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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

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

Veelzijdig
nieuw theater-
programma 
Het Klooster

1e Laco
Survivors 
Run

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

HOME
deco

Berg 36 • Nuenen • Tel.: 040 - 283 15 24 

VERF, BEHANG, GLAS, 

RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

www.decohomemeulendijks.nu



ZONDAG 22 JUNI AS. 
NUENEN 

! ! ! VOOR KINDEREN IS ER EEN SPECIALE BOLDERKAR-VERKOOP ! ! ! 

♫ 
NU 




09.00  -  14:00  
OP DE GROENSTROOK ACHTER   

 SPORTHAL DE HONGERMAN 

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:  
WWW.KOFFERBAKVERKOOPNUENEN.NL  

Het team van
Medisch Centrum 

aan de Berg
heeft dinsdag 20 mei 2014

een teamdag.
De Huisartsenpraktijk is dan de 

gehele dag gesloten.
Is er op 20 mei sprake van een 

spoedsituatie die niet kan wachten 
tot de volgende dag bel telefoon 

2951030 voor waarneming.

Buitenschilderdag Nuenen
dit jaar op 3 locaties
Dit jaar vindt alweer voor de 10e keer de Buitenschilderdag plaats. Dit jaar 
is dat op zondag 18 mei. En dat is reden voor een feestje. Maar ook reden 
voor een iets andere insteek. 
Uiteraard draait het nog steeds om de 
kunstschilders uit Nuenen, Eindho-
ven, Helmond en omstreken. Deze 
kunstenaars laten zich inspireren door 
een van de vele plekken, die Van Gogh 
130 jaar geleden ook heeft geschil-
derd. Nieuw is de muzikale omlijsting 
van leerlingen van het Kunstkwartier 
in Nuenen. Ook nieuw is de aanwezig-
heid van graffitikunstenaars met hun 
eigen urban sfeertje.

Drie locaties
Het Franse sfeertje vind je terug in het 
Park met een kunstmarkt zoals Mont-

martre in Parijs. Samen met de horeca 
om het Park komt dat helemaal goed. 
Bij het Vincentre is de sfeer vooral ur-
ban met graffitikunstenaars.
De laatste locatie is bij het Van Gogh-
kerkje. Daar is de sfeer wat meer inge-
togen. Maak al wandelend langs deze 
locaties kennis met de buitenschil-
ders, of stap in het treintje dat speciaal 
voor deze dag door het centrum van 
Nuenen zal rijden. Samen met een 
gids hoor je onderweg over het leven 
van Vincent van Gogh in Nuenen. 
Drie locatie op nog geen 500 meter 
van elkaar.

Veldsink Adviesgroep en Van Liempd 
Verzekeringen & Hypotheken gaan 
samen verder in Nuenen 
De wereld om ons heen verandert snel en ingrijpend. Of het nu gaat om 
financiële dienstverlening, retail of andere branches iedereen zal zich moet 
aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Op het gebied van ver-
zekeringen, hypotheken en pensioenen is er de laatste jaren een enorme 
lastenverzwaring gekomen door wetgeving en toezicht. Steeds meer wordt 
er gevraagd van onze medewerkers en onze organisatie. Door middel van 
studie, permanente educatie en training worden deskundigheid en vaar-
digheden voortdurend op een hoger niveau gebracht. Ontwikkeling van 
ICT-systemen is noodzakelijk om efficiënt te kunnen werken en volume is 
een noodzaak om toegang te hebben tot de gehele markt.
Veldsink Adviesgroep Nuenen is al 35 
jaar de thuisbasis van de Veldsink 
Groep met als onderdeel het vol-
machtbedrijf VCN, allemaal op De 
Pinckart gevestigd.
Ruim 20 jaar geleden hebben we met 
de oprichting van VCN al de eerste 
stappen gezet om op de veranderin-
gen in te spelen met als gevolg dat we 
nu kunnen spreken van een gezond 
bedrijf met 14 vestigingen in Brabant 
en Zeeland. Een familiebedrijf, dat be-
trouwbaarheid en deskundigheid als 
uitgangspunt hanteert en elke relatie, 
groot en klein, op de juiste manier kan 
en wil adviseren.
Ook Van Liempd Verzekeringen & 
Hypotheken is een kantoor, dat in Nu-
enen en omgeving al jaren bekend 
staat als een goed en betrouwbaar as-
surantiekantoor. Eigenaar Thom Boot 
heeft met het oog op alle veranderin-
gen de keuze gemaakt om zichzelf te 
specialiseren en zocht daarom een 
partner voor zijn kantoor. Het is dan 
niet onlogisch dat je bij de buurman 

uitkomt, als de culturen bij elkaar pas-
sen. Goed voor de medewerkers en 
goed voor de klanten. Voor de klanten 
verandert er namelijk niet veel. Een 
andere naam, maar dezelfde mensen 
met meer mogelijkheden en een bre-
dere deskundigheid. Veldsink is groot 
geworden door klein te blijven en ge-
looft in de ‘local hero’. Dicht bij de 
klant, zichtbaar en aanspreekbaar 
voor de klant, met voldoende omvang 
om deskundige medewerkers aan zich 
te binden en zo een breed pakket aan 
diensten en producten te kunnen bie-
den. Wij gaan voor een langdurige re-
latie met onze klanten. Of het nu om 
een groot bedrijf gaat, een midden-
stander, ZZP’er of een particulier. Of 
het om een verzekering, een hypo-
theek of een pensioenregeling gaat, 
van ons mag u een betrouwbaar advies 
verwachten. Samen met de medewer-
kers van Van Liempd Verzekeringen & 
Hypotheken staan bij Veldsink Ad-
viesgroep Nuenen nu 19 mensen voor 
u klaar.
 

Vogelwandeling 
Collse Zegge
Het IVN Nuenen gaat op maandag 19 
mei wandelen in natuurgebied de 
Collse Zegge, een ongeschonden 
beekdallandschap bij de Kleine Dom-
mel. Het vertrek is om 19.00 uur per 
fiets vanaf Het Klooster, Park 1, Nue-
nen. De start van de wandeling iets 
later vanaf de Collse Watermolen. 
Laarzen sterk aanbevolen, deelname 
gratis. Meer informatie: tel. 040-
2421423.

Unieke herinnering aan Vincent van Gogh   
na 130 jaar weer terug naar Nuenen?
Keert een uniek schilderij van één van Vincent van Goghs beste vrienden 
binnenkort weer definitief terug naar de plek waar het precies 130 jaar 
geleden werd geschilderd? Van Gogh museum Vincentre hoopt van wel en 
organiseert daarom een benefietavond.

Van 1883 tot en met 1885 woonde en 
werkte Vincent van Gogh in Nuenen. 
Hij was goed bevriend met zijn collega 
schilder Anthon van Rappard (1858-
1892). In mei 1884 werkten zij een 
week lang samen in Nuenen en legden 
daar het harde leven vast van de arme 
wevers in hun kleine huisjes. Van An-
thon van Rappard was tot op heden 
slechts één schilderij bekend uit die 
week in mei, precies 130 jaar geleden. 
Onlangs werd echter een tweede 
schilderij ontdekt dat Anthon van 
Rappard toen heeft geschilderd. Het 
schilderij verbeeldt een wever aan zijn 
weefgetouw. Dit zeldzame schilderij is 
ontdekt door Kunsthandel Art Dumay 
uit Nuenen en aangeboden aan muse-
um 'Vincentre' in Nuenen. Vincentre-
directeur Simone van der Heiden is 
enthousiast: “Voor het Vincentre 
vormt dit een unieke gelegenheid om 
de eigen collectie uit te breiden met 
een schilderij van één van Van Goghs 
beste vrienden en collega-schilders, 
dat destijds hier in Nuenen is gemaakt, 
in de week dat van Rappard logeerde 
bij Vincent en ze samen werkten. 
Dichter bij Van Gogh kunnen we niet 
komen! Wat zou het mooi zijn dat het 
schilderij na 130 jaar weer letterlijk te-
rugkeert naar de plek waar het ge-
maakt is.” Of dat ook gaat lukken 
hangt mede af van de Nuenenaren van 
nu. Het Vincentre zoekt namelijk nog 
sponsoren om aankoop en restauratie 
mogelijk te maken. 

Daarom organiseert het Vincentre op 
vrijdag 23 mei van 20.00 uur tot 22.00 
uur een benefietavond. Potentiële 
sponsoren kunnen die avond kennis 
maken met dit bijzondere schilderij. 
Er zijn achtergrondverhalen van Teio 
Meedendorp, onderzoeker bij het Van 
Gogh Museum in Amsterdam, en Ge-
rard Rooijakkers, oud-hoogleraar Ne-

derlandse Etnologie. Ook wordt 
verteld over de ontdekking en historie 
van het werk. Tevens wordt toegelicht 
waarom dit werk zo belangrijk is voor 
het Vincentre. Simone van der Hei-
den: “Belangstellenden voor de bene-
fietavond kunnen zich aanmelden via 
info@vgvn.nl. Maar natuurlijk is elke 
euro bijdrage welkom om de terug-
keer van dit bijzondere schilderij naar 
Nuenen mogelijk te maken. De man 
achter het weefgetouw kan de groot-

vader of overgrootvader zijn geweest 
van heel wat Nuenenaren van nu. Wij 
hopen dat die Nuenenaren een handje 
willen helpen om dit unieke stukje ge-
schiedenis weer naar het hart van ons 
dorp te halen.” Dat kan ook door een 
bijdrage te storten op rekeningnum-
mer NL34RABO01472.48.353 Rabo-
bank Dommelstreek t.n.v. onze 
vriendenstichting ”Vrienden van Vin-
cent van Gogh en Nuenen” o.v.v. ‘Bij-
drage schilderij van Rappard’. “Iedere 
euro is welkom! 

Help ons dit unieke schilderij terug te 
halen naar Nuenen waar het exact 130 
jaar geleden is gemaakt.”

Nuenense 
finalist Archipel 
Muziekconcours
Onder de zeven finalisten op het Ar-
chipel Muziekconcours op zondag 1 
juni is een Nuenense deelnemer, de 
zestienjarige Frank Buisman op klari-
net. De finale is in het Muziekgebouw 
Eindhoven en begint om 14.30 uur. 
Ieder kind speelt maximaal 10 minu-
ten waarna elke keer een korte pauze 
is voor de wisseling van de musici en 
overleg van de professionele jury. 
www.muziekgebouweindhoven.nl 



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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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

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

NU AANVRAGEN VOOR LINTJESREGEN 2015
Bij de lintjesregen 2014 heeft burgemeester Maarten Houben vijf in-
woners Koninklijk onderscheiden. Ook u kunt iemand aanmelden voor 
een lintje. De voorbereidingen voor de lintjesregen in 2015 starten nu 
al weer. Een aanvraag moet uiterlijk 1 juli 2014 bij de gemeente inge-
diend zijn. Wanneer iemand bijzondere verdiensten heeft en/of bui-
tengewone prestaties verricht voor de gemeenschap kan hij/zij in 
aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Aan het 
toekennen van een lintje worden hoge eisen gesteld in de zin van in-
tensiteit en duur van de maatschappelijke verdiensten. Betrokkene 
moet bovenmatig actief of leidend zijn geweest in maatschappelijke 
activiteiten en dat gedurende een lange reeks van jaren (minimaal 15 
jaar), zodanig dat hij/zij duidelijk als een voorbeeld kan worden gezien 
voor anderen. Ook moeten de verdiensten actueel zijn.

De procedure
Bij het aanvragen voor een onderscheiding komt nogal wat kijken. Er 
moet door de aanvrager veel informatie worden opgevraagd, nage-
trokken en/of geverifieerd worden. Voor alle verdiensten moeten on-
dersteunersbrieven worden bijgevoegd. Dat kost veel tijd, dus er moet 
op tijd worden begonnen. Er is een lange adviesprocedure via de 
burgemeester, de Commissaris van de Koning, het Kapittel als advies-
orgaan, de betrokken minister en uiteindelijk Zijne Majesteit zelf bij 
de ondertekening van het Koninklijk Besluit.
Iedereen kan een Koninklijke onderscheiding aanvragen. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Wilt u iemand voordragen of meer informatie 
ontvangen over de wijze waarop een Koninklijke onderscheiding tot 
stand komt? Neem dan tijdig contact op met de medewerkster Kabi-
netszaken, via telefoonnummer 040-2631631. Zij neemt met u de 
hele procedure door en geeft antwoord op uw vragen. Op deze manier 
kunnen wij als gemeente samen met u overleggen of iemand voor een 
Koninklijke onderscheiding in aanmerking komt en op welke wijze de 
aanvraag het beste ingediend kan worden. Ook via internet kunt u 
meer informatie krijgen via: www.lintjes.nl. Vanaf deze sites kunt u 
ook desgewenst een aanvraagformulier downloaden.

COLLECTE
In de week van 18 t/m 24 mei 2014 wordt gecollecteerd door de Maag 
Lever Darm Stichting.

VERKEER
Avondwandelvierdaagse  20 t/m 23 mei 2014  
De avondwandelvierdaagse vindt dit jaar plaats van dinsdag 20 mei 
t/m vrijdag 23 mei.
De laatste wandelavond (vrijdag 23 mei) wordt afgesloten voor Het 
Klooster. Men vertrekt dan in optocht vanaf de vijver bij het gemeen-
tehuis naar het Park voor Het Klooster. Dit weggedeelte is vanaf 20.00 
uur enige tijd afgesloten voor alle verkeer.

Onderhoud Soeterbeekseweg
Vanaf maandag 26 mei 2014 wordt aan de rijbaan van de Soeter-
beekseweg onderhoud uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats 
op het gedeelte tussen de weg Boord en de bebouwde kom van Ne-
derwetten. Op verschillende locaties worden de klinkerstroken van 
deze weg hersteld. Hiervoor wordt per locatie de helft van de rijbaan 
afgezet. Doorgang voor verkeer blijft mogelijk. De werkzaamheden 
gaan naar verwachting 6 weken duren.
Als u vragen heeft over deze werken, kunt u contact opnemen met het 
klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoonnummer 
(040) 2631 631.

UITNODIGING RAADSVERGADERING
Let op: Gewijzigde datum!
De raad houdt een openbare vergadering op 20 mei 2013 vanaf 19.30 
uur in Het Klooster. 
Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl en liggen 
ter inzage in het Gemeentehuis.

AANGEVRAAGDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	1	mei	2014	 Claushof	plantsoen	tussen	huisnummer	12	en	14,		

  5671 HE – plaatsen van speeltoestellen (BOUWEN);
•	6	mei	2014	 De	Huufkes	15A,	5674	TL	–	wijzigen	van	een	erf-
   afscheiding en plaatsen van een overkapping 
   (BOUWEN);
•	7	mei	2014	 Beekstraat	28A,	5671	CT	–	aanpassen	van	de	
   dak constructie van 4 dakkapellen (BOUWEN).

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

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJzONDERE wETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	Aanvrager:	PVN	Ponyclub	Prins	Willem	Alexander	voor	het	organi-

seren	 van	 een	 pony	 concours	 hippique	 op	 het	 terrein	 tegenover	
Dubbestraat 4 op 29 juni 2014.

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, 15 mei 2014.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJzONDERE wETTEN
•	aan	Stichting	Jeugdrecreatie	Nuenen	c.a.	is	een	vergunning	verleend	

voor het uitoefenen van het horecabedrijf in de inrichting aan Kerk-
straat 10A (verzenddatum 7 mei 2014);

•	aan	Winkeliersvereniging	“Winkelhart	van	Nuenen”	is	een	onthef-
fing verleend voor het rondrijden met een draaiorgel in het centrum 
van Nuenen op de zaterdag 10 mei jl. en 14 juni 2014 i.v.m. moe-
derdag resp. vaderdag sfeer (verzenddatum 8 mei 2014);

•	aan	Hotel	Restaurant	De	Collse	Hoeve	zijn	ontheffing	en	vergunning	
verleend i.v.m. het organiseren van een sponsoravond Alpe d’Huzes 
op zaterdag 10 mei jl. in een tent achter de Collse Hoeve aan Collse 
Hoefdijk 24 (verzenddatum 9 mei 2014);

•	aan	De	Watermolen	van	Opwetten	B.V.	is	een	vergunning	verleend	
voor de uitoefening van het horecabedrijf in de inrichting gevestigd 
in het perceel Opwettenseweg 203 i.v.m. de overname van een be-
staand horecabedrijf (verzenddatum 9 mei 2014).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na da-
tum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemees-
ter 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
Verleende omgevingsvergunningen Nuenen-west en besluit Hogere 
grenswaarden gemeente Nuenen c.a.

Omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 6 mei 2014 
een omgevingsvergunning 1e fase voor de activiteit gebruik (artikel 
2.12, lid 1, onderdeel a, onder 3° Wabo) verleend voor het bouwen 
van woningen in bestemmingsplan Uitbreidingsplan Nuenen-West, 
uitwerkingsplan fase 1. De aanvragen zijn geregistreerd onder de num-
mers N-HZ-2013-0103, N-HZ-2013-0104, N-HZ-2013-0105, N-
HZ-2013-0106 en N-HZ-2013-0107. De omgevingsvergunningen zijn 
niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp van de omgevingsvergun-
ningen.

Inzage
De verleende omgevingsvergunningen liggen met ingang van 16 mei 
2014 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Wonen en Open-
bare ruimte op het gemeentehuis. U kunt de omgevingsvergunningen 
inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 
Tevens	zijn	de	stukken	in	te	zien	via	de	landelijke	internetsite	www.
ruimtelijkeplannen.nl en kunnen rechtstreeks worden geraadpleegd 
via de volgende linken: 
Omgevingsvergunning 1e fase N-HZ-2013-0103 (Kavel 37 t/m 42, 70 
t/m 74).
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.OVNuenwestVeldA103-D001
Omgevingsvergunning 1e fase N-HZ-2013-0104, (Kavel 15 t/m 18)
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.OVNuenwestVeldA104-D001
Omgevingsvergunning 1e fase N-HZ-2013-0105, Kavel 0, 1 en 2.
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.OVNuenwestVeldA105-D001
Omgevingsvergunning 1e fase  N-HZ-2013-0106, Kavel 52 en 55.
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.OVNuenwestVeldA106-D001
Omgevingsvergunning 1e fase N-HZ-2013-0107, Kavel 10 t/m 14, 19 
t/m 25, 27, 28, 43 en 47.
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.OVNuenwestVeldA107-D001

Beroep
Tegen	 de	 ontwerp-omgevingsvergunning	 en	 de	 verklaring	 van	 geen	
bedenkingen	is	één	zienswijze	ingebracht.	Tegen	het	besluit	kan	binnen	
zes weken na bekendmaking van de omgevingsvergunningen beroep 
worden aangetekend. Het beroep kan worden ingesteld door: 
- belanghebbenden die tijdig zienswijzen op de ontwerp-omgevings-

vergunning aan het college kenbaar hebben gemaakt, dan wel door;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 

geen zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunningen bij het 
college kenbaar te hebben gemaakt;

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Het	beroepschrift	moet	in	tweevoud	worden	ingediend	bij	de	Recht-
bank ’s-Hertogenbosch, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergunning treedt in werking 
nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. 
Het beroepschrift schorst de werking van de omgevingsvergunning 
niet. Indien tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de omge-
vingsvergunning niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Het 
verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank	’s-Hertogenbosch,	Sector	bestuursrecht,	Postbus	90125,	
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Crisis en herstelwet
Op het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunningen is afde-
ling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing 
(artikel 1.1. Chw in samenhang met artikel 3.1, bijlage I Chw). Deze 
afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het be-
roepschrift. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgron-
den	in	het	beroepschrift	dienen	te	worden	opgenomen.	Tevens	kunnen	
de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer worden 
aangevuld.

Hogere waarden
Om de gevraagde bebouwing mogelijk te maken, dienen voorafgaand 
aan de te verlenen omgevingsvergunningen hogere grenswaarden voor 
wegverkeersgeluid vastgesteld te worden. In verband hiermee heeft 
het college op 6 mei 2014 besloten tot het vaststellen van hogere 
grenswaarden voor de te verlenen omgevingsvergunningen in Uitbrei-
dingsplan Nuenen-West, uitwerkingsplan fase 1. Het definitieve besluit 
is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp van het besluit.

Inzage
Tegen	het	ontwerp	van	het	besluit	zijn	geen	zienswijzen	ingediend.	Het	
besluit van het college ligt met ingang van 16 mei 2014 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie Wonen en Openbare ruimte op het ge-
meentehuis. U kunt het besluit inzien tijdens de openingstijden van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, bij de balie 
Wonen	en	Openbare	Ruimte.	Tevens	is	het	definitieve	besluit	in	te	zien	
op de website van de gemeente Nuenen, www.nuenen.nl 

Beroep
Tegen	het	definitieve	Besluit	van	de	Hogere	waarden	kan	binnen	de	
termijn van ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State,	Postbus	20091,	2500	EA	
’s-Gravenhage.
Beroep kan worden ingesteld door:
- belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het ontwerp van het 

besluit Hogere waarden kenbaar hebben gemaakt, dan wel door;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 

geen zienswijzen op het ontwerp van het besluit kenbaar te hebben 
gemaakt;

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. 

Het besluit tot vaststelling van de Hogere waarden treedt niet in wer-
king dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt.
Een beroep schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor moet 
naast het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter 
van	de	Afdeling	bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State,	op	bo-
venstaand adres.

Nuenen, 15 mei 2014.
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.

PUBLICATIE
Ontwerp omgevingsvergunning Moorven 4 en verklaring van geen 
bedenkingen gemeente Nuenen c.a.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. hebben 
het voornemen met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 
3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te 
wijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Zij hebben op 16 
januari 2014 besloten in beginsel medewerking te verlenen aan de 
legalisering van een uitbreiding van een recreatiewoning op het perceel 
Moorven 4, die zonder vergunning werd gerealiseerd. De aanvraag is 
bij de gemeente geregistreerd onder nummer N-HZ-2013-0063. De 
gemeenteraad heeft op 13 februari 2014 een verklaring van geen be-
denkingen afgegeven.

Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met de daarbij behorende stuk-
ken met ingang van 16 mei 2014 voor eenieder gedurende zes weken 
tijdens de openingstijden ter inzage op het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen.
Tevens	zijn	de	stukken	in	te	zien	via	de	landelijke	internetsite	www.
ruimtelijkeplannen.nl.
De stukken kunnen rechtstreeks worden geraadpleegd via de vol-
gende link: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.OVMoorven4-C001

Tijdens	de	termijn	van	terinzagelegging	kan	een	ieder	een	zienswijze	
met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemees-
ter en wethouders van Nuenen c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. 
Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht op het 
gemeentehuis. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt via 
telefoonnummer (040) 2631699.

Nuenen, 15 mei 2014
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.



 

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: 16 & 17 mei: 

Sperziebonen ................... 1/2 kilo 1,79
radijsjes ............................... 2 bosjes 0,99
champignons ..................per bakje 0,69
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maandag 19 mei:

krop sla .................................. per krop 0,69
Dinsdag 20 mei:

andijvie ..................... panklaar, 1/2 kilo 0,99
Woensdag 21 mei:

raapstelen ........................ 2 bosjes 1,49
Donderdag 22 mei:

Gekookte bietjes ........ 1/2 kilo 0,89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 16 t/m 22 mei:

Satsuma mandarijnen 12 stuks 1,99
Blauwe bessen ................per doosje 1,49
Tomaat salade ............ 250 gram 1,59
Perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Maak voor € 1,- kans op een Barel 
BBQ vat, incl. bbq voor 4 pers.

4 Hamburgers +
4 BBQ worsten samen .....6,50
Crocante
Per stuk ..........................................1,60
Bij 150 gram gebraden Rosbief 
100 gram selderij-salade Gratis
Gevulde paprika
100 gram .............................1,15 

Blijedije spiesen
Iedere 4de .................................gratis

kOOPJe

SPecial

SPecial

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Zin in 
 iets lekkers?

Acties geldig van 12 t/m 17 mei 2014

Rozijnenpoffen
4 voor  € 3,75

_____________________________________________________

Appelnoten rondo’s
4 voor  € 5,95

_____________________________________________________

Half rozijnenbrood
€ 1,50

_____________________________________________________

Zachte broodjes

6 + 6  Gratis!
_____________________________________________________
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.

NieUW

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

Maandag gesloten      Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur      Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

19
92

2

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl & pvc-stroken

Kijk nu op onze website

www.vhwonen.nl
voor o.a. lopende acties.

De opbrengst van onze Barbeque loterij 
komt geheel ten goede aan de Nuenense 
Vips die zich op een sportieve manier in 

gaan zetten voor Flying Docters!
Dames, succes gewenst!!

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

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

Een groot assortiment
tuinplanten - perkplanten

hangpotten - groenteplanten

DAGELIJKS VERSE
(GESCHILDE) ASPERGES

& AARDBEIEN

A.S. ZONDAG
 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

Open huis

Vitalis Residentie Petruspark
Mgr. Swinkelsstraat 2, Eindhoven

Residentiële appartementen voor senioren

Zondag 18 mei
van 14.00 tot 16.00 uur

Aanmelden & info: 

0800-2 456 456 

www.vitalisgroep.nl

Programma:

• Informatie over 6 luxe locaties

•  Presentatie ontwikkeling ouderenzorg

•  Expositie Jacqueline Faust

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72 5672 AJ Nuenen  T 040-2121314

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

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

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

• Exclusief assortiment stoelen

• Gordijnen en PVC vloeren

ACCESSOIRESINDIASE POORTKASTEN BREED ASSORTIMENT 
TAFELS EN STOELEN

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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 B O U W P L A N N E N ? 

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

KANTOORRUIMTE INCL. GARAGE 110m2

COCKEVELD 12B • 040-2831756 / 06-51982452

TE HUUR

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

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

Vanaf €29,50 per persoon

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

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

als organisatie samen met de kappers 
de passie voor haar. De Coiffure 
Award laat de Nederlandse kappers-
branche creatief groeien.”

Corina Kuipers (Uitgever Coiffure 
Magazine): “De Coiffure Award is al 
23 jaar het belangrijkste event voor 
kappers om zichzelf creatief te bewij-
zen. Onderscheid is het toverwoord in 
de kappersbranche en dat hebben de 
genomineerden ook dit jaar weer laten 
zien.“ Een overzicht van alle Coiffure 
Award winnaars, inclusief winnende 
beelden en jury rapporten is te zien op 
www.coiffureaward.nl

Pleinfeest    
Jo van Dijkhof
Op zaterdag 17 mei is het feest aan 
de Jo van Dijkhof in Nuenen, met 
diverse activiteiten, optredens en 
een terras. Kinderen kunnen 
schminken, Oudhollandse spelle-
tjes spelen of poff ertjes bakken.

Archipel Zorggroep organiseert dit 
Pleinfeest samen met partijen die in 
de buurt actief zijn bij Jo van Dijkhof 
110 in Nuenen-Zuid of in de omlig-
gende wijk. Daarnaast is er informatie 
over de zorg en de activiteiten die van-
uit Jo van Dijkhof voor de buurt wor-
den georganiseerd. Geïnteresseerden 
in een baan in de zorg of in vrijwilli-
gerswerk zijn eveneens welkom in Ar-
chipel Jo van Dijkhof.

Pleinfeest, zaterdag 17 mei van 13.00 
uur tot 17.00 uur bij Archipellocatie Jo 
van Dijkhof in Nuenen.

Koersen tegen de 
jeugdwerkloosheid
De Vlaamse Sp.a en de PvdA fi etsten op 9 mei samen van Brussel naar Bre-
da als actie tegen de jeugdwerkloosheid. Het startschot viel om 12.00 uur bij 
het Europese hoofdkwartier van de sociaaldemocratische partijen, de PES 
in Brussel. Brabantse PvdA-ers die meefi etsten zijn: Stijn Smeulders, lid 
van de Provinciale Staten en Aaltje Schouten-Saarloos, fractievoorzitter 
van Waterschap De Dommel. Na ruim honderd kilometer kwam het Euro-
pese team aan in Breda. 

In sommige Europese regio’s loopt de 
werkloosheid onder de jongeren op 
tot boven de 25%. Aanpak van jeugd-
werkeloosheid is een speerpunt van de 
sociaal democraten. Initiatieven zoals 
de startersbeurs worden dan ook na-
drukkelijk door de PvdA ingezet en 
gepromoot. Jeugdwerkeloosheid moet 
hoog op de agenda van de EU komen 
te staan, omdat jeugdwerkeloosheid 
door goede samenwerking beter kan 
worden aangepakt.

Wat is de startersbeurs?
Voor jongeren met een diploma maar 
zonder werkervaring is het moeilijk 
om een baan te vinden. Voor werkge-
vers blijkt het juist moeilijk om gemo-
tiveerde jonge medewerkers aan te 
nemen. Voor deze jongeren en werk-
gevers biedt de Startersbeurs een op-

lossing. Met deze beurs kunnen jonge 
starters op de arbeidsmarkt geduren-
de zes maanden werkervaring opdoen 
in het bedrijfsleven en hierdoor hun 
kansen op de arbeidsmarkt vergroten. 
Zij ontwikkelen competenties en vaar-
digheden die belangrijk zijn op de ar-
beidsmarkt én aansluiten bij het oplei-
dingsniveau. De starter ontvangt van 
de werkgever een tegemoetkoming 
van € 500,- per maand en bouwt een 
spaartegoed op van € 100,- per maand. 
Het opgebouwde tegoed kan na afloop 
van de werkzaamheden worden inge-
zet voor scholing, een cursus of een 
certificeringstraject. Werkgevers krij-
gen via de Startersbeurs de kans om 
gemakkelijker jong, gediplomeerd en 
gemotiveerd personeel binnen te ha-
len en kennis te laten maken met hun 
bedrijf.

BrabantIn Dialoog | InnerCircle
Al geruime tijd hebben ondernemers te maken met een veranderend onder-
nemersklimaat. Deze veranderingen brengen nieuwe uitdagingen, behoef-
tes en problematieken met zich mee. Een externe consultant inschakelen 
behoort niet altijd tot dé oplossing. Deze zaken bespreekbaar maken met 
collega ondernemers vaak wél. 
De kans is groot dat tijdens deze ge-
sprekken een mogelijke oplossing 
wordt aangedragen. 

Een oplossing waarbij de ervaring er 
daadwerkelijk is dat die ook in de prak-
tijk heeft geholpen. De InnerCircle van 
BrabantIn Dialoog bestaat uit directie- 
en managementleden. Zij komen op 
jaarbasis 8 maal bij elkaar. Tijdens het 
diner gaat men mét en voor elkaar aan 
de slag. 

Hoofddoelstelling is om kennis en er-
varingen te delen zodat men niet bij 
ieder probleem of uitdaging een con-
sultant dient in te schakelen. “Beter 
een collega gebeld…dan een consul-
tant getelt”. In aanvang vinden deze di-
nerbijeenkomsten plaats op één van 
Brabants mooiste plekjes: ‘De Water-
molen van Opwetten’ in Nuenen. 

Deelname is de mogelijkheid om uw 
(netwerk)kennis op een bijzondere 
manier te vergroten en te versterken.

Om een vertrouwelijke setting te creë-
ren vragen wij iedere deelnemer voor-
afgaand aan het diner een geheimhou-
dingsverklaring te ondertekenen. 
Vandaar dus de toevoeging ‘InnerCir-
cle’.
 Deelnemers aan BrabantIn Dialoog 
krijgen de gelegenheid om vooraf-
gaand aan een bijeenkomst een on-
derwerp, probleem of uitdaging aan te 
leveren bij het secretariaat.  
Deze bijeenkomsten zijn met name 
bedoeld voor ondernemers en ma-
nagement- directieleden uit het MKB 
of MKB+. www.brabantin.nl 

Welk terras wordt 
het gezelligste 
terras 
Binnenkort laten terrasgasten hun 
oordeel horen via de “Verkiezing 
van het ‘Gezelligste Terras”, die van-
af 26 mei van start gaat. Horeca-
ondernemers kunnen zich daar nog 
voor aanmelden via www.gezellig-
steterras.nl. 

 “Een zonnig seizoen is uiteraard een 
belangrijke factor in de beleving van 
terrasgasten. Maar de zon is zeker niet 
allesbepalend voor de sfeer”, zegt de 
organisator van de verkiezing, Wilfred 
Romijn van Vote Company. “Een lan-
gere openstelling, vakkundig en klant-
vriendelijk personeel, de menukaart 
en achtergrondmuziek dragen alle-
maal bij aan de gezelligheid. En uitein-
delijk gaat het de meeste gasten ook 
om wie ze er tegenkomen”.

Goed  doel
Maatschappelijk partner van deze ver-
kiezing is Pink Ribbon. Zij ontvangen 
een mooie cheque tijdens de Award 
Uitreiking. www.gezelligsteterras.nl

Inbreker supermarkt gepakt na DNA-hit
 Nuenen 08-05-2014 Een 40-jarige man zonder vast woonadres werd woensdag-
avond aangehouden omdat hij werd gezocht voor poging inbraak bij een super-
markt. Er werd DNA van hem aangetroffen.

Zowel op 25 als op 28 december 2013 werd bij een supermarkt aan de Hoge 
Brake geprobeerd in te breken. Er werd een ruit vernield. De verdachte was wel-
iswaar binnen geweest, maar beide keren nam de inbreker geen goederen mee. 
Bij onderzoek naar de eerste inbraak werd bloed aangetroffen wat na onderzoek 
van deze verdachte bleek te zijn. Hij wordt ook verdacht van de tweede inbraak-
poging. De man werd woensdagavond door agenten op de Sint Adrianusstraat in 
Eindhoven gecontroleerd, toen bleek dat hij werd gezocht. Hij zit vast.

