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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

dokter A. schoenmaker
is AFWEZIG i.v.m. vakantie
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    Grote internationale  
Stationaire motoren show 

8 & 9 juni  2014 
Pinkster weekend - 
motoren weekend ! 

Dagelijks van 
09:00 tot 17:00 

Onderdelen - en 
verzamelaars-

markt, 
Modelbouwshow 

Lokatie: 
 

Landgoed Gulbergen 
Schoutse Vennen 15 

5674 TK  Nuenen 

Voor informatie & aanmeldingen: Anton van der Cruijsen +31 24 397 44 34 - cruij095@planet.nl 

www.stationairemotoren.com 
pour information et l'enregistrement: Kees Fitters +31 73 511 37 19 - sparkydog@online.nl 

Nuenen 
vrouwen  1
 wint 
KNVB beker

Internationale
stationaire
motershow
Nuenen

Torendag 
Nuenen met 
Lindespelers

25 mei

AIRCO vullen

voor € 100,=
Léan Mesman
LPG & AIRCO

Ekkersrijt 2023
0499-460044

www.mesman.nl

inclusief kleurstof
van € 125,=

SON

Kandidaat-wethouders Nuenen bekend
De namen van de kandidaat-wethouders in de gemeente Nuenen zijn bekend. 
De vier kandidaten, met de beoogde, grove, portefeuilleverdeling zijn: Mar-
tien Jansen (W70), fulltime, o.a. ruimtelijke ontwikkeling, Henk Pero (D66), 
0.8 fte, o.a. jeugd en economische zaken, Paul Weijmans (SP), 0.8 fte, o.a. 
welzijn en duurzaamheid en Joep Pernot (GroenLinks), 0.6 fte, o.a. financiën.
Formateur Toos van de Ven bereidt 
een raadsvoorstel voor. Dit komt op de 
agenda van de   extra raadsvergadering 
van 21 mei 2014. In deze vergadering 
zullen  de vier wethouders kandidaten 
worden voorgedragen voor benoe-
ming. Het is aan de gemeenteraad om 
tijdens de ingelaste vergadering op 21 
mei het besluit over de feitelijke be-

noeming te nemen. Na hun benoe-
ming wordt binnen het nieuwe college 
de precieze portefeuilleverdeling ge-
maakt en vastgesteld. 
De formateur, mevr. Van de Ven, zal 
tot aan de raadsvergadering van 21 
mei de woordvoerdster zijn in dit pro-
ces om te komen tot benoeming van 
nieuwe wethouders.

Open dag LON

Basisschoolleerlingen   
mogen presenteren
In het kader van de ‘week van de lokale omroep’ opent de Lokale Omroep 
Nuenen (LON) haar studiodeuren. Geïnteresseerden kunnen in de studio 
een kijkje nemen en daar zien hoe de LON-medewerkers de Tv-program-
ma’s maken. De open dag wordt gehouden op zaterdag 31 mei van 12.00 tot 
17.00 uur in de studio van de LON in Het Klooster in Nuenen.

Om het aantrekkelijk te maken om te 
gaan kijken, worden Nuenense basis-
schoolleerlingen uitgenodigd om in de 
studio live mee te werken aan een pro-
gramma. Zij kunnen, onder professio-
nele begeleiding, meewerken aan 
proefopnames en een screentest doen 
door een onderwerp dat al eerder in 
beeld is gebracht aan te kondigen, van 
commentaar te voorzien en af te slui-
ten. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van beschikbare middelen zoals auto-
cue en zitten ze in het volle licht van 
de studiolampen. Zo kunnen de kin-
deren aan den lijve ondervinden, wat 
het betekent om presentator van een 
live programma te zijn. Tegelijkertijd 

kunnen andere bezoekers van dichtbij 
ervaren hoe de regie bij een dergelijk 
programma gedaan wordt en wat daar 
allemaal bij komt kijken. 

Er is ook een wedstrijd aan verbon-
den. Het meisje en de jongen die de 
presentatie het beste doen, mogen een 
echte uitzending van ‘Nuenen Nu’, een 
informatief programma van de LON, 
presenteren. Naast de vervaardiging 
van een live programma zijn ook de 
montagewerkzaamheden van repor-
tages te zien en zal de redactie van de 
LON-website en LON-tekst-TV aan 
het werk zijn. De medewerkers zullen 
met alle plezier vragen beantwoorden.  

Raymond Deckers     
30 jaar kapper in Nuenen
Door Elwien Bibbe

Jaar: “had je dat gedacht toen je hier begon op de hoek Park-
straat-Voirt?" Raymond Deckers, 51 jaar, hoeft hier niet lang 
over na te denken. “Ja, die doelstelling heb ik altijd wel gehad. 
Op 26 mei, 1984, ben ik hier samen met Jacques Soontiëns 

begonnen. Op 1 januari 1995, tien jaar later, hebben ik en mijn echtgenote 
Linda de zaak volledig overgenomen. Toen hebben wij voor de naam Ray-
mond Deckers Haarmode gekozen. Wij hebben ons recentelijk omgedoopt 
naar RDH Haar & Make-Up. Niet alleen de naam is veranderd: wij hebben 
bijvoorbeeld ook onze activiteiten uitgebreid met visagie, hoofdhuidon-
derzoek en haarvermeerdering”.
“We zijn allang geen 'kappertje op de 
hoek' meer. Vroeger werkten wij met 
zijn tweeën of drieën in de zaak, maar 
tegenwoordig werken wij met twaalf 
medewerkers. Sinds 2008 werken we 
voornamelijk op afspraak, waardoor 
we veel efficiënter zijn kunnen gaan 
werken. De klanten zijn er inmiddels 
aan gewend. Men kan bij ons een af-
spraak maken via onze website: op 
deze site kan de klant ook direct kie-
zen door welke medewerker hij of zij 
geholpen wil worden."

Raymond Deckers was op zijn veer-
tiende wedstrijdmodel bij zijn kapper. 
Hij woonde toen nog bij zijn ouders in 
Den Helder. Voor zijn klanten doet het 
misschien een beetje onwerkelijk aan, 
maar vroeger had hij een donkere bos 
met krullen. Echter scheert hij zijn 
hoofd nu al tien jaar kaal. Als model 
zat hij wekelijks bij de kapper, en zo is 
de passie voor het kappersvak geleide-
lijk ontstaan. Twee jaar later is hij de 
kappersopleiding in Eindhoven gaan 
volgen. 

“Ik ben een ondernemer, maar mijn 
beroep is kapper”, vertelt Raymond. 
“Het vak geeft je een zekere vrijheid, ik 
kan er mijn creativiteit in kwijt. Het is 
ook een beroep waarbij je veel moet 
trainen, zodat je bij de tijd blijft. Daar-
om ben je als kapper je vaardigheden 
voortdurend verder aan het ontwikke-
len. Niet alleen op technisch gebied, 
maar ook op het gebied van de mode-
lijnen. Kleur is bijvoorbeeld heel bepa-
lend, en daarom zijn we hier ook 
allemaal kleurspecialist. Mede hierom 
bezoeken wij vaak externe trainingen. 
Ook een eigen stijl is belangrijk: dat 
laten we met de inrichting van onze 
salon zien. Het interieur wordt circa 
iedere drie jaar gerestyled, maar wel 
zo dat de eigen stijl herkenbaar blijft. 
We zijn niet een bedrijf dat met alle 
winden mee waait.” 

Raymond werkt in zijn kapsalon uit-
sluitend met vakbekwame, gediplo-
meerde top-stylisten.
Alle medewerkers zijn bij RDH zelf 
opgeleid. De kracht van de stylisten is 
hun adviserende rol. Deze rol houdt in 
dat zij de wensen van de klant zo dicht 
mogelijk benaderen, met het oog op 
het afleveren van een topresultaat. 
Hierbij heeft de klant natuurlijk de 
meeste inspraak, maar de medewer-
ker houdt wel degelijk rekening met 
onder andere het haartype, de huid-
tint en de persoonlijkheid van de 
klant. Een coupe kan in de mode zijn, 
maar dat betekent niet dat deze ge-
schikt is voor ieder persoon.

(foto: Joost Keet - www.joostkeet.nl/)

________________________________ 

 “Ik ben ondernemer, 
maar mijn beroep 

is kapper.”
________________________________ 

30

Bij iedere behandeling maakt RDH ge-
bruik van een collectie hoogstaande 
producten, waaronder het gerenom-
meerde Kérastase. Er wordt tevens ge-
bruik gemaakt van L'Oréal Professionnel, 
ammoniak-vrije kleurproducten en een 
selectie verzorgende, fixerende en ver-
stevigende producten. Balmain Hair 
Care, een hoogstaande verzorgingslijn, 
valt ook binnen het assortiment. Naast 
haarverzorging biedt RDH ook de be-
nodigde visagie behandelingen. Naast 
het kappersvak beoefenen om deze 
reden Linda, Danique en Durante het 
visagievak. Hierbij maken zij gebruik 
van Karaja, een dierproefvrije, kleur-
rijke en hippe make-up lijn. 

Raymond is ook buiten de kapsalon 
actief. Hij is actief bestuurslid van een 
BAC-Onderwijs (Bestuursadviescom-
missie) van de landelijke kappersbran-
che vereniging ANKO. Niet alleen in 
de kapperswereld is hij een bekende: 
ook in Nuenen draagt hij zijn steentje 
bij. Hij is bijvoorbeeld vice-voorzitter 
van het Winkelhart van Nuenen, en 
ook actief sponsor en supporter van 
RKSV Nuenen. Enkele jaren geleden 
zwaaide hij zelfs de carnavalsscepter 
als Prins 'Neptunus d'n Derde van de 
Road van Zatterdag'. 

