeilijke materie 

te begrijpen en een luisterend oor te hebben voor de mening en expertise van anderen. Op 

basis daarvan willen wij besluiten nemen over de toekomst van Nuenen.

Daarom: Stem 19 maart op de lokale landelijke partij GroenLinks Nuenen.

Met vriendelijke groeten,     

 

Joep Pernot

Kandidaat gemeenteraad GroenLinks Nuenen c.a.

Onze standpunten vindt u op: 

www.nuenen.groenlinks.nl

Nuenen

Ontdek de molen op nationale molendag 
Veel kinderen denken dat brood van de bakker komt. En dat is natuurlijk ook zo. 
Op Nationale Molendag 10 mei staan de molens in het teken van de jeugd. Be-
zoek met uw kinderen de Roosdonck en de molenaars Mario en Jeroen demon-
streren  hoe het graan gemalen wordt waardoor de bakker zijn brood op de 
toonbank krijgt. Onder het motto ‘Ontdek de molen’ laten Mario en Jeroen kin-
deren kennismaken met het meest Nederlandse monument dat er bestaat en het 
mooiste werkende monument van Nuenen: De Roosdonck. Er valt veel te ont-
dekken voor kinderen rondom een molen en misschien worden dit wel de be-
schermers en hoeders van onze monumenten voor de toekomst. Er ligt voor de 
kinderen een gratis Molen-Doe boekje klaar, alleen wees wel snel want op=op. 
Met voldoende wind, kunnen ouders en kinderen betrokken worden bij een 
100% maalvaardige Windmolen, mogelijk gemaakt door een enorme inzet van 
vrijwilligers en de Stichting Vrienden van de Roosdonck. Tot zaterdag 10 mei bij 
Windmolen De Roosdonck.

Moederdag
11 mei

Renovatie
Dorpswerkplaats voltooid
Met het plaatsen van de laatste 6 kozijnen met isolatieglas is de renovatie 
van de buitengevel van het gebouw van hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
vorige week voltooid. 
Samen met Timmerbedrijf Wiltin en 
de Nuenense Glascentrale heeft een 
aantal vrijwilligers het sterk aangetas-
te houtwerk in het 55 meter lange ge-
bouw nu volledig vervangen. Daarmee 
is fase 2 van de ingrijpende verbou-
wing afgerond. In de eerste fase werd 
er een geïsoleerd dak aangebracht, is 
er een nieuwe centrale HR ketel ge-
plaatst en werd de eerste serie kozij-
nen en deuren vervangen. Het comfort 
voor de deelnemers die wekelijks bij de 
Dorpswerkplaats komen tekenen, 
schilderen, boetseren, hout- en metaal-
bewerken en andere hobby’s beoefenen 
is met de investeringen aanzienlijk ver-
beterd. Geregistreerde deelnemers (nu 
ongeveer 300) kunnen voor slechts         
€ 90,- per jaar gebruik  maken van com-

fortabele ruimtes en prima faciliteiten 
om één groepsactiviteit te beoefenen. 
Voor extra groepsactiviteiten moet 
worden bijbetaald. Van en aan elkaar 
leren in een fijne sfeer staat centraal. 
Het benodigde geld voor de verbete-
ringen is grotendeels bijeengebracht 
door bijdragen van sponsoren en do-
naties van mensen die de Dorpswerk-
plaats een warm hart toedragen. 
Bedankt daarvoor!

Graag nodigen wij u uit om het opge-
knapte gebouw te komen bekijken. 
Het ligt aan Park 63b, tussen restau-
rant De Zonnewende en restaurant 
Goesting. Wij zijn geopend op maan-
dag, dinsdag, woensdag en donderdag 
en op vrijdagmorgen. 

Nuenens 
Mannenkoor zingt 
in de Sint Jan
Traditioneel staan in de maand mei in 
de Sint Jan in ’s Hertogenbosch de Ma-
riavieringen  centraal. Daaraan verle-
nen diverse koren en gilden hun 
bijdrage. Het Nuenens Mannenkoor 
treedt dit jaar op tijdens de viering op 
zaterdag 10 mei. Het mannenkoor on-
der leiding van Joep Bröcheler zal de 
mis Missa Brevis van Joseph Haydn 
zingen. De viering begint om 19.00 
uur. 
Daarnaast zijn ook de gilden Sint An-
tonius-Sint-Sebastiaangilde en Sint-
Joris-Sint Catharinagilde uit Gemonde 
aanwezig om de mis op te luisteren.

c.a. voor een langere periode zekerheid 
te geven, komt er een nieuw subsidie- 
en accommodatiebeleid en ook op het 
gebied van onderwijs (o.a. het zo snel 
mogelijk inhalen van het achterstallige 
onderhoud van basisschool De Mijl-
paal) gaan we de nodige stappen ma-
ken. Onze coalitie wil verder ook haast 
maken van verregaande ambtelijke sa-
menwerking met omliggende gemeen-
ten. Daarbij kijken we overigens verder 
dan samenwerking met Geldrop-
Mierlo en Son en Breugel (Dommel-
vallei) alleen. Samenwerken - zeker 
ook binnen de Nuenense gemeente-
raad! - is het devies voor de komende 
jaren. Op deze wijze kan onze prach-
tige gemeente ons inziens ook in de 
toekomst een gezonde zelfstandige 
gemeente blijven!

Namens de fracties van 
W70, D66, SP, GroenLinks

Toos van de Ven
Formateur

Kunst met een grote T

Ook voor jongeren 
met Nuenen als thuisbasis
In het weekeind van zaterdag 11 en zondag 12 oktober vindt de tweejaar-
lijkse expositie ‘Kunst met ’n grote T’ van amateurkunstenaars plaats in 
markante huizen in het Nuenense centrum en Het Klooster. Het comité 
Kunst met ’n grote T gaat er van uit dat er opnieuw sprake zal zijn van een 
groots en drukbezocht evenement.
De inschrijving voor deelnemers is in 
volle gang. Het comité roept deson-
danks iedereen op die op enigerlei 
wijze actief is met schilderen, beeld-
houwen, tekenen, fotograferen, edel-
smeden, videokunst etc. om zich aan 
te melden. Vooral jongeren worden 
aangespoord om uit de schaduw te 
treden en ‘van zich te laten zien’. Om-
dat het een Nuenens feestje is, zou 
men kunnen denken dat deelname 
voor bewoners van buiten Nuenen 
uitgesloten is. Maar dat geldt in geen 
geval voor jongeren die Nuenen als 
thuisbasis hebben en door de week 
voor werk of studie elders verblijven. 

Dit jaar is het thema ‘Licht’ in de 
breedste betekenis van het woord. 
Kunstenaars kunnen zich deels daar 
op richten. Kunstenaars die werk wil-
len aanleveren rond het thema wordt 
gevraagd om dat aan te leveren in het 
formaat 40 x 60 cm. Tijdens de exposi-
tie zal hier op een speciale manier 
aandacht aan besteed worden. Het 
staat de kunstenaars overigens vrij om 
daarnaast ook deel te nemen met an-
der werk. 

Twijfelt u over uw aanmelding. Con-
tactadressen en meer informatie vindt 
u op www.kunstmeteengrotet.nl

met Nuenen als thuisbasis



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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centrum van Nuenen plaatsvinden(verzenddatum 30 april 2014);     
•	 aan	 Stichting	 Van	 Goghmert	 zijn	 toestemming,	 vergunning	 en	

ontheffing	 verleend	 voor	 het	 organiseren	 van	 de	 jaarlijkse	 Van	
Goghmert	op	15	juni	2014	in	het	centrum	van	Nuenen	(verzend-
datum 30 april 2014);

•	 aan	de	Verhuurspecialist	 is	toestemming	en	ontheffing	verleend	
voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken op het 
speciaal	daartoe	ingerichte	terras	t.h.v.	de	Lindeboom	op	15	juni	
2014	tijdens	de	Van	Goghmert	(verzenddatum	30	april	2014);

•	 aan	de	heer	M.	Hems	en	mevrouw	S.	Pijs	(Cafe	Ons	Dorp)	is	een	
ontheffing verleend voor het schenken van zwakalcoholhoudende 
dranken	op	het	uitgebreid	terras	tijdens	de	Van	Goghmert	op	15	
juni 2014 (verzenddatum 1 mei 2014);

•	 aan	Zwem	&	Polo	Vereniging	Nuenen	is	een	vergunning	verleend	
voor	het	houden	van	een	loterij,	waarbij	de	trekking	plaatsvindt	
op	zondag	15	juni	2014	tijdens	de	Van	Goghmert	(verzenddatum	
1 mei 2014);

•	 aan	Priorij	Sint	Clemens	is	een	vergunning	verleend	voor	het	orga-
niseren van een sacramentsprocessie op 22 juni 2014 in het cen-
trum	van	Gerwen	(verzenddatum	1	mei	2014);

•	 aan	muziekorkest	de	Parkblaozers	zijn	een	vergunning	en	onthef-
fing verleend voor het organiseren van een evenement “Blazen op 
de	kiosk”	op	14	september	2014	in	het	Park	(verzenddatum	1	mei	
2014);

•	 aan	de	heren	M.	Bosgra,	A.	Verhappen	en	J.	Vanderburgt	is	vergun-
ning en ontheffing verleend voor het organiseren van een Um en 
Um Feest op 17 mei 2014 in de straat Refeling ter hoogte van de 
huisnummers	57	en	61	(verzenddatum	1	mei	2014);

•	 aan	de	bewoners	van	de	Zuiderklamp	is	vergunning	en	ontheffing	
verleend voor het organiseren van een buurtbarbecue op 30 au-
gustus	2014	op	het	pleintje	aan	de	Zuiderklamp	ter	hoogte	van	
huisnummers 8 tot en met 26 (verzenddatum 1 mei 2014);

•	 aan	de	bewoners	van	Biesveld	is	vergunning	en	ontheffing	verleend	
voor het organiseren van een straatbarbecue op 28 juni 2014 in 
de straat Biesveld (verzenddatum 1 mei 2014).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van	de	Algemene	Wet	Bestuursrecht	hiertegen	binnen	zes	weken	na	
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester	 van	 de	 gemeente	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	 10.000,	 5670	 GA		
Nuenen.
Indien	bezwaar	is	gemaakt,	kan	door	de	indiener	van	het	bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter	bij	de	rechtbank,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	
90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE
College stelt handhavingsverslag 2013 vast
De gemeente houdt toezicht op en handhaaft zo nodig op de naleving 
van	wet-	en	regelgeving.	Wij	hebben	op	29	april	2013	het	verslag	vastge-
steld over de uitvoering van de toezichts- en handhavingstaken in 2013.

In het verslag staat onder andere dat:
1. De doelstellingen op het gebied van milieu allemaal ruimschoots 

zijn gerealiseerd. In veel gevallen is een hoger percentage naleef-
gedrag bereikt dan het oorspronkelijk gestelde doel. 

2.	 op	het	gebied	van	bouw,	ruimtelijke	ordening,	Algemene	Plaatse-
lijke	Verordening	(APV)	en	bijzondere	wetgeving	meer	zaken	zijn	
opgepakt en afgerond dan in 2012. In 87% van de gecontroleerde 
vergunningen is conform vergunning gebouwd. Dit is nagenoeg 
gelijk aan 2012 (88%).

3.	 de	opsporingsambtenaren	(boa’s)	veel	tijd	aan	de	kleine	ergernis-
sen,	zoals	afval,	honden	en	verkeer	besteed	hebben.	Het	aantal	
meldingen	voor	de	boa’s	is	in	2013	met	4%	gedaald	ten	opzichte	
van	2012.	In	2013	zijn	784	waarschuwingen	gegeven	en	510	boetes	
opgelegd. 

Het	verslag	ligt	vanaf	vandaag	zes	weken	kosteloos	ter	inzage	in	het	
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.

Nuenen,	8	mei	2014
Het	college	van	burgemeester	en	wethouder	

van de gemeente Nuenen c.a.

COLLECTE
In	de	week	van	4	t/m	10	mei	wordt	gecollecteerd	door	Stichting	Long-
fonds	en	in	de	week	van	11	t/m	17	mei	door	Stichting	Prins	Bernhard	
Cultuurfonds.

UITNODIGING
Uitreiking	Peeltrofee	tijdens	netwerkdag	de	Peel	op	21	mei	te	Helmond
De	drie	genomineerden	voor	de	Peeltrofee	2014	zijn:	Groen4Life	(Hel-
mond),	 WiSH	 Outdoor	 (Laarbeek)	 en	 Bioraffinage	 (Wageningen/
Helmond).	Op	woensdag	21	mei	reikt	gedeputeerde	Yves	de	Boer	aan	
één	van	hen	de	felbegeerde	Peeltrofee	uit	tijdens	de	netwerkdag	De	
Peel	in	Fitland	XL,	Helmond	Suytkade.	U	bent	van	harte	welkom	om	
bij	de	uitreiking	van	de	Peeltrofee	aanwezig	te	zijn.	Dit	is	een	onderdeel	
van	de	Peel	netwerkdag	die	dit	jaar	in	het	teken	staat	van	“Food	&	
Technologie”. 

Groen4Life: een informatie- en ontmoetingscentrum voor duurzame 
initiatieven	op	het	gebied	van	onder	meer	voedsel	(stadslandbouw),	
energie	 en	 water.	 Initiatiefnemer	 Petra	 Hovestadt	 weet	 binnen	 dit	
project	onderwijs,	ondernemers	en	overheden	bij	elkaar	te	brengen.	
Groen4Life	is	dé	plek	in	Helmond	met	spannende	creatieve	initiatieven	
toegankelijk voor een breed publiek.

WiSH	Outdoor:	uitgegroeid	tot	een	festival	van	nationale	allure.	Op	
eigen initiatief door jongeren met inzet van inwoners en vele (vrijwil-
ligers)organisaties	gerealiseerd.	Het	project	vergroot	de	leefbaarheid	
en cohesie in de dorpen en er is nieuwe werkgelegenheid ontstaan. 
Kortom een project dat laat zien waar burgerinitiatief toe kan leiden.