30 Jaar  
“De Gerwense Dorpsmuzikanten”
Carat concert  
25 Mei
Dit jaar bestaat blaaskapel ”De Ger-
wense Dorpsmuzikanten” 30  jaar. Het 
orkest verzorgt een optreden op het 
Carat-paviljoen te Helmond op 25 mei 
tezamen met” Ons meezingkoor” uit 
Eindhoven. Ze brengen een mix van 
vrolijke meezingers en leuke Holland-
se hits. Het koor zal worden begeleid 
door het blaasorkest en een samenge-
steld combo. Het optreden begint om 
14.00 uur.
Later in dit jubileumjaar zal op 5 Ok-
tober nog een heerlijke muziekmid-
dag plaatsvinden met volop muziek, 
zang en natuurlijk een gezellige afslui-
ter. Dit zal zijn in D’n Heuvel te Ger-
wen, noteer dit alvast in uw agenda.

Dagmar Goede van Harry 
Goede Haarmode wint een 
Coiff ure Award
Zondagavond 11 mei vond de 23ste editie van het prestigieuze Nederlandse 
Coiff ure Award gala plaats in de Amsterdamse RAI. Een avond vol haar-
mode op topniveau en veel klinkende bekendheden uit mode en media om 
het nationale talent in hairstyling te eren. In totaal werden 13 ‘haar Oscars’ 
uitgereikt. Dagmar Goede uit Nuenen ontving de award voor dameskapsels 
regio Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.
Dagmar omschreef haar collectie als 
volgt: “Ik heb een explosief en myste-
rieus beeld willen neerzetten en me 
hiervoor laten inspireren door de hui-
dige en komende trend.” Het jury rap-
port luidde: “Prachtige textuur en 
vorm, stylisch met een edgy kant, goe-
de modelkeuze met gevarieerde 
looks.” Presentatrice en lifestyle des-
kundige Anouk Smulders was de host 
van de 23ste editie van de Coiffure 
Award.
Laura van de Graaf (Event Manager 
Schwarzkopf Professional): “Met de 
Coiffure Award bieden wij de topkap-

pers van Nederland een podium om 
hun vakmanschap te tonen. We delen 

Onbeperkt
s p a r e r i b s

iedere woensdag bij
Restaurant De Specialist
www.restaurantdespecialist.nl

V. van Goghstraat 88, Nuenen
Tel. 040 - 2835753

€14,50 
p.p.

Fotografie Jarno Verhoef.

Voorlichting Veilig Thuis
De KBO afdeling Nuenen c.a. organiseert een voorlichtingsbijeenkomst 
‘Veilig thuis’ voor alle ouderen in Nuenen c.a. De bijeenkomst vindt plaats 
op 21 mei om 14.00 uur in de Raadszaal in Het Klooster.
Ouderen blijven steeds langer zelf-
standig wonen. Maar met het ouder 
worden, worden mensen ook steeds 
kwetsbaarder. In 2011 woonde nog 
maar 14% van de tachtigplussers bin-
nen een instelling of verpleeghuis en 
dat percentage zal nog verder dalen. 
Bij jongere leeftijdsgroepen is dit per-
centage aanzienlijk lager. Het over-
heidsbeleid is er op gericht senioren 
zo lang mogelijk thuis te laten wonen. 
En de meeste ouderen willen dit ook. 
Het is daarom juist nu van belang te 
weten, wat u als oudere zélf kunt doen 
om uw eigen veiligheid in en om het 
huis te bevorderen.
De bijeenkomst ‘Veilig Thuis’ gaat 
over de volgende onderwerpen: in-
braakpreventie, woningoverval, bab-
beltruc, ontspoorde zorg en financiële 
uitbuiting.

De voorlichtingsbijeenkomst  is inter-
actief en wordt ondersteund met een 
presentatie. Inspelend op de lokale ac-
tualiteit op dit terrein worden deelne-
mers aan het denken gezet over hun 
eigen rol ten aanzien van de veiligheid 
thuis. Ook is er een vrijwillige oude-
renadviseur van de afdeling aanwezig. 
Deze bijeenkomst is niet alleen be-
doeld voor KBO-leden, maar ook voor 
andere geïnteresseerde senioren. En-

tree en de koffie/thee zijn gratis. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met 
met Eva Geelen, beleidsmedewerker 
KBO Brabant, tel. 073 - 6444066.

Afscheid met hart     
voor de klanten
Zaterdag 24 mei wordt voor de Nuenense pedicure Fransje van de Ven een 
onvergetelijke dag. Na 35 jaar gedreven been- en voetverzorging draagt ze 
de praktijk over aan Christie Chang.
“Een jarenlange persoonlijke band 
met lieve mensen van wie ik de voeten 
en nagels mocht behandelen betekent 
meer dan alleen voetverzorging. We 
raakten bijzonder vertrouwd met el-
kaar, we deelden lief en leed. We 
noemden het ook wel eens ‘onze’ pedi-
cure-praktijk. 

Deze praktijk kent al jaren door over-
lijden, verhuizing en ouderdom een 
natuurlijk verloop. Het was al meer 
een welwillende business”, aan het 
woord is Fransje van de Ven, pedicure 
aan de Mgr. Cuytenlaan. “Gezien mijn 
leeftijd is nu echt de tijd gekomen om 
afscheid te nemen van mijn laatste 
trouwe voetvolgelingen. Maar met 
hart voor deze mensen moest ik eerst 
iemand vinden aan wie ik ‘hun en mijn 
zorg’ kon toevertrouwen. En het heeft 
zo moeten zijn: Christie kwam op 
mijn pad”, zo vervolgt Fransje enthou-
siast.

De moderne, professioneel ingerichte, 
pedicure-praktijk van Christie Chang 
bevindt zich aan de Geldropsedijk 59. 

Iedereen is daar tussen 11.00 en  14.00 
uur welkom om afscheid te nemen van 
Fransje en kennis te maken met Chris-
tie.

Fransje van de Ven (links) met haar 
opvolgster Christie Chang. 



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 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

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.

Uw een eigen waterput!
Milieuvriendelijk en duurzaam

beregenen van uw tuin. 
Welwater.eu 

of 06-46266532

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.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

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

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

18 MEI  vLooIEN-
MARKt Speeltuin Philips-
dorp a.v. Leeuwenhoeklaan 
30 Eindhoven. 9-16 uur. 
Gratis entree bomvol! 06-
20299824.

Hoge KNVB-onderscheiding 
voor Jozef van Leuken
Afgelopen zaterdag 10 mei werd tijdens de vrijwilligersavond van voetbalver-
eniging ELI een hoge KNVB-onderscheiding uitgereikt aan Jozef van Leuken. In 
aanwezigheid van zijn gezin en vele vrijwilligers van ELI werd hem het lidmaat-
schap van verdienste van de KNVB toegekend voor zijn vele, jarenlange ver-
diensten voor de club. Uit handen van 
KNVB-vertegenwoordiger de heer 
Koster ontving hij de bijbehorende 
oorkonde. Jozef van Leuken zet zich 
na zijn actieve voetbalcarrière al vele 
jaren geheel belangeloos in als vrijwil-
liger van de Lieshoutse voetbalclub. 
Zo is hij in het verleden 6 jaar be-
stuurslid en grensrechter en 9 jaar 
jeugdleider geweest. In de afgelopen 
25 seizoenen was hij ook consul van 
het ELI-sportpark. Verder is Jozef 
sinds 1978 clubscheidsrechter bij zijn 
vereniging, vanaf 1989 ook accom-
modatiebeheerder op ’t Luytelaar en 
verricht hij andere hand- en span-
diensten. De jubilaris met zijn vrouw Bea.

PVGE heeft eigen thuisbasis
De PVGE vereniging voor senioren in Nuenen heeft voor het eerst in haar 
geschiedenis een eigen thuis. Op de voormalige locatie van Peuterspeel-
zaal ‘t Kwetternest gaat deze actieve seniorenclub, die zo’n 970 leden telt, 
o.a. lezingen, workshops, lunches en kookavonden organiseren. 

Geldrop-Mierlo-Heeze-Leende, Hel-
mond, Son en Breugel, Veldhoven en 
Nuenen. De afdeling in onze gemeen-
te telt 23 clubs van actieve mensen die 
musea bezoeken, reizen maken, foto-
graferen, wandelen, fietsen, koken, le-
zen en schilderen. Binnenkort start 
een korte cursus kunstgeschiedenis. 
Wilt u lid worden of meer informatie? 
www.pvge-nuenen.nl

Runningteam Laarbeek        
zet zich in voor de Roparun
Team 56: Runningteam Laarbeek uit Lieshout zet zich in voor de Roparun. 
Zij gaan op 7 juni van start in Hamburg en lopen, in estafette, in twee da-
gen naar Rotterdam. In de aanloop naar de Roparun zamelen de teams zo-
veel mogelijk geld in. De opbrengst van de Roparun gaat naar goede doe-
len die zich richten op palliatieve zorg voor mensen met kanker.

In de aanloop naar de Roparun zame-
len de teams zoveel mogelijk geld in. 
Ze organiseren allerlei acties, zoals 
het wassen van auto's, het houden van 
collectes en het zoeken naar sponsors. 

Ook verkopen de leden van een team 
Roparun-loten waarvan de opbrengst 
ten goede komt aan het doel. "Ik hoop 
dat ook de inwoners van Lieshout en 
omgeving hun Roparunteam onder-
steunen. 

Mensen die een bepaald team willen 
ondersteunen, kunnen dit team mid-
dels het teamnummer opzoeken op 
www.roparun.nl en hun donatie aan-

Start Europese Campagne PvdA
Op 3 mei startte de PvdA de Europese campagne in Eindhoven. De PvdA Nue-
nen was er bij en voert de komende weken campagne op weg naar een sterker 
en socialer Europa.
De PvdA staat voor een Europa dat 
banen schept door naast een begro-
tingsnorm een werkloosheidsnorm 
van 5 procent tot uitgangspunt te ne-
men. Daardoor is herstel van de eco-
nomie mogelijk terwijl mensen hun 
baan behouden. 
De PvdA werkt aan een Europa dat 
uitbuiting en oneerlijke concurrentie 
stopt door te staan voor gelijk loon 
voor gelijk werk en bescherming van 
werknemers. Daarbij wil de PvdA 
naar een relatief minimumloon, dat 
wil zeggen dat de minimumlonen 
worden gekoppeld aan de welvaart 
van een land. Heel belangrijk in ver-
band met de problemen rond de ver-
dringing van werk als gevolg van de 
arbeidsmigratie.

cratische fractie in het Europees Par-
lement, voor de Wiardi Beckman 
Stichting en maakte deel uit van de 
Europa Denktank. Zij heeft grote ken-
nis op het gebied van internationale 
betrekkingen. 
De vierde kandidaat, Michiel Emmel-
kamp, studeerde sociologie, was voor-
zitter van de Jonge Socialisten en vi-
ce-voorzitter van de PvdA Gronin-
gen, werkte bij de Wiardi Beckman 
Stichting, bij het Center for American 
Progress en in de jeugdzorg. Op plaats 
5 van de kandidatenlijst staat Paul 
Sneijder, voormalig Europa-corres-
pondent van de NOS. Hij woont al ja-
ren in Brussel en weet als geen ander 
hoe het in Brussel werkt om dingen 
voor elkaar te krijgen. Kandidaten die 
zich met kennis van zaken voor 100% 
voor een socialer en sterker Europa 
zullen inzetten.

De landelijke en lokale politiek onder-
steunt de Europese campagne.

De PvdA staat ook voor banken die 
weer werken voor spaarders en kre-
diet verlenen aan het midden- en 
kleinbedrijf.

Europa is opgericht om te voorkomen 
dat scherpe tegenstellingen tussen 
landen en volken ontstaan. De PvdA 
staat voor een Europa van verdraag-
zaamheid.

De PvdA heeft sterke kandidaten voor 
het Europese Parlement. lijsttrekker 
Paul Tang, econoom, was onder meer 
financieel woordvoerder voor de Pv-
dA in de Tweede Kamer; Agnes Jon-
gerius op 2 was jarenlang voorzitter 
van de FNV; Kati Piri, de kandidaat op 
plaats 3, werkte voor de sociaaldemo-

geven", zegt Van der Velde, voorzitter 
Stichting Roparun Palliatieve Zorg.

De Roparun is ontstaan in 1992 en is 
een estafetteloop van meer dan 500 
kilometer van Parijs en Hamburg naar 
Rotterdam. Ruim 8000 lopers, fiet-
sers, chauffeurs en verzorgers zame-
len met deze sportieve prestatie geld 
in voor mensen met kanker. Zaterdag 
7 juni start in Parijs en Hamburg de 
23e editie van de Roparun. Op 9 juni 
finishen de teams op de Coolsingel in 
Rotterdam.

Vorig jaar bracht de Roparun ruim 5,5 
miljoen euro op. Ruim 100 goede doe-

len hebben we weer kunnen onder-
steunen die helpen ons motto waar te 
maken: “Leven toevoegen aan de da-
gen, waar vaak geen dagen meer kun-
nen worden toegevoegd aan het le-
ven."

Er is de afgelopen weken druk ver-
bouwd en ingericht om de ontmoe-
tingsruimte beneden en de keuken in 
orde te maken. Buiten is een jeu-de-
boule baan aangelegd. Op 13 juni 
vindt er van 14.30 tot 17.00 uur een 
‘housewarming’ plaats, waarvoor alle 
leden van harte zijn uitgenodigd. Het 
adres is: Mantelmeeuwlaan 12, Nue-
nen.

De PVGE is oorspronkelijk de Philips 
Vereniging van Gepensioneerden in 
Eindhoven. Inmiddels hebben zich 
ook veel niet-Philips medewerkers en 
gepensioneerden bij de vereniging 
aangesloten. Er zijn acht afdelingen of 
‘kringen’ in Valkenswaard (inclusief 
Aalst-Waalre), Best, Eindhoven, 
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Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Kunt u ook zo genieten van het voorjaar, het frisse groen en de jonge dieren? Toch 
valt me op dat er zo weinig aandacht is voor de rustpauze voor de vogels tijdens 
het broedseizoen. 

Wat me dit jaar op viel is dat bijv. de gemeente gewoon de onderbegroeiing verwij-
dert in de maand april. Vanwege het warme voorjaar een behoorlijke verstoring 
voor de vroege vogels. Nu ben ik geen "doorgedraaide geiten wollen sokken voge-
laar", zoals eerder door een van onze gemeenteraadsleden eens gesteld werd maar 
wie besteedt hier nu aandacht aan? Weghalen van ondervegetatie betekent rond-
uit vernietiging van een ecosysteem i.p.v. "dat het zo fijn is dat alle vogels weer zo 
vrij kunnen vliegen zonder last te hebben van het struikgewas". 

Maar niet alleen de gemeente is zich niet bewust van verstoring. Zo zat ik onlangs 
lekker te genieten van het mooie, weer vrij gelegde ven in de bossen van Stiphout, 
toen de rust verstoord werd. Een aanstormende loslopende hond vloog het ven in 
en zat minuten lang achter twee vrouwtjes wilde eenden aan, die kort daarvoor 
nog zaten te broeden in de vegetatie. De naam van de hond, die zo'n dertig keer 
geroepen werd door de eigenaar, zal ik niet snel vergeten "Megan" Maar van "Mee 
gaan" was geen sprake.
Het duurde lang voordat de rust en de eenden waren teruggekeerd. Als honden-
liefhebber wil ik vragen misschien een beetje rekening te houden met de rustpauze 
tijdens het broedseizoen , dat kan toch geen kwaad toch?

Ter inf o: 
Vogelbescherming: Wettelijke bescherming
"Alle broedende inheemse vogels en hun nesten zijn wettelijk beschermd. De Flora- 
en faunawet regelt onder meer de bescherming van vogels in het broedseizoen: het 
verstoren van broedende vogels en jongen, of het vernielen van nesten en eieren is 
verboden."

Broedseizoen
"Voor het broedseizoen geldt geen vaste periode. Het verschilt namelijk per soort. 
Sommige vogelsoorten, zoals de blauwe reiger en de bosuil, beginnen al in febru-
ari te broeden en bepaalde (zang) vogels broeden nog in augustus. Veel vogelsoor-
ten broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 juli. Moerasvogels en andere water-
vogels broeden meestal tussen 1 april en 15 augustus."