Waar Raymond zich met hart en ziel 
voor inzet is de Stichting Haarwensen. 
Dit goede doel zorgt er voor dat kin-

deren die hun haar zijn verloren door 
gevolgen van ziekte of een medische 
behandeling een pruik van echt haar 
kunnen dragen, zonder dat daar kos-
ten aan verbonden zijn voor de ou-
ders. RDH stelt de klant in gelegenheid 
het haar te doneren, in ruil voor een 
gratis behandeling. Gemiddeld twee 
klanten per week helpen op deze wijze 
een kind te verblijden. Al meer dan 
500 kinderen zijn dankzij donateurs 
van Stichting Haarwensen van een 
haarwerk voorzien. 

Vanaf 26 mei start RDH Haar & Make-
Up met verscheidene acties rondom 
het 30-jarig bestaan van de kapsalon. 
Bezoek www.raymonddeckers.nl

 

Netwerkbijeenkomst RKSV 
Nuenen/OCN succes
Afgelopen vrijdag heeft de Stichting vrienden van RKSV Nuenen samen 
met OCN (Ondernemers Contact Nuenen)  een netwerkbijeenkomst geor-
ganiseerd op sportpark ‘Oude Landen’. Speciaal voor deze bijeenkomst 
werd een bijzondere spreker uitgenodigd, John van Zweden. 
John van Zweden is naast eigenaar van 
een grote behangzaak in den Haag, 
mede eigenaar van de Engelse club 
Swansea City dat uitkomt in de Pre-
mier league, de hoogste divisie in En-
geland. Deze van geboorte Hagenees 
wordt wel de behangkoning genoemd. 
Onlangs verscheen zijn biografie in 
boekvorm met de titel: ‘Behangkoning 

in de premier league’. John van Zwe-
den hield een bijzonder inspirerend 
verhaal wat bij de luisteraars goed 
werd ontvangen. Zijn enthousiasme 
voor de club Swansea City heeft ertoe 
geleid dat hij zelfs mede-eigenaar van 
de club werd en in no time is de club 
opgestoomd naar de premier league. 
De leden van de stichting en het OCN 
hingen aan zijn lippen tijdens zijn in-
spirerend betoog. Voor RKSV Nuenen 
is het een uitdaging om OCN leden 
die nog geen sponsor van RKSV Nue-
nen zijn, warm te krijgen alsnog deze 
stap te zetten.



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

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

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.

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV  
EN BIjzONDERE wETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Gall	&	Gall	B.V.	tot	wijziging	van	de	op	21	december	

2005 afgegeven horecavergunning in verband met het doorhalen 
van leidinggevenden en het laten bijschrijven van leidinggevenden 
op de vergunning voor de uitoefening van het slijtersbedrijf aan 
Hoge Brake 76; 

•	 Aanvrager:	Sint	Anna	Gilde	voor	het	organiseren	van	een	Districts-
Gildedag	Kring	Noord	op	24		augustus	2014	op	het	terrein	aan	
Koutergat	in	Nederwetten;

•	 Aanvrager:	Tmldommelstreek	voor	het	organiseren	van	de	wieler-
ronde van Nuenen op 24 augustus 2014 in het centrum van Nue-
nen;

•	 Aanvrager:	Menvereniging	de	Coovelse	Menners	voor	het	organi-
seren van het jaarlijks paardensportspektakel, bestaande uit ene 
oefenmarathon en een samengestelde menwedstrijd op 6 juli 2014 
op het terrein van fam. Henkelman aan de Lieshoutseweg;

•	 Aanvrager:	Bs	de	Dassenburcht	voor	het	organiseren	van	een	ein-
dejaarsbarbecue op de speelplaats van de basisschool aan de 
Jacob Catsstraat 1-3 op 5 juli 2014;

•	 Aanvrager:	Rijvereniging	Sint	Clemens	voor	het	organiseren	van	
een springconcours op het terrein van de heer Linders, gelegen 
hoek	Broekdijk/Gerwenseweg	op	9	en	10	augustus	2014;

•	 Aanvrager:	De	heer	W.	van	Erp	voor	het	innemen	van	een	regu-
liere standplaats voor de verkoop van pizza’s, blikjes frisdrank en 
bijbehorende slade/groenten eenmaal per week op het Heuvelplein 
in	Gerwen	op	de	vrijdagmiddag	en	avond;

•	 Aanvrager:	Speeltuin	de	Kievit	voor	het	organiseren	van	de	jaar-
lijkse overnachting in de speeltuin van ± 30 kinderen in tentjes in 
de nacht van 5 op 6 juli 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, 22 mei 2014.

RECTIFICATIE AANGEVRAAGDE 
OMGEVINGSVERGUNNING
In	Rond	de	Linde	van	8	mei	2014	staat	onder	Kennisgeving	ingedien-
de aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 1	mei	2014	 Berg	34,	5671	GA	–	wijzigen	van	de	gevel	
	 	 	 (BOUWEN).
Dit moet zijn:
•	 1	mei	2014	 Park	34,	5671	GA	–	wijzigen	van	de	gevel	
	 	 	 (BOUWEN).

Deze aanvraag ligt vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 

gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hiertegen 
nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omgevings-
vergunning 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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	19	mei	2014	 Collse	Hoefdijk	-		realiseren	van	een	fietsonderdoor-
  gang ter plaatse van het viaduct Collse Hoefdijk- 

	 Eindhovens	kanaal	(BOUWEN);
•	19	mei	2014	 Nieuw	Ervensestraat	14,	5674	NS	–	vergroten	
	 	 van	een	woonhuis	(BOUWEN	en	RO,	afwijken	
  van de bestemming);
•	19	mei	2014	 Langlaar	8,	5674	SK	–	uitbreiden	van	de	woning,	
  oprichten van dakkapellen en het vestigen van 
	 	 een	kapsalon	en	schoonheidssalon	(BOUWEN	
	 	 en	RO,	afwijken	van	de	bestemming).

De vergunningen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
College van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000,	5670	GA		Nuenen.	
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	Organisatie	Show	Historische	Stationaire	Motoren	zijn	toe-

stemming,	vergunning	en	ontheffing	verleend	voor	het	organiseren	
van de jaarlijkse show van Historische Stationaire Motoren op 8 
en 9 juni 2014 op het terrein aan Schoutse Vennen 15 (verzend-
datum 14 mei 2014);

•	 aan	Hotel	Restaurant	De	Collse	Hoeve	zijn	vergunning	en	onthef-
fing	 verleend	 voor	 het	 organiseren	 van	 een	 gala-avond	 “Collse	
Hoeve in stijl” op 24 mei 2014 in een tent aan de achterzijde van 
de Collse Hoeve, Collse Hoefdijk 24 (verzenddatum 14 mei 2014);

•	 aan	bs.	De	Wentelwiek	is	medewerking	verleend	aan	het	tijdelijk	
afsluiten	van	een	deel	van	de	Oude	Kerkdijk	t.b.v.	een	verkeersedu-
catieproject	“ANWB	Streetwise”	op	donderdag	5	juni	2014	(ver-
zenddatum 14 mei 2014);

•	 aan	de	heer	M.	v.d.	Burgt	(Comigo,	Park	25)	zijn	toestemming,	
vergunning	 en	 ontheffing	 verleend	 voor	 het	 uitbreiden	 van	 het	
reguliere terras tijdens Nuenen kermis in de periode van 12 t/m 15 
juli 2014 (verzenddatum 15 mei 2014);

•	 aan	de	heer	H.	Hendrix	(Van	Goghbar,	Park	63a)	zijn	toestemming,	
vergunning	en	ontheffing	verleend	voor	het	inrichten	van	een	terras	
tijdens Nuenen kermis in de periode van 11 tot en met 15 juli 2014 
(verzenddatum 15 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	
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester	 van	 de	 gemeente	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	 10.000,	 5670	 GA		
Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE
Besluit burgemeester aansluiting Informatievoorziening BIj
De (terug)komst van ernstige gewelds- en zedendelinquenten in de 
maatschappij, na afloop van detentie, mag geen verrassing zijn voor 
de gemeente. De (terug)komst kan namelijk leiden tot een verstoring 
van de openbare orde en ernstige (dreigende) maatschappelijke onrust. 
De burgemeester heeft op 19 mei 2014 het besluit genomen om aan 
te sluiten bij de Informatievoorziening Bestuurlijke Informatie Justiti-
abelen (BIJ). Door aan te sluiten wordt de burgemeester vooraf geïn-
formeerd wanneer een dergelijke persoon uit detentie komt. 
Hierdoor kan de burgemeester mogelijke problemen voorkomen en 
kan er gezamenlijk gezocht worden naar een goede oplossing voor een 
rustige terugkeer. Voorheen liep de informatiestroom via de gemeen-
te Eindhoven als centrumgemeente rondom het proces van nazorg 
ex-gedetineerden.

Het besluit treedt in werking één dag na bekendmaking. Het besluit is 
te raadplegen via de website www.overheid.nl > Overheidsinformatie 
> Lokale regelingen. Daarnaast ligt het besluit vanaf heden voor zes 
weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. 

Tegen	dit	besluit	kunnen	geen	zienswijzen	of	bezwaren	worden	inge-
diend. 

Nuenen, 19 mei 2014 

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat er 
een melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrich-
tingen milieubeheer is ontvangen van:

•	 Heavac	BV,	Spegelt	2	te	Nuenen.	