Project	Bioraffinage:	Het	maken	van	optimaal	gemengd	veevoer	door	
een innovatief procedé: het onttrekken van eiwit uit lokale gewassen 
zoals gras en mais. Dit project staat nog in de kinderschoenen en 
vraagt nog om doorontwikkeling. Een groot aantal partijen hebben 
hierbij	de	handen	ineen	geslagen,	waaronder:	de	Wageningen	Univer-
siteit,	adviesbureaus	en	Waterschap	Aa	en	Maas	samen	met	lokale	
agrariërs.	Succes	van	dit	project	kan	leiden	tot	een	antwoord	op	een	
aantal	grote	milieuproblemen,	ook	in	De	Peel.

De	Peeltrofee	is	een	prijs	voor	een	persoon,	project	of	organisatie	die	
een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de gebiedsontwikkeling in 
De	Peel.	De	winnaar	van	de	Peeltrofee	ontvangt	een	bijzonder	kunst-
werk.	Dit	jaar	ontworpen	door	de	kunstenaar	Dirk	Verberne	uit	He-
lenaveen.

Informatie
Voor	meer	informatie	over	de	Netwerkdag	de	Peel	kunt	u	terecht	op	
de website: http://www.peelnetwerk.nl/agenda/netwerkdag-de-peel-
op-woensdag-21-mei-in-nieuw-jasje-30/	Ook	zal	aan	het	begin	van	de	
avond	de	uitslag	van	de	Fotowedstrijd	van	het	Peelpanorama	bekend	
worden	gemaakt.	Er	zijn	93	prachtige	foto’s	ingestuurd,	die	samen	het	
beeld	van	de	inwoners	op	het	agrarische	landschap	van	de	Peel	uit-
beelden: http://www.peelpanorama.nl/fotowedstrijd/

AANGEVRAAGDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 28	april	2014	 Berg	56,	5671	CD	–	oprichten	van	een	aanbouw
	 	 	 aan	de	achterzijde	van	de	woning	(BOUWEN);
•	 30	april	2014	 Berg	5,	5671	CA	–	veranderen	van	de	voorgevel
	 	 	 (BOUWEN);
•	 1	mei	2014	 Berg	34,	5671	GA	–	wijzigen	van	de	gevel
	 	 	 (BOUWEN).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	U	kunt	hierte-

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning	is	verleend.	Als	u	een	aanvraag	wilt	inzien,	vragen	wij	
u	hiervoor	een	afspraak	te	maken	voor	‘inzien	ontvangen	aanvraag’.	
Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Het	besluit	op	de	volgende	aanvraag	omgevingsvergunning	is	op	basis	
van	artikel	3.9	lid	2	Wet	algemene	bepalingen	omgevingsrecht	met	6	
weken verlengd:
•	 Lissevoort	1		 5671	BS,	uitbreiden	van	de	woning,	
   verlengd tot 18 juni 2014.

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	A.P.V.	en	bijzondere	wetten	
ingekomen:
•	 Aanvrager:	 De	 heer	 M.	 Hems	 en	 mevrouw	 S.	 Pijs	 (eetcafé	 Ons	

Dorp) voor het uitbreiden van het bestaande terras tijdens Nuenen 
kermis	in	de	periode	van	11	tot	en	met	15	juli	2014	op	het	weg-
gedeelte	Parkstraat	vanaf	Parkstraat	1	tot	ter	hoogte	van	het	pand	
Park	75;

•	 Aanvrager:	De	heer	Hems,	mevrouw	S.	Pijs	en	de	heer	R.	v.d.	Berk	
voor het plaatsen van een podium(wagen) op het trottoir tegenover 
eetcafé	Ons	Dorp,	Parkstraat	1	en	café	Rene,	Parkstraat	3	tijdens	
Nuenen	kermis	in	de	periode	van	11	tot	en	met	15	juli	2014	in	ver-
band met het ten gehore brengen van muziek vanaf het podium;

•	 Aanvrager:	De	heer	R.	van	de	Berk	(café	Rene)	voor	het	uitbreiden	
van het bestaande terras tijdens Nuenen kermis in de periode van 
11	tot	en	met	15	juli	2014	op	het	weggedeelte	Parkstraat	vanaf	
Parkstraat	3	tot	en	met	Parkstraat	3a;

•	 Aanvrager:	De	heer	R.	Evers	(Restaurant	Goesting)	voor	het	uit-
breiden van het bestaande terras tijdens Nuenen kermis in de 
periode	van	11	tot	en	met	15	juli	2014;

•	 Aanvrager:	De	ondernemers	van	de	horecabedrijven	Park	61	(Goes-
ting),	Park	35	(Schafrath)	en	Park	25	(Comigo)	voor	het	organise-
ren	van	het	evenement	“Blues’m	Nuenen/Finale	Voice	of	Nuenen”	
op	8	en	9	juni	2014	in	het	Park.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 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 aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

Nuenen,	8	mei	2014.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING 
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 29	april	2014	 Nieuwe	Dijk	5,	5674	PD	-		inpandige	verbouwing
	 	 	 van	de	woning	(BOUWEN).

De vergunning ligt vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van	bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	grond	van	de	
Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	Col-
lege	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	10000,	
5670	GA		Nuenen.	
Als	u	een	dossier	zelfstandig	wilt	inzien,	vragen	wij	u	hiervoor	een	af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	
inzien	een	van	onze	medewerkers	nodig,	dan	kunt	u	een	afspraak	voor	
‘omgevingsvergunning	inzien’	maken	via	www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Loopgroep	Nuenen	LONU	zijn	vergunning	en	ontheffingen	

verleend	voor	het	organiseren	van	de	jaarlijkse	hardloopwedstrijd,	
Van	Goghloop	op	7	 juni	2014,	waarbij	de	start	en	finish	 in	het	

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 www.nuenen.nl

Drumfanfare Jong Leven 
heeft zondagmorgen 4 mei 

om 07.00 uur samen met het GMK 
het muzikale seizoen geopend. 

Het zogenaamde ‘dauwtrappen’ 
heeft veel Gerwenaren 

vrolijk gewekt. 

Op sommige plaatsen stonden de 
mensen al vroeg op straat om de 

diversiteit aan muziek goed te 
kunnen beluisteren.



 

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

Voor ideeën en recepten:www.tebak.keurslager.nl

 

SPECIAALZAAK
IN AARDAPPELEN

GROENTE EN FRUIT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag  . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 18.00
Vrijdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 20.00 
Zaterdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 17.00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

WEEKENDRECLAME: 9 & 10 MEI: 

Groene asperges .............. kilo 4,98
Tastytom tomaten .... 1/2 kilo 0,99
Soepgroenten Speciaal, 250 gr. 0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Maandag 12 mei:

Snijbon en ............. panklaar, 1/2 kilo 1,89
Dinsdag 13 mei:

Wokgroenten .... Speciaal, 1/2 kilo 1,95
Woensdag 14 mei:

Rabarber ............................... hele kilo 1,49
Donderdag 15 mei:

Worteltjes .............. panklaar, 1/2 kilo 0,89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 9 t/m 15 mei:

Nectarine ............................... 6 stuks 1,99
Elstar appels ................................ kilo 1,49
Wittekool knofl ook salade 250 gram 1,59
Perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Voor een vertrouwd 
stukje vlees!!!

4 Duitse biefstukken +
500 gr. gekruid gehakt ....7,95
Crocante
100 gram .......................................1,60
Bij 150 gram beenham 
100 gram beenhamsalade Gratis
Bij 2 varkenshaas
medaillons
Mosterdsaus .................... Gratis 

Caprese al forno
100 gram .......................................2,45
Sweetheart
100 gram .......................................1,65

Voor de best belegde broodjes!!!

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

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Verras je moeder 
met iets lekkers!

Acties geldig van 5 t/m 10 mei 2014

Aardbeienhart
Verse aardbeien en 
aardbeienbavaroise Nu  € 10,95
_____________________________________________________

Moederdagschnitt
Nu  € 6,95

_____________________________________________________

Mini croissants
5 stuks nu € 1,95

_____________________________________________________

Woudkorn 800 gram

nu € 1,75
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

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.

SPECIAL

Oude
bankbiljetten

PostzegelsMunten Gouden/zilveren
sieraden

Onbruikbaar
of veilingobject?

Laat uw kostbaarheden verkopen bij opbod!

Veilen is een interessante manier om uw erfstuk, collector’s item of verzameling 
van de hand te doen. De deskundigen van VerzamelaarsVeiling geven u een vrij-
blijvende taxatie en garanderen u de hoogste opbrengst.

U kunt bij ons ook terecht met uw oude ansichtkaarten en Swarovski. Verzame-
laarsVeiling is eigendom van de familie De Ruiter en wij zijn al meer dan 25 jaar 
een betrouwbare partij op de verzamelaarsmarkt.

Bezoek onze taxatiedag en kijk voor meer informatie op onze website:
verzamelaarsveiling.nl

Antiek
speelgoed

Taxatie en inname:
Woensdag 14 mei, 10.00 - 17.00 uur
Evenementencentrum Het Klooster 
Park 1, 5671 GA Nuenen
Tel. 0186-746746

Woensdag 14 mei
Nuenen

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)



D a g o p v a n g  •  B S O

w w w. k i d s s o c i e t y. n l

Goed voor je kind!

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 

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Het enige wat werkt om gezond en slank te 
worden en te blijven is een gewoonte maken van 
gezond eten en bewegen! Ik kan je helpen bij het 

vinden van “NewBalanz”.
Dus “get Balanzed!” en vind opnieuw evenwicht 

in eet- en leefpatroon.
Leef, geniet en eet gezond!

Aswintha van Beek
Voedingsdeskundige & Lifestylecoach

Praktijk voor Voedingsadvies en Gewichtsbeheersing
+31 (0)6 31 04 25 97 | Beekstraat 32, 5673 NA Nuenen
 info@newbalanz.nl | www.newbalanz.nl

JENL
administratie.nl 

administraties | belastingen | advies
www.jenladministratie.nl 
+31 (0)6 - 53 54 45 94 

“Altijd en overal up-to-date, zonder 
veel extra kosten, tijd en rompslomp”

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! 

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

GEKOZEN 
DOOR CONSUMENTEN ALS ABSOLUTE 

NR.1 SPIER- & GEWRICHTSBALSEM!

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

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

Aspergeweek bij Olijf!
Startend op Moederdag 11 mei!

Olijf serveert van 11 t/m 15 mei een heerlijk aspergemenu.
We verwennen u avondvullend met 5 culinaire 

aspergegerechten met 5 bijpassende glazen wijn voor €69,50.

Alleen gebruik maken van het aspergemenu 
kan natuurlijk ook,

 3 gangen voor € 29,50
 4 gangen voor € 34,50
 5 gangen voor € 39,50

(de genuttigde drankjes worden dan in rekening gebracht).

Vanaf 12.00 uur kunt u genieten van onze 
kleine of grote kaart.

À la carte dineren is uiteraard ook mogelijk.

Verras uw moeder met een diner bon van 
Restaurant Olijf!

Reserveren is mogelijk via onze site:
 www.restaurantolijf.nl

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

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

Een groot assortiment
tuinplanten - perkplanten

hangpotten - groenteplanten

DagElijks vErsE
(gEschilDE) aspErgEs

& aarDbEiEn

zondag 11 mei
moederdag

 geopend

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

Moederdag

11 mei
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

 

Met 
La Gauchita 

beleeft men...
... the inspiration 
of Buenos Aires! 

Assortiment:
Jocky vesten

Gaucho jasjes
Dynamic tricots
holiday polo’s.

Voor een sportieve 
beleving.

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Muziek in de sfeer van 
Vincent van Gogh
Het Van Gogh Trio treedt op in het kader van de reeks Willibrordconcerten 
en wel op zondagmiddag 11 mei om 15.00 uur in de Oude Willibrorduskerk, 
Oude Torenstraat 2 in Waalre. Het trio bestaat uit Myra van Groenendaal, 
altviool, Jenneke Bosch, fluit en Mea van Delden, harp. Onder de titel 
‘Muziek in de sfeer van Vincent’ brengen zij een programma met werken die 
de sfeer ademen van het kleurrijke pallet van de beroemde Nuenense schil-
der. 
De leden van het trio wonen en wer-
ken allen rondom Nuenen. Veel van de 
muziek die zij spelen stamt uit de tijd 
van Vincent van Gogh of ademt de-
zelfde sfeer. Alle drie zijn als profes-
sionele muzikanten werkzaam. Ze zijn 
zeer ervaren in het spelen van kamer-
muziek. Alle drie maken deel uit van 
verschillende landelijk opererende en-
sembles en zijn als gastspelers veel ge-
vraagd in bekende nationale orkesten. 
De bijzondere samenstelling van het 
instrumentarium; altviool, dwarsfluit 
en harp en de intensiteit en warme 
klankkleur van deze combinatie, wa-
ren voor de drie leden de drijfveer om 
samen te gaan werken. Het aparte mu-
zikale oeuvre dat voor deze combina-
tie van instrumenten geschreven is, 

doet denken aan de kleurenpracht die 
de beroemde schilder en naamgever 
van het trio voor eeuwig aan het doek 
heeft toevertrouwd. Voor meer infor-
matie of voor het gratis maandelijkse 
digitale concertnieuws, mail naar: wil-
librordconcerten@upcmail.nl. 
Volgen kan ook op twitter: @Willi-
brordconc en facebook.com/willi-
brordconcerten.waalre. Gasten van de 
Willibrordconcerten kunnen vooraf-
gaande aan een optreden het Waalres 
Museum aan Willibrorduslaan 4 be-
zoeken. Een combinatiekaart voor 
concert én museumbezoek is vanaf 
13.30 uur op de concertzondag ver-
krijgbaar bij het museum voor € 7,-. 
De toegangsprijs voor alléén het con-
cert bedraagt € 5,-.