"Een stille genieter"
S. Swinkels

D66: Sterk Nederland en sterk Europa
De redactie van dit blad biedt iedere week politieke partijen de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Het artikel van D66.
De Europese Unie is in crisis. Neder-
land kan drie dingen doen: Weglopen 
voor Europa, doorgaan met pappen 
en nathouden of Europa aanpakken 
en verbeteren. Voor D66 is het helder. 
Europa is voor ons vrede, veiligheid 
en welvaart. In die volgorde. Wij zeg-
gen Europa JA!

Voor D66 is de EU veel meer dan een 
economisch samenwerkingsverband 
of handelsakkoord. Wij zijn ervan 
overtuigd dat Europa onmisbaar is 
voor een welvarende toekomst. In een 
wereld waarin continenten in plaats 
van staten de dienst uitmaken en uit-
dagingen zoals veiligheid, milieu en 
immigratie landsgrenzen overschrij-
den, is het cruciaal dat Europa samen-
werkt. Europese integratie is een 
waarborg voor vrede. En voor een 
land als Nederland is Europa een zege. 
Geen land is voor zijn veiligheid, zijn 
politieke gewicht in de wereld en zijn 
economische welvaart zo afhankelijk 
van een goede Europese samenwer-
king.

De crisis laat zien dat de EU nog verre 
van volmaakt is. D66 wil Europa ver-
beteren, krachtiger maken. Door 
noodzakelijke stappen te zetten naar 
een democratischer, beter bestuur-
baar en slagvaardiger federaal Europa. 
Door te kiezen voor de euro en te 
doen wat nodig is om haar te handha-
ven. Door de haperende groeimotor 
van de interne markt weer op gang te 
brengen.

Wij willen een Europa dat wordt gere-
geerd door de mensen zelf, niet door 
banken, financiële markten of naam-
loze bureaucratieën. 
Stem daarom op 22 mei voor Europa 
D66, lijst 5.

Uit d’n hoek…

Europeeër

Zondag was er een interessant gesprek op tv bij Buitenhof tussen schrijver 
Arnon Grunberg en voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy. Ik 
vond Van Rompuy erg sterk. Beschaafd en inhoudelijk goed.
 Hij bracht een mooie nuancering aan tussen het geogra� sche begrip 
Europeaan en het meer culturele Europeeër. Hij benadrukte het succes van Eu-
ropa: een lange periode zonder oorlog en con� icten. Economische voorspoed 
is een niet te onderschatten pijler van vrede. Europa zou meer en beter moeten 
worden uitgedragen. Mensen geven snel de schuld aan de overheid. Of dat nu 
de gemeente is, het Rijk of Brussel. Al valt daar genoeg te verbeteren.
 En Van Rompuy bracht de gelaagde identiteit nog ter sprake. Zo ben ik 
Nuenenaar (waarbinnen ook nog verschillen zijn) Brabander, Nederlander en 
Europeaan. Of beter, Europeeër. Ik ben een Europese Brabander.

Edwin Coolen

Verstuurd vanaf mijn iPad

Schürzenjägerzeit 
Elwien Bibbe

Eigenlijk had ik ook nog even naar Venlo gemoeten, want in de Dirndl van mijn 
jongste dochter kom ik niet. Onze omvang is op verschillende plaatsen heel ver-
schillend. In Venlo is een winkel met volop keus. Dus zat ik op zaterdagavond 
gewoon in mijn spijkerbroek tussen al die Dirndls en Lederhosen op het Bierfest 
in de tent achter de Collse Hoeve.
Er schijnt een hele filosofie achter de Dirndl te zitten vertelt iemand mij, terwijl 
de Nünentaler Schürzenjäger er op het podium een lekker feestje van maken. Zit 
de strik van de schort links, dan is de betreffende dame getrouwd. Zit de strik 
rechts dan is de dame vrijgezellin. En naarmate de avond vordert, wil die strik 
nog wel eens verschuiven. En dat maakt het jurkje meteen ook heel geschikt voor 
Carnaval. En snap ik ook waarom de Nünentaler Schürzenjäger al meer dan 25 
jaar op het podium staan. Da iss ja immer Megastimmung!
Sommige Bierfestbezoeksters hebben de strik op de rug! Dat betekent niet dat de 
betreffende dame eigenlijk een baard heeft, maar dat het hier een weduwe be-
treft. (dat heb ik van Wiki) Maar ik geloof niet dat er zoveel weduwes waren. De 
strik op de voorkant duidt erop dat de dame maagd is. ( ook van Wiki) Maar daar 
heb ik verder niet op gelet.
Ik was dus gewoon in mijn spijkerbroek, dronk bier uit een grote pul en dat was 
van de ene kant een goed, maar van de andere kant misschien ook weer geen 
goed idee. Alles voor het goede doel: de actie Alpe Dhuzes of te wel het KWF van 
Nuenen fietst www.methartenwiel. 

Uitzendingen LON-TV 
Vanaf zondag 18 mei in de uitzending van LON-TV:
• Geocoaching, een avontuurlijk spel voor GPS-gebruikers. De Nuenense 

geocoaching-winkel bestaat vijf jaar en is een begrip in de regio.
• Kiwanis-actie: Jongeren voor kunst. De opbrengst van de kunstwerken is 

feestelijk overhandigd aan de LEV-groep, tijdens de tentoonstelling bij 
John Geven Studio’s.

• Het Klooster presenteert het nieuwe theaterseizoen. Verschillende ar-
tiesten verzorgden op 13 mei een mini-optreden, waarna de kaartver-
koop voor seizoen 2014 – 2015 van start is gegaan.

• Biografie van een dorp, aflevering 10 van de Beekstraat. 

Dit programma wordt dagelijks uitgezonden om 11, 14, 17, 19, 21 en 23 
uur. Ook is de uitzending te volgen via de livestream. Deze vindt u op 
www.omroepnuenen.nl. Op de site hebt u ook de mogelijkheid oude 
filmpjes terug te kijken.
Raadsvergadering:
De raadsvergadering van dinsdag 20 mei kunt u rechtstreeks bekijken. 
Aanvang van de uitzending is 19.30 uur. 
Hebt u een idee of een tip voor een reportage? 
Wij horen graag van u! Onze studio in Het Klooster is dagelijks geopend 
van 10 tot 12 uur. Loopt u gerust even binnen. Of stuur een e-mail naar: 
tv@omroepnuenen.nl

Music Kids: 
gratis muziekles voor kinderen!
De inschrijving voor het nieuwe cursusjaar van Music Kids is weer geopend. 
Music Kids biedt kinderen van groep 4, 5 en 6 de mogelijkheid om een jaar 
lang in groepsverband kennis te maken met muziek, zonder direct te hoe-
ven kiezen voor een instrument. Gedurende dit oriëntatiejaar wordt er spe-
lenderwijs de beginselen van muziek bijgebracht en maken de kinderen 
kennis met verschillende instrumenten en met twirlen.
Zondag 28 september het nieuwe cur-
susjaar en vindt de eerste kennisma-
king plaats. Vervolgens  wordt er op 
dinsdagen van 18.30-19.15 uur in 
groepsverband muziekles gegeven in 
basisschool De Mijlpaal. Het eerste 
half jaar staat in teken van algemene 
muzikale vorming. De Music Kids 
gaan aan de slag met thema’s als dyna-
miek, ritme en toonhoogte. In het 
tweede half jaar krijgen de kinderen in 
2 blokken van 5 weken les op een in-
strument naar keuze. Gedurende het 
hele jaar Music Kids mogen de kinde-
ren gratis meedoen aan alle vereni-
gingsactiviteiten van Showkorps O&V 

Nuenen. Na dit jaar kan uw kind kie-
zen om lid te worden van het show-
korps of om op een andere manier 
verder te gaan met muziek: er is geen 
lidmaatschapsverplichting. 

Voorjaarsconcert Klooster

Gildenbondsharmonie Boxtel en Philips Harmonie

IVN-wandelingen Laarbeek
Zondag 18 mei is er onder leiding van IVN-gidsen van 14.00 uur tot 16.00 uur 
een poelenwandeling voor ouders en kinderen. Deze wandeling in De Beemd 
begint vanaf de parkeerplaats bij het IVN-gebouw in Aarle-Rixtel, aan de zijweg 
van de Beekseweg bij de volkstuinen. Onlangs is hier in het kader van NL Doet 
een blote voetenpad aangelegd. Ook nieuw, maar niet helemaal af, is de insecten-
wand met varenmuur in het populierenbosje voor het clubhuis. Twee weken te-
rug is in het gebied nog een alpenwatersalamander opgevist.  Laarzen worden 
aanbevolen.
Op maandag 19 mei start er vanaf het gemeentehuis in Beek en Donk een wan-
deling door de groene long. Deze is van 17.00 uur tot 19.00 uur. Opgeven hier-
voor kan via de site www.vogelweek.nl.

Het doel van Music Kids is kinderen in 
groepsverband te laten ontdekken wat 
zij leuk vinden aan muziek. Het is een 
leuke en leerzame vrijetijdsbesteding 
waarbij kinderen kunnen ervaren hoe 
leuk het kan zijn om samen muziek te 
maken. 

Wilt u uw kind aanmelden? Stuur dan 
voor 18 juli een e-mail naar music-
kids@live.nl met daarin de naam van 
uw kind, geboortedatum, telefoon-
nummer en e-mailadres. Ook voor 
vragen of meer informatie kunt u mai-
len naar bovenstaand e-mailadres. 
Music Kids is een initiatief van Show-
korps O&V | Nuenen. 

Cilissen, tevens dirigent van de Ko-
ninklijke Muziekkapel van de Belgische 
Luchtmacht. Zaterdag 17 mei, aanvang 
20.15 uur. Kaarten à € 12,- inclusief 
pauzeconsumptie. Kinderen t/m 12 
jaar € 5,-. Via Theater Het Klooster Nu-
enen, www.hetklooster.org. Meer in-
formatie: www.philipsharmonie.nl.

Op zaterdag 17 mei geven Gilden-
bondsharmonie Boxtel en de Philips 
Harmonie een voorjaarsconcert in het 
Klooster in Nuenen. Boxtel speelt on-
der andere werken van Wagenaar en de 
Belgische componist Strens en staat bij 
deze gelegenheid onder leiding van 
Paul van Gils die met het orkest op 1 

juni aanstaande het eindexamen HA-
FA-directie gaat afleggen. Saxofonist 
Bas Lodewijks zal als solist optreden in 
Scaramouche van Milhaud. De Philips 
Harmonie speelt onder meer Respighi, 
Glinka, Melillo en Williams. Deze har-
monie staat sinds april 2008 onder lei-
ding van de Belgische dirigent Matty 

Eerste biologische 
markt in 
Brandevoort druk 
bezocht
Het is vrijdagmiddag 9 mei, de eer-
ste biologische markt in Brande-
voort wordt geopend door wethou-
der Van Mierlo van Economische 
Zaken en Ton Bax, voorzitter van 
de winkeliersvereniging. “Met dit 
initiatief komen we tegemoet aan 
de wensen en suggesties van onder-
nemers. Indien succesvol, wordt de 
pilot van een jaar omgezet naar een 
vaste biologische markt."

De markt is net een half uur open en 
voor de kramen staan al rijen klanten. 
Niet alleen uit de wijk maar ook uit 
Helmond en omgeving. “Tot nu wa-
ren er in de omgeving weinig bio-
markten. De producten hebben een 
lekkere smaak en het assortiment is 
anders dan in de supermarkt”, vertelt 
een klant.

Een andere bezoeker komt niet speci-
fiek voor het biologische, maar wel 
voor de markt. “De producten zijn 
lekker vers”, aldus mevrouw Bakers, 
“wel mag de markt groter. Ik mis bij-
voorbeeld de bakker”. Binnenkort 
wordt ze op haar wenken bedient. 
Hans Sanders, een van de stand-
plaatshouders met wijn en delicates-
sen, vertelt dat ze in vergaand gesprek 
zijn met een eco bakker. Ook Vanhet-
land.nl met groenten en fruit, de 
boerderij De Blije Big met vlees en 
eieren en De Saanenhof met geiten- 
en koeienkaas nemen deel. Door de 
markthal is het een markt zoals vroe-
ger. Denk maar aan de visafslag, die 
vond ook altijd onder een markthal 
plaats. De winkeliersvereniging Bran-
devoort is blij met de komst van de 
markt. Het is een aanvulling voor het 
centrum en trekt ook  bezoekers van 
buiten de wijk. 

De biologische markt is elke vrijdag-
middag van 14.00 tot 18.00 uur te 
vinden onder de markthal in winkel-
centrum Brandevoort, Helmond.
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‘We slapen bij de tijgers!’
Dat was de oplossing van een puzzel tijdens het tweejaarlijkse survival-
weekend van Scouting Panta Rhei uit Nuenen.
Het thema van deze survivaltocht was 
de ElePhanta Safari. En dat was niet 
zomaar gekozen. Bij het vertrek ’s 
morgens kon niemand vermoeden dat 
ze ’s avonds oog in oog zouden staan 
met ijsberen, tijgers en leeuwen. Scou-
ting Panta Rhei had dit jaar namelijk 
het geluk om met de hele groep te mo-
gen overnachten in Dierenrijk. Het 
was helaas te slecht weer voor tenten 
maar Dierenrijk had genoeg mogelijk-
heden om een slaapzak uit te rollen en 
droog te slapen zoals de binnenspeel-
tuin.
Een survivaltocht is een echte scou-
tingactiviteit waarbij met kaart en 
kompas (en soms een GPS) iedereen 
de route moet vinden die vooraf was 
uitgezet. Onderdelen waren een foto-
tocht, een kruispuntenroute en de 
oversteek Hierbij moest de groep een 
klein riviertje volgen totdat ze niet 
verder konden. Met behulp van een 
paal is het iedereen gelukt om de over-
kant te halen. Sommigen met natte 
voeten. Enkele kilometers verder was 
er bij het Eindhovens kanaal de grote 
oversteek. Via het klaarliggende vlot 
en met peddels werd het kanaal over-

gestoken. In het midden van het ka-
naal hing het laatste deel van de route 
aan een touw. Dat moest ondertussen 
nog even opgepikt worden. Iedereen is 
aan de ander kant gekomen, dit keer 
zonder nat te worden. De jongste deel-
nemer was 5 jaar oud.
Niet iedereen heeft dus bij de tijgers 
kunnen slapen  maar wel veel van de 
dieren in het donker kunnen bewon-
deren. En een smokkelspel in het don-
ker is toch net iets anders met allemaal 
vreemde dierengeluiden. Een unieke 
ervaring voor de jeugd van Scouting 
Panta Rhei dankzij Dierenrijk.

Europa heeft uw stem nodig
Wie denkt dat Nederland uit de Europese Unie kan treden of de uit de euro 
kan stappen gelooft in sprookjes. Het point of no return zijn we allang voor-
bij en dat is ook helemaal niet erg. De rijkdom en welvaart van ons land (we 
behoren tot de allerrijkste landen in de wereld) zijn immers voor een 
belangrijk deel te danken aan de mogelijkheden die Europa heeft geboden. 
Het CDA is er van overtuigd dat door-
gaan met het project Europa noodza-
kelijk is om ook in de toekomst die 
welvaart te kunnen behouden en ie-
dere inwoner van Europa daarin te la-
ten delen, ook Bulgaren, Grieken en 
Letten en Esten. Doorgaan met sa-
menwerken zorgt voor welvaart en 
betere leefomstandigheden voor velen 
en dat is een voorwaarde voor blijven-
de vrede op dit continent. Op termijn 
wordt iedereen er beter van.

Om de richting van het project te kun-
nen sturen is een krachtig Europees 
parlement noodzakelijk. Kritisch 
meesturend, maar wel sturend vanuit 
de overtuiging dat iedereen bij Europa 
gebaat is. Het CDA zal in Brussel, in 
Straatsburg en in Den Haag, samen 
met christendemocratische partijen 
uit andere landen werken aan voor-
stellen die g oed zijn voor inwoners 

van Europa en dus ook die van Neder-
land. En het CDA zal samen met 
christendemocratische partijen uit 
andere landen zich verzetten tegen 
voorstellen die teveel betuttelen of 
geen bijdrage leveren aan een beter 
Europa.

Het CDA wil blijven zorgen voor een 
krachtige, positieve en kritische stem 
in het parlement.  Ga als kiezer niet 
met de rug naar Europa staan meer 
kies voor het Europa zoals het CDA 
dat voor ogen heeft. En kies dan bij 
voorkeur voor de Brabantse CDA 
kandidaat, Lambert van Nistelrooij. 
Stem lijst 1, nummer 7.
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Klassiek in Nuenen - Art in 
Listening concert in Het Klooster
Op zondag 18 mei vindt het laatste concert van theaterseizoen 2013-2014 
plaats. Het seizoen wordt afgesloten door jonge talentvolle musici, die net 
hun opleiding hebben voltooid aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. 
Tijdens dit unieke Laureatenconcert kunt u luisteren naar muziek op topni-
veau met werken voor cello, dwarsfl uit, klarinet en zang. Het concert start 
om 11.00 uur en eindigt om 12.30 uur. 
De Art in Listening concerten worden 
georganiseerd door de ‘School voor 
Praktische Filosofie en Spiritualiteit’ 
in Eindhoven om haar cursisten de ge-
legenheid te geven het geleerde in 
praktijk te brengen. De cursisten zor-
gen voor alle werkzaamheden rondom 
de organisatie vooraf en tijdens het 
concert zelf. Bovendien is het doel om 
de jonge musici een platform en podi-
um te bieden, om hun talent te delen 
met het publiek en ervaring op te doen 
voor hun verdere muziekcarrière. 