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijk-
heid om tegen een melding bezwaar te maken. 

De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Nuenen, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn: elke werkdag van 
8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 
uur.	 Wilt	 u	 een	 mondelinge	 toelichting	 op	 de	 stukken,	 dan	 kunt	 u	
hiervoor	een	telefonische	afspraak	maken	met	de	heer	G.	Koops	van	
de gemeente Nuenen, tel. (040) 26 31 631.

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat er 
een melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrich-
tingen milieubeheer is ontvangen van:

•	 Heavac	BV,	Spegelt	53	te	Nuenen.

De melding is gedaan in verband met het oprichten van een inrichting 
voor het produceren van kachels voor de automotivebranche.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijk-
heid om tegen een melding bezwaar te maken. 

De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Nuenen, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn: elke werkdag van 
8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 
uur.	 Wilt	 u	 een	 mondelinge	 toelichting	 op	 de	 stukken,	 dan	 kunt	 u	
hiervoor	een	telefonische	afspraak	maken	met	de	heer	G.	Koops	van	
de gemeente Nuenen, tel. (040) 26 31 631.

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat er 
een melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrich-
tingen milieubeheer is ontvangen van:

De gemeente Nuenen c.a., Vorsterdijk 16b te Nuenen.

De melding is gedaan in verband met het oprichten van een grond-
depot voor het op- en overslaan van grond.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijk-
heid om tegen een melding bezwaar te maken. 

De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Nuenen, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn: elke werkdag van 
8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 
uur.
Wilt	u	een	mondelinge	toelichting	op	de	stukken,	dan	kunt	u	hiervoor	
een	telefonische	afspraak	maken	met	de	heer	G.	Koops	van	de	ge-
meente Nuenen, tel. (040) 26 31 631.



 

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: 23 & 24 mei: 

Soepgroenten ... panklaar, 250 gr. 0,99
Tomaten ......................................... kilo 0,99
rucola ......................................per bakje 0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maandag 26 mei:

koolrabi ..................................per stuk 0,79
Dinsdag 27 mei:

rabarber ....................................... kilo 0,99
Woensdag 28 mei:

Spinazie ......................................... kilo 0,99
Donderdag 29 mei:

Gehele dag gesloten i.v.m. Hemelvaart
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 23 t/m 29 mei:

abrikozen ............................... halve kilo 1,75
Nw. oogst kiwi .................. halve kilo 1,75
cabbage salade ........ 250 gram 1,59
Perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Voor de best
belegde broodjes

Shaslicks iedere 4e ..Gratis
Barbeque Lemon Bite
Per stuk ..........................................1,75
100 gram Ruwe Ham +       
100 gram Boterhamworst 3,75
Huzaren salade
Top kwaliteit, 500 gram .....3,75 

Italiaanse Cordon Bleu
100 gram ........................................2,45

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 19 t/m 24 mei 2014

Suikerbrood
Brabants en Fries met kaneel € 2,00
_____________________________________________________

Mueslibollen 
4 + 2  Gratis!

_____________________________________________________

Aardbeienbavaroisvlaai

€ 10,95
_____________________________________________________

Nieuw!! Spelt eierkoeken

4+ 1  Gratis!
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

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

Ook voor uw geheel 
verzorgde barbeque, 

vraag naar onze folder 
of kijk op www.keurslager.nl

    

Zondag 25 mei Meise Mert
geopend van 11.00 tot 17.00 uur

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

Livano ondermode; Voor hem en haar.
Bezoek ook eens onze website: www.livano.nl

Chantelle BH ‘Pont neuf’
C t/m F Cup, ivoor + zwart

van 69,95  voor 49,95

Mey BH B t/m E Cup, wit 
van 54,95 49,95   voor 34,95

Felina BH ’New Paris’
B t/m F Cup, ivoor + skin
van 60,95 57,95   voor 49,95

Felina BH ’Melina’
B t/m F Cup, ivoor + wit
van 67,95 64,95   voor 54,95

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, 
Geisha, Tommy Hilfiger, 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.

NieUW recePT



HOE GAAT DAT?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor advertenties onder nummer wordt € 2,50 extra 
berekend. Bewijsnummer is € 2,50 extra.

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

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKENDRUKKEN

MULTI PRINTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STICHTING LEERGELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus 
62, 5670 AB Nuenen of e-mail: leergeld@onsnet.nu62, 5670 AB Nuenen of e-mail: leergeld@onsnet.nu62, 5670 AB Nuenen of e-mail: leergeld@onsnet.nu__________________________________________________________________________________________________________________

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

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

VOEDSELBANK NUENEN VOEDSELBANK NUENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, 
5671 CC Nuenen, tel. 040-28316755671 CC Nuenen, tel. 040-2831675____________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

ZUIDZORGZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: 
Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Parkstraat 3F Nuenen.• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Parkstraat 3F Nuenen.

Voor aanvraag/verhuur verpleegartikelen en andere  Voor aanvraag/verhuur verpleegartikelen en andere  
 hulpmiddelen. hulpmiddelen.
• Open: ma. t/m vr. 9.30 - 18.00. Za. 9.00 - 17.00 uur.• Open: ma. t/m vr. 9.30 - 18.00. Za. 9.00 - 17.00 uur.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-173, • Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-173, 
 Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en verkoop van Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en verkoop van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
• Open op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur• Open op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur____________________________________________________________________________

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

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

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

DIENSTEN EN INFORMATIE 20-01-2014

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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.

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.

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

Uw een eigen waterput!
Milieuvriendelijk en duurzaam

beregenen van uw tuin. 
Welwater.eu 

of 06-46266532

MOOI OP VAKANTIE! 
PERMANENT MAKE-
UP! Altijd een verzorgd 
uiterlijk. Voor perfecte 
wenkbrauwen ook hair-
stroke methode, eyeliners. 
lipliners. Al 15 jaar  erva-
ring GGD- gecertificeerd. 
INSTITUUT ZILVER-
SCHOON Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.nl. 

VETROLLETJES BEU? 
PLAATSELIJK AFSLAN-
KEN, met ultrageluid en 
endermologie; het alter-
natief voor liposuctie, bel 
voor  proefbehandeling 
met LIPO II. INSTITUUT 
ZILVERSCHOON Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

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

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

25 Mei vlooienmarkt 
Winkelcentrum Kastelen-
plein, eindhoven 9.00 - 
16.00 uur Binnen en bui-
ten.gratis entree . Bomvol, 
100 kramen.  06-20 29 98 
24.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

TE KOOP  Austral ian 
Shepherd pup (reu) met 
stamboom, volledig goed-
gekeurd. 8 weken oud. 
Kleur: zwart-wit. Voor in-
formatie t.rovers@onsnet.
nu tel. 040-2838309.

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

v.d. Wildenberg b.v.
Europalaan 2, 5674 CA Nuenen, tel. 040-2831774

www.wildenberg.nl

✄

ERKEND 
SCHADEBEDRIJF 
VOOR SCHADE AAN
AUTO, CARAVAN OF CAMPER

NU ACTIE MOVER, incl. montage € 1.750,-

V.D.WILDENBERG
CARAVAN- EN

CAMPERSERVICE
Ter kennismaking, tegen inlevering van deze advertentie

10% KORTING op uw schade-
reparatie of onderhoudsbeurt

DE MEEST EFFECTIE-
VE EENVOUDIGE  OP-
LOSSING VOOR KALK 
OF SCHIMMELNAGELS!! 
Behandeling met de FOX III 
Laser. Zeer mooie resulta-
ten. Geen  schadelijke medi-
cijnen  meer nodig! INSTI-
TUUT ZILVERSCHOON 
Berg 51, 5671 CB Nuenen, 
telefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

Garrarufa-nuenen.nl
Meer dan alleen visjes ont-
spanning, bezinning, inzicht
en vertrouwen 040-787 03 38  

GEWIJZIGDE AANLEVERTIJDEN
in verband met Hemelvaart zal 

Rond de Linde op 
woensdag 28 mei uitkomen

Aanleveren 
TEKST EN ADVERTENTIES 

voor maandag 12.00 uur a.s.

VERLOREN  PASPOORT 
Eind april begin mei, ben ik 
mijn Irakees paspoort ver-
loren. Wil de eerlijke vinder 
hem terug bezorgen op 
het buro van dit blad onder 
nr: 21225.
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Opbrengst collecte 
Longfonds
De collecte van begin mei voor het 
Longfonds heeft bijna € 5.000,00 op-
gebracht. Dit resultaat is bereikt door 
60 collectanten en 6 organisatoren die 
dit jaar actief waren en de vrijgevig-
heid van de burger. Met dit en het lan-
delijk opgehaalde collectegeld kan het 
Longfonds verder onderzoek financie-
ren naar de  reparatie van kapotte lon-
gen. Wie actief wil zijn als collectant 
en/ of organisator voor de collecte 
2015, kan zich melden via  www.long-
fonds.nl of de regiocoördinator marc-
slijpen@collecte.longfonds.nl.

Art in Listening;   
muziek van hoog niveau!
Door Nannie van den Eijnden

De naam van de concertenreeks zegt het al: het gaat om de kunst van het 
luisteren. Het werd muisstil gisteren in theater Het Klooster, toen de vier 
jonge talenten de muziekstukken lieten horen, waarmee ze dit jaar aan het 
conservatorium in Tilburg afstuderen.