Punt & L in 
De Stam Gerwen
De band Punt & L treedt zaterdag 
10 mei op in De Stam in het kader 
van het 10-jarig bestaan van het 
plaatselijk café. Het Gerwense trio 
Punt & L komt met nieuwe num-
mers tijdens ‘Springbreak’, zater-
dagavond 10 mei vanaf 20.30 uur in 
café De Stam Gerwen. Toegang gra-
tis. 

Punt & L bestaat uit de drie Gerwense 
vrienden Rini Jansen, Tanco van de 
Laar en Jeffrey Maas. Drie verschil-
lende types met drie speciale stem-
men in één band: Punt & L. Met een 
repertoire dat uiteenloopt van oude 
Rock & Roll-nummers tot Hollandse 
meedeiners. Punt & L klinkt ook als 
een klok als het gaat om mooie clas-
sics, country en moderne discohits. 
Eind vorig jaar vierde Punt & L het 
15-jarig jubileum met een spetterende 
show op het Heuvelplein in Gerwen 
en nu met ’Springbreak’ in De Stam. 

Repair Café Laarbeek
 
De Dorpsraad van Lieshout  organiseert op woensdag 14 mei wederom het 
maandelijks Repair Café. In het Dorpshuis aan de Grotenhof 2 in Lieshout, 
draait het dan allemaal om repareren en ontmoeten. Tussen 13.30 uur en 
16.00 uur staan diverse vaklieden voor u klaar.
Kleding, kleine houten meubelstuk-
ken, fietsen en klein huishoudelijk 
elektrische apparatuur kunnen daar 
allemaal een tweede kans krijgen. Ge-
reedschap en materialen zijn aanwe-
zig. Mensen die het Repair Café be-
zoeken, nemen van thuis kapotte 
spullen mee. Alles wat niet meer werkt 
is welkom en maakt kans op een ge-
slaagde reparatie. De vaklui in het Re-
pair Café weten bijna altijd raad. 
Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen aan 
het verkleinen van de afvalberg. In 

Nederland gooien we ontzettend veel 
weg. Helaas zit repareren bij veel 
mensen niet meer in het systeem. Met 
het Repair Café wil de Dorpsraad daar 
verandering in brengen. Het Repair 
Café is voor alle inwoners van Laar-
beek en omgeving. Het dient ook om 
bewoners op een andere manier met 
elkaar in contact te brengen. Samen 
repareren kan leiden tot hele leuke 
contacten in de buurt. Maar bovenal 
willen we met het Repair Café laten 
zien dat repareren leuk is, en vaak heel 
makkelijk. 

Tien dagen genieten 
bij toppers uit de regio
Het is weer bijna zover, de HEERLIJK10Daagse. Tien dagen lang mogen we aan-
schuiven bij de beste restaurants van Nederland en kennismaken met de topge-
rechten voor een zachter prijsje. De HEERLIJK10Daagse is van 23 mei t/m 1 juni 
en vanaf 6 mei kan gereserveerd worden voor deze actie via www.heerlijk-
10daagse.nl

Kortingen tot wel 50%
Voor een 3-gangen lunch betaal je slechts € 20,-* en voor een 3-gangen diner 
maar € 25,-*. Restaurants met Michelinster(ren) vragen € 10,- toeslag per ster. De 
kortingen lopen wel op tot 50% op de normale menuprijs. Eerder reserveren? Ga 
naar de website, laat je e-mailadres achter en reserveer met voorrang!

Regionale toppers
In de regio Eindhoven kun je onder andere aanschuiven bij Avant Garde*, De 
Lindehof*, Olio, De Gouveneur en La Dolce Vita.

Treintje langs locaties Van Gogh

In combinatie met 
Buitenschilderdag
In het weekend van 17 en 18 mei rijdt er weer een treintje langs verschil-
lende Van Gogh locaties in Nuenen.
Zaterdag 17 mei
Het treintje rijdt van het Park via het 
Van Goghkerkje richting Gerwen. 
Vervolgens langs de plaats waar Van 
Gogh het wereldberoemde schilderij 
De Aardappeleters heeft geschilderd. 
Natuurlijk staat het treintje ook even 
stil bij Molen de Roosdonck. Onder-
weg vertelt een deskundige gids van 
alles over Vincent van Gogh en wat hij 
in Nuenen allemaal heeft geschilderd. 
De rit duurt ongeveer 50 minuten. 
Vertrektijden zijn 10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30 en 15.30 uur. Het vertrek-
punt is het Vincentre. Volwassenen 
betalen € 8,00 en kinderen € 5,00. Om 
teleurstelling te voorkomen, kunt u u 
vanaf nu al aanmelden bij de balie van 
het Vincentre of bellen naar 040 - 
2839615.

Zondag 18 mei Buitenschilderdag. 

Op diverse plekken in het Park, bij het 
Vincentre en het Van Goghkerkje zit-
ten schilders en musiceren leerlingen 
van de muziekschool Kunstkwartier. 
Deze dag rijdt het treintje continu tus-
sen deze drie locaties. De rit duurt on-
geveer 15 minuten. Op deze locaties 
kunt u opstappen en tickets kopen. 
Een ticket kost € 2,50 per persoon. Bij 
inlevering van uw ticket ontvangt u 
een consumptie in het Vincentre. Re-
serveren is niet nodig. Het treintje 
rijdt tussen 11.00 uur en 16.30 uur. 
 

La Dolce Vita

Herinneringsconcert voor 
nabestaanden in de H. Clemenskerk
Met het thema ‘Vier de Mens, gedachten over het gedeelde leven’ organise-
ren de Nuenense kerken en Van der Stappen Uitvaartverzorging op donder-
dag 22 mei om 20.00 uur een herinneringsconcert in de H. Clemenskerk aan 
het Park in Nuenen. Het concert is bedoeld voor nabestaanden die in de 
laatste jaren een dierbare hebben verloren.
Tijdens het concert in de H. Clemens-
kerk zullen de overleden dierbaren 
worden herdacht door het uitspreken 
van hun naam. Daarnaast zullen ver-
schillende sprekers woorden van be-
moediging en troost uitspreken. De 
muzikale omlijsting van deze avond 
wordt verzorgd door gedachteniskoor 
Caritas. Hoewel het concert in een 
rooms-katholieke kerk plaatsvindt, zal 
het een neutraal karakter hebben. Na 
afloop vindt er een informeel samen-
zijn plaats in het pastoraal centrum.

Samenzijn
Het overlijden van een dierbare is een 
ingrijpende gebeurtenis. Ondanks dat 
elk verlies anders is en verschillend 
wordt beleefd, is het verdriet een ge-
meenschappelijke factor. 
Een moment om herinneringen te de-
len tijdens een sfeervol samenzijn met 

lotgenoten kan helpen bij de verwer-
king van het verdriet. De avond wordt 
georganiseerd voor alle inwoners van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Ook de mensen die de uitvaart van 
hun dierbare niet door Van der Stap-
pen Uitvaartverzorging hebben laten 
verzorgen, zijn van harte welkom.

Aanmelden
Als u geïnteresseerd bent deze avond 
bij te wonen, kunt u u tot 15 mei tij-
dens kantooruren aanmelden bij Van 
der Stappen Uitvaartverzorging op te-
lefoonnummer 040 284 1550. Daarbij 
vragen we u op te geven met hoeveel 
personen we u mogen verwachten. 

Ook kunt u aangeven dat u de naam 
van uw dierbare wilt laten noemen tij-
dens de bijeenkomst. Er zijn aan deze 
avond geen kosten verbonden.
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Ingezonden brieven

CDA ziet af van coalitie in Nuenen
Zoals in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen ver-
woordt, heeft het CDA aangegeven een coalitiepartnerschap te ambiëren en na te 
streven.

Proces:
Na een informatieve, oriënterende ronde hebben de aangestelde informateurs de 
heren Van den Baar en Don, met de verkiezingsuitslag als basis, 5 partijen uitge-
nodigd om inhoudelijk verder te praten: W’70, D’66, SP, Groen Links en de VVD. 
Nadat de VVD op 22 april jl. de coalitiebesprekingen had beëindigd heeft het 
CDA contact opgenomen met de formateur en hernieuwd de belangstelling voor 
mogelijke toetreding tot de coalitie kenbaar gemaakt.
Deze handreiking heeft tot een afspraak met de formateur (Mevr. Van den Ven – 
W’70 ) geleid echter niet eerder dan dat de eerder genoemde 4 partijen W’70, 
D’66, SP en Groen Links een mondeling akkoord hadden bereikt over het coalitie-
programma.
Op de dag dat het gesprek met de formateur werd gepland zijn alle partijen via de 
griffie ingelicht over een besloten bijeenkomst op woensdag 30 april. In deze bij-
eenkomst is, in het bijzijn van de informateurs, het coalitieakkoord gepresenteerd.
 
Geen verbinding:
Wij als CDA hebben het concept coalitieakkoord met de formateur op inhoude-
lijke gronden besproken. Als CDA hebben wij op een aantal punten een andere 
zienswijze maar wij kunnen op hoofdlijnen instemmen met dit coalitieakkoord.

Wij zien echter toch af van coalitieverbinding en wel om de volgende redenen:
- als CDA zijn wij niet bij het proces betrokken. Wij weten niet wie het hardst aan 

de kar getrokken heeft, waar de onderlinge geschilpunten liggen en hoe hiermee 
is omgegaan.

- als coalitiepartners ga je een samenwerking aan voor 4 jaar. Dan moet je een 
heel goed gevoel hebben bij de mensen waarmee je deze samenwerking aangaat. 
Zie het als een sollicitatie- en selectieprocedure. Als CDA hebben wij hiertoe 
niet de kans gekregen. Bovendien hebben wij niet gezamenlijk aan de vereiste 
chemie en draagkracht kunnen werken.

- er is geen ruimte (meer) om de inhoudelijke verschillen nader op één lijn te krij-
gen behoudens de constatering van ”we agree to disagree”. 

- de huidige coalitie heeft eerder- en meerdere kansen gehad om het CDA con-
structief bij de onderhandelingen te betrekken waarvan willens en wetens geen 
gebruik is gemaakt.

- deze coalitie heeft niet duidelijk gemaakt dat het CDA ook als meerwaarde voor 
versterking van de coalitie werd gezien.

- aansluiting van het CDA bij de coalitie kon niet middels een wethouderspost 
geborgd worden.

Conclusie:
Als CDA gaan wij als gevolg hiervan constructief oppositie voeren. De voorgestel-
de programma’s gaan wij inhoudelijk beoordelen en, mits passend in onze partij-
filosofie, ondersteunen dan wel van wijzigingsvoorstellen voorzien.

Namens Fractie CDA-Nuenen c.a.,
met vriendelijke groet,

ErikGroothoff, Fractievoorzitter
06-539 29 146

VVD beëindigt coalitiebespreking
De VVD heeft de coalitiebesprekingen met W’70, D’66, SP en 
Groen Links beëindigd. Er bleek geen overeenstemming mogelijk 
te zijn op financieel gebied en verlaging van de lastendruk middels de OZB. De 
toenadering van de VVD weergegeven in een zeer constructief voorstel bleek geen 
enkel effect te hebben op de starre ingenomen positie van genoemde partijen. De 
voorstellen van de VVD waren niet bespreekbaar.

De VVD werd door genoemde partijen niet in staat gesteld om het ingezette her-
stelbeleid op de financiën voort te zetten. Genoemde partijen stelden in de opvat-
ting van de VVD een onverantwoorde wijze van financieren van diverse budgetten 
voor of lieten de financiering daarvan ongedekt.

Discrepantie was er op de wijze en de omvang van het financieren van een over-
gangsbudget voor de transitie op zorg, de verhoging van het percentage van het 
minimabeleid van 110% naar 120% en de OZB-vermindering wanneer er die mo-
gelijkheid zich zou voordoen. De vermindering van de lastendruk door middel van 
de OZB werd helaas volledig geblokkeerd.

De VVD hecht aan een strak en robuust financieel beleid zonder risico’s en op 
verantwoorde wijze. Dit is en was voor de VVD mede een voorwaarde om de zelf-
standigheid van Nuenen te borgen. In de opvatting van de VVD is dit laatste nu 
twijfelachtig, mede gezien de uitspraken van de Provincie Noord-Brabant waar 
Nuenen als financieel zwak wordt aangemerkt. De VVD wil daarom niet meewer-
ken aan het naar hun opvatting verder verzwakken van deze positie. Wij achten 
dit niet verantwoord en niet in het belang van Nuenen c.a.

Met enorme spijt en grote teleurstelling heeft de VVD daarom de tot dan bijzon-
der constructieve en harmonieuze onderhandelingen moeten beëindigen. Wij 
wensen W’70, D’66, SP en Groen Links veel succes bij de voortzetting van hun on-
derhandelingen. Wij danken de (in)formateurs Peter van den Baar en Hans-Mar-
tin Don voor hun bijzonder constructieve en ondersteunende bijdrage aan het on-
derhandelingsproces.

Namens de VVD-fractie,
Chris Eeuwhorst
Fractievoorzitter

Darten iets voor jou?
Dartclub de Stam in Gerwen gaat het komende seizoen haar 20e seizoen in. 
De vereniging telt 68 leden die in negen verschillende teams uitkomen in 
zowel de Peelland Dartbond als Darts Organisatie Eindhoven. De leden 
komen uit Helmond, Geldrop, Eindhoven, Lieshout, Nuenen, Nederwetten 
en natuurlijk Gerwen kortom iedereen is van harte welkom om in competi-
tieverband of vriendschappelijk een pijltje te komen gooien.