Als we nog kind zijn, is het gemakke-
lijk om zomaar te ‘zijn’. Maar naarmate 
we opgroeien en beginnen te leren, 
schijnt de eenvoud van die innerlijke 
vreugde en spontaniteit te verbleken. 
De school wil met de Art in Listening 
concerten die eenvoud en vreugde te-
rugbrengen, zowel voor de jonge mu-
sici als voor het publiek. Om ons als 
herboren te voelen en te genieten van 
(de kunst van) het leven zelf.
Het woord ‘filosofie’ is ontstaan uit de 
woorden Philos = liefde en Sophia = 
wijsheid en betekent letterlijk: liefde 
voor de wijsheid. Het is een zoektocht 

naar het wezen van alle dingen en van 
het leven zelf. Er zijn boeken over vol 
geschreven, maar de essentie ligt in de 
dagelijkse praktijk en in de eenvoud. 
Iedereen heeft filosofie zelf in huis. Je 
eigen beleving en ervaring zijn de be-
langrijkste leerstof. De school leert je 
om op een spirituele manier met beide 
benen op de grond te staan en biedt 
een inspirerende, doelgerichte zoek-
tocht naar inzicht en zelfkennis. De 
belangrijkste bron van kennis en wijs-
heid ben je uiteindelijk zélf. Spirituali-
teit kun je zien als het vermogen om 
dieper achter de dingen te kijken naar 
de essentie ervan.

Kaarten voor het Laureatenconcert op 
18 mei kunt u reserveren via: Theater 
Het Klooster 040-2843181 of www.
hetklooster.org. Kosten: € 9,50 per 
persoon inclusief koffie of thee vooraf. 
Kinderen tot 12 jaar 50% korting. Jon-
geren met een Kunst-Kwartier pas 
gratis, mits onder begeleiding.

Er zijn diverse arrangementen 
mogelijk:
een koffieconcert en een lunch bij Au-
berge Vincent samen voor € 24,- per 
persoon, te boeken en af te rekenen bij 
Het Klooster.
Speciaal arrangement: bestaande uit 
een koffieconcert, lunch, een bezoek 
aan het Van Gogh museum ‘Vincen-
tre’ en een rondleiding met gids langs 
Van Gogh locaties, voor € 34,50 p.p. 
Zie ‘arrangementen’ op de website: 
www.vangoghvillagenuenen.nl
De Art in Listening concerten zijn in 
het theaterseizoen 2014-2015 gepland 
op de volgende zondagen: 19 oktober 
en in 2015: 18 januari, 22 maart, 10 
mei. www.praktischefilosofie.nl, www.
artinlistening.nl

Wandelingen IVN Laarbeek
Op 11 mei is er een voorjaarswandeling naar het landschap van de Esperloop en de 
Grotelse Heide. De start van deze wandeling is om 10.00 uur op de parkeerplaats langs 
Grotels Hof te Bakel en duurt tot 12.00 uur.
Op maandagavond 19 mei is er een wandeling in het kader van de Nationale Vogel-
week  in het natuurgebied de Groene Long van Beek en Donk. Start is om 19.00 uur bij 
de hoofdingang van het gemeentehuis van Laarbeek, Koppelstraat 37, Beek en Donk. 
De wandeling eindigt rond 21.00 uur. Opgeven kan via de site www.vogelweek.nl.

En nu vooruit. www.D66nuenen.nl

STERK NEDERLAND
STERK EUROPA
www.D66.nl Lijst 5
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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

Hoi Cis, Nou ik van echte 
knuffeldieren en Luuk 

houdt erg van stoere en 
wilde dieren, leuk hè? 

Doei…

Cis Adriaans 6 jaar
School: De Nieuwe Linde in Nuenen, groep 2

Van welke dieren houden jullie?

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.

‘Luuk en Saar bezoeken   
het Vincentre.
Deel 4.1

Hallo Lindekids, leuk dat jullie onze avonturen weer willen 
volgen in Rond de Linde.
Hebben jullie vorige week ons bezoek aan het Weverkes-
hof gelezen? Cool hè?

Nou deze week hebben 
we jullie weer iets heel 
leuks te vertellen hoor!
Zoals jullie misschien 
nog weten, zijn we 
naar Nuenen gekomen 
door het kleine briefje 
met de tekening van 
de vijf mensen en de 

zonnebloemen die geschilderd 
waren door Vincent van Gogh.
Veel mensen die hier wonen we-
ten veel te vertellen over deze 
beroemde schilder, maar wij kin-
deren weten nog niet zoveel van 
hem of jij wel? Nee? 
Nou, dan zullen we snel eens 
iets over hem vertellen, luister maar eens goed! En wil je de 
foto’s zien die we gemaakt hebben in het Vincentre? Kom dan 
nemen we je mee op ontdekkingreis in het museum dat gaat 
over het leven van Vincent van Gogh die leefde in  jullie dorp 
wel heel, heel lang gelden. Het begon allemaal in het jaar 1853.
O, ik zie dat oma Nel online komt ! Lees je met ons mee op 
www.luukensaar.nu ?

Dus snel kijken maar :  
“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”

Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 4.2

Komend seizoen een veelzijdig 
theaterprogramma in Het Klooster
Ruim vijfhonderd theaterliefhebbers hebben de presentatie van het program-
ma van het nieuwe theaterseizoen meegemaakt. Zij zagen afgelopen dinsdag 
als eerste wat Het Klooster in het nieuwe seizoen allemaal te bieden heeft. Een 
aantal artiesten zorgde voor live previews. Brokstukken en Max van den Burg 
toonde een voorproefje van hun cabaretkwaliteiten, LOS liet hun muzikale 
kunsten zien en verder werd er ook nog genoten van de muziek van Hermita-
ge. Christel de Laat, bekend van Omroep Brabant, deed de presentatie.

Komend seizoen zijn ook wat ‘grote 
namen ’te zien in Het Klooster. Zo zijn 
de nieuwste voorstellingen van Huub 
Stapel, Roué Verveer, Angela Groot-
huizen en de try-outs van Percossa, 
Van der Laan & Woe en Richard Groe-
nendijk in Nuenen te zien. Daarnaast 
zullen oude bekenden van Theater 
Het Klooster, zoals Gerard van Maas-
akkers, Mark van de Veerdonk en Ka-
rin Bruers ook komend jaar weer zor-
gen voor uitverkochte zalen. Ook zijn 
er weer voorstellingen voor de jongere 
én oudere kinderen. Zo komen Jo-
chem van Gelder en Ron Bons met 
een voorstelling voor kinderen en hun 
opa’s en oma’s, ‘Verboden voor Ou-
ders’ en is de familiemusical ‘Jungle-
Book’ hier in het Nuenense theater te 
zien.
Nieuw is de oudejaarsconference op 
zondag 21 december. En die is in han-
den van niemand minder dan ‘De 
mannen van Petazzie!’ Op toneelge-

bied zijn er de voorstellingen ‘Agnes 
van God’ met Noortje Herlaar (be-
kend van Mary Poppins), Eva van de 

Muziek op de Weverkeshof
Op zondagmiddag 18 mei geeft Daddy’s Hobby Jazzband een optreden in Dorps-
boerderij Weverkeshof in Nuenen. De band bestaat dit jaar 40 jaar en is inmid-
dels al wel Grand-Daddy’s Hobby Jazzband geworden. Het repertoire bestaat uit 
toegankelijke en herkenbare jazz van onder andere Errol Garner, Duke Ellington, 
George Gerswin, Richard Rodgers en Irving Berlin. De huidige bezetting van 
Daddy’s hobby jazzband: Nico Schot op piano; slagwerk Ben Schneiders; bas Ge-
rard van Winkel, alt/sopraan sax Rob Spits, klarinet/tenor sax Wim Costongs, 
trombone/zang Peter Schoute, zangeres Minque von Reth.
Het optreden begint om 14.00 uur, toegang vrij. Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Hugo van Berckellaan 5 in Nuenen.

Wijdeven (Desie van ‘Dunya & Desie’) 
en Willeke van Ammelrooy en ‘De 
Verleiding van een Moordwijf ’ met 
Camilla Siegertsz, Sanne Vogel en 
Nienke Römer. 

Kaarten zijn vanaf zaterdag 17 mei tot 
1 september te bestellen via www.het-
klooster.org Dan zal ook de nieuwe 
theaterbrochure te downloaden zijn 
via de website. Via de bestellijst in de 
brochure zijn ook kaarten te bestellen. 
De brochures worden niet meer huis 
aan huis verspreid. Vanaf 1 september 
kunnen de kaarten tussen 13.30 uur 
en 17.30 uur zowel telefonisch als per-
soonlijk bij de kaartverkoopbalie gere-
serveerd worden. 

AdvocatuurTheo de Egel
Eens per drie weken schrijft Theo De Egel 
een prikkelende column over de turbulente 
wereld waar Nuenen ook deel van is.

De Zesentwintigste.

Amsterdam, Brussel en Nyabugombe
Mijn zusje zei haar kamer op, gaf een feestje en pakte haar rugzak. Nu rijd ik 
haar, samen met haar vriendje naar Schiphol. Vier maanden Tanzania. Alleen. 
Ze gaat werken in een klein ziekenhuisje. Daar waar de malariapatiënten con-
curreren met de Ebololijders. 
We rijden de posters voor de Europese verkiezingen voorbij. Op elke poster staat 
minstens één keer ‘nee’. Iedereen is voor méér Nederland. Het internationale sa-
menwerkingsverband heeft alleen bestaansrecht als wij er per direct beter van 
worden. Korte termijn en zelfcentralisering zijn in tijden van crisis de basis van 
samenwerken.
Terwijl ik knipoog naar mijn zusje, die nog even de hand van haar vriend vast-
houdt, denk ik aan de angst waar de posters op inspelen. De angst om beroofd te 
worden van identiteit.
De Unie zou onze identiteit verdrukken. Maar hoe dan? Rond vier mei komen alle 
verhalen van Anne Frank weer voorbij. Zij zat opgesloten, maar behield haar 
identiteit. Een meisje met dromen en ambities. Zelfs als je wordt vervolgd kan je, 
zij het achter een boekenkast, zijn wie je bent. Maar zodra de Polen, de Grieken en 
de Ieren bij ons aan tafel schuiven ‘ontnemen ze ons de identiteit’.
Vier maanden doktertje spelen bij de grens met Rwanda, daar zou ik nou onzeker 
van worden. Maar ze heeft vertrouwen. Ze weet wat ze kan, wat ze wil en waar-
om.
Als ze haar vriendje voor de laatste keer knuffelt stop ik snel een briefje in haar 
tas. Een korte zin, die ik hoorde toen ik in Afrika was. Ik bezocht een ontwikke-
lingsproject en werd welkom geheten met ‘I am because you are’. 
Mijn zusje appt me na de douane een vraagteken, maar ik denk dat ze het over 
vier maanden wel snapt. Je kan uren voor de spiegel staan, maar je zal jezelf 
steeds op dezelfde manier zien. Pas wanneer je jezelf ziet in de ogen van een ander 
ontstaat er een completer zelfbeeld. Alle zwarte gaten, blinde plekken en lege ho-

len van je identiteit worden plots gevuld.
Onze identiteit ligt niet in Brussel, onze 
identiteit ligt niet achter de dijken. Onze 
identiteit is waar dat samenkomt. 

Ik wens u veel onbekende mensen toe,
Theo de Egel.

30 Jaar  
“De Gerwense Dorpsmuzikanten”
Carat concert  
25 Mei
Dit jaar bestaat blaaskapel ”De Ger-
wense Dorpsmuzikanten” 30 jaar. Het 
orkest verzorgt een optreden op het 
Carat-paviljoen te Helmond op 25 mei 
tezamen met” Ons meezingkoor” uit 
Eindhoven. Ze brengen een mix van 
vrolijke meezingers en leuke Holland-
se hits. Het koor zal worden begeleid 
door het blaasorkest en een samenge-
steld combo. Het optreden begint om 
14.00 uur.
Later in dit jubileumjaar zal op 5 Ok-
tober nog een heerlijke muziekmid-
dag plaatsvinden met volop muziek, 
zang en natuurlijk een gezellige afslui-
ter. Dit zal zijn in D’n Heuvel te Ger-
wen, noteer dit alvast in uw agenda.

Sponsoractie 
Zorgboog
Op zondag 1 juni is er van 14.00 tot 
17.00 uur een sponsormiddag in de 
Hofkamer van Franciscushof te Lies-
hout. Iedereen kan die middag num-
mers kopen voor het Rad van Fortuin. 
Hiermee zijn 'klavertjes vier' en ande-
re prijzen winnen. Het draaien van het 
rad wordt afgewisseld met muziek van 
het Seniorenorkest van Harmonie St. 
Caecilia Lieshout.
Momenteel wordt Franciscushof, een 
woonzorglocatie van de Zorgboog in 
Lieshout, verbouwd. Na de verbou-
wing is er een nieuwe afdeling ‘klein-
schalig wonen’ voor dementerenden. 
Om het nieuwe kleinschalig wonen zo 
aangenaam mogelijk te maken, wil 
men een tuin aanleggen die helemaal 
is afgestemd op de cliënten die er gaan 
wonen. Wensen hierbij zijn o.a. fruit-
bomen, een groente/kruidentuintje 
en rustige plekjes in de tuin om onge-
stoord te zitten. Ook moeten er prik-
kels van de tuin uitgaan die de bele-
ving en verbeelding van de cliënten 
stimuleren, zoals een waterpartij of 
een kippenhok met ren.
De Zorgboog is gestart met de 'klaver-
tje 4' actie: Uw geluk - Ons geluk! De 
'klavertje 4' kweeksetjes worden te 
koop aangeboden voor € 5,- per stuk. 
Deze zijn ook te koop tijdens de inloop 
van de KBO en bij DIO-Mark, Bloe-
mend en Something Els in Lieshout.

Woningmarkt in beweging
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Woningmarkt in beweging
Taxeren, meer dan nattevingerwerk
In veel situaties in ons leven maken we een inschatting. Kunnen we dat kruis-
punt nog oversteken voor die groene aanstormende auto? Gaat uw leidinggev-
ende akkoord met dit voorstel? Gaat de tegenpartij dit aanbod accepteren? Soms 
is zo’n inschatting een regelrechte gok. Of we maken ‘m op basis van waarnemi-
ng met het ‘blote oog’ of helemaal op gevoel. Maar het kan ook dat er een zeer 
nauwkeurige berekening aan ten grondslag ligt. 
Een taxatie van onroerend goed is in feite een inschatting: wat is de woning 
waard? De werkelijke economische of financiële waarde van uw huis, uw bedrijf-
spand, uw winkel of uw stuk grond wordt uiteindelijk duidelijk als de transactie 
is afgerond. Maar de beëdigd taxateur kan een inschatting van de waarde zeker 
niet op basis van het spreekwoordelijke nattevingerwerk doen. 
Meer dan ooit is taxeren een werkveld geworden met sterke regelgeving, richtli-
jnen en validatie-instituten. Het verkrijgen van financiering is de meest 
voorkomende reden voor taxatie. Banken of andere geldverstrekkers willen 
weten wat de waarde van het (onder)pand is als er een hypotheek verstrekt moet 
worden. Maar ook aan- en verkoopbeslissingen en verzekeringen hangen vaak 
van de taxatierapporten af. En steeds vaker kijken anderen mee. Want hoe groter 
de financiële belangen, hoe meer zekerheden gewenst.
Daarom is taxeren inmiddels een echte en waardevolle specialisatie. Je kijkt nat-
uurlijk naar allerlei feitelijke zaken, zoals oppervlakte en inhoud van het getax-
eerde, maar ook naar de staat van onderhoud, de courantheid (ligt het goed in de 
markt) van het pand, de situatie van de omgeving, het bestemmingsplan, etc. 
Het leuke is natuurlijk dat geen huis of bedrijfspand en geen situatie helemaal 

gelijk is. En dat – uiteindelijk – ook het inschatten van 
voorkeuren of gevoelens een rol kan spelen. De één is gek 

op een hoekwoning, de ander ziet er alleen maar nadelen 
aan.
Daarom rijd ik met veel plezier door heel Zuid-Ned-
erland door om te taxeren, of het nu om een bedrijfs-

pand in Best, een woning in Nuenen of om een recre-
atiecomplex in Zeeland gaat. En neem ik graag deel 
aan kennisuitwisseling, bijvoorbeeld door het Taxatie 

Management Instituut. Zeker voor het commercieel 
vastgoed zijn er scherpe richtlijnen en regels voor de taxa-

tie van het onroerend en het vastleggen van de gegevens. 
Er wordt veel gewerkt met referentiegegevens en niet 

zelden passen we het ‘4 ogen-principe’ toe, met an-
dere woorden: een collega kijkt mee. Het maakt 
het werk er alleen maar uitdagender  op.



van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

Di. t/m Vr.:  10.00 - 18.00 uur

Vrijdagavond op afspraak

Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

GORDIJNEN

RAAMDECORATIES

BINNENZONWERING

SHUTTERS

HORREN

TAPIJTEN

VLOERKLEDEN

VINYL

LINOLEUM

PVC VLOEREN

GORDIJNEN

RAAMDECORATIES

BINNENZONWERING

SHUTTERS

HORREN

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

KINDERKLEDING MEGA ZOMER SALE !!
Maten 62 t/m 176 – duizenden stuks!