Liis Lulla (dwarsfluit), Bianca Bongers 
(cello), Erwin Muller (klarinet) en 
Pien van Gerven (muziektheater: zin-
gen en acteren tegelijk) zijn twintigers 
die hun instrument en stem fantas-
tisch beheersen en bestaande klas-sie-
ke muziekstukken op een vernieu-
wende manier uitvoeren. Met hun 
muziek vertellen ze een verhaal. Mar-
tien Maas vulde hen met zijn piano-
spel uitstekend aan. Het was verras-
send en ontroerend. Fenomenaal 
gewoon, wat jonge mensen uit zichzelf 
en hun instrument weten te halen. 

Anders luisteren, in stilte
Ben van Leeuwen, eigenaar van de 
School voor Praktische Filosofie in 
Eindhoven, nodigde het publiek uit 
om in stilte en aandacht te luisteren, 
weg van de waan van de dag, en zich te 
laten meevoeren op de stroom van de 
muziek. Om bij die stilte te komen, 
vroeg hij iedereen om een paar klan-
ken te maken, een lange ‘m’ en een ‘a’. 
En dat hielp direct om meer aanwezig 
te zijn en beter van de muziek te kun-
nen genieten.  

“Muziek heeft de kracht om te raken, 
en mensen blij en vrij te maken. Om 
even helemaal weg te zijn van onze be-
slommeringen” zei hij. Opvallend was 
dat de studenten zelf ook eerst een 
moment stil waren, voor ze de eerste 
toon lieten klinken. Ze straalden rust, 
kracht en vreugde tegelijk uit en ver-
telden op een leuke manier waarom ze 
een muziekstuk hadden gekozen en 
hoe hen dat zelf had geraakt.  
________________________________ 

“Je moet als het ware de 
ballen hebben om de mu-

ziek karakter te geven”.
________________________________ 

Levenswijsheid
Op de vraag hoe de School voor Filo-
sofie de studenten helpt bij het maken 
van muziek, antwoordde Erwin: “De 
vraag is wat je wilt uitdrukken in de 
muziek. Er is het cognitieve stuk (de 
kennis), het affectieve (het hart) en 
‘the balls’; je moet als het ware de bal-
len hebben om de muziek karakter te 
geven. Er energie aan te geven. Je laat 
je persoonlijkheid zien. Als muzikant 
kun je niet te introvert zijn. Je moet 
juist evenwichtig door het leven gaan 
en daarvoor heb je levenswijsheid no-
dig. De School voor Filosofie helpt ons 
om ons innerlijk te ontdekken en zo 
die levenswijsheid op te doen”. 

Andere beleving van de tijd
Na de pauze tipte Ben nog een eigen-
tijds thema aan: “Ik denk steeds dat ik 
te weinig tijd heb. Een schadelijke ge-

Verstuurd vanaf mijn iPad

Naar Groningen
Elwien Bibbe

Er gaat niets boven Groningen. Dus moet ik daar  ook eens naar toe. En zo stap ik 
op zaterdagmorgen verwachtingsvol in de trein. Want in Amersfoort ontmoet ik 
dan mijn dochter. En dan reizen we gezellig samen verder. Dan doen we spelletjes 
op de iPad en dan zijn we zo in 'er gaat niets boven Groningen'.
Haar trein uit Amsterdam stopt aan de andere kant van het perron en ze heeft 
precies 2 minuten om zich bij mij te vervoegen. Dat heb ik allemaal van te voren 
kunnen plannen op NS Reisplanner. En ik whatsapp nog een paar details, trein-
stel 4230, ergens in het midden. Maar er staat geen trein op de andere kant van 
het perron in Amersfoort. Mijn dochter heeft een goede sprint in de benen, maar 
in 2 minuten van perron x naar 9 rennen, zit er niet in en omdat mijn trein keurig 
op tijd vertrekt en ik ben blijven zitten, doen we een volgende poging in Zwolle. 
Ik hang een half uur op perron 6 zoals afgesproken. Ze zit in treinstel 4576. Ik 
krijg een nieuw bericht. Grapje! Ze moet overstappen en ik moet dus op perron 
7 zijn....... Even later sluiten we elkaar in de armen en vervolgen we onze weg in 
een overvolle trein en spelen we Carcassonne zittend op de trap, zij tussen mijn 
benen en ik leunend over haar schouder met naast ons een grote zwarte koffer. 
Nu nog kijken of het lukt met de OV-fiets...(nee, dat lukt niet. Het abonnement 
op onze OV-chips is nog niet geactiveerd, het gaat niet zoals beloofd). De terug-
weg gaat beter, maar daar zit ik het laatste uur naast een dronken replica van 
Louis van Gaal. Zo noemen de andere Oranjesupporters hem. En ja, hij lijkt, 
maar de babbel heeft ie verder niet. Nou ja, ik zit.
 

Eerste communie 
in Nederwetten
In Nederwetten zal op zondag 25 mei 
de Eerste Heilige Communieviering 
plaatsvinden. De communicanten van 
dit jaar zijn: Anouk, Tijn, Mare, 
Quinn, Rowan en Bram. 

Zij vinden het leuk als u ook komt! De 
kleurrijke viering begint om 10.30 uur 
in d e H. Lambertuskerk.

Andere route auto’s 
gala Pleincollege 
Nuenen
Op vrijdag 6 juni wordt er in Het 
Klooster het jaarlijkse gala van het 
Pleincollege Nuenen georganiseerd. 
Dit jaar is er in samenspraak met de ge-
meente gekozen voor een andere route 
voor de gala-voertuigen. Het opstellen 
van de auto’s vindt plaats in de straten: 
Jonkheer Hugo van Berckellaan en Lu-
cas van Hauthemlaan. De route loopt 
vervolgens vanuit de Jonkheer Hugo 
van Berckellaan via de Berg richting 
het Park (Het Klooster). Langs de route 
en bij de opstelplaats staan verkeersre-
gelaars en rondom Het Klooster zal de 
weg worden afgezet. Mocht u nog vra-
gen hebben dan kunt u zich wenden tot 
dhr. Henstra (o.henstra@pleinc ollege-
nuenen.nl) of dhr. Briedé (s.briede@
pleincollegenuenen.nl).

Beelden in het Park 2014
Op 1 juni organiseert de stichting STEENEN BEELD Nuenen de expositie Beel-
den in 't Park. Door 18 deelnemers staan voor deze 6e editie ongeveer 80 beel-
den in steen in de mooie omgeving van 't Park tegenover het Klooster opgesteld. 

Wim Arts nieuwe 
voorzitter PvdA 
Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten

Tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring van de PvdA afdeling Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten van 14 mei is 
Wim Arts tot voorzitter gekozen. Hij 
volgt in deze functie Jan Bonthuis op. 
Wim Arts zal zich vooral inzetten om 
de herkenbaarheid van de PvdA in 
Nuenen te vergroten. “Wij hebben 
goede ideeën. Dat blijkt wel uit het feit 
dat de nieuwe coalitie (W70, D66, SP, 
GroenLinks)  een aantal van haar be-
leidsuitgangspunten uit het PvdA ver-
kiezingsprogramma  lijkt te hebben 
overgenomen. We moeten er dus voor 
zorgen dat onze boodschap beter voor 
het voetlicht wordt gebracht.  Samen 
met de fractie en de leden zal het ver-
nieuwde bestuur daar hard aan gaan 
werken”.  Ook werd tijdens de ALV af-
scheid genomen van de oud-bestuurs-
leden Jan Bonthuis, Bart Rijkers en 
Andries Mulder. 

Showkorps O&V | Nuenen 
presenteert haar nieuwe show
Na de successen van The Olympic Dream, Classic meets Rock en Games presen-
teert Showkorps O&V | Nuenen hun nieuwe show The European Express. Een 
fantastische show, met zeer herkenbare muziek, die loopt als een trein. Kom aan 
boord en ga met ons mee op een reis door Frankrijk, Engeland en Italië om vol 
met herinneringen weer thuis te komen. Op zondag 1 juni bent u  vanaf 12.30 
uur van harte welkom op het LONU-terrein aan het Wettenseind. Daar kunt u 
dan luisteren en kijken naar de première van deze spectaculaire show.  Tijdens 
het Pinksterweekend neemt het Showkorps met The European Express deel aan 
de Kampioenschappen der Lage Landen in Hamont, België. Maar voordat het 
zover is, presenteren zij graag hun show eerst aan het Nuenense publiek.

Schaapscheren op het Lobroec 
Op zaterdag 24 mei vanaf 10.00 uur zal Maarten Appelboom zijn schapen sche-
ren op het Lobroec. Iedereen kan komen kijken. Volwassen Drentse Heidescha-
pen worden jaarlijks geschoren en leveren daarbij enkele kilo’s wol per schaap. 
De typische, sluike, harige structuur met veel lengte is minder geschikt om te 
spinnen. De bijzondere structuur maakt de wol echter wel uitermate geschikt 
om te vilten. Sinds maart van dit jaar staan er 10 schapen op het Lobroec en daar 
zijn inmiddels 12 lammeren bij gekomen, 8 rammen en 4 ooien. Om meer be-
kendheid aan het Drentse Heideschaap te geven heeft Maarten Appelboom na-
mens de fokvereniging dit jaar met een stand op Animal Event in de Beekse Ber-
gen gestaan. 