In september gaan de nieuwe compe-
tities weer van start vandaar dat het 
nu de tijd is voor mensen die kennis 
willen maken met de dartsport om 
zich te melden bij de dartvereniging. 
De teams gooien in diverse divisies 
van eredivisie tot de vierde divisie, het 
ene team puur voor de gezelligheid en 
de andere prestatief. Kortom voor ie-
dere type darter is er plaats binnen de 
dartvereniging. Mensen die interesse 
hebben kunnen contact opnemen met 
de secretaris Bas van Keulen via 
0653965925 of cafedestam@hotmail.
com, of voorzitter Gerrit v/d Tillaart 
via 06-34020533. Vanaf eind mei gooi-
en diverse teams ook zomercompeti-
tie en daarin is natuurlijk altijd plaats 
voor mensen die gezellig een pijltje 
willen mee gooien. 

Dus kom gerust langs om te komen 
gooien of neem contact op met ie-
mand van het bestuur. 
Dit seizoen loopt bijna ten einde en er 
zijn nog twee teams van Dartclub de 
Stam in de race. Stam 2 uitkomend in 
de 1e klasse D.O.E. in Eindhoven komt 
zaterdag 18 mei uit in de bekerfinale 
in café het Zwaantje in Eindhoven 
vanaf 10.00 uur en het kampioens-
team Stam 9 dat in de 4e klasse B van 
de Peelland Dartbond ongeslagen 
kampioen werd mag het op zaterdag 
31 mei opnemen tegen alle kampioe-
nen van de vierde klasse om algeheel 
kampioen te worden en zodoende 
voor de nationale titel te mogen strij-
den. Deze wedstrijden vinden plaats 
in café zaal Jan v/d Burgt in Beek en 
Donk. 

LEVgroep
Budgetcursus: 
omgaan met geld
Rondkomen van weinig geld is moei-
lijk. In de cursus 'omgaan met geld' 
kunt u leren hoe u meer kunt doen met 
uw inkomen. U leert hoe u  uw admi-
nistratie kunt ordenen en bijhouden, 
een kasboek bij te houden en een bud-
getoverzicht te maken. De cursus om-
vat zes bijeenkomsten van 2  uur  en is 
bedoeld voor mensen die willen leren 
hun inkomsten- en uitgavenpatroon 
op elkaar af te stemmen en daarmee 
schulden te voorkomen. Locatie: Berg 
22c. Elke donderdagmiddag van 5 juni 
tot 10 juli. Aanmelden via tel. 040 - 
2831675 of laila.nabet@levgroep.nl

Senioren, daar zit 
muziek in
De KBO in Nuenen heeft 3 muziekge-
zelschappen onder haar hoede. En 
voor de derde keer zorgen zij voor een 
muziekmiddag met een gevarieerd 
programma in de theaterzaal van Het 
Klooster. Dit jaar is dat op donderdag 
22 mei vanaf 13.00 tot 17.00 uur. De 
kaartverkoop is op dinsdag 13 mei 
tussen 10.00 en 11.00 uur in de Ak-
kers, donderdag 15 mei tussen 13.30 
en 14.30 uur in het trefpunt van Het 
Klooster en donderdag 15 mei tussen 
15.00 en 16.00 in de Jo van Dijkhof. De 
prijs van een kaartje is € 3.00, incl. kof-
fie bij aanvang. Alle senioren van Nue-
nen zijn welkom.

Stekjes-ruilmarkt 
dit jaar op de 
buitenplaats van 
den Heuvel
Op zaterdag 10 mei zal er voor de 
tweede keer in Gerwen een stekjes-
ruilmarkt worden gehouden. Niet op 
de Tip, zoals eerder is vermeld, maar 
op de buitenplaats van den Heuvel 
(achterom). De markt begint om 10.30 
uur en is rond 13.30 uur afgelopen.

Hoe werkt het?
Iedereen die uit zijn tuin wat planten 
gesplitst heeft en in potjes of plastic 
zakken gezet, of die plantjes in potjes 
heeft ‘voorgetrokken’ kan deze aanle-
veren. Zet de naam van de plant, kleur, 
hoogte etc. erbij. Vanaf 10.30 mag er 
geruild worden. Daarna begint de vrije 
verkoop. Naast plantgoed zijn er ook 
‘home-made’ jams, chutneys en derge-
lijke te koop. Kinderen kunnen iets 
knutselen voor Moederdag. André 
van Rooy sponsort de stekjesmarkt 
met zomergoed.Informatie via tel. 
0641102625 of via  werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com.  

Moederdag

11 mei

Het kampioensteam Stam 9 van links naar rechts:. Joep van den Hurk, Martijn 
Peters, Bas van Keulen, Mathijs Donkers, Nick de Loo, Rob van Hout, Tanco v/d 
Laar en Bram Daams

De rol van verenigingen in de 
nieuwe maatschappij
De maatschappij is aan het veranderen. Eigen kracht en eigen verantwoor-
delijkheid worden steeds belangrijker. Dat betekent niet dat je alles alleen 
hoeft te doen. Verenigingen, zoals sportverenigingen, kunnen veel beteke-
nen voor de gemeenschap. Onderstaand artikel is geschreven door Jacques 
Ribot van voetbalvereniging r.k.v.v. E.M.K.

Veranderingen in de maatschappij
In de maatschappij komt meer nadruk 
te liggen op de eigen verantwoorde-
lijkheid. Dat vertaalt zich in alle secto-
ren. Positief gezien komt het neer op 
meer participatie. Een andere veran-
dering is de vergrijzing van de maat-
schappij. Dat er meer oudere perso-
nen bij komen is niet zo erg, maar in 
Nuenen is de leeftijdsopbouw enigs-
zins scheef door het feit dat de jonge 
gezinnen weinig kans kregen om zich 
te vestigen in Nuenen: dus ontgroe-
ning. Een ander punt is dat kinderen 
minder bewegen (Televisie, Compu-
ters). Dat moet gestimuleerd worden 
want er zijn ontwikkelingen naar 
overgewicht. Ook is bij minder bewe-
gen bij kinderen onvoldoende botop-
bouw waardoor op latere leeftijd een 
verhoogd risico is op botbreuken.

Rol van voetbalverenigingen
Een vereniging is een organisatie waar 
leden op vrijwillige basis een doel na-
streven. Het is vooral een ontmoe-
tingsplaats. De leden bepalen zelf het 

beleid (zij zijn trouwens de baas: het 
bestuur voert alleen uit wat de leden 
willen). Daar de nadruk in de huidige 
maatschappij te veel de nadruk legt op 
het individu (ego - graaicultuur als ex-
treme vorm daarvan), moet men ie-
dereen laten beseffen dat we alleen 
niet veel kunnen. Er zijn niet veel ont-
moetingsplaatsen in de huidige maat-
schappij (denk aan de verminderde rol 
van de kerk). Waarom voetbal belang-
rijk blijft: het is de meest populaire 
sport. Dat komt door het feit dat je het 
overal kunt spelen: je hoeft alleen 
maar een bal te hebben. Voetbal: 
teamsport bij uitstek en betaalbaar. 
Leden komen uit alle sectoren van de 
maatschappij. Jammer dat in Nuenen 
vrije speelruimte voor kinderen opge-
offerd is.  

Sociaal netwerk van een vereniging
Sociaal netwerk betekent meeleven 
met anderen in voorspoed en verdriet. 
Zo zijn er georganiseerde gelegenhe-
den (contactavonden, feestavonden, 
jeugdkamp, kaartavonden, voetbalda-
gen, toernooien) maar laat men zich 
zien bij uitvaarten, geboorten, ziekten. 

Er is een integratie van vrijwilligers, 
ook met beperking. Vrijwilligers doen 
aan zelfwerkzaamheid binnen een 
vereniging, de binding binnen een 
vereniging is groot. Meedoen in de 
maatschappij: oog blijven houden op 
iedereen binnen de vereniging. Posi-
tieve participatie aanmoedigen.

Dit was het derde bericht van de arti-
kelenreeks over veranderingen in de 
zorg. Het vierde publiceren we op 
donderdag 22 mei. We willen graag 
weten wat voor vragen er op dit mo-
ment bij de inwoners leven. Als u een 
vraag heeft kunt u deze aan ons stellen 
via servicepunt@nuenen.nl

Tentoonstelling 
Lieshoutse gezinnen 
In het Dorpshuis hangen in de gang en 
in de vitrines foto’s van Lieshoutse ge-
zinnen uit de periode 1915 tot 1968. 
De Heemkundekring “’t Hof van Lies-
sent” heeft bij elkaar ongeveer 60 fo-
to’s in zwart-wit tentoongesteld. De 
tentoonstelling volgt de openingstij-
den van het dorpshuis.
Onder de foto’s staan de namen van de 
personen op de foto’. Belangstellenden 
zien hun eigen kennissen en familiele-
den uit het verleden. Soms zelfs van 
100 jaar terug. Wie meer wil weten 
over deze gefotografeerde personen 
kan altijd navraag doen in de heemka-
mer op woensdagen. Zie verder de 
website www.hofvanliessent.nl
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Stel je vraag aan Luuk en Saar! En misschien kom jij 
volgende week wel in de krant te staan.

Deze week:
met Luuk & Saar

met Luuk & Saar

“Hallo Linde,
nou ik hou heel erg 

van een bruine boterham 
met kaas en Luuk houdt 
erg veel van aardbeien!”

Linde van Nisselrooij, 6 jaar
School De Crijnsschool in Nuenen, groep 2

“Wat is jullie lievelingseten”?

Lees verder op www.luukensaar.nu
Scan de QR-code in met je tablet of smartphone.
Hier vind je foto’s, tekeningen en alle andere 
weetjes over dit artikel en natuurlijk Luuk en Saar

“Hallo Linde,
nou ik hou heel erg 

van een bruine boterham 
met kaas en Luuk houdt 

www.luukensaar.nu
Scan de QR-code in met je tablet of smartphone.

weetjes over dit artikel en natuurlijk Luuk en Saar

‘Luuk en Saar op bezoek bij   
het Weverkeshof.’
Deel 3.1

Hallo Lindekids,  leuk dat jullie onze avonturen willen 
volgen in Rond de Linde.
Wat hebben we weer veel beleefd de afgelopen dagen.
Deze week zijn we naar Kinderboerderij ‘Het Weverkeshof’ 

geweest. Nou, Nuenen 
mag trots zijn op zo’n 
mooie kinderboerderij.
En zoveel vrijwilligers. 
Vrijwilligers zijn men-
sen die gratis helpen, 
cool hè? 
Je mag er gratis naar 
binnen en er zijn al-

lemaal leuke dingen te 
zien en te doen.
We hebben er heerlijk 
gespeeld en je kunt er 
zelfs dieren aaien.
Een mevrouw van de 
boerderij heeft ons 
alles laten zien en 
verteld. Ook vertelde 
ze dat er in november 
en december iemand logeerde. Weet jij wie? Hahaha ja dat wil 
je vast wel weten hè? Kijk dan maar eens op onze site   
www.luukensaar.nu en dan zal ik het jullie verklappen! 
We sluiten af met de woordjes die oma Nel altijd tegen ons 
zegt, doe je met ons mee?

 
“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”

Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 3.2

volgende week wel in de krant te staan.

Deze week zijn we naar Kinderboerderij ‘Het Weverkeshof’ 
geweest. Nou, Nuenen 
mag trots zijn op zo’n 
mooie kinderboerderij.
En zoveel vrijwilligers. 
Vrijwilligers zijn men-
sen die gratis helpen, 
cool hè? 
Je mag er gratis naar 

Laco Strandbad Nuenen weer open
Op zaterdag 26 april zijn de poorten van Laco Strandbad Nuenen officieel weer 
geopend. Iedereen die zich voor 11 mei inschrijft voor een buitenbadabonne-
ment profiteert van een korting van 50%. Een zomer zwemmen kost dan € 27,50. 
Tijdens de zomervakantie van de basisscholen is het abonnement ook geldig in 
verschillende Laco binnenbaden.
Sinds 2012 kun je ook flyboarden bij Strandbad Nuenen. H-2flow introduceerde 
deze actiesport als eerste in Nederland. Vanaf 2014 verzorgt Laco deze activiteit 
vanuit het Flyboardcentrum op het eigen terrein. Reserveren is noodzakelijk. 
Laco Strandbad Nuenen biedt ook gelegenheid voor het houden van feesten en 
partijen. Alle faciliteiten en ingrediënten voor hét perfecte arrangement zijn 
aanwezig. Het strandbad is van maandag t/m zondag geopend van 10.00 tot 
19.00 uur.  www.laco.eu

Snelheid op de A270
Afgelopen maandag, 28 april, heeft de Hoor- en Adviescommissie ( HAC) 
van de provincie Noord-Brabant wederom een zitting besteed aan de 
besluitvorming rond de maximum snelheid op de A270.
 Qua argumentatie was er dit keer wei-
nig nieuws te melden. Ook de leden 
van de commissie waren nog dezelfde 
met Mr. Goorden als voorzitter. Qua 
deelnemers was er echter wel wat ver-
anderd. Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant en TNO  waren ieder 
vertegenwoordigd door een advocaat. 
Wij, bewoners van Nuenen-Zuid, wa-
ren vertegenwoordigd door een kleine 
delegatie vanuit de Heikampen en de 
Zuiderklamp. Ook de gemeente Nue-
nen had een vertegenwoordiger ge-
stuurd. 
De inbreng van de Bewonersvereni-
ging Heikampen was ook deze keer es-
sentieel. Zij had namelijk een bezwaar-
schrift ingediend tegen het besluit van 
8 maart 2012, waarin de maximum 
snelheid werd teruggebracht van 120 
km/uur naar 100 km/uur. In hun be-
zwaarschrift vroeg de BV Heikampen 
toen om een verlaging van de maxi-
mum snelheid naar 80 km/uur. 
 