Alle kleding t/m 70% korting!

Merken:
Retour jeans, Pepe jeans, Gymp, O&G, Antony Morato,  
Petrol, Uncle Bill, Funky XS, Diesel,  Relaunch, Vingino, 

Blue System, Retou jeans, Quapi, Doerak, 717, Gei-
sha, Tommy Hilfi ger, Royal Rebel, Garcia en nog veel 

meer!!

WANNEER?
Zondag 25 mei van 10.00 uur t/m 16.00 uur.

Waar?
Spaarpot 20E

5667 KX GELDROP

Gratis parkeren, geen tassen toegestaan, 
enkel pin en contante betalingen.

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.
    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

ZONDAG
GEOPEND

van 
10.00-17.00 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!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vrijdags tot 21.00 open 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Goblet 
Jonge Jenever 1lt.€11,95 

Baileys Chocolat 
Irish cream  0,5lt.€17,25 

Rosanti Hugo  
Prosecco mix 0,7lt.€6,50 

Glen Talloch 
Scotch whisky 1lt.€14,95 

Afrika Klassiek,  
Witte of rode wijn 
Per stuk nu €5,95 
Acties geldig tot en met 5 juni 

    Kringloop Nuenen
Haalt alle nog bruikbare spullen, zoals witgoed, 

bruingoed, huishoudelijke materialen, enz. 
gratis bij u op.

De openingstijden van de kringloopwinkel zijn:
Woensdag en Vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur

en Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Op deze tijden kunt u uw spullen ook zelf brengen.

Berkenbos 8A, 
tel: 040-2839216 of 06-26893994

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

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

Geachte	  leden	  van	  de	  coöperatie	  OnsNet	  Nuenen	  ua.	  

Door	  het	  periodiek	  aftreden	  van	  een	  drie	   leden	  van	  de	   ledenraad	  van	  de	  coöperatie	  OnsNet	  Nuenen	  u.a.	  en	  het	  terugtrekken	  
van	  een	  ledenraadslid	  zijn	  er	  vier	  vacatures	  in	  de	  ledenraad	  ontstaan.	  

De	  statutaire	  procedure	  die	  tot	  het	  vervullen	  van	  deze	  vacatures	  moet	  leiden	  is	  als	  volgt:	  

1. De	  ledenraadsleden	  dienen	  te	  worden	  gekozen	  door	  de	  leden	  van	  de	  coöperatie	  OnsNet	  Nuenen	  ua.	  
2. De	  voordracht	  van	  kandidaten	  voor	  de	  ledenraad	  geschiedt	  door	  de	  ledenraad.	  

	  	  
De	  ledenraad	  draagt	  de	  volgende	  kandidaten	  voor:	  

- Bert	  Pols,	  Draviklaan	  8,	  5672	  BX	  Nuenen	  
- Hans	  Rikze,	  Eeuw	  Driessestraat	  2A,	  5674	  TN	  Nuenen	  
- Jack	  Adams,	  Gerwenseweg	  16A,	  5674	  SG	  Nuenen	  
Deze	  leden	  zijn	  periodiek	  aftredend	  en	  hebben	  zich	  herkiesbaar	  gesteld.	  

Bovendien	  draagt	  de	  ledenraad	  voor:	  
- Cees	  Meijvis,	  Van	  Lieshoutgaarde	  13,	  5673	  AH	  Nuenen	  

Deze	  kandidaat	  wordt	  voorgedragen	  voor	  de	  vacature	  die	  is	  ontstaan	  door	  het	  terugtreden	  van	  het	  ledenraadslid	  K.	  de	  Graaff.	  	  
	  

3. De	   voordracht	   van	   de	   ledenraad	   kan	   worden	   aangevuld	   met	   voordrachten	   door	   de	   leden	   van	   de	   coöperatie.	   Iedere	  
voordracht	  dient	  één	  naam	  te	  bevatten	  en	  moet	  door	  tenminste	  25	  leden	  ondertekend	  te	  zijn	  (de	  handtekening	  van	  de	  
voorgedragen	  kandidaat	  telt	  daarbij	  mee).	  De	  voordracht	  kan	  ook	  per	  brief	  geschieden.	  
Aanvullende	   voordrachten	   moeten	   uiterlijk	   1	   juli	   2014	   ontvangen	   zijn	   door	   Coöperatie	   OnsNet	   Nuenen	   u.a.,	   postbus	  
257,	  5670	  AG	  Nuenen.	  
	  	  

4. Ingeval	   aanvullende	   voordrachten	   worden	   ontvangen	   zullen	   alle	   leden	   van	   OnsNet	   Nuenen	   UA	   een	   brief	   ontvangen	  
waarin	  alle	  verkiesbare	  kandidaten	  worden	  genoemd,	  dus	  zowel	  de	  kandidaten	  van	  de	  ledenraad	  als	  de	  kandidaten	  die	  
door	  de	  leden	  voorgedragen	  zijn.	  Bij	  die	  brief	  bevindt	  zich	  een	  stemformulier.	  Ieder	  lid	  kan	  daarop	  maximaal	  4	  van	  de	  
vermelde	   kandidaten	   aankruisen.	   Als	   er	   echter	   geen	   aanvullende	   kandidaten	   worden	   voorgedragen	   en	   dus	   voor	   elke	  
vacature	   slechts	   één	   kandidaat	   beschikbaar	   is	   heeft	   stemmen	   geen	   zin	   en	   zult	   u	   dus	   ook	   geen	   brief	   met	   een	  
stemformulier	  ontvangen.	  De	  driekandidaten	  zullen	  dan	  automatisch	  lid	  van	  de	  ledenraad	  worden.	  
	  

5. 	  Wij	  verwachten	  de	  (nieuwe)	  ledenraadsleden	  bekend	  te	  kunnen	  maken	  in	  de	  maand	  september	  a.s..	  	  
	  
Profiel	  voor	  de	  ledenraadsleden	  van	  de	  coöperatie	  OnsNet	  UA	  

De	  ledenraadsleden	  dienen:	  

• Lid	  te	  zijn	  van	  Coöperatie	  Ons	  Net	  Nuenen	  U.A.	  
• Geïnformeerd	  te	  zijn	  over	  de	  wensen	  en	  opvattingen	  van	  gebruikers	  van	  het	  glasvezelnetwerk.	  	  
• Belangstelling	  te	  hebben	  voor	  maatschappelijke	  ontwikkelingen,	  in	  het	  bijzonder	  betreffende	  de	  producten	  en	  diensten	  

die	  aan	  de	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  Nuenen	  kunnen	  worden	  aangeboden	  door	  middel	  van	  glasvezeltechnologie.	  
• In	  staat	  te	  zijn	  om	  kennis	  en	  ervaring	  effectief	  te	  benutten	  voor	  hun	  rol	  als	  ledenraadslid	  
• In	  staat	  te	  zijn	  juiste	  en	  realistische	  conclusies	  te	  trekken.	  op	  basis	  van	  beschikbare	  informatie	  over:	  

- het	  glasvezelnetwerk	  en	  de	  exploitatie	  daarvan,	  	  
- de	  wensen	  en	  opvattingen	  van	  de	  leden	  van	  de	  coöperatie	  en	  	  
- bovenbedoelde	  ontwikkelingen	  

Zich	  in	  te	  zetten	  in	  het	  belang	  van	  het	  doel	  van	  OnsNet	  UA	  en	  informatie	  en	  kennis	  met	  anderen	  te	  delen	  
• Zich	  bewust	  te	  tonen	  van	  het	  feit	  dat	  het	  glasvezelnetwerk	  te	  Nuenen	  deel	  is	  van	  een	  groter	  geheel	  en	  hiermede	  bij	  hun	  

oordeelsvorming	  rekening	  te	  houden	  
• Af	  te	  treden	  dan	  wel	  niet	  toe	  te	  treden	  tot	  de	  ledenraad	  indien	  er	  sprake	  is	  van	  belangenverstrengeling.	  

	  
Ledenlijst	  

Een	   lijst	   van	   de	   leden	   van	   OnsNet	   Nuenen	   UA	   is	   op	   verzoek	   in	   te	   zien	   door	   contact	   op	   te	   nemen	   via	   de	   website	   van	   OnsNet	  
Nuenen	  (www.connuenen.nl)	  of	  schriftelijk	  via	  postbus	  257,	  5670	  AD	  Nuenen.	  

Namens	  de	  coöperatie,	  

Het	  bestuur	  

W.R.	  Ligtvoet,	  voorzitter,	  S.A.A.	  Prinsen,	  secretaris 
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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...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

Bernhardstraat 4, Nuenen
T 040 284 1550, www.vdstappen.nl   

Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

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-
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Volg ons ook op:

Maand mei
WSV-wandeling 

Woensdag 19.00 uur / Zondag 09.00 uur 
Parkeerplaats EMK Wettenseind te Nuenen

Donderdag 15 mei
09.30 uur Even aan tafel bij: 

Elly de Groof
Trefpunt-zaal Het Klooster

Donderdag 15 mei
19.00 tot 21.00 uur Voorinschrijving 

avondvierdaagse, 
Sportcomplex De Drietip

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

Zaterdag 17 mei
Vanaf 10.30 uur 

Treintje langs locaties Van Gogh
Diverse opstapplaatsen

Zaterdag 17 mei
13.00-17.00 uur Pleinfeest Archipel 

Gasterij Jo van Dijkhof
19.00 uur Tienerdisco Sparkz

Jongerenhuiskamer

Zaterdag 17 mei
20.00 uur Country Dance Party 

Dorpshuis Lieshout
20.15 uur Concert Gildenbondsharmonie 
Boxtel en Philips Harmonie Het Klooster

Zondag 18 mei
Vanaf 11.00 uur 

Treintje langs locaties Van Gogh
vanaf Vincentre

Zondag 18 mei 
59ste Ronde van Lieshout

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 
14.00-16.00 uur IVN- poelenwandeling 

 vanaf parkeerplaats IVN-gebouw in 
Aarle-Rixtel

Zondag 18 mei
14.00 uur Daddy’s Hobby Jazzband

Weverkeshof
14.30 uur Zingerij Dwarsgetuigd

Gasterij Jo van Dijkhof

Maandag 19 mei
19.30-20.30 uur gratis les zumba

De Enode, Eeuw Driessestraat 1, Nuenen

Maandag 19 mei
19.00 uur IVN wandelen in natuurgebied 

de Collse Zegge, 
per fiets vanaf Het Klooster

20 mei tot en met 23 mei
Wandelsportvereniging Nuenen 

Avondwandelvierdaagse
finish op de laatste avond in het Park

Dinsdag 20 mei
18.30 uur 1ste avond avondvierdaagse 

terrein H.S.C.N. Nuenen

21 mei tot en met 24 mei
Flessenactie Jongerenkoor Jocanto

Woensdag 21 mei
20.00 uur IVN (dia-)lezing over vlinders 

door bioloog Rini Kerstens
IVN-ruimte in Het Klooster

Woensdag 21 mei 
Benefietdiner www.methartenwiel.nl

Restaurant Olijf
14.00 uur KBO voorlichtingsbijeenkomst 

“Veilig thuis” de Raadszaal in Het Klooster

Donderdag 22 mei
13.00 tot 17.00 uur KBO muziekmiddag 3 

muziekgezelschappen Het Klooster
19.30 uur paranormale avond 

Café Koekoek, Lieshout

Donderdag 22 mei
20.00 uur Herinneringsconcert Caritas

‘Vier de mens, gedachten over het 
gedeelde leven’ 

H. Clemenskerk Nuenen

Vrijdag 23 mei
20.00-22.00 uur benefietavond 

Vincentre

Zaterdag 24 mei 
vanaf 13.30 uur Vriendinnendag

RKVV Nederwetten 
22.30 uur. Bedevaart naar den Bosch

Zondag 25 mei
 09.00 tot 16.30 uur Luikse Markt 

Floreffeplein in Lieshout
14.00 uur “Kleurige Zondag”, arkstreet

Het Klooster

Zondag 25 mei
14.00 uur De Gerwense Dorpsmuzikanten 

‘30 jaar’ Carat-paviljoen te Helmond 
14.30 uur DJ Eddy

Gasterij Jo van Dijkhof

Kerkberichten

Christian Science
“Stervelingen en onsterfelijken” is het 
thema van de dienst  die a.s. Zondag 
18 Mei  om 10.30 uur zal plaatsvinden. 
U wordt van harte uitgenodigd deze 
dienst mee te beleven. Locatie: Park-
straat 54 (congrescentrum BTB) www.
christianscience.nl

Eerste Communie
Op zondag 18 mei gaan kinderen 
van diverse Nuenense basisscholen 
hun Eerste Communie ontvangen in 
de Clemenskerk in Nuenen. Na een 
periode van voorbereiding in ge-
zinsvieringen en in kleine groepjes 
thuis is het dan eindelijk zover zijn: 
de Eerste Communie. 
 
Het thema, waar de kinderen dit jaar 
aan gewerkt hebben, is: ‘Een wereld 
van honderdduizend kleuren.’ In een 
kleurrijke viering zullen de kinderen 
de viering beleven door taken te ver-
delen en samen liedjes te zingen met 
het kinderkoor o.l.v. Christel de Brou-
wer. We hopen op een zonnige zon-
dag, waarbij het voor iedereen een 
groot feest zal zijn. 
Om 10.00 uur is de viering voor kinde-
ren van de Dassenburcht, Insp. Crijns-
school en de Nieuwe Linde; om 12.00 
uur is de viering voor kinderen van de 
Mijlpaal, de Wentelwiek en de Riet-
pluim. Komt u ook? U bent van harte 
welkom!

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 17 mei 18.30 uur: viering, 
panfluit, voorganger pastor S. Kuijpers.
Zondag 18 mei 10.00 uur: viering, Eer-
ste Communie, kinderkoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar, pastoraal 
werkers J. Deckers en P. Peters.
Zondag 18 mei 12.00 uur: viering, Eer-
ste Communie, kinderkoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar, pastoraal 
werkers J. Deckers en P. Peters.
Misintenties
Zaterdag 17  mei 18.30 uur: Pastoor 
Carel Swinkels (vanwege priesterwij-
ding); Mariet de Haas-van Breugel.
Zondag 18 mei 10.00 uur: Pastoor 
Carel Swinkels (vanwege priesterwij-
ding); Noud en Marie van Rooij-van 
de Kam; Driek en Cato Verhoeven-
Verberne.
Zondag 18 mei 12.00 uur: Pastoor 
Carel Swinkels (vanwege priesterwij-
ding); George Lie; Toon Hoeks en 
Sjaan Hoeks-Sanders.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Lara 
Hesen, Van Rijckevorsellaan 66, Sabi-
ne Bakx uit Eindhoven en Valente Fels, 
Hoge Tom 49. Wij wensen de families 
van harte proficiat en veel geluk.
In onze parochie is overleden Maud 
Mathyssen, Waterhoenhof 16. Wij 
wensen familie en vrienden veel troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 18 mei 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties 
Pastoor Freek Groot, namens de Voet-
balvereniging R.K.V.V. Nederwetten; 
Henk en Maria Sloots-Hurkx.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 18 mei 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pastor 
I. Gijsberts.

Misintenties
Thea Maas-Köhnen; Tiny Wouters-
Agten; Toon Jansen; Lena Saris-Swin-
kels; Wilhelmus Aalders en Joanna 
Vogels; Harrie en Jo Raaijmakers-Keij-
zers en Bertha Klomp.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 18 mei, De Regenboog 10.00 
uur. Voorganger ds. C. Crouwel. De 
collecte is voor het jeugdwerk van de 
PGN. Voor de kinderen van de basis-
school is er kindernevendienst. 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. Iedere dinsdag van 
16.00-17.30 uur is er gelegenheid de 
pastores van onze gemeente te spre-
ken.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.n

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007. 