Nuenen Fietst met Hart en Wiel
Op 10 mei vond een meer dan geslaagd Bierfest plaats in de tent achter de Collse 
Hoeve. Organisator hiervan is de Fietsclub Nuenen Fietst met Hart en Wiel. De 
opbrengst van het feest gaat dit jaar naar Alpe D’Huzes Stichting KWF. Tijdens 
dit feest overhandigde de organisatoren van de Ons Dorp Avond4daagse,  Nick 
v.d. Burgt, Hans van der Hijden en Carola Stork een cheque van 2500 euro aan de 
Nuenense Fietsclub, waarmee ook zij de actie van harte willen ondersteunen.
Op woensdag 21 mei organiseerden de leden van de Fietsclub nog een benefiet-
diner bij Restaurant Olijf. Op 25 mei is de uitzwaaiborrel in Café Ons Dorp. En 
op 5 juni gaat de klim naar Alpe D’Huzes ook echt beginnen. Meer informatie 
over dit Nuenense initiatief op www.methartenwiel.  

Harry Smulders, Eric Dijk, Carola Stork, Niek Visarius, Nick vd Burgt en Hans 
van der Hijden.

dachte, want hij creeërt druk, span-
ning en haast. We leven in een tekort 
aan tijd. Het is onmogelijk om een te-
kort aan tijd te hebben. Want tijd is 
niet iets wat we kunnen bezitten. We 
kunnen er ook geen voorraad van aan-
leggen. 

De enige vraag is: Ben ik helemaal 
aanwezig om de tijd te beleven? Of 
verdoe ik de tijd? Lééf ik de tijd of 
dood ik hem? Muziek is, net als tijd, 
een stroom die tot je komt. Je kunt de 
stroom niet onder controle houden. Je 
kunt je er wel in oefenen om de stroom 
door je heen te laten gaan, en er met 
aandacht in aanwezig te zijn”. 

Hij hoopte dat we anders de deur uit 
zouden gaan. Ben kreeg gelijk wat mij 
betreft, want ik ging na meerdere mo-
menten van kippenvel verwonderd en 
blijer naar buiten, waar het zonnige, 
inspirerende feest van de lente door-
ging in een goed georganiseerde bui-
tenschilderdag. Ook daar was verras-
send veel kunstzinnig talent te zien, 
met muzikale omlijsting door jonge 
mensen en verse wafels van De Dorps-
werkplaats, om heerlijk van te genie-
ten. Hartelijk bedankt aan iedereen 
die aan deze leuke dag heeft meege-
werkt en bijgedragen. 

Het volgende Art in Listening concert 
is op 19 oktober 2014 om 11.00 uur in 
Het Klooster. Lever lege batterijen in en 

scoor voor het milieu: 
Door lege batterijen in te leveren, maak je elke maand kans op het winnen 
van een reischeque ter waarde van € 2000,- en 50 Blauwe Pluimen. Hoe? 
Door je naam, adres en telefoonnummer op een brie� e te schrijven en dat 
samen met tien lege batterijen in een zakje te stoppen. Dit zakje gooi je in 
de inzamelton of -box bij één van de ruim 22.000 deelnemende supermark-
ten en andere winkels. 
Inleveren kan ook bij het gemeentede-
pot of de chemokar. Elke maand is er 
een trekking uit de door Stichting Bat-
terijen opgehaalde zakjes met batte-
rijen. 
Op www.legebatterijen.nl worden elke 
maand de winnaars bekendgemaakt. 
Stichting Batterijen zamelt zo veel 
mogelijk batterijen in voor recycling. 
Oude batterijen krijgen een nieuw le-
ven, bijvoorbeeld als kaasschaaf, zak-
lamp of fiets. Bovendien komen stof-
fen die schadelijk kunnen zijn voor het 
milieu, niet in de bodem terecht. Zo 
werken we aan een schonere planeet. 

Geen lege batterijen in de afvalbak, 
maar in de ton bij speciale inzamel-
punten. 

Dat verdient een Pluim. 
Een Pluim is een geweldige belevenis. 
Om zelf van te genieten of samen met 
vrienden en familie. Naar een attrac-
tiepark of museum bijvoorbeeld. Een 
workshop volgen of een dagje naar de 
sauna. 
 Winnaars krijgen een Blauwe Pluim die 
bij besteding minstens € 47,60 waard 
is. Kijk ook op facebook.com/legebat-
terijen of www.legebatterijen.nl

Men hoopt op geïnteresseerd publiek 
en natuurlijk mooi weer. Het wordt 
dan voor de bezoeker genieten van 
beeldhouwkunst in een fijne ambian-
ce met de mogelijkheid om in de na-
bije omgeving een terrasje te pikken. 
De expositie is open en vrij toeganke-
lijk op zondag 1 juni 2014 van 10.00 
tot 17.00 uur. Een aantal exposanten 
heeft ook beelden die te koop zijn.
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Torendag in 
Lieshout
Op Hemelvaartsdag 29 mei wordt 
voor het derde achtereenvolgende jaar 
de Middeleeuwse Kerktorendag ge-
houden. De heemkundekring ’t Hof 
van Liessent presenteert tussen 12.00 
en 16.00 uur  in de Lieshoutse molen 
de Leest de Lieshoutse kerkenhistorie. 
Deze regionale activiteit van de        
Peellandse Torendag wordt georgani-
seerd door de heemkundekringen in 
de gemeenten Helmond, Laarbeek,  
Geldrop - Mierlo, Nuenen en voor het 
eerst ook in Son en Breugel.. In Ger-
wen wordt deelgenomen met de St.-
Clemenskerk. Onder supervisie van 
de heemkundekringen worden diverse 
activiteiten ondernomen in en rond-
om de historische torens. Op de To-
rendag zullen in de gemeente Laar-
beek de drie  heemkundekringen van 
Beek en Donk, Aarle-Rixtel en Lies-
hout diverse activiteiten organiseren. 
De Heemkundekring De Lange Von-
der van Beek en Donk zal de Torendag 
in de Oude Toren om 11.00 uur offici-
eel openen. Daarna volgt bezichtiging. 
De Heemkundekring Barthold van 
Heessel van Aarle-Rixtel zal op die 
dag haar jaarlijkse dauwtrapactiviteit 
houden.  

Harrie de Haas kampioen 
biljarten op het Eeneind
 
De biljartcompetitie bij de Eeneindse biljartvereniging Ons Genoegen is dit 
jaar met grote voorspong gewonnen door Harrie de Haas. Harrie is met 80 
jaar het oudste lid maar nog steeds uiterst fanatiek en slaat geen wedstrijd 
over. Met een gemiddelde van 51 caramboles in 20 beurten is Harrie dit jaar 
de topper van de club. Zijn hoogste score in een wedstrijd was 86 carambo-
les. Vanaf wedstrijddag drie stond hij op de eerste plaats en die heeft hij ver-
volgens niet meer afgegeven. De strijd om de tweede plaats tussen  Henk 
Dekkers (2e) en Fried Strijbos (3e) was tot de laatste dag spannend. Biljart-
club Ons Genoegen speelt bij de St. Antoniusschut op de Mulakkers.

Boekenmarkt
Heemkundekring  ’t Hof van Liessent 
houdt op zaterdag 24 mei een boe-
ken-, platen- en bidprentjesmarkt. De 
bidprentjes zijn van veel overleden 
mensen uit de omgeving. De markt 
wordt gehouden in het Dorpshuis te 
Lieshout. Voor de eigen leden is de 
markt geopend van 10.00 uur tot 12.00 
uur. Na de middag is de markt voor ie-
dereen geopend van 13.00 uur tot 
16.00 uur.

Crafty Gardensmarkt
Op zondag 1 juni is de zevende editie van de Crafty Gardens op het buitenter-
rein van Tuincentrum Soontiëns aan de Urkhovenseweg in Eindhoven. De 
markt begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
Er zullen zo’n veertig kramen staan met verschillende disciplines zoals interi-
eurdecoraties, tassen, mozaïek, werken met textiel, sieraden, ambachtelijke 
plantaardige zeep, kruidenbereidingen, en houtdraaiwerk. Ook de imker zal dit 
jaar weer zijn producten aanbieden. Er zijn diverse workshops, waaronder vilt-
technieken, het maken van een kruidenamulet, collage maken, schilderen, mo-
zaïek en stempelen. Voor de kinderen is er een speurtocht op het terrein, glit-
tertattoos of  een hip kapsel. Ook kunnen zij deelnemen aan de workshops. 
Verder is er een terras en is het tuincentrum geopend.

Dauwtrappen op 
Hemelvaartsdag
Op donderdag 29 mei nodigt het IVN 
Nuenen iedereen uit om met hun na-
tuurgidsen in de vroege ochtend van 
Hemelvaartsdag te gaan dauwtrappen. 
De uitgezette wandeling is zo’n 12 kilo-
meter en voert langs diverse soorten 
gebieden. Stevig schoeisel is een aanra-
der. Tip: verrekijker. Verzamelen en 
vertrek om 5.00 uur ’s morgens bij Het 
Klooster, Park 1, Nuenen. Terug rond 
9.00 uur. Informatie: tel. 040 2844414.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 23 mei organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.

Discussieavond

Het Ondernemers Contact Nuenen 
organiseert op maandag 2 juni een 
discussie avond over de toekomst van 
Nuenen. 
Na een inleiding door prof. Pieter 
Tordoir over de onderlinge samen-
hang van burgers en bedrijven in 
Zuidoost-Brabant vindt er een discus-
sie plaats onder leiding van presenta-
trice/mediacoach Cindy de Koning 
over de ondernemer en de toekomst 
van Nuenen. 
Doelstelling is na te gaan hoe het ide-
ale bestuur er in de ogen van de on-
dernemers uitziet. De avond vindt 
plaats in Het Klooster te Nuenen van-
af 19.30 uur.