TNO Had toen ook een bezwaar inge-
diend en verzocht om een hogere 
snelheidslimiet. De rechtbank had 
echter besloten dat het belang van 
TNO niet was vastgelegd in de We-
genverkeerswet en derhalve niet 
mocht meewegen. Mr. Goorden liet 
dan ook duidelijk blijken dat het voor 
de HAC een zwaarwegend argument 
zou zijn in hun advies over de ontvan-
kelijkheid van het bezwaar van TNO. 
Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-
Brabant werd aan de tand gevoeld 
over de juistheid van alle onderzoe-
ken. Er is niet gekeken naar verschillen 
in geluidsproductie, veiligheid en 
luchtverontreiniging op de A270 bij 
snelheden van 80 km/uur en 130 km/
uur. GS heeft zich slechts beperkt tot 
het onderzoek naar de verschillen bij 
snelheden van 120 km/uur en 130 km/
uur.

De gemeente Nuenen memoreerde 
nog even, dat de argumentatie van GS 
voor het besluit van 8 maart 2012 om 

de snelheid omlaag te brengen naar 
100 km/uur goed was voorbereid. Met 
in 2020 80 km/uur als einddoel. Voor-
afgaand aan dat besluit waren name-
lijk ook akoestische onderzoeken ge-
daan, waren er al politieonderzoeken 
geweest en dreigde ook toen al sane-
ringsnormen overschreden te worden. 
Alhoewel er tijdens de vorige hoorzit-
ting er even sprake van was, dat GS 
ook het besluit van 8 maart 2012 als 
onzorgvuldig wilde beschouwen en 
het op basis daarvan dreigde terug te 
nemen, kwam GS er in deze hoorzit-
ting niet meer op terug.

Nu rest ons nog slechts de uitspraak 
van de HAC af te wachten en op basis 
daarvan eventuele verder te nemen 
stappen te overwegen.

Bewonersvereniging
Heikampen, Ruud Moviat.

Vogelwandeling 
Schoutse vennen 
en Vaarle
Op maandag 12 mei 
nodigen gidsen van 
IVN Nuenen u uit om 
mee te gaan wandelen en de vogels in 
natuurgebied Schoutse Vennen - 
Vaarle te ontdekken.  De wandeling 
voert door een nieuw aangelegd na-
tuurgebied in Vaarle. De Hooidonkse 
beek en flinke percelen er omheen 
zijn natuurvriendelijk ingericht zodat 
daar bijzondere vogels op af komen. 
De wandeling duurt ongeveer 1½uur. 
Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf 
Het Klooster. Start van de wandeling 
is iets later vanaf de Breeldere onder-
aan de opgang naar het viaduct. Goed 
waterdicht schoeisel is aan te bevelen. 
Deelname is gratis. Info: 040-2421423.  
www.ivn.nl.nuenen.

Moeder en dochter alweer één 
jaar samen in salon Sensrae
De geschiedenis herhaalt zich, was het 28 jaar geleden Marja die op 20 jari-
ge leeftijd haar eigen schoonheidssalon begon, nu is haar dochter Inge, ook 
op 20 jarige leeftijd ingestapt in de zaak van haar moeder en inmiddels wer-
ken ze alweer één vol jaar samen, moeder en dochter, in salon Sensrae aan 
de Berg 35, tegenover de Lindeboom. 

Salon Sensrae, een anagram van hun 
beider achternaam Raessens staat 
voor een Schoonheidssalon waar aan-
dacht voor de klant voorop staat. Ie-
dere behandeling staat voor anderhalf 
uur verwennerij. Genieten van een 
heerlijke huidbehandeling, massage of 

pedicurebehandeling, een heerlijk 
moment voor jezelf. “Het is heel bij-
zonder en stimulerend om als moeder 
en dochter samen te werken in een sa-
lon en dezelfde passie te delen voor 
het beroep van schoonheidsspecialist” 
zegt Marja. Inge vult aan “mijn moe-

der was al van kleins af aan een voor-
beeld voor me, haar manier van wer-
ken en haar enthousiasme voor het 
vak hebben mij gestimuleerd dezelfde 
richting te kiezen. En met veel plezier, 
het is iedere dag weer ontzettend fijn 
op deze manier te kunnen werken. Je 
leert veel van elkaar en vult elkaar 
aan”. Dat ook de klanten hun manier 
van werken zeer kunnen waarderen, 
blijkt wel uit de grote vaste klanten-
kring.

Bij Sensrae zijn veel verschillende be-
handelingen mogelijk. Zo zijn Marja 
en Inge naast gezichtsbehandelingen 
ook gespecialiseerd in acnebehande-
lingen, welke in een aantal gevallen 
vergoed worden door de verzekering, 
in shiatsu massage, in Pincements en 
-bindweefselmassage ( voor de oudere 
huid) en aromatherapie . Daarnaast 
kan men er ook terecht voor manicure 
en gellak. Inge heeft haar opleiding tot 
allround schoonheidsspecialist bijna 
afgerond en gaat zich in de toekomst 
specialiseren tot medisch pedicure 
voor mensen met reuma, diabetes of 
problematische voeten.

“Bij onze huidverzorgingsbehandelin-
gen maken we gebruik van producten 
van het merk Extenso. Dit zijn hypoal-
lergene producten, vrij van overbodi-
ge toevoegingen en parabenen en niet 
getest op dieren. We vinden het erg 
belangrijk dat de huid geen allergische 
reactie kan vertonen op een van onze 
producten. En iedereen die voor het 
eerst komt voor een behandeling 
krijgt dan ook een uitgebreide huid-
analyse, zodat we de juiste producten 
gebruiken bij het juiste huidtype”. 
Mocht u geïnteresseerd zijn in een fij-
ne behandeling dan kunt u contact op-
nemen via 040-2842924. (’s avonds en 
zaterdagen behoren ook tot de moge-
lijkheden). Informatie is ook te vinden 
op www.sensrae.nl

Voor de laatste keer Poolse 
kinderen op vakantie in Nuenen
Dit jaar komen er voor de laatste keer kinderen uit Pilchowice in Polen voor 
een 2 weken durende vakantie naar Nuenen. Het wordt steeds moeilijker 
om gastgezinnen te vinden volgens de Stichting Poolse Kinderen. En zonder 
gastgezinnen, geen Poolse kinderen in Nuenen. 
Dit jaar bestaat de Stichting 25 jaar. 
Een mooi moment om te stoppen, 
maar ook een  jubileum dat men graag 
wil  vieren. De Stichting kijkt met vol-
doening terug op de voorbije vijf en 
twintig jaar. Want voor enkele hon-
derden Poolse kinderen is de herinne-
ring aan hun verblijf in Nuenen een 
onvergetelijke en toekomst bepalende 
ervaring geweest.

Het bestuur heeft dan ook het plan 
opgevat om op 27 september een reü-
nie te organiseren. Alle gastgezinnen 
en andere direct betrokkenen uit de 
voorbije 25 jaar worden uitgenodigd 
voor een feestelijke bijeenkomst. Voor 
die gelegenheid wordt er een kleine 
overzichtstentoonstelling gemaakt 
van  de 25 jarige geschiedenis van de 
Stichting Poolse Kinderen. En natuur-
lijk is er volop mogelijkheid om elkaar 

te ontmoeten. Bovendien heeft het 
Kunstkwartier Nuenen toegezegd dat 
leerlingen die middag muzikaal zullen 
opluisteren.
Voordat de Stichting definitief haar 
activiteiten beëindigt, wil het bestuur 
in mei 2015 met een delegatie vanuit 
Nuenen naar Pilchowice afreizen. Het 
is de bedoeling dat daar een reünie 
wordt georganiseerd voor alle Poolse 
kinderen/jongeren, die in de afgelo-
pen 25 jaar in Nuenen op vakantie zijn 
geweest. Ook kunnen de gastouders 
‘hun kinderen van toen’ in hun thuis-
situatie gaan bezoeken, zodat zij kun-
nen zien hoe het met hen gaat. Daar-
naast wil de Stichting met het nog 
resterende geldbedrag in Pilchowice 
een project ten behoeve van kinderen 
ondersteunen.

Dit jaar worden er in de periode van 
13 t/m 27 juli dus voor de laatste keer  
15 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 
jaar verwelkomd in Nuenen. Ook in 
het vakantieprogramma voor de Pool-
se kinderen wordt aan deze ‘zilveren 
mijlpaal’ aandacht besteed. De kinde-
ren gaan met hun gastgezinnen naar 
kindercircus ‘Il Grigio’ in Haaren.

11 mei Ierse sessie 
en Moederdag
De tweede zondag van mei is het 
traditioneel Moederdag en daar-
naast is het voor de vijftiende keer 
Ierse sessiemiddag bij Dorpsboede-
rij Weverkeshof. 

Leuk om met de hele familie  te ko-
men: de kinderen vermaken zich wel 
tussen de dieren en speeltoestellen en 
de ouderen, waaronder de moeders, 
kunnen lekker ontspannen luisteren 
naar mooie deuntjes en liederen uit 
Ierland. Ook songs uit Schotland, 
Wales en Engeland komen voorbij, 
maar uiteraard ligt de nadruk op Ierse 
muziek. En een tip voor de moeders: 
mocht zoon- of dochterlief van ver 
komen, muzikant(e) zijn en nog nooit 
een Ierse sessie in Nuenen meege-
maakt hebben: laat ze hun instrument 
meenemen en lekker aansluiten rond 
de tafel. Voor nieuwe muzikanten is er 
altijd plaats! Om één uur komen de 
eerste muzikanten al binnen, om half 
twee gaan we los en helaas is het om 
vijf uur weer afgelopen. Er is ruimte 
voor verzoeknummers zodat moeder 
melodieus  gefêteerd kan worden op 
deze dag. Tot zondag 11 mei.



  

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, VESTIGING NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel 040 2833097.
Openingstijden: ma. di. do. vr. 14.00-17.00 uur, 
wo. 14.00-20.00 uur, za. 11.00-14.00 uur. 
www.bibliotheekdommeldal.nl, twitter.com/@biebdom-
meldal, facebook.nl/bibliotheekdommeldal______________________________________ 

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 20-01-2014

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

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

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

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

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

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

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

Heeft u geen plaats thuis 
voor uw hobby’s of spullen. 
Huur dan opslag ruimte 
vanaf 15m2 voor maar € 50,- 
per maand! Locatie Nue-
nen. Bel 06-50828863 of 
mail info@gebr-beerens.nl

tE huuR vooR opSLAG: 
75m2. Spegelt 21, Nuenen. 
040-2831679.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • F 040-283 6055 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

Voorjaarsplannen voor uw 
tuin? tuinaanleg - 
tuinrenovatie aan-
leg nieuw gazon 
evt. met beregening 
www.lapagondatuinen.nl 
Tel: 06 - 19 70 26 68.

opENhAARD hout 
11 ZaKKEN HaLEN, 10 
BETaLEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

Nagelstudio ALtA GRAcE 
pedicure-Manicure. Pe-
dicure behandeling. Voet-
massage. Manicure be-
handeling. Lekker mak-
kelijk, ik kom ook bij u 
thuis! Diabetes en reuma 
aantekening. Marieke van 
der Hijden. 06 - 50 57 11 83.

Openingstijden:
Ma.- vr. van 13.00 - 17.00 uur

Za. van 10.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 34, Nuenen

Tel. 040 - 283 90 01

VERSE ASPERGES

OOk AARdbEiEn

Riante bouwkavel 
2100 m2 in Lieshout te 
koop. Bouw uw droom-
huis in een bosrijke 
omgeving. Meer info: 
06-14812916.

onderhoud, repa-
ratie, auto’s, ban-
denopslag. Na 18.00 
uur. Tel: 06-17032108.

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.

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

Uw een eigen waterput!
Milieuvriendelijk en duurzaam

beregenen van uw tuin. 
Welwater.eu 

of 06-46266532

pERMANENt MAKE-
up! altijd een verzorgd 
uiterlijk. Voor perfecte 
wenkbrauwen ook hair-
stroke methode, eyeliners. 
lipliners. al 15 jaar  erva-
ring GGD- gecertificeerd. 
INStItuut ZILvER-
SchooN Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.nl. 

vEtRoLLEtJES BEu? 
pLAAtSELIJK AFSLAN-
KEN, met ultrageluid en 
endermologie; het alter-
natief voor liposuctie, bel 
voor  proefbehandeling 
met LIPO II. INStItuut 
ZILvERSchooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

Zaterdag 17 mei opEN 
DAG 11.00-15.00 uur. cos-
metisch arts aanwezig,gratis 
advies.  Oa. permanent ma-
ke-up, laserontharen, afslan-
ken met ultrageluid, schim-
melnagelbehandeling, u bent 
van harte welkom. INStI-
tuut ZILvERSchooN. 
Berg 51, 5671 CB Nuenen, 
telefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Uw hond toe aan een 
Trimbeurt? tRIMSALoN 
ALA pLuto. Hooidonk 7. 
Afspraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

JAN vAN ‘t hoF 
Schilder- en spuitwer-
ken. Voor vakkundig bin-
nen- of buitenschilderwerk. 
Vakmanschap met garan-
tie. Tel: 06 - 21 23 48 96.

Te HUUR
AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

11 Mei vlooienmarkt 
Sporthal Strijp Rijstenweg 
Eindhoven 9.00-16.00 uur. 
90 kramen € 2,- p.p.  06-
20 29 98 24.

Zaterdag 10 mei
WORLd FAiR TRAdE dAY 

in WERELdWinkEL nUEnEn
korting grabbelen

10% tot zelfs 50% korting 
op één artikel

kom langs en proef 
onze wereldse koffie 

en thee met een 
(h)eerlijk koekje

berg 28b, nuenen
www.wereldwinkelnuenen.nl

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

Zoek je een nette ervaren 
huIShouDELIJKE 
huLp neem dan contact 
op met 06-18670257.

per direct te huur in 
centrum Nuenen. vrij-
staand woonhuis met 3 
slaapkamers en garage. Tel. 
040-2831905.