De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.
Donderdag 15 mei. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Johannes Baptis-
ta de la Salle, belijder.
Vrijdag 16 mei. 07.15 uur H. Mis, H. 
Ubaldus, bisschop en belijder.
Zaterdag 17 mei. 08.30 uur H. Mis, H. 
Paschalis Baylon, belijder. 10.00 On-
derricht godsdienstlessen.
Zondag 18 mei. Let op: 08.30 uur ge-
zongen Hoogmis, 4de zondag na Pa-
sen.
Maandag 19 mei. Kloosterstilte. H. Pe-
trus Celestinus, paus en belijder; ge-
dachtenis van H. Pudentiana, maagd.
Dinsdag 20 mei 17.30 uur H. Lof met 
meibezinning in de Mariamaand. 
18.30 uur H. Mis, H. Bernardinus van 
Siena, belijder.
Woensdag 21 mei. 07.15 uur H. Mis.                      

Lezing over 
vlinders
IVN Nuenen organiseert op woensdag 
21 mei een (dia-)lezing over vlinders 
door bioloog Rini Kerstens. Hij zal 
spreken over vlinders als inspiratiebron 
voor kunstenaars en natuurliefhebbers 
maar ook over het ‘dubbelleven’ dat ze 
leiden via hun gedaan-teverwisseling.
Toegang is gratis, maximaal 50 perso-
nen. Aanvang: 20.00 uur, IVN-ruimte 
in Het Klooster te Nuenen. Informatie: 
040-2421423 of www.ivn.nl/nuenen. Flessenactie jongerenkoor Jocanto

 
Ook dit jaar prijkt de jaarlijkse traditionele Flessenactie weer op de evene-
mentenkalender van  Jongerenkoor Jocanto. De leden van het jongerenkoor 
struinen tussen 21 en 24 mei weer alle straten van Nuenen af op jacht naar 
de felbegeerde statiegeldflessen. Ze zijn te herkennen aan een blauw of rood 
T-shirt met logo. Met de opbrengst van de actie kan Jocanto weer een jaar 
lang haar uitvoeringen, activiteiten en apparatuur bekostigen.   
Op woensdag 21 mei, donderdag 22 
mei en vrijdag 23 mei bellen de leden 
van het jongerenkoor tussen 18.00 uur 
en 22.00 uur aan bij Nuenense voor-
deuren. Op zaterdag 24 mei trekken de 
jongeren zelfs de gehele dag uit om sta-
tiegeldflessen en kratten in te zamelen. 
Als op zaterdag alle Nuenense wijken 
gelopen zijn en er nog voldoende tijd 
over is, zet Jocanto de flessenjacht 
voort in Gerwen. Alle Nuenense huis-
houdens ontvangen een flyer over de 
actie in de brievenbus. Als donerende 
inwoners de flessen en/of kratten sa-
men met dit briefje bij de voordeur 
plaatsen, hoeven de leden van Jocanto 

zelfs niet eens aan te bellen. Mensen 
die tijdens de actieperiode niet thuis 
zijn, maar wel het koor financieel wen-
sen te steunen, kunnen hun gift over-
maken op IBAN-rekeningnummer 
NL87 RABO 0528 2177 12 t.n.v. Jonge-
renkoor Jocanto. Daarnaast is op www.
jocanto.nl tijdens het actieweekend 
een plattegrond te vinden, waarop te 
zien is welke straten de leden van Jo-
canto reeds bezocht hebben. Nuenena-
ren die het jongerenkoor misgelopen 
zijn, kunnen tijdens de flessenactie bel-
len naar 06 4848 0891. Een van de le-
den komt dan alsnog langs om de ge-
wenste donatie op te halen. 

kofferbakverkoop    
door De Vooruitgang
Zondag 22 juni organiseert Brassband De Vooruitgang een kofferbak- en bol-
derkarverkoop. Iedereen kan zelf zijn tweedehands spullen te koop aanbieden 
tijdens deze markt. Beroepsmatige verkoop van goederen is niet toegestaan. 
Verkopers van bruikbare spullen kun-
nen zich met een auto of bestelbus met 
of zonder aanhanger tussen 07.30 uur 
en 08.30 uur bij Sporthal De Honger-
man in Nuenen melden. Inschrijfgeld 
is € 10,-. De voertuigen worden in rijen 
neergezet en de verkopers stallen hun 
spullen uit voor de auto op een zeil, 
een kleed of kraampje. Verkopers kun-
nen een plek reserveren door zich via 
de website aan te melden (vol = vol). 
Verkopers bepalen zelf de prijs van 
hun artikelen en hoeven daarvan geen 
deel af te staan aan de organisatie.
Voor de schoolgaande jeugd tot 12 
jaar bestaat de mogelijkheid om waren 
te verkopen voor € 2,50 per bolderkar. 
Voor bezoekers is de markt op de 
groenstrook achter Sporthal De Hon-
german aan de Mantelmeeuwlaan/



ZONDAG 22 JUNI AS. 
NUENEN 

! ! ! VOOR KINDEREN IS ER EEN SPECIALE BOLDERKAR-VERKOOP ! ! ! 

♫ 
NU 




09.00  -  14:00  
OP DE GROENSTROOK ACHTER   

 SPORTHAL DE HONGERMAN 

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:  
WWW.KOFFERBAKVERKOOPNUENEN.NL  

Hoge Brake in Nuenen van 09.00 uur 
tot 14.00 uur geopend. De entree be-
draagt € 1,-, kinderen tot en met 12 
jaar hebben gratis toegang. www.kof-
ferbakverkoopnuenen.nl
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Pro gr amm a
Voetbal

gratis proefles Zumba
Zumba, de rage uit Amerika, waarbij je 500 tot 1000 calorieën per uur verbrandt! 
Wil je ook eens een gratis lesje zumba meedoen? Bel of mail even om je aan te 
melden. De Enode, Eeuw Driessestraat 1, Nuenen. Maandag 19 mei 19.30-20.30 
uur:  zumba. Voor meer info: 040–2513090 / www.salsapati.nl

Nederwetten–  
     Waalre    1-1
Nederwetten wist in de laatste thuis-
wedstrijd een verdienstelijk gelijkspel 
te behalen tegen Waalre. Weliswaar 
had Waalre gedurende een groot ge-
deelte van de wedstrijd een veldover-
wicht en de beste kansen, maar Ne-
derwetten toonde de vechtlust om er 
vandaag alles uit te halen. In de 30e 
minuut kwam Waalre op de 0-1 door 
een mooie en voor doelman Thoonen 
onhoudbare kopbal van Louis van 
Kuringen. Na de rust speelde Neder-
wetten achterin één op één. Dat speel-
de Waalre in de kaart en zo ontston-
den er een aantal  kansen voor Waalre. 
Ze lieten deze echter onbenut. De één 
op één werd weer snel teruggedraaid 
en dat gaf Nederwetten weer wat 
lucht. In de 60e minuut kwam Neder-
wetten langszij. Een corner van Niek 
Evers werd door Willem van Rooij ge-
weldig binnengekopt. In het laatste 
gedeelte van de wedstrijd streden bei-
de ploegen voor de overwinning maar 
uiteindelijk kon iedereen zich wel vin-
den in de einduitslag van 1-1. Neder-
wetten wil de supporters bedanken 
voor hun steun in het afgelopen sei-
zoen en hoopt iedereen volgend sei-
zoen weer te begroeten op Sportpark 
De Koppel.

rKgSV - Wodan    4-0
De laatste wedstrijd stond in het teken van met goed voetbal de wedstrijd 
winnen en daardoor met een goed gevoel ook afscheid kunnen nemen van 
de trainer Toon vd Loo met zijn assistent rutger maters, en de spelers, Joost 
Heijnen, Nick van Loon en Lars de groot.

Nr. 14 Nick van Loon, in het midden Joey van den Berk en achterop Mark Renard.

Aan het einde van de wedstrijd zijn 
deze doelstellingen ook gehaald. Ger-
wen speelde een goede partij, met veel 
inzet en de wil om ook te winnen, on-
danks dat voor beide partijen er niets 
meer op het spel stond. Wodan spaar-
de enkele spelers die “op scherp” ston-
den en geen gele kaart wilde pakken 
omdat Wodan nacompetitie speelt. 
Dit deed niets af aan het spel van Ger-
wen. Ook een compleet Wodan had 
het lastig gekregen. 

Gerwen trok vanaf het begin fel van 
leer en had in de eerste paar minuten 
ook direct kansen. Wodan kon daar 
een kansje tegenover stellen. In de 
25ste minuut werd de voorsprong 
aangekondigd, maar daar moesten we 
toch nog even op wachten. Via een di-
agonale strakke pass van Mike van den 
Berk kreeg Nick van Loon een goede 

kans op links. Zijn schot kwam in het 
zijnet. Even later was het raak via een 
kopbal van Lars de Groot. Een vrije 
trap vanaf de middellijn werd door 
Tommy van den Elst doorgekopt naar 
Lars, die geplaatst kon scoren. Ook in 
de tweede helft startte Gerwen fel en 
had Wodan moeite om bij Bram van 
de Sande aan de goal te komen. Deze 
had een relatief rustige middag. Na 10 
minuten in de tweede helft was het 
Tommy van den Elst die de 2-0 maak-
te. Hij kreeg op links de bal en met een 
effectschot om de keeper wist de bal 
het net te vinden. Gerwen bleef voet-
ballen ook met de drie wisselspelers 
die de drie scheidende spelers een pu-
bliekswissel gaven. Miken van den 
Berk zorgde met een strak schot voor 
de 3-0 en het was invaller Menno Vos 
die 5 minuten voor tijd met een strak 
laag schot de keeper kansloos liet. 

Club Lieshout al in 
voorbereiding  2014/2015
Tegen het einde van seizoen 2013/2014 zijn de badmintonners van Badmin-
ton Club Lieshout (BCL) al vooruit aan het kijken. In het  nieuwe seizoen 
spelen vier teams in de districtscompetitie. Twee van deze teams zijn jeugd-
teams. ook zal de vereniging met twee teams gaan deelnemen aan de mid-
weekcompetitie. De samenstelling wordt later bekend gemaakt worden.

Senioren
De senioren van BCL zullen komend 
seizoen met één team minder verte-
genwoordigd zijn in de districtscom-
petitie. Het lijkt er immers op dat het 
tweede mannenteam komend seizoen 
niet opnieuw samengesteld kan wor-
den omdat diverse heren, mede door 
blessures, niet of slechts gedeeltelijk 
beschikbaar zijn. Ook zal er één mix-
team mee gaan doen aan de komende 
districtscompetitie in de eerste klasse. 
Een forse verhoging ten opzichte van 
het afgelopen jaar, toen het team in de 
derde klasse kampioen werd. Echter, 
door de samenstelling en de kwaliteit 
en inzet van de spelers, lijkt een in-
schrijving in de eerste klasse op zijn 
plaats. 

Junioren
Bij de junioren zullen komend sei-
zoen, net als vorig jaar, ook twee teams 
gaan strijden om de punten: een mix-
team en een jongensteam. Het mix-
team zal gaan spelen in de klasse tot 
15 jaar (U15 klasse). In de klasse tot 13 
jaar zal het jongensteam gaan spelen 
(JU13 klasse).

recreanten
Voor de recreanten organiseert de Ne-
derlandse Badminton Bond (tegen-
woordig beter bekend als Badminton 
Nederland) de zogenaamde Midweek-
competitie. Die is alleen toegankelijk 
voor senioren en wordt gespeeld op 
doordeweekse avonden. 

Waarschijnlijk wordt BCL komend 
seizoen vertegenwoordigd door twee 
teams. De opgave voor deze competi-
tie is echter nog niet afgerond, waar-
door ook hier nog enige wijziging in 
kan komen.

EMK  -  Essche Boys 6 - 0

mooi afscheidscadeau voor 
trainer ronny Everaerts
ook al stond er in de laatste wedstrijd van dit seizoen voor beide teams niets 
meer op het spel, EmK kon met een mooie overwinning haar trainer bedan-
ken voor zijn inzet de afgelopen seizoenen. 
EMK doelman Edwin Cuppen moest 
echter al direct in de wedstrijd optre-
den na een corner van Essche Boys. 
Direct daarna was het Sjef Sanders die 
weer eens zijn waarde voor EMK liet 
zien door de bal na een snel uitgevoer-
de aanval op Ruud Boerema te plaat-
sen. Tegen diens schot was de Essche 
doelman kansloos. Direct hierna 
plaatste Christian Messerschmidt met 
een mooie pass Ruud Bijsterveld  voor 
de doelman van de tegenstander, die 
tegen zijn inzet kansloos was. Eric Ri-
bot verhoogde de score voor EMK 
daarna tot 3-0 met een prachtig af-
standsschot. In de 24e minuut kon 
Ruud Bijsterveld dankzij uitstekend 
doorgaan van Gilles Franse de 4-0 sco-

ren. Ruud Boerema omspeelde in de 
30e minuut na een actie van Sjef San-
ders de Essche doelman  en scoorde de 
5-0. Direct na rust was het wederom 
Sanders die het uitschuifbeen van 
Bijsterveld vond. Tegen deze actie was 
de doelman van de tegenstander kans-
loos en werd de 6-0 stand tevens de 
eindstand. 
Na afloop van de wedstrijd werden de 
EMK supporters door hun ploeg be-
dankt voor hun aanmoedigingen en 
werd trainer Ronny Everaerts en zijn 
familie door de selectie en harde kern 
bedankt voor de afgelopen seizoenen. 
Ronny, succes bij je volgende vereni-
ging en hopelijk ben je daar even suc-
cesvol als bij EMK.

rKSV Nuenen mD1 kampioen
afgelopen zaterdag 10 mei zijn de meiden van mD1 kampioen geworden. 
De meiden stonden al gelijk in punten met concurrenten rPC en Zwaluw, 
echter met een beter doelsaldo. Winst of gelijkspel in de laatste wedstrijd 
van het seizoen zou ook het kampioenschap in punten opleveren. 
De meiden van trainers Eric Putman 
en Bonne Beenen moesten in de drui-
pende regen aantreden tegen MD1 
van ’t Zand in Tilburg. Na een moei-
zaam begin van de wedstrijd en zelfs 
een achterstand van 2-1, werden onze 
meiden aangespoord om een tandje 
bij te zetten. Dit leverde een ruststand 
op van 2-2. Na de rust liepen de mei-
den van Nuenen het vuur uit de slof-
fen maar het geluk zat niet mee. Ver-

schillende kansen werden niet benut, 
totdat Roxy uiteindelijk met een zin-
derend schot de bal voor de laatste 
keer van het seizoen tegen de touwen 
knalde en daarmee het kampioen-
schap zeker stelde met een eindstand 
van 2-3 voor Nuenen. Een prachtige 
prestatie voor een team dat voor het 
eerste seizoen in deze samenstelling 
voetbalde op een heel veld. Meiden we 
zijn trots op jullie! 

Van links naar rechts: Hieke Beenen - Roxy Putman - Anouk Mennen - leider/
trainer Eric Putman - Juul Potter - Ilse de Leeuw - Noa Stas - Chaira Godliep - 
Rowena Gubbels - Eva Dirne - Fleur Vermulst - Evi van Erp - Inge Duijmelinck - 
Jojanneke Daams - Sabine Woensdregt - leider/trainer Bonne Beenen. Sien Ol-
denziel ontbreekt op de foto.