Torendag Nuenen    
met Lindespelers
Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, wordt op het terrein van de vroe-
gere middeleeuwse kerk van Nuenen de Torendag 2014 gehouden. Hier 
werden vorig jaar de contouren van de gesloopte kerktoren zichtbaar 
gemaakt.
Om 12.00 uur verricht Roland van Pa-
reren, voorzitter van heemkundekring 
De Drijehornick, hier de officiële ope-
ning. Aansluitend treden De Lin-
despelers op met een speciaal voor 
deze dag en locatie gemaakte voorstel-
ling waarbij de 19e-eeuwse pastoor 
Van Lent de hoofdrol speelt met zijn 
‘donderpreken’ over al te uitbundige 
teerfeesten van de schuttersgildes en 
hun drankgebruik bij begrafenissen. 
Tot 16.00 uur zullen zij dit spel nog 
een paar keer opvoeren.

Daarnaast is er programma met acti-
viteiten voor jong en oud, zoals Vin-
cent van Gogh helpen met het schilde-
ren van de Oude Toren, als een echte 
archeoloog zoeken naar scherven van 

oude potten en restanten van de oude 
kerk (met diploma) en gevonden 
schatten zoals botjes en zaden met 
deskundigen determineren.

Verder is er informatie te verkrijgen 
over actuele archeologische activitei-
ten in Nuenen. Recente vondsten uit 
de grond leverden het bewijs van 
vroegere bewoning in Nuenen. Spor-
tieve mensen fietsen ook langs alle an-
dere locaties van Torendag 2014.

De Torendag wordt georganiseerd 
door heemkundekring De Drijehor-
nick met medewerking van de Ar-
cheologische Vereniging Kempen- en 
Peelland (AVKP) uit Eindhoven. Zie 
ook www.kerkenindepeel.nl

Vogelwandeling in 
de Mosbulten
Op maandag 26 mei gaat het IVN Nu-
enen wandelen  in natuurgebied Mos-
bulten, een jong en gevarieerd natuur-
gebied, rijk aan water en bos in een 
agrarische omgeving. Mosbulten ligt 
in Olen, de noordelijkste punt van Nu-
enen en is te vinden via de Lieshoutse-
weg, linksaf bij het bordje Olen huis-
nummer 26 en doorrijden tot 
parkeerplaats. Vertrek om 19.00 uur 
per fiets vanaf Het Klooster, Park 1, 
Nuenen. Start van de wandeling iets 
later vanaf de parkeerplaats. Laarzen 
aanbevolen, deelname is gratis. Infor-
matie: tel. 040- 2421423.

WLG: Gerwense historie in 
krantenknipsels 2.0 
Tijdens de wekelijkse Inloop van de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen, zal op die 
van maandag 26 mei Mia Konings aanwezig zijn met een deel van haar verzame-
ling krantenknipsels over Gerwen en Gerwenaren. Mia was op 29 oktober 2012 
al eens te gast bij de inloop met een aantal knipselmappen. De bezoekers vertel-
den spontaan verhalen en anekdotes uit hun kindertijd. De belangstelling was 
groot en er was behoefte aan meer en vooral meer tijd om er in die mappen rond 
te snuffelen. Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom bij deze tweede lezing in Den 
Heuvel te Gerwen.

 

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

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.

Natuurmarkt Helmond 
In stadswandelpark de Warande wordt op zondag 1 juni van 12.00-17.00 
uur weer de jaarlijkse Natuurmarkt Helmond georganiseerd. Meer dan 50 
organisaties en verenigingen zullen demonstraties en voorlichting  geven 
op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. De markt biedt doe-
activiteiten en interacties met het publiek. De toegang tot de markt is gra-
tis.  
Wilt u er een ‘dagje uit’ van maken? De 
Natuurmarkt is heel goed te combine-
ren met om 12.00 uur een bezoekje aan 
een gratis concert in het Carat-mu-
ziekpaviljoen, de midgetgolfbaan, het 
dierenpark of het gezellige terras van 
Paviljoen de Warande. De Natuur-
markt wordt gehouden in en rondom 
de ´Bijenhal´ in stadswandelpark de 
Warande. (5707 GP Helmond). 

De ingang tot de markt bevindt zich 
aan de Aarle-Rixtelseweg. Een impres-
sie van eerder gehouden natuurmark-
ten in Helmond vindt u op www.im-
kersvereniginghelmond.nl 

Terug naar af!
Waar het rookt is vuur, luidt het spreekwoord. En dat blijkt dan ook weer, zoals 
men dat de afgelopen weken uit de media telkens weer kan vernemen en dat be-
trekt op het hedendaags gerommel binnen de Nuenense politiek. Direct al na het 
bekend worden van de uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen was het 
al voorspelbaar, dat de onderlinge twisten van raadsleden, zoals die in de afgelo-
pen vier jaar met regelmaat en op het gênante af voorkwamen, niet zouden veran-
deren, aangezien immers ongeveer de helft van de toen zittende raadsleden in de 
nieuwe raad door de kiezers terug gekozen zijn. En nu ook nog blijkt dat, voor elk 
weldenkende Nuenenaar om niet begrijpelijke en onverstandige redenen, twee 
eerder weggestuurde wethouders (in het politiek jargon noemt men dat: ‘aange-
schoten wild’), die toch ook mede verantwoordelijk worden gehouden voor die ver-
peste sfeer, zich weer kandidaat-wethouder hebben gesteld voor een nieuwe raads-
periode, zijn de rapen helemaal gaar. Menigeen vraagt zich terecht af: waarom 
hebben deze twee terugkerende kandidaat-wethouders niet het KAFI-rapport af-
gewacht? Of kennen zij al de inhoud en hopen ze daardoor niets te vrezen. Een 
rare gang van zaken. Men vecht zo wat elkaar nu al weer letterlijk en figuurlijk de 
tent uit bij het bespreken over de inhoud van het coalitieprogramma, het niet tij-
dig bekendmaken van de nieuwe wethouders, waarvan de benoeming deze week 
een feit is geworden. Men kan gerust zeggen dat de verhoudingen tussen de coalitie 
en oppositie in Nuenen aan het begin van deze nieuwe raadsperiode weer behoor-
lijk in de fik staan. Derhalve: terug naar af! Alsof ze in de vorige periode nog niet 
genoeg leergeld betaald hebben. Geen goede start van een vruchtbare samenwer-
king voor de komende vier jaar, zoals men dat aan het begin van deze nieuwe 
raadsperiode aan elkaar beloofd had. Het zouden wel eens de laatste stuiptrek-
kingen van een zelfstandig Nuenen c.a. kunnen zijn, die in Den Bosch en Den 
Haag niet onopgemerkt zullen blijven. Al met al valt er met de huidige Nuenense 
politiek geen chocola meer te maken, hoe de collegevorming er deze week ook uit 
gaat zien en het coalitieprogramma ten uitvoer wordt gebracht.

Rens Kuijten
Vondelstraat 7,  Nuenen
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Dit is het vierde artikel van de artikelenreeks over de 
veranderingen in de zorg en de rol van de gemeenten. 
De gemeente Nuenen wil graag dat iedereen begrijpt 
wat er gaat gebeuren met de nieuwe zorgtaken. 
Daarom vindt u elke twee weken een artikel in deze 
krant waarin verschillende onderwerpen vanuit ver-
schillende invalshoeken besproken worden. Naar 
aanleiding van de eerste drie artikelen heeft de ge-
meente Nuenen een aantal vragen ontvangen. In dit 
artikel worden drie van deze vragen beantwoord.

Zorg naar de gemeente: 
antwoorden op uw vragen

Kikkerconcert IVN Laarbeek 
IVN Laarbeek organiseert op zondag 1 juni van 12.00 uur tot 18.00 uur diverse 
activiteiten op het IVN terrein in De Bimd aan de Beekseweg in Aarle-Rixtel. 
Hiermee schenkt het IVN ook dit jaar in het kader van de Laarbeekse Juni Wa-
termaand extra aandacht aan de waarde van water.
Zo is er het Kikkerconcert. Bij het juiste weer zullen veel groene kikkers van zich 
laten horen. Dit gekwaak zal worden afgewisseld met muziek van 3 muziekgroe-
pen: Binderin (12.00 uur - 14.00 uur), Gipsy Mood (14.00 uur - 16.00 uur) en The 
Feliciano’s (16.00 uur - 18.00 uur).
Ook zijn er diverse kinder(water)activiteiten en een poppenkast. In het IVN ge-
bouw is een fototentoonstelling over natuur in Laarbeek. De foto’s zijn gemaakt 
door leden van de IVN Natuurfotowerkgroep Kiek Nou. Dit jaar zal er voor het 
eerst bij de Bimd een creatieve- en natuurmarkt plaatsvinden op het voorterrein. 
Verder is er een insectenmuur, een theetuin met theeschenkerij en het door 
Laarbeekse vrijwilligers aangelegde Blotevoetenpad in de IVN tuin dat tijdens 
het kikkerconcert officieel wordt geopend.

De Bimd, Beekseweg in Aarle-Rixtel. Volg de borden IVN Laarbeek. Parkeerge-
legenheid aanwezig. Meer informatie op: www.ivn.nl/afdeling/laarbeek/acti-
viteiten/kikkerconcert

Lieder entafel
Voor wie van zingen houdt is er op 
zondag 25 mei weer een liederentafel 
bij Café Schafrath aan het Park in    
Nuenen. Onder begeleiding van de ac-
cordeonist heeft de liederentafel dit 
keer als thema ‘Roept u maar’. Ieder-
een mag daarbij een favoriet lied uit de 
bundel kiezen. Aanvang 20.30 uur.