Kuipplan
ten

Perkpla
nten

Stekperk
planten

Geranium
s

Easypot hangpot 27 cm
met waterreservoir van 1,5 liter 
€ 10,95 per stuk, 2 voor € 20,-

Snijbloemen en boeketten.
Volop leuke moederdagcadeau’s!

    Nu  • Tomatenplanten (geënt)
 • Komkommerplanten (geënt)
 • Diverse groenteplanten

Meimaand-aanbieding:
Geraniums € 0,90 per stuk

In de maand mei van maandag t/m 
vrijdag koopavond tot 20.00 uur

Alles van eigen kwekerij

MoEDERDAG
GEopEND

van 
10.00-14.00 uur

Een groot assortiment van

Alvershool 5a, Gerwen, 040-2847272
Email info@andrevanrooij.nl

Website: www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

_______________________________
Een bezoek meer dan waard!
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Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl | 040-2837612

Arts moet alternatieve zorg als 
acupunctuur voorschrijven
Acupunctuur is volgens professor Hans Jeekel een vorm van zorg die werkt. Neder-
landse dokters zouden veel vaker behandelingen als acupunctuur deel moeten la-
ten uitmaken van hun dagelijkse praktijk. 

‘Het zou een schande zijn als we zorg die werkt, de patiënt onthouden,’ zegt deze 
Rotterdamse hoogleraar chirurgie. Professor Jeekel werkte mee aan een rapport 
dat half april 2014 verscheen. Verschillende andere vooraanstaande medici en 
ziekenhuisbestuurders droegen ook bij aan dit rapport van onderzoeksorganisatie 
ZonMW. Het standpunt van professor Jeekel en zijn mede-rapportopstellers is, 
dat bewezen effectieve zorg, zoals acupunctuur, vergoed moet worden via de ba-
sis-zorgverzekering. Nu wordt acupunctuur vergoed via de aanvullende zorgver-
zekeringen.

WHO adviseert acupunctuur bij meer dan 100 aandoeningen
Tegenstanders zeggen vaak dat van alternatieve zorg niet bewezen is dat het 
werkt. Echter, van acupunctuur is al lang wetenschappelijk aangetoond dat het 
wél werkt: en wel bij veel heel uiteenlopende gezondheidsklachten.
 De World Health Organisation van de VN beveelt acupunctuur daarom aan bij 
meer dan 100 aandoeningen. Dat varieert van chronische pijnklachten als hoofd-
pijn, menstruatiepijn, nek-, schouder- en rugpijn tot klachten als angst, depressie, 
slapeloosheid en stress.

Arts voor medische acupunctuur
De NAAV( Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging) schat dat jaarlijks rond 
een half miljoen mensen naar tevredenheid gebruikmaken van acupunctuur. Wel 
is het voor de gezondheid en veiligheid van de patiënt van belang dat acupunc-
tuur en westerse inzichten goed verenigd worden. Daarom kunnen mensen zich 
het best tot een arts voor medische acupunctuur wenden. 

Toch een buurtwinkel in Gerwen? 
Toen in het najaar de ingevulde formulieren van het PON-onderzoek in 
Gerwen allemaal verwerkt waren, was één van de conclusies dat nagenoeg 
alle deelnemers aan de enquête, een buurtsuper misten, waarbij velen even-
eens een pin-mogelijkheid en postagentschap wensten.
Serieus?
Papier is geduldig zegt het spreek-
woord. Dus zal het de vraag zijn hoe 
serieus deze uitgesproken wensen zul-
len zijn. De werkgroepen die met deze 
en andere thema’s uit het genoemde 
PON-onderzoek aan de slag zijn ge-
gaan, hebben de woorden serieus ge-
nomen en zijn op onderzoek uit ge-
gaan. Met als uitgangspunt wanneer de 
mogelijkheid bestaat, gaan we die be-
nutten. Intussen zijn er contacten ge-
legd, plannen bekeken en berekenin-
gen gemaakt. En wat blijkt…….onder 
voorwaarden zou een buurtsuper in 
Gerwen gerealiseerd kunnen worden!

Dus nu komt het er op aan hoe serieus 
alle invullers van de enquête zichzelf 

 

Matthijs van Miltenburg voor 
werkbezoek in Nuenen
Op vrijdag 2 mei ontving de D66 afdeling Europa-kandidaat Matthijs van 
Miltenburg voor een werkbezoek. Zijn belangstelling is vooral gericht op 
economisch en innovatieve projecten met een internationale betekenis. 

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger 
NuenenNuenen

Meer weten over ons? Kijk op 
www.vdstappen.nl of bel 040 284 1550.

A D V E R T O R I A L

Tradities houden onze herinnering levend 
Het woord traditie komt uit het Latijn en betekent o.a. het overdragen van 
geestelijk bezit en cultuurgoederen van generatie op generatie. We kennen 
zeer veel traditionele gebruiken in Nederland. 

Denk maar aan vieringen in diverse 
kerken maar ook aan Sinterklaas, 
Koningsdag, etc. Kleinschaligere 
gebruiken zoals uit eten gaan op 
uw trouwdag behoren ook tot de 
tradities van het leven. Net zoals 
Moederdag, de dag om onze 
moeders in het zonnetje te zetten en 
eens extra te verwennen. 
Een mooie traditie, die haar 
oorsprong vindt in de moedercultus 
in het klassieke Griekenland. In 
Nederland begon deze traditie op 
de tweede zondag in mei rond 1925 
en kwam overgewaaid uit Amerika. 
Anna Marie Jarvis promootte daar 
Moederdag om haar moeder te 
herdenken, die in de Amerikaanse 
Burgeroorlog de Mother’s Day Work 
Clubs had georganiseerd, om hulp-
behoevende moeders te voorzien  
van medicijnen en voedsel. 
Bijzonder dat Moederdag dus ont-
stond om iemand te herdenken. 
Wij trekken dat in Nederland veel 
breder en denken aan alle moeders, 
die nog bij ons zijn en aan de 
moeders die helaas zijn overleden. 

‘Stilstaan bij...’
Als uitvaartorganisatie richten wij 
onze aandacht graag in het bij-
zonder op het herdenken van alle 
moeders, die ons zijn ontvallen.  
Zo organiseren we dit jaar voor de 
derde maal ‘Stilstaan bij...’, een  
sfeervol samenzijn met nabestaanden 
op begraafplaats ‘t Zand in Geldrop. 

Het is mogelijk zelf een klein bloem-
stukje te maken of een persoonlijke 
boodschap te schrijven. Het belooft 
een mooie sfeervolle bijeenkomst te 
worden, waarvoor u van harte bent 
uitgenodigd.

Andere mooie tradities
Wij werken graag mee aan het 
levend houden van de herinnering 
en hebben daarom meer tradities 
binnen onze organisatie. Zo orga-
niseren we jaarlijks het druk-
bezochte Herinneringsconcert, waar 
nabestaanden samenkomen om te 
luisteren naar prachtige muziek en 
troostende woorden. Het uitspreken 
van de naam van hun dierbare en het 
aansteken van een kaarsje daarbij 
geven troost en verbondenheid. Een 
andere traditie is onze informatieve 
lezing door een vooraanstaand rouw-
therapeut, die nabestaanden inzicht 
geeft in hun emoties. Wij ontmoeten 
u graag tijdens deze bijeenkomsten 
om samen met u de herinnering aan 
uw dierbare levend te houden.

Art in Listening 
Art in Listening zondagmorgencon-
cert met deLaureaten van het Fontys 
Conservatorium Tilburg in � eater 
het Klooster te Nuenen zondag 18 
mei. 

De School voor Praktische Filosofie en 
Spiritualiteit te Eindhoven organiseert 
in samenwerking met theater het 
Klooster zondagmorgen koffieconcer-
ten in de reeks ‘Art in Listening’.

Programma
Vanaf 10.30 uur:  bezoekers worden 
gastvrij ontvangen met een kopje kof-
fie  of thee.
11.00 uur: aanvang concert optredens 
van een fluitiste en een celliste. 
11.45 uur: pauze.
12.00 uur: vervolg van concert: optre-
dens van een klarinettist en een in 
muziektheater gespecialiseerde zan-
geres.
12.30 uur: einde concert.

Aanbiedingen
Een koffieconcert plus een lunch bij 
Auberge Vincent samen voor € 24,00 
per persoon te boeken en af te rekenen 
bij Het Klooster. Tot de vrijdagmiddag 
voorafgaand aan het Art in Listening-
concert kan een speciaal arrangement 
geboekt worden, bestaande uit het 
koffieconcert, lunch, een bezoek aan 
de expositie bij het van Goghmuseum 
Vincentre en een rondleiding met gids 
langs Van Gogh-locaties, ten bedrage 
van € 34,50 p.p. Dit arrangement is te 
verkrijgen bij theater het Klooster: 
www.vangoghvillagenuenen.nl/arran-
gementen/theater.aspx. Theater Het 
Klooster Nuenen, Park 1 Nuenen 
maandag t/m vrijdag 13.30 - 17.00 uur. 
Telefonische reservering: 040-284 33 
99, Reserveren via www.hetklooster.
org is ook mogelijk. Kosten: € 9.00 p.p 
+ € 0,50 administratiekosten. Kinde-
ren tot 12 jaar 50% korting. Kinderen 
met een KunstKwartierpas gratis, mits 
onder begeleiding.

De week van het Nederlandse 
bier in Café Ons Dorp
Vanaf donderdag 15 tot en met zondag 25 mei wordt alweer de derde editie 
gehouden van de week van het Nederlandse bier. Dit is een initiatief van de 
gehele biersector met als doel: Positieve aandacht voor de biersector en het 
product bier.
Door heel het land wordt dit onder-
steund met diverse activiteiten en ook 
Café Ons Dorp doet hieraan mee. Bui-
ten het feit dat zij al een breed basis 
assortiment aan diverse bieren heb-
ben, hanteren zij deze week een extra 
bierkaart passend in deze week. Op 
deze kaart vindt u bijzondere, lekkere 
en wellicht niet voor de hand liggende 
bieren van Nederlandse microbrou-
werijen. Een unieke kans om eens wat 
anders te proeven.

Bierproeverij
Naast de extra bierkaart vindt er op 
donderdag 22 mei een bierproeverij 
plaats onder leiding van Hans Walra-
vens van Hetbiermoment.nl . Met als 
thema ‘De week van het Nederlandse 
Bier’ gaat u samen proeven en geeft hij 
achtergrond informatie van herkomst 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Kuala Lumpur 
Elwien Bibbe

Nee, op vakantie ben ik niet. Ik geniet nog even van eigen huis en tuin. Boven-
dien zijn er nu de feesten: Koningsdag, de bevrijdingsfeesten, op 10 mei het Bier-
fest in de Collse Hoeve, Moederdag (maar dit jaar krijgen mijn kinderen vrijaf ) 
Buitenschilderdag....en ga zo maar door.
Maar daar gaat het nu niet over. Mijn adresboek is gehackt. Door iemand uit 
Kuala Lumpur. Concreet betekent dat iedereen die in mijn adresboek staat onder 
mijn naam een mail in onbegrijpelijke steenkolenengels heeft ontvangen. Nu 
stuur ik wel eens vaker een onbegrijpelijke mail, maar deze was toch wel zo war-
rig dat ik niet verwacht had dat ik nog zoveel replys zou ontvangen met de vraag: 
Ik kan hem niet openen. En dat is in dit geval natuurlijk helemaal niet de bedoe-
ling. Maar aardig en alert waren toch wel diegenen die mij stante pede whatsapp-
ten nog voordat ik maar iets in de gaten had.
Het duurde 12 minuten voordat de gmailwatchers deze ongeoorloofde praktij-
ken ontdekt hadden en mijn gmailaccount geblokkeerd was. En een dagje voor-
dat ik mijn account weer actief had. Kwestie van een nieuw wachtwoord aanma-
ken...op alle plaatsen waar ik mijn gmail ontvangen wil....
Omdat gmail je doen en laten volgt, kan het programma ook precies laten zien 
op welk moment de daad plaatsvond, waar de server staat, het tijdstip van blok-
kering en welke inkomende mails ik gemist had. Maar hoe de hack nou precies in 
zijn werk ging, weet ik niet, terwijl ik toch een heel Kr8tig1956 wachtwoord had.

wapperen. Hier kunt u zich op een la-
ter tijdstip voor opgeven.
Houd de brievenbus in de gaten, de 
formulieren worden daarna persoon-
lijk bij u opgehaald zodat eventuele 
vragen meteen beantwoord kunnen 
worden. 

Mocht U eerder informatie willen of 
wellicht zelf overwegen de winkel te 
gaan runnen, mail dan naar werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.
com of neem contact op met telefoon 
06-41102625.

en ontstaan van deze bieren. Kortom 
een leerzame, gezellige en Bourgondi-
sche avond. De proeverij begint om 
20.30u en duurt ongeveer 2-2,5 uur. 
Kosten zijn € 17,50 per persoon. U 
kunt u voor deze proeverij aanmelden 
via 040 8428879 of persoonlijk aan de 
bar van Café Ons Dorp.

 Innovatieve straatverlichting op het 
Eeneind

Heel concreet heeft hij dat in Nuenen 
ervaren, want wie Nuenen zegt, zegt 
ook Vincent van Gogh. Via een kleine 
rondwandeling door het centrum zag 
hij hoezeer Nuenen Van Gogh om-
armt en hoe de Van Goghpalen op de 
Van Gogh locaties bezoekers uit bin-
nen en buitenland informatie ver-
schaffen. De informatiepalen, vertelt 
Truus Houtepen, zijn deels betaald 
met Europees geld. In het Vincentre 
gaf Dhr. Lemkes een duidelijke en zeer 
informatieve toelichting op de plan-
nen voor het internationaal Van 
Goghjaar in 2015. Ook daarbij speelt 
Europees geld een rol. In De Koffie-
drinkers werd aan Matthijs van Mil-
tenburg gewezen op iets bijzonders. 
Want hier werkt een doof meisje. 
Door zijn werk bij een samenwer-
kingsregio in Frankrijk, waarbij het 
inzetten en begeleiden van jongeren 
met beperking in het bedrijfsleven 
aandacht krijgt, is dit voor Matthijs 
bekend terrein. Ook in de innovatieve 
straatverlichting op het Eeneind was 
hij zeer geïnteresseerd. Truus Houte-
pen benadrukt dat voor het inzetten 

van Nederlandse slimme krachten Eu-
ropa noodzakelijk is.