VOETBAL

RKSV NueNeN
Zaterdag 17 mei (bekerfinale)
Bavel VR1-Nuenen VR1 ................ 14.00
Nuenen Vet. A-DBS  ....................... 15.30
Zondag 18 mei 
Longa 1-Nuenen 1(nacompetitie) 14.30
Donderdag 22 mei  
Nuenen 1-Longa 1(nacompetitie) 20.00

NKV KoRfbal NueNeN
Zondag 18 mei 
OEC 1 (Helmond)-NKV 1  ............ 14.30

rKSV Nuenen grijpt laatste strohalm
De laatste wedstrijd van het seizoen begon met een kwartier vertraging 
omdat bij vertrek uit Hoensbroek bleek dat de touringcar van EHC/Heuts 
met pech te kampen had. 
De winst tegen EHC/Heuts tekende 
zich al af in de 2e minuut. De groenwit-
ten namen snel het initiatief en de eer-
ste aanval kon slechts door een over-
treding worden gestuit. Mark Werts 
nam de vrije trap en die kwam via een 

omweg bij Mart van de Gevel. Een har-
de strakke voorzet van rechts volgde en 
de centrum verdediger Jerome Habets 
scoorde zijn eerste RKSV Nuenen goal 
1-0. EHC/Heuts wist voor rust totaal 
geen gevaar te stichten. In de 30ste mi-

nuut was het opnieuw raak voor RKSV 
Nuenen. Na een voorzet van rechts 
rondde Richard van Malten prima af 
met het hoofd en zo was het 2-0. Rick 
Wijnen was nog kansrijk, maar zag zijn 
poging voorlangs gaan. Op slag van 
rust kwam Noël Jansen in balbezit op 
ongeveer 10 meter op de helft van 
EHC/Heuts. Hij zag doelman Tom 
Grootaers te ver voor zijn doel staan en 
schoot direct op goal. De bal verdween 
net naast het doel. Na de rust was Nu-
enen de gevaarlijkere ploeg, maar Rick 
Wijnen schoot net naast. Hierna zakte 
RKSV Nuenen geleidelijk in, Nuenen 
wiegde zichzelf in slaap en het was 
wachten op een tegentreffer. In de 
75ste minuut werd een aanval op links 
door de groenwitten slap verdedigd, 
waarna de bal bij Fabio Sarli kwam. Hij 
rondde de aanval af en bracht de stand 
op 2-1. In de tegenaanval lanceerde 
Loed Kuijten Rick Wijnen in het hart 
van de verdediging van EHC/Heuts. 
Vlak voor doelman Grootaers en met 
Omar el Achkar op zijn hielen legde 
Rick de bal breed op topschutter Mart 
van de Gevel en die had hiermee geen 
enkele moeite. Met zijn 13e competi-
tietreffer bracht hij Nuenen in veilige 
haven: 3-1. De goed leidende scheids-
rechter Peters, die maar één gele kaart 
hoefde te tonen, floot na 92 minuten af. 
Zowel RKSV Nuenen als EHC/Heuts 
spelen in de nacompetitie voor het be-
houd in de hoofdklasse.

Country dansen   
in Lieshout
Zaterdagavond 17 mei organiseert 
The Black Longhorn weer de maande-
lijkse Country Dance Party op CD 
muziek. We dansen in de grote zaal 
van het Dorpshuis in Lieshout. Alle 
populaire line- en partnerdansen wor-
den achter elkaar gezet door Country-
DJ Henk. De nadruk ligt hierbij op 
echte country muziek. Aanvang is 
20.00 uur bij The Black Longhorn: 
Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2, 
Lieshout. Telefonische info: 0499-
422088. www.blacklonghorn.nl 
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De deelnemers moesten elke 2,5 kilo-
meter 12 hindernissen nemen. Over 
een piramide van 5 meter hoge stroba-
len, een container met autobanden, 
een modderpoel, een waterbad, klau-
teren over pallets en tijgeren over het 
strand. Om 13.00 uur viel het startsein 
tussen de buien door want tijdens de 
Run was het gelukkig droog. Meteen 
moest men een steile helling de berg 
op. Ongelofelijk zwaar en mooi om 
meteen te verzuren. Bij de 10 km-lo-
pers zagen de toeschouwers dat het 
Kevin Sleegers was die als eerste over 
de finish kwam in een tijd van 43 mi-
nuten en 11 seconden. Maar de mees-

te deelnemers kwamen voor het goede 
doel en om zichzelf te testen. Sommi-
gen ongetraind en de ander in top-
vorm. De een kapot over de finish en 
de ander die nog een rondje extra 
deed. Toen de laatste loper nog binnen 
kwam werd het bedrag wat bij elkaar 
gelopen was bekend gemaakt en aan 
directeur van Laco Bert Lavrijsen 
overhandigd. In totaal € 1.040,00 voor 
het goede doel Spieren voor Spieren. 
Een bedrag dat op vrijdag 27 juni tij-
dens de Laco toer door Nederland op-
gehaald wordt door 2 fietsers van Laco 
die 900 kilometer door Nederland 
fietsen. 

2x goud en 1x 
zilver voor Aylin
Afgelopen weekend, 11 en 12 mei, 
werd in Zaandam de tweede internati-
onale klasse selectie wedstrijd kunst-
rolschaatsen gehouden. Bij deze wed-
strijd nam Aylin Nederlof voor het 
eerst weer deel met figuren. Ze heeft 
mooie figuren aan de jury laten zien. 
Een 2e plaats was het resultaat. Dan 
was het wachten voor de korte kur die 
aan het einde van de dag werden gere-
den. Met een super moeilijke kur 
scoorde ze hoge punten. Met een 1e 
plaats als uitgangspositie kon ze zon-
dag rustig aan haar lange kur begin-
nen. En dat lukte ook. Aylin heeft een 
perfect uitgevoerde kur met gewaagde 
elementen aan de jury laten zien wat 
haar ook daar hoge punten een 1e 
plaats opleverde. In de combinatie fi-
guren en vrijrijden 1e. Haar trainster 
Gerrie Obbens was dan ook erg blij 
met het resultaat en nu op naar Misa-
no in Juni. Bart Beks, Nuenen‘s Goudhaantje

Afgelopen weekend is Nuenenaar Bart Beks wereldkampioen geworden op 
de ITF Senior World Championships, welke in de USA gehouden werden. 
De 40 jarige Beks schreef zelfs 2 wereldtitels op zijn naam in Palm Beach 
(Florida) in de klasse M40. 

Drie dagen Sport en Plezier 
een groot succes!
Donderdag was alweer de derde en laatste dag van het Sport en Plezier 
event op sportpark Oude landen te Nuenen. Het waren drie succesvolle 
dagen met een minimum aan incidenten. De organisatie, bestaande uit 
Mart van de Gevel en Joeri Jansen (beide van Custom-Events) en Gerton van 
Leenders (RKSV Nuenen), had een goede staf vrijwilligers om zich heen ver-
zameld. Vanwege de wisselende samenstelling werd elke morgen een brie-
fing gehouden waarbij uitleg volgde en ook de vorige dag kort werd doorge-
nomen. 
Hierna waren de vrijwilligers in staat 
de deelnemertjes op een goede manier 
te begeleiden. De vrijwilligers waren 
zeer divers, zoals moeders, vaders, se-
lectie spelers van Nuenen 1 en 2, en 
studenten van Summa die stage liepen 
om praktijkervaring op te doen.

De drie dagen Sport en Plezier ston-
den geheel in het teken van de kinde-
ren die hadden ingeschreven, er werd 
verwacht dat de kinderen met plezier 
konden sporten. Als begeleiding van 

de kinderen werden per team van 6 à 7 
kinderen één a twee coaches toegewe-
zen. De taak van de coaches was naast 
het houden van controle over de deel-
nemers/sters ook uitleg van de spelre-
gels van de diverse spelvormen en het 
enthousiasmeren van hun team. Op 
de eerste twee dagen waren de spel-
vormen voetbal, honkbal, knotshoc-
key, bubble bal, floorball, frisbee en 
weer voetbal. Op de derde dag be-
stond het programma uit een gevari-
eerde mix van activiteiten, zoals een 
parcours al zaklopend afleggen, een 
behendigheid parcours, enkele atle-
tiek onderdelen, zoals 100 meter en 
400 meter hardlopen, frisbee werpen, 
bal stoten en de snelheidsmeter met 

GezelligheidsToernooi RKGSV 
In de afgelopen jaren is het “Gerwens Gezelligheidstoernooi” oftewel “Het 
GGT” uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend voetbalevenement. Dit jaar, 
in het weekend van 24 mei en 25 mei, wordt het voetbaltoernooi bij voetbal-
vereniging RKGSV te Gerwen alweer voor de 14e keer georganiseerd.
In de beginfase van het toernooi in de 
jaren 90, werden er teams door heel 
Nederland uitgenodigd. Zo zijn Hee-
renveen, Breda, Apeldoorn, Amster-
dam en Zwolle naar alle tevredenheid 
ook al deelnemers geweest. Vanuit het 
buitenland hebben België, Duitsland, 
Denemarken en Canada het “GGT-vi-
rus” opgelopen. 
Het is een genot om elk jaar weer veel 
aanmeldingen te krijgen, hetgeen de 
laatste jaren de pan uit rees. Hierdoor 
is de organisatie zich op de regio gaan 
richten. Volgens de organisatie ligt de 
kracht momenteel in het ons-kent-ons 
karakter. Nagenoeg alle deelnemers 
kennen elkaar waardoor de sfeer op 
het toernooi nog gezelliger is gewor-
den. Ook door de aanpassing dat een 
team altijd dient te bestaan uit ten-

minste 1 vrouwelijke speler is een ge-
weldige zet geweest. Niet alleen tij-
dens de wedstrijden, maar ook zeker 
tijdens de altijd gezellige Barbecue en 
feestavond is de aanwezigheid van de 
dames een zeer prettige ervaring. Dit 
jaar zijn er deelnemers van o.a. voet-
balvereniging RKSV Nuenen, Neder-
wetten, EMK, Gemert en RKGSV. 
Daarnaast zijn onze Belgische zuider-
buren ook weer van de partij. 
Het GGT is in het weekend van 24 en 
25 mei toegankelijk voor iedereen en 
de entree is natuurlijk gratis. Voor de 
kinderen is er een speeltuin en een 
luchtkussen. Hopelijk mogen wij u 
verwelkomen om op ons sportpark 
aan de Polder te Gerwen, onder het 
genot van een drankje, de gemoedelij-
ke sfeer eens te proeven.

Supportersclub RKSV Nuenen 
zet kampioenen in het zonnetje
De kampioenen dag van afgelopen zondag, georganiseerd door de Supporters-
club van RKSV Nuenen, is een geslaagd evenement. Maar liefst 25 jeugdteams 
en een senioren elftal werden gehuldigd. Voorafgaand aan de belangrijke thuis-
wedstrijd van RKSV Nuenen 1 tegen EHC/Heuts kregen alle spelers/sters van de 
jeugdteams een blijvende herinnering door de supportersclub aangeboden. De 
senioren werden eerder op een andere manier beloond. Na de uitreiking maak-
ten de kampioenen terecht een ereronde op het hoofdveld. Voorafgaand aan de 
kampioenen huldiging werd gestreden om de Pascall Deen trofee. Evenals vorig 
jaar wist Luc Elbers de penalty’s het best te nemen en kwam zodoende als triom-
fator uit de bus. Ook maakte de supportersclub gebruik van het moment door 
Elly Noyen te bedanken voor 40 jaar fantastische inzet voor de RKSV Nuenen. 
Elly werd een ingelijst shirt met opschrift ‘Elly bedankt namens de supporters-
club’ en een mooie bos bloemen overhandigd.

Goede generale voor 
zwemmers Z&PV Nuenen
De komende twee weekenden staan voor de zwemmers van Z&PV Nuenen 
in het teken van de Brabantse Zomer Kampioenschappen in Eindhoven. 
Met 41 zwemmers en totaal 212 starts is het team uit Nuenen de 1-na-groot-
ste aanwezige in het Pieter van den Hoogenband stadion, waar geprobeerd 
gaat worden het totaal aantal medailles van vorig jaar (43 stuks) te verbete-
ren. Daarnaast zijn er ook nog kansen op limieten voor de Nederlandse 
Junioren en Jeugdkampioenschappen half juni in Amsterdam.

Afgelopen zondag zwom een aantal 
van de Nuenense zwemmers in Deur-
ne een soort generale repetitie. Bij-
voorbeeld Thomas van Ekert die met 
1.05.63 op de 100m en 2.28.53 op de 
200m vlinderslag liet zien al lekker in 
vorm te zijn. Anne Gibbels deed het-
zelfde op de 200m rugslag (2.41.00) en 
de 200m vlinderslag (2.45.86). Die 
laatste afstand had ze al sinds 2008 
niet meer gezwommen maar ze haalde 
er nu wel direct een volle minuut van-
af.
Sven Kardol op de 50m schoolslag 
(31.85) en de 200m vrijeslag. Met 
1.55.56 verbeterde hij zijn PR met 4 
seconden en greep ook direct het 
clubrecord van Z&PV Nuenen.
Er namen ook 2 debutanten namens 
Nuenen deel, Alexander Nijst (2001) 
en Thijs Sanderse (1999). Beiden 
zwommen ze de 200m vrijeslag en 
100m schoolslag en Alexander bleek 

met 3.10.09 en 1.48.17 net iets sneller 
dan Thijs (3.29.74 en 1.50.58).
Daarnaast ook veel jonge zwemmers, 
zoals Flore Meulendijks (2004) met 
PR’s op de 50 en 100m rugslag en 
100m vlinderslag, Pleun van der Heij-
den (2002) met PR’s op de 50vrij en 
50school, Charlotte Hoogendoorn 
(PR’s op 100school en 100vlinder), Si-
mone Rietbergen (50/100school en 
50/100vlinder) en Marit Verspaget 
(50vrij, 50school en 100vlinder). De 
meest opvallende verbetering was 
voor Monique Huizing (1984) op de 
200m vrijeslag. Met 2.31.72 haalde ze 
bijna 4 seconden van haar PR welke ze 
had gezwommen op 28-11-2004, bijna 
10 jaar geleden dus.
Wil je de zwemmers van Z&PV Nue-
nen eens aan het werk zien : de Bra-
bantse Kampioenschappen in Eindho-
ven zijn op 17/18 en 24/25 mei en 
beginnen om 13.15 uur.

Zwemmen

Voetbal

schieten. Kortom variatie genoeg om 
het voor de jury moeilijk te maken om 
hier de juiste winnaars te bepalen. 

Tijdens de drie dagen waren er, tijdens 
de pauzes, voor de kinderen voldoen-
de energierepen, fruit (appels) en 
drank aanwezig om een hongerklop te 
voorkomen. Bovendien was in de 
vroege middag een groepje lieftallige 
dames (moeders) aanwezig om een 
perfecte lunch voor te schotelen. Jam-
mer dat de weergoden niet altijd gun-
stig gezind waren, zodat met name de 
donderdagmiddag een natte werd. 
Zowel de voetbalvormen (afsluitend 
middagprogramma) als de prijsuitrei-
king vonden plaats in afwisselend een 
flinke plensbui of miezer! Het heeft 
echter totaal geen smet geworpen op 
het fantastische drie daagse ‘SPORT 
en PLEZIER’.
Organisatie, Custom-Events, RKSV 
Nuenen, studenten van het Summa, 
vrijwilligers maar vooral jullie de 65 
deelnemertjes/sters proficiat met jul-
lie sportieve inzet op deze drie dagen.

Tennis

Hij won in het single goud ten kostte 
van de Paraguayaan Ricardo Mena. 
Dat ging niet met bloed of tranen, 
maar wel met het nodige zweet. In de 
hitte van Florida duurde zijn finale-
partij 2 uur en 10 minuten, plus 5 paar 
sokken en 2 paar tennisschoenen, 
voordat er een 6-4/6-2 score op het 
bord stond in het voordeel van onze 
dorpsgenoot. Later op de dag moest 
Bart Beks nog aantreden in de heren-
dubbelfinale samen met de geboren 

Eindhovenaar Sander Groen. In die fi-
nale kwam hij wederom Ricardo Mena 
tegen die samen met de Argentijn 
Carlos Mendez Diaz aan zijn zijde de 
goudkoorts bij Bart Beks moest zien te 
stoppen. Dat lukte de Zuid-Amerika-
nen niet. Groen en Beks wonnen in 2 
sets. 6-2/6-4. Een week eerder ver-
overde Beks met het Nederlandse 
team ook zilver op het seniorenevene-
ment waar zeer aansprekende namen 
uit het voormalige toptennis aanwezig 
waren. 2 keer goud en 1 keer zilver. 
Een hele mooie oogst voor Bart Beks. 
Daar kan en mag je in Nuenen mee 
aankomen. 

59ste Ronde   
van Lieshout
Zondag 18 mei zal de 59ste Ronde van 
Lieshout worden gehouden. Om 12.30 
uur wordt er gestart met de nieuwelin-
gen wedstrijd van 40 kilometer. Ver-
volgens komen de junioren aan de 
beurt. Zij leggen 65 kilometer af over 
het parcours aan de Dorpsstraat. 
De elite/beloften starten hun wed-
strijd over 80 kilometer om 15.30 uur. 
Favorieten hier zijn Koos Jeroen Kers, 
winnaar in 2011 en 2012, Ronald 
Roos, winnaar 2007, Harm van der 
Sanden, Edwin Arts, Jasper de Laat, 
Bjorn van der Heijden, Ferdi van Kat-
wijk, Twan Brusselman en Ruud 
Kooijmans.
De Ronde van Lieshout is gratis toe-
gankelijk.

1e Laco Survivors Run   
door de modder
Voor het eerst werd de Laco Survivors Run op het Strandban Nuenen geor-
ganiseerd voor het goede doel “Spieren voor spieren”. Met ruim 100 deelne-
mers die van start gingen over de 5 of 10 kilometer mag men van een succes 
spreken. 
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HEALTHCITY NUENEN DUIVENDIJK 
IS PER 1 MEI EEN BASIC-FIT CLUB

Onbeperkt sporten v.a.

per maand€15,95

 INSCHRIJVEN
  T.W.V. 

    € 25,-€€ 25,-25,-    €
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