Nuenen 26e 

    Grote internationale  
Stationaire motoren show 

8 & 9 juni  2014 
Pinkster weekend - 
motoren weekend ! 

Dagelijks van 
09:00 tot 17:00 

Onderdelen - en 
verzamelaars-

markt, 
Modelbouwshow 

Lokatie: 
 

Landgoed Gulbergen 
Schoutse Vennen 15 

5674 TK  Nuenen 

Voor informatie & aanmeldingen: Anton van der Cruijsen +31 24 397 44 34 - cruij095@planet.nl 

www.stationairemotoren.com 
pour information et l'enregistrement: Kees Fitters +31 73 511 37 19 - sparkydog@online.nl 

Internationale 
stationaire 
motorenshow 
Nuenen
Tijdens de pinksterdagen wordt in 
Nuenen voor de 26e keer de inter-
nationale stationaire motorenshow 
georganiseerd. 

Het gaat hier om een show voor zoge-
naamde stationaire motoren, de vete-
ranen op het gebied van verbrandings-
motoren, voorouders van de moderne 
benzine- en dieselmotoren. De ten-
toongestelde stationaire motoren 
werden eind 19e en begin 20e eeuw 
gebouwd en gebruikt voor de aandrij-
ving van de meest uiteenlopende ap-
paratuur, zoals dynamo’s, waterpom-
pen, zaagmachines, draaibanken, 
wasmachines of dorsmachines.

Stationaire Motorenshow, 8 en 9 juni 
op landgoed Gulbergen, Schoutse 
Vennen 15, 5674 TK te Nuenen. En-
tree € 5,- per persoon. Op het show-
terrein zijn sanitaire voorzieningen, 
catering en gratis parkeergelegenheid. 
Verdere informatie op www.statio-
nairemotoren.com

Vacaturebank vrijwilligers week 21
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO      _______________________________________________________________________________________________________________________ 
St. Vrijwillige Thuiszorg Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk._______________________________________________________________________________________________________________________
Kunstencentrum CAN Ateliermedew. tekenen/schilderen/grafi ek/edelsmeed/textiel/fotografi e ca. 2 u. p. wk._______________________________________________________________________________________________________________________  
 Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden en vrijw. (o.a. om activiteiten op te zetten zoals breiclubs) maandag en/of donderdagmiddag_______________________________________________________________________________________________________________________ 
De Akkers (Archipelzorggroep) Vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) diverse tijden (in overleg)
 Onderst. bij maaltijden op verschillende afd. (affi niteit met dement.) ook weekend diverse tijden (in overleg)
 Organist voor begeleiding in de kapel op zondag 9.30-11.30 u.
 Bezoek- en wandelvrijwilligers (diverse tijden mogelijk) diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. voor dagbestedingactiviteiten intern en extern diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. voor ondersteuning bij avondwake (o.a. koffi e en thee verzorgen) op afroep, in overleg
 Koster/acoliet m/v, voor de ochtenden,  hoeft niet op zaterdag /zondag.  Tijd: 09.00-10.00 u.
 Transfervrijwilligers (halen en brengen naar activiteiten of Gasterij).  9.30-12.00 of 13.30-16.30 u.
 Gastheren/gastvrouwen voor de Inloop (evt. in combinatie met transfervrijw). 9.30-12.00 of 13.30-16.30 u._______________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk (LEVgroep) Vrijwilliger m/v gevraagd voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen.   2 dagdelen p. wk. in overleg_______________________________________________________________________________________________________________________
IVN-Nuenen  De werkgroep scholengidsen vraagt Natuur(groot)ouders v. org. buitenprogramma 2 ochtenden p. jr. + voorber._______________________________________________________________________________________________________________________
Jo van Dijkhof (Archipelzorggroep) Vrijwilligers voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) div. tijden, ook weekends
 Begeleiding voor de dagbesteding (v. externe deelnemers) dagdeel in overleg ma,wo,vr. 13.30-16.30 
   vr. 9.30-13.30u.
 Vrijwilligers voor het opzetten van spelletjesclubs (om de week) dinsdag van 14.00-16.00 u. 
 Begeleiding voor de bridgeavonden dinsdag van 19.00 – 23.30 u._______________________________________________________________________________________________________________________
Kunstencentrum CAN Secretaris m/v voor het bestuur. Taken o.a. interne en externe communicatie gem. 4 uur per week, in overleg_______________________________________________________________________________________________________________________
Initiatiefgroep  vrijwilligers gevraagd v. initiatiefgroep, o.a. bezoek verenigingen/behoeftepeiling tijden in overleg
Nuenen Dementievriendelijk_______________________________________________________________________________________________________________________
De Soos Soos v. mensen met een beperking vraagt coördinator, penningmeester en vrijw. do 18.45-21.45 u.+ i.o.
 om de activiteiten te organiseren en begeleiden._______________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof gastheer/gastvrouw voor bediening aan de bar zaterdag en/of zondag, in overleg 9.45-13.30 of 13.30-17.00 u._______________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.  diverse tijden mogelijk_______________________________________________________________________________________________________________________
St. Dwersverband div. vrijw. m/v gevraagd v. ondersteuning Verenigingenmarkt (b.v. bij op-/afbouw, zo 31/8 stichtingdwersverband@ 
 ceremoniemeester, presentator, marktmeester, technicus, catering, veiligheidscoörd.)          onsbrabantnet.nl _______________________________________________________________________________________________________________________  
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Crowdfunding      
voor Fotoboek ‘de tantes’ 
Jo, Riek, Toos en Nellie wonen nog steeds in hun geboortehuis aan de 
Opwettenseweg in Nuenen. Documentaire fotograaf en achternichtje, Mar-
lies Swinkels, volgt hen inmiddels 10 jaar. Nu is het tijd voor een fotoboek. 
Momenteel loopt er op de site voordekunst.nl een crowdfunding actie.

Jo (links) en Riek (rechts) aan het koperpoetsen in de keuken. Foto gemaakt in 2008.

Samen in één huis, vier zussen, met 
lang geleden nog een broer. Het is 
nooit anders geweest. Er is weinig ver-
anderd, ze zijn alleen samen met het 
huis ouder geworden.  Vier vrouwen 
met liefde voor elkaar. Ze leven in een 
eigen tempo en de snelheid van de 
moderne maatschappij gaat volledig 
aan ze voorbij. Een kleine mini maat-
schappij waarbij alles veel aandacht 
krijgt. Een simpel leven. Nu leven ze 
met z’n drieën samen, Riek (89), Toos 
(84) en Nellie (82). De oudste zus Jo is 
in 2009 thuis overleden op 87-jarige 
leeftijd. 

Het fotoboek
Alles is begonnen in 2004 in het eerste 
jaar aan de kunstacademie. Maak een 
fotoboek over personen die je goed 
kent. Marlies Swinkels koos voor haar 
vier tantes, eigenlijk vier tantes van 
haar moeder. Al als klein meisje komt 
zij daar regelmatig over de vloer en is 
door de jaren heen de bijnaam ‘de tan-
tes’ ontstaan. Na vragen van haar klas-
genoten over het onderwerp, gingen 
er bij haar allerlei lampjes branden. 
Tot voor deze opdracht waren de tan-
tes normaal voor haar, daarna is zij 
gaan inzien dat ze heel bijzonder zijn. 

Toen heeft ze besloten om ze altijd te 
blijven fotograferen en dat heeft ze ge-
daan. Het fotoboek gaat Marlies Swin-
kels uitgeven in eigen beheer en wordt 
vormgegeven door Sybren Kuiper. 
Voor de druk- en vormgeefkosten van 
het fotoboek loopt er een crowdfun-
ding actie op de site voordekunst.nl / 
fotografie / fotoboek ‘de tantes’. Elke 
donateur ontvangt een tegenprestatie 
naar keuze retour. Na het bereiken van 
de 100% financiering, zal het fotoboek 
naar verwachting in september gepre-
senteerd worden. www.marliesswin-
kels.nl Volg het project op facebook, 
facebook.com/fotoboekdetantes

25°C plus, schapen doen jasje 
uit op Weverkeshof
De eerste zomerse dag in De Bilt dit jaar, is een feit, de zomer heeft zich weer 
gemeld en dat stemt goed. Dat is er de oorzaak van dat de schapen op Weverkes-
hof een jasje uit moeten trekken. Dierverzorger Piet Kelderman zal het klassieke 
ambachtelijke schaapscheren met de wolschaar weer voor zijn rekening nemen, 
terwijl Peter van Haastrecht en Anfred van Roosmale beide van de Border Collie 
Club Nuenen, onze vaste bewoner op Weverkeshof, het elektrisch scheren met 
de tondeuse zullen laten zien.
Weverkeshof nodigt iedereen uit dit traditionele schouwspel schaapscheren za-
terdag 24 juni tussen 11.00-17.00 uur te komen bekijken. De entree is, zoals altijd 
gratis en in de gezelligste huiskamer van Nuenen en omgeving of op het terras is 
het met een passende versnapering altijd goed toeven.

Pleinfeest/open dag Jo van Dijkhof
Afgelopen zaterdag hield Archipel Jo van Dijkhof hun pleinfeest/open dag met 
als thema: Beter in de buurt, net als toen. Er waren vele optredens, activiteiten, 
muziek, verse pannenkoeken en spelletjes. De dag werd georganiseerd in samen-
werking ‘de buurt’: basisschool De Mijlpaal en de Wentelwiek, Stichting Korein 
kinderopvang, het W.I.N., Gasterij Jo van Dijkhof, activiteitenbegeleiding van Jo 
van Dijkhof, Zorg aan Huis en de bewonerscommissie. Het was een zonnige en 
geslaagde dag voor iedereen.