Rond de Linde
het enige weekblad 

dat geheel door 
Nuenense ondernemers 

wordt vervaardigd

Vrijdagavond
Koopavond 

Onderstaande winkels  
in Nuenen centrum   
zijn op de vrijdagavonden 

OPEN TOT 21.00 UUR

• Albert Heijn
• Crooijmans Mannenmode
• Etos
• Expert Nuenen
• Harry Goede Haarmode
• Hema
• I Fratelli
• IJssalon Italia (t/m okt.)
• Jan Linders
• José Cuypers Mode 
 & Lingerie
• Jumbo Ton Grimberg
• Kruidvat
• Raymond Deckers 
 Haarmode
• Schijvens Mode
• Shoeby
• Slijterij Van Lieshout
• Smolders Schoenen
• SNS Bank
• Team Kapsalon
• Ted’s Mode
• Wendy’s Jeansshop

nemen. Want als ze er iets voor over 
hebben zou er voor nog geen € 0.25 
per dag een winkel kunnen komen. 
Tenminste als ook die andere voor-
waarden zijn ingevuld: een passend 
pand, een ondernemer en vrijwilligers 
om in de winkel te bedienen. Immers 
er moeten zo veel mogelijk kosten ge-
drukt worden. 

Gerwen zelf aan zet
Om zicht te krijgen welke echte kan-
sen er liggen, zal in de komende weken 
een nieuwe dorpsraadpleging worden 
gedaan om zeker te weten of Gerwen 
een winkel wil en waard is. Bij vol-
doende deelname aan de op te richten 
coöperatie zal de analyse naar het be-
staansrecht van een buurtsuper in 
Gerwen worden voortgezet. Daartoe 
is deelname van tenminste 50% van de 
huishoudens nodig. Van de deelne-
mers wordt in ieder geval verwacht 
dat zij het eerste jaar € 99,- en afhan-
kelijk van wel of geen subsidie of spon-
sering, het tweede en derde jaar € 66,- 
en € 33,- bijdragen. Daarna zal de win-
kel zelfstandig draaien met vrijwilli-
gers. 

De aangesloten leden van de Coöpera-
tie zijn financieel niet aansprakelijk 
voor eventuele risico’s. Naast het ope-
nen van de beurzen, moeten vervol-
gens ook de vrijwilligershanden gaan 
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Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Omdat persoonlijke wensen 

Iedere woensdag tussen 11.00 en Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.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"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDACOLOFON
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 omstandighe-
den foutief of niet geplaatst zijn, geven geen recht 
op schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal die-
nen 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.

© 2014 - “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:

Maand mei
WSV-wandeling 

Woensdag 19.00 uur, zondag 09.00 uur 
Parkeerplaats EMK Wettenseind te Nuenen

Donderdag 8 mei 
vanaf 09.30 tot 16.00 uur

Sport en Plezier dagen, RKSV Nuenen

Vrijdag 9 mei
20.00 uur kienavond

Het Dorpshuis in Lieshout

Zaterdag 10 mei
Nationale Molendag

World Fair Trade Day in Wereldwinkel

Zaterdag 10 mei
11.30 uur Stekjesruilmarkt Gerwen

op de buitenplaats achter Den Heuvel

Zaterdag 10 mei
13.00 uur massale start LACO Survival 

Run op Strandbad Nuenen

Zaterdag 10 mei
19.00 uur Disco voor mensen met ver-

standelijke beperking
Café René

Zaterdag 10 mei
20.00 uur Moederdagconcert Gerwens 
Muziekkorps en het Koninklijk Woensels 

Muziek Corps
Het Klooster

Zaterdag 10 mei
20.00-01.00 uur Traditionelles 

Bierfest voor goede doel
Collse Hoeve

www.methartenwiel.nl

Zaterdag 10 mei
20.30 uur Band Punt & L

Café De Stam Gerwen, toegang gratis.

Zondag 11 mei
Moederdag

 08.30-15.30 uur Kofferbakverkoop
Hoekstraat 84 te Nederwetten

Zondag 11 mei
14.00 uur Ierse sessie en Moederdag

Weverkeshof

Zondag 11 mei
14.00 uur Kleurige Zondag, 

De Parkbloazers
Het Klooster

Maandag 12 mei
19.30 uur thema-avond huwelijk en gezin

Pastoraal Centrum 
aan het Park te Nuenen

Maandag 12 mei
19.00 uur Vogelwandeling

 Vertrek per fi ets vanaf Het Klooster

Dinsdag13 mei
10.30–12.00 uur Groepsgesprekken 

Jo van Dijkhof

Dinsdag13 mei
10.00 uur Lezing Babygebarentaal

Bilbliotheek
14.00 uur Ierse sessie

Weverkeshof

Woensdag 14 mei
10:00–17:00 verzamelaarsveiling 

inname- en taxatiedag 
Het Klooster

Woensdag 14 mei
13.30 uur en 16.00 uur Repair Café

Dorpshuis in Lieshout

Donderdag 15 mei
09.30 uur Even aan tafel bij: Elly de Groof

Trefpunt-zaal Het Klooster

Vrijdag 16 t/m zondag 18 mei
Game Fair Collse Hoeve

Zaterdag 17 mei
13.00-18.00 uur Open Dag Archipel i.s.m. 
‘t Win en de basisscholen, Gasterij Jo van 

Dijkhof. 19.00 uur Tienerdisco Sparkz
Jongerenhuiskamer

Zondag 18 mei
Jeugdviswedstrijden H.S.V. ’t Pluimke 

gemeentevijver Jhr. Hugo van Berckellaan

Zondag 18 mei
11.00 uur Art in Listening Het Klooster

11.00-17.00 uur Buitenschilderdag 
Nuenen Centrum

Zondag 18 mei
14.00 uur Daddy’s Hobby 

Jazzband Weverkeshof
14.30 uur Zingerij Dwarsgetuigd

Gasterij Jo van Dijkhof

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 10 mei 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker P. Peters.
Zondag 11 mei 09.30 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker P. Peters.

Misintenties
Zaterdag 10 mei 18.30 uur: Drieka van 
de Tillaart en familie; Maria en Wim 
van Lieshout-van der Meijden; overle-
den familie van Rooswinkel-van Swaaij.
Zondag 11 mei 09.30 uur: Frans en 
Thera van Gent-van de Rijt; Johannes 
Donkers (vanwege sterfdag); Drina 
Bastiaans-van den Boomen; Piet Ge-
ven; Toon Aarts; Zus Teunisse-Rooij-
ackers; Lotte van Rooij en Leo van He-
velingen; Hendrikus en Petronella 
Klomp-Relou en Peter; Lies Noten-
van Kemenade; Harrij van der Velden; 
Marco Janssen (vanwege verjaardag); 
Dorie Keeris (vanwege verjaardag); 
Piet en Theo Keeris; Jorrit Meuwis-
sen; Cato de Brouwer-Bartels en An-
nie Bendelow-Heinstra.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 11 mei 09.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor S. Kuijpers. 

Misintenties 
Cato Dekkers-Rooijakkers; Barbara 
Kuijpers; Fons en Gerarda Renders-
Foolen; Piet Coolen; Familie Mig-
chels-Vlietstra.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 11 mei 11.00 uur: viering, paro-
chiekoor, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Tiny Wouters-Agten; Marietje van de 
Water; Pastor Freek Groot; Lena en 
Sjef Saris; Piet van Dijk; Miet Hen-
driks (vanwege verjaardag); Wilhel-

mus Hendriks en Antonia van Maas-
akkers; Jacqueline Bastiaans; Piet en 
Sjaan de Louw-Bastiaans; Karel en 
Mien Schepers-v.d. Linden; Lena Raa-
ijmakers-v.d. Sande en zoon Antoon; 
Riek van der Putten-Sanders; Tonnie 
en Geert Drijver-Smolders; Drika en 
Harrie van Hooff-van Eerd.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 11 mei, De Regenboog 10.00 
uur. Voorganger pastor W. v.d. Wouw. 
De collecte is voor het Educatiefonds 
van De Vlinder in Nuenen. Er is kin-
dernevendienst en jongerenviering in 
de jeugdruimte. Het Open Huis is op 
donderdag van 10.00-12.00 uur. U bent 
van harte welkom! Het pastorieboek is 
tijdens het Open Huis verkrijgbaar of 
anders via www.pastorieboek.nl. Iede-
re dinsdag van 16.00-17.30 uur is er 
gelegenheid de pastores van onze ge-
meente te spreken.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.n

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-

herinneringsconcert

Vier de Mens
Gedachten over het gedeelde leven

Donderdag 22 mei, 20.00 uur

H. Clemenskerk, Park te Nuenen

Deze avond wordt u aangeboden door de Nuenense 
kerken en Van der Stappen Uitvaartverzorging. De 
muzikale omlijsting van deze avond wordt verzorgd 
door gedachteniskoor Caritas. Hoewel het concert 
in een rooms-katholieke kerk plaatsvindt, zal dit een 
neutraal karakter hebben.

Tijdens het concert zullen wij de namen van 
uw overleden dierbare(n) noemen. U kunt zich 
vóór 15 mei tijdens  kantooruren aanmelden 
bij Van der Stappen Uitvaartverzorging: 
040 284 1550. Daarbij vragen we u op te geven 
met hoeveel personen we u mogen verwachten. 
Ook kunt u aangeven dat u de naam van uw 
dierbare wilt laten noemen tijdens de bijeenkomst. 
Er zijn aan deze avond geen kosten verbonden.

Na afloop bieden wij u gelegenheid om, 
onder het genot van een hapje en een drankje, 
samen van gedachten te wisselen.

Wij hopen u donderdag 22 mei te mogen begroeten.

Sigrid Hielkema-Tas en Thijs van den Biggelaar

uitnodiging

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 8 mei. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 9 mei. 07.15 uur H. Mis, H. 
Gregorius van Nianze, bisschop en 
kerkleraar. 
Zaterdag 10 mei. 08.30 uur H. Mis, H. 
Antonius, bisschop en kerkleraar; ge-
dachtenis van H. Gordianus en Epi-
macus, martelaren. 
Zondag 11 mei. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 3de zondag na Pasen. 
Maandag 12 mei. Kloosterstilte. H. 
Wiro, bisschop en belijder; gedachte-
nis van H. Nereus, Achilles, Domitilla, 
maagd, en Pancratius (ijsheilige), mar-
telaren. 
Dinsdag 13 mei 17.30 uur H. Lof met 
meibezinning in de Mariamaand. 
18.30 uur H. Mis, H. Servatius (ijshei-
lige), bisschop en belijder; gedachtenis 
H. Robertus Bellarminus, bisschop en 
kerkleraar. 
Woensdag 14 mei. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Bonifatius (ijshei-
lige), martelaar.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 9 mei organiseert de Ka-
tholieke Vrouwenvereniging Lieshout 
weer een kienavond in Het Dorpshuis, 
aan de Grotenhof in Lieshout. De 
avond begint om 20.00 uur en de zaal 
is vanaf 19.00 uur open. Iedereen is 
welkom. 

Moederdag 11 mei

Onze Kerk App
Ook de R.K. Parochie Heilig Kruis (Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten) gaat met haar tijd mee, want vanaf 
nu kunt u gebruik maken van onze kerk-app, 
beschikbaar voor Iphone en Android.

De kerk-app biedt een heleboel infor-
matie voor iedereen die zich op één of 
andere manier betrokken voelt bij de 
Parochie Heilig Kruis of juist weer 
meer betrokken wil raken. Van adres-
gegevens tot een gevulde agenda voor 
de komende weken en van het laatste 
nieuws tot fotoreportages van gezins-
vieringen, u vindt het in de app. Indien 
gewenst kunt u gebruik maken van de 
"pushberichten" waarmee u op de 
hoogte wordt gehouden van het laatste 
nieuws en herinneringen kunt ontvan-
gen van interessante gebeurtenissen 
zoals bijvoorbeeld een orgelconcert in 
de kerk.

Ook aan de kinderen is gedacht. Op de 
nieuwspagina van de app vinden zij re-
gelmatig een nieuwe uitdaging waaraan 
ze deel kunnen nemen en leuke prijsjes 
kunnen winnen. Alle kinderen tot en 
met groep 8 mogen meedoen, daarvoor 

hoef je geen Rooms Katholiek te zijn of 
regelmatig in de kerk te komen. Ieder-
een is welkom! Is uw interesse gewekt? 
Bezoek dan de App store of Play store 
en zoek naar Onze Kerk van Mavio. Na 
de installatie laat u de app zoeken naar 
"Heilig Kruis" en u belandt vanzelf in 
onze App.  Wij wensen u heel erg veel 
plezier met onze nieuwe App! 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

Paranormale avond 
in Lieshout
In Café zaal de koekoek vindt op don-
derdag 22 mei een paranormale avond 
plaats. 20 mediums zijn deze avond aan-
wezig. De avond begint om 19.30 uur. 
Cafe zaal de Koekoek ligt in de Dorps-
straat 49 5737 GA Lieshout. De entree 
bedraagt € 3.50. Voor meer informatie 
www.tkuijtenhandlijnkunde1.nl  
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PRO GR AMM A
Voetbal Kampioenendag RKSV Nuenen

Traditie getrouw vindt de huldiging van alle teams die kampioen geworden 
zijn van RKSV Nuenen plaats op de zondag (11 mei) dat het eerste team van 
RKSV Nuenen haar laatste thuiswedstrijd speelt. 
Pascal Deen Trofee
Op het sportpark ‘Oude Landen’ 
wordt tijdens deze speciale zondag 
ook gestreden om de Pascal Deen Tro-
fee. Het is alweer de 14e keer. De beste 
penalty-nemers van de E-teams ne-
men vanaf 13.00 uur strafschoppen op 
een prominente Nuenen keeper. De 
winnaar/winnares ontvangt de Pascal 
Deen trofee, vernoemd naar een ver-
dienstelijk jeugdspeler van RKSV Nu-
enen die veel te vroeg is overleden. 

Kampioenen huldiging
Na de uitreiking van de Pascal Deen 

trofee worden de teams die het afgelo-
pen seizoen kampioen zijn geworden 
in het zonnetje gezet door de Suppor-
tersclub van de RKSV Nuenen. De 
Supportersclub overhandigt een blij-
vende herinnering aan de jeugdleden 
en hun begeleiders voor het behaalde 
kampioenschap. 

De senioren teams zijn door de sup-
portersclub al op een andere manier 
beloond. RKSV Nuenen hoopt op veel 
supporters die daarna RKSV Nuenen 
1 willen steunen, zich in de hoofdklas-
se te handhaven.  

Tongelre - 
Nederwetten      4-2
Voor Nederwetten stond er vandaag 
niets meer op het spel, terwijl Tongel-
re punten moest halen wilde het zich 
veilig stellen in de 4e klasse. Neder-
wetten bood ondanks het uiteindelijke 
verlies uitstekend tegenstand en ver-
diende ook vandaag eigenlijk meer. De 
manco zit hem in het gebrek aan sco-
rend vermogen, terwijl Tongelre daar-
in liet zien hoe het wel moet. In de 6e 
en 43e minuut was het Tan Nguyen 
die tweemaal doeltreffend was. Na 
rust schoot  Gerard v.d. Ven de bal on-
houdbaar in de linker kruising. Ne-
derwetten kwam terug in de wedstrijd. 
Eerst was het een bal op de lat via Erik 
Foolen, maar daarna was het raak toen 
Willem van Rooij de 3-1 binnentikte. 
Na een dieptepass van Niek Evers in 
de 70e minuut  was het dezelfde Wil-
lem van Rooij die alleen op de keeper 
afging en onderuit gehaald werd. De 
penalty werd benut door Pieter Don-
kers 2-3. Nederwetten ging op zoek 
naar de gelijkmaker en Roy Sleegers 
zat daar nog dichtbij.  Het was echter 
Tongelre dat in de 85e minuut via 
Roelof van Barneveld de 4-2 einduit-
slag bepaalde. 
Volgende week staat de laatste wed-
strijd van dit seizoen, thuis tegen 
Waalre, op het programma.

Nuenen D1 kampioen Hoofdklasse!
Afgelopen zaterdag is RKSV Nuenen D1 na een zinderende ontknoping 
kampioen geworden in de hoofdklasse H. Het was een scenario waar weini-
gen nog op gerekend hadden: zelf de laatste wedstrijd winnen en puntver-
lies van de directe concurrent Unitas ’59 uit Eindhoven zou de titel opleve-
ren.

Vriendinnendag bij RKVV Nederwetten

Meidenvoetbal is leuk en stoer!

Op zaterdag 24 mei organiseert RKVV Nederwetten voor de tweede keer een 
vriendinnendag. Alle meiden vanaf 9 jaar zijn van harte welkom om mee te doen. 
Om mee te doen, hoef je niet perse goed te kunnen voetballen. Activiteiten die 
op het programma staan zijn onder andere: voetbalbowling, penaltyschieten, 
latje schieten en partijvormen. Aanvang programma 13.30 uur. Aanmelden kan 
tot 22 mei door een e-mail te sturen naar vriendinnendag@meisjesvoetbalne-
derwetten.nl onder vermelding van je naam, geboortedatum, woonplaats en e-
mail adres. www.meisjesvoetbalnederwetten.nl of www.rkvvnederwetten.nl.

De jongens van trainers Bram van 
Wijk, Nick Verschueren en John Dek-
kers moesten aantreden tegen het al 
meerdere weken gedegradeerde Wil-
helmina Boys uit Best. Het begin was 
stroef, Nuenen was wel de bovenlig-
gende partij en creëerde meerdere 
kansen maar pas in de 25e minuut viel 
het eerste doelpunt. Na de pauze de-
den onze jongens er een schepje bo-
venop en werd de score snel uitge-
bouwd naar de eindstand van 6-0. 
Daarna begon het wachten: de wed-
strijd tussen RKVVO uit Oerle en 
concurrent-Unitas begon 3 kwartier 
later; natuurlijk was er na de wedstrijd 
in Nuenen contact met Oerle. Unitas 
kwam al snel op 2-0 achterstand, maar 
net voor rust maakte zij de 2-1. Het 
luisteren naar de berichtgeving en de 
ontvangen app-berichten maakte het 
wachten voor spelers, begeleiding, ou-
ders en supporters  zenuwslopend. 
Unitas miste een penalty, kwam op 

2-2, er werd een doelpunt wegens bui-
tenspel afgekeurd en uiteindelijk in de 
laatste minuut maakte RKVVO zelfs 
de winnende treffer: 3-2! Gevolg van 
dit toch niet geheel verwachte maar 
natuurlijk wel gehoopte wedstrijdver-
loop: Nuenen D1 is kampioen en pro-
moveert daarmee naar de 2e divisie!! 
Een zeer knappe prestatie van dit team 
bestaande uit Bram, Daan, Niels, Luc, 
Rik, Geoff, Ed, Alex, Ruben, Glenn, 
Marco, Billy, Cienderick en Daan. 
Speciaal dank aan Vincent die ons 
tweemaal als invaller doelman heeft 
geholpen. Zoals altijd wanneer een 
jeugdteam bij RKSV Nuenen een 
kampioenschap behaalt, werd het 
team met de klanken van ‘ We are the 
champions’ binnengehaald in de kan-
tine en werd er een mooi feestje ge-
vierd. Jongens, allemaal van harte ge-
feliciteerd met dit prachtige resultaat 
en op naar misschien nog meer prij-
zen dit seizoen.

Nuenen verliest met 0-1 van Gemert
In de eerste helft was Gemert de ploeg die het initiatief nam en al in de 2e 
minuut moest Davey Voogt redding brengen. De zwart-witten waren bal-
vaster en speelden gedegen voetbal. Nuenen werd voor het eerst dreigend 
rond de 20ste minuut. Noel Jansen gaf een diepe bal op Joep van Maasak-
kers die jammer genoeg niet goed controleerde waardoor de Gemert verde-
diging redding bracht. 

Mart van de Gevel in duel met Gemertspeler Benjamin Bahtiri.

Even later moest doelman van Omme-
ren buiten het strafschop gebied in-
grijpen om Joep van Maasakkers te 
stuiten. Doordat de doelman bij deze 
actie uit positie was, moesten verdedi-
gers tot tweemaal toe op de doellijn te 
hulp schieten. Oud Nuenen speler Pa-
trick Philippart dwong doelman Voogt 
tot een redding ten koste van een 
hoekschop. In de eerste helft kreeg 
Nuenen bij een scrimmage voor de 
goal van Gemert keeper Sven van 
Ommeren enkele schietkansen voor 
achtereen volgens Mart van de Gevel 
en Noel Jansen die slechts een hoek-
schop opleverde.
De rust ging in met de brilstand, 0-0. 
In de tweede helft kwam RKSV Nue-
nen beter voor de dag en oefende 
meer druk uit op de verdediging van 
Gemert. Bijzonder zuur was het dat 
bij een snelle counter van Gemert Joep 

van Maasakkers een aanvaller licht 
toucheerde, waarop de goede arbiter 
van der Vrande besloot een strafschop 
te geven. Joost Habraken hield het 
hoofd koel en stuurde Davey Voogt de 
verkeerde kant op, 1-0 voor Gemert. 
Bijna onmiddellijk vanaf de aftrap 
kwam Nuenen weer gevaarlijk voor 
van Ommeren. Rick Wijnen wist hem 
zelfs te verschalken, de goal werd afge-
keurd wegens handspel. Mart van de 
Gevel ging kort daarop door op een 
‘lange bal’, vlak voor van Ommeren 
lobte hij de keeper waarna de bal op de 
lat belandde. Halfweg de tweede helft 
was Loed Kuijten ingevallen voor Lars 
van Stipdonk, met zijn snelle rushes 
stichtte hij wederom gevaar. Nuenen 
bleef drukken maar kon het Gemert 
doel niet doorboren. 
Volgende wedstrijd zondag a.s. RKSV 
Nuenen – EHC/Heuts.

Wodan - EMK    1-1
In  de voorlaatste wedstrijd dit seizoen was Wodan de tegenstander van 
EMK. De eerste EMK kans was in de 13e minuut voor Christian Mes-
serschmidt na een voorzet vanaf links, maar zijn schot ging over. 
Na een mooie Wodan combinatie 
door het midden was het EMK doel-
man Edwin Cuppen die een treffer 
voorkwam. Na balverlies op het mid-
denveld kwam EMK in de 42e minuut 
op een 1-0 achterstand. In de 2e helft 
kwam EMK beter in de wedstrijd. Sjef 
Sanders had pech dat zijn schot in de 
56e minuut via de lat over het doel 
ging. Kort daarna schoot de opgeko-
men Rick Frederiks de bal naast het 
Wodan doel. De druk van EMK werd 
groter en dat resulteerde in de 60e mi-
nuut in de gelijkmaker. Sjef Sanders 
plaatste de bal vanaf rechts op Eric Ri-
bot en tegen diens inzet was de doel-

Nuenen 5 kampioen

man kansloos. Invaller Robbie van de Ven kreeg na een mooie solo nog een 
mooie kans voor EMK maar zijn schot ging naast. In de laatste minuut van de 
wedstrijd kreeg Robert Pieschel nog een opgelegde kans op de winnende treffer 
maar zijn kopbal miste echter de juiste richting. Meer dan een gelijkspel hadden 
beide teams gezien de gehele wedstrijd ook niet verdiend. 
A.s. zondag de laatste wedstrijd voor EMK thuis tegen Essche Boys om 14.30 uur 
op sportpark Wettenseind.

VOETBAL

RKSV NUENEN
Zaterdag 10 mei
Nuenen Vet. A-RKVVO  ............... 16.15
De Valk-Nuenen B  ......................... 16.00 
Zondag 11 mei
Nuenen 1-EHC/Heuts 1 ................ 14.30
Nuenen 2-LONGA 2  ..................... 12.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 10 mei
Vet Wodan - Vet RKGSV ............... 15.00 
Zondag 11 mei
RKGSV 1 – WODAN 1  ................. 14.30 

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 10 mei
Vet. Nederwetten-Wilhelmina B.  . 16.30
Zondag 11 mei
Nederwetten 1-Waalre 1  .............. 14.30

EMK
Zondag 11 mei
EMK 1 - Essche Boys 1   ................. 14.30

NKV KORFBAL NUENEN 
Zondag 11 mei
Keizer Karel 1 - NKV 1   ................. 14.30

Beks pakt twee 
keer goud tijdens 
Seniors World 
Championships
De Nuenenaar Bart Beks heeft in Flo-
rida twee keer goud veroverd op de 
Seniors World Individual Champion-
ships. Hij won het enkelspel en aan de 
zijde van Sander Groen het dubbel-
spel in de categorie 40+. Voor Frank 
Vermeer was er zilver.

Beks won de enkelspelfinale met 6-4, 
6-2 van de Paraguayaan Ricardo 
Mena. Hij was als vijfde geplaatst en 
stond de hele week geen set af. In het 
dubbelspel waren Beks en Groen als 
achtste geplaatst. Wederom was het 
Mena die genoegen moest nemen met 
zilver. Onze landgenoten wonnen met 
6-4, 6-2 van Mena en de Argentijn 
Carlos Gomez Diaz.

Zilver Vermeer
Frank Vermeer keerde huiswaarts met 
zilver in de klasse 45+. Hij moest in de 
finale zijn meerdere erkennen in de 
Amerikaan Eoin Collins: 6-3, 4-6, 6-3.  

Vier keer brons
Naast goud en zilver won Nederland 
ook vier keer brons:
Eva van Klooster (DE 40+), Frank Ver-
meer (HD 45+), Sander Groen en An-
nemiek Wissink (MD 45+), Carole de 
Bruin en Franny van Opstal (DD50+).

TopSupport blij met erkenning 
sportgeneeskunde
Medisch sportgezondheidscentrum TopSupport van de St. Anna Zorggroep is 
blij met de officiële erkenning van sportgeneeskunde als specialisme door Mi-
nister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Minister Schippers 
neemt dit besluit op verzoek van het College Geneeskundig Specialismen van 
artsenfederatie KNMG. Door de erkenning krijgt de sportgeneeskundige een 
volwaardige plaats binnen de gezondheidszorg. 

Cees-Rein van den Hoogenband, Medisch directeur TopSupport bij de St. Anna 
Zorggroep, is enthousiast over het besluit van de minister. "Als lid van de Task-
force Erkenning Sportartsen en ook als chefarts van NOC*NSF ben ik zeer blij 
met de doorbraak in de erkenningsproblematiek. Deze erkenning als medisch 
specialist zet de sportarts op de plek waar hij hoort, maar maakt het nu vooral 
mogelijk om de sportgeneeskunde breed uit te oefenen en toegankelijk te maken 
voor iedereen." Het besluit van minister Schippers betekent dat het specialisme 
sportgeneeskunde en de bijbehorende opleidingseisen wettelijk worden erkend 
en de titel sportarts wettelijk wordt beschermd op grond van de Wet op de be-
roepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). 
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HEALTHCITY NUENEN DUIVENDIJK 
IS PER 1 MEI EEN BASIC-FIT CLUB

Onbeperkt sporten v.a.

per maand€15,95
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  T.W.V. 

    € 25,-€€ 25,-25,-    €
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