Verandert de zorg die ik nu heb, hoe 
kan ik dat te weten komen? 
Als er voor u in de zorg, die valt onder 
de verantwoordelijkheid van de ge-
meente iets verandert dan hoort u dit 
ruim op tijd. De zorg wordt op ieder-
een persoonlijk afgesteld. Zo kan het 
zijn dat er voor u andere dingen ver-
anderen dan voor iemand met dezelf-
de klachten. Als er iets is waar u zich 
zorgen over maakt, kunt u contact op-
nemen met het Centrum voor Maat-
schappelijke Deelname (CMD) aan de 
Berg. U kunt er vanuit gaan dat er al-
tijd contact met u wordt opgenomen 
voordat er iets voor u verandert.

Ik heb een indicatie gekregen tot 
2026. Blijf ik deze indicatie houden?
Als u een indicatie heeft gekregen die 
loopt tot na 1-1-2016, bijvoorbeeld 
2026, dan vervalt uw huidige indicatie 
in ieder geval op 1 januari 2016. Heeft 
u een indicatie die afloopt in 2015? 

Dan vervalt uw huidige indicatie in 
2015. Door het ‘overgangsrecht’ blijft 
uw AWBZ-indicatie in 2015 geldig, 
maar uiterlijk tot 1-1-2016. Dit bete-
kent dat dan alle oude rechten verval-
len. De gemeente gaat met u praten 
over wat u nodig heeft, waar u zelf be-
hoefte aan heeft en wat u zelf kunt 
doen of regelen. Zo komen u en de ge-
meente samen tot passende zorg. De 
zorg wordt nooit zomaar gestopt zon-
der dat er met u overleg is geweest.

Waar kan ik mijn vragen over de zorg 
en over de veranderingen stellen?
De gemeente heeft één centraal punt 
waar u al uw vragen kunt stellen: 
het Centrum voor Maatschappelijke 
Deelname of het CMD. U kunt bellen 
naar 040-2831675 en e-mailen via ser-
vicepunt@nuenen.nl. Of het nu gaat 
om opvoedvragen, aanpassing van uw 
huis of hulp in de huishouding, de me-
dewerkers van het CMD proberen u te 
helpen of wijzen u de weg. Daarbij 
wordt altijd gekeken naar wat u zelf 
kunt doen en of familie, buren of an-
dere vrijwilligers kunnen helpen. 

De gemeente Nuenen wil graag weten 
wat voor vragen er bij haar inwoners 
leven. Hebt u naar aanleiding van dit 
artikel ook een vraag of heeft u een 
vraag waar u al langer mee zit, dan 
kunt u die stellen via servicepunt@nu-
enen.nl.
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Stel je vraag aan Luuk en Saar! En misschien kom jij 
volgende week wel in de krant te staan.

Deze week:
met Luuk & Saar

met Luuk & Saar

Hoi Stijn, 
Wij zijn overal waar leuke 

gratis dingen voor 
 kinderen zijn!

Stijn Brandt, 10 jaar
School: Rietpluim in Nuenen, groep 7

Welke route rijden jullie meestal 
met jullie mooie � etsen?

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.

Hoi Stijn, 
Wij zijn overal waar leuke 

gratis dingen voor 

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

weetjes over dit artikel en natuurlijk Luuk en Saar.

volgende week wel in de krant te staan.

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?
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‘Luuk en Saar van creatief tot sportief’
Deel 5.1 
Hallo Lindekids, leuk dat jullie onze avonturen weer willen vol-
gen in Rond de Linde.
Ik hoop dat jullie deze week wel tijd hebben om onze avontu-
ren te lezen?
Want ik heb begrepen dat heel veel Lindekids meelopen met de 
avondvierdaagse in Nuenen.

Knap hoor want dat is heel 
gezond als je veel loopt, 
en vooral met zulke kleine 
beentjes nog!
Wie van jullie was er afgelo-
pen week op de buitenschil-
derdag geweest?
Knap hè, wat sommige gro-
te mensen allemaal kunnen 

schilderen?  Woooooooow 
dat was echt heel leuk! We 
mochten ook zelf  een schil-
derij maken.
Er zijn zoveel foto’s gemaakt 
van al die nieuwe jonge 
Vincentjes, dat we ze op 
onze website hebben 
gezet. Misschien sta jij er zelf ook wel op! Kijk dan maar 
eens op www.luukensaar.nu   En morgen, ja morgen 
zien we elkaar misschien wel tijdens de intocht van de 
vierdaagse. Oooooooooh we zouden het zo leuk vinden 
als jullie ook kwamen kijken naar al die grote en kleine 
topsporters! O, ik hoor de bel! Lees verder op internet en 
misschien zien we elkaar morgen wel?

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

Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 5.2

Bijna � uis Huis Son & Breugel zoekt 
nieuwe vrijwilligers 
“Toen ik hier als vrijwilliger begon, wist ik niet hoe dat zou gaan. Maar van-
af de eerste dag voel ik me hier op mijn plaats en stap ik met een goed gevoel 
naar binnen. Ja, dit is heel dankbaar werk”. Dat zegt Ina (60), vrijwilliger 
vanaf het moment dat het Bijna � uis Huis (BTH) in mei 2013 is geopend. 
Ze staat niet alleen in haar beleving, want ook haar collega-vrijwilligers 
voelen zich gewaardeerd door de gasten van het BTH. De gasten zijn men-
sen met een ongeneeslijke ziekte en een beperkte levensverwachting van 
drie maanden. 

Dialectenfestival 
en braderie 
Lieshout
Op Eerste en Tweede Pinksterdag wor-
den in Lieshout respectievelijk het Bra-
bants Dialectenfestival en de braderie 
georganiseerd. Het Dialectenfestival, 
iedere tweede zondag in juni van elk 
even jaar, heeft dit jaar het thema: De 
kiendjes van de keinder. De braderie op 
Tweede Pinksterdag wordt weer geor-
ganiseerd door de Gardistenbond en de 
Commissie Boerenbruiloft uit Raopers-
gat. Verenigingen en ondernemers uit 
Laarbeek kunnen voor € 25,- een kraam 
of grondplaats te huren voor de verkoop 
van non-food producten.  Een grond-
plaats heeft dezelfde afmeting als een 
reguliere marktkraam. Gegadigden 
kunnen uiterlijk tot 25 mei contact op-
nemen via braderielieshout@gmail.
com. Reguliere marktkooplieden en 
verkopers van food producten alsmede 
gegadigden van buiten Laarbeek dienen 
contact op te nemen met Organisatie- 
en adviesbureau Koolen en Koolen uit 
Tilburg via hun website.

WLG: fi etstocht 
naar Den Bosch
De fietsclub van Werkgroep Leefbaar 
Gerwen wil op vrijdag 30 mei een fiet-
stocht organiseren naar Den Bosch. 
Deze tocht is ongeveer 80 km. lang 
(heen en terug) en zal de hele dag in 
beslag nemen, inclusief terrastijd. Al-
leen bij goede weersomstandigheden 
en bij voldoende belangstelling zal de 
fietstocht doorgaan. Vertrek  9.00 uur 
vanaf d’n Heuvel in Gerwen. Organi-
satoren: Theo de Louw, tel. 2836516 
en Paul Mol, tel. 2833910.

Voorjaars-
boekenmarkt 
Weverkeshof
Dit jaar organiseert Dorpsboerderij 
Weverkeshof op zaterdag 31 mei van 
10.00 uur tot 17.00 uur de Voorjaars-
boekenmarkt. Er is een apart deel 
voor kinder- en jeugdboeken, op de 
grote tafel staan de reisboeken en 
-gidsen. Alle boeken kosten € 2,00 per 
stuk, 3 voor € 5,00.
Weverkeshof neemt het hele jaar, met 
uitzondering van de Sinterklaasperio-
de, oude boeken in ontvangst. De toe-
gang is zoals altijd gratis. Overigens is 
de grote boekenmarkt op 6 en 7 sep-
tember. De Weverkeshof ligt aan de 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 in Nue-
nen. Zie ook www.weverkeshof.nl

Fusie Autobedrijf J. Janssen en Autobedrijf Kerres

Janssen-Kerres Autogroep 
wordt grootste multibrand 
dealer Zuid-Nederland
Per 1 juli 2014 slaan Autobedrijf J. Janssen en Autobedrijf Kerres de handen 
ineen. Zij fuseren hun familiebedrijven tot de grootste multibrand dealer 
van Zuid-Nederland met de merken Renault, Dacia, Nissan, Kia, Citroën en 
Peugeot. 
Waarom fusie
De gehele automotive markt is aan 
verandering onderhevig. Door het sa-
menvoegen van Autobedrijf J. Janssen 
en Autobedrijf Kerres wordt een unie-
ke kans gecreëerd om op deze ontwik-
keling in te spelen. “We vergroten 
onze afzet, profiteren van synergie-
voordelen, worden een interessantere 
partner voor bedrijven en kunnen 
nieuwe ontwikkelingen in de automo-
tive markt beter aangrijpen” vertelt 
Ger Lux, algemeen directeur en me-
de-eigenaar Autobedrijf Kerres. “Door 
het samenvoegen en delen van kennis 
wordt de organisatie verder geprofes-
sionaliseerd en wordt het financieel 
fundament van beide bedrijven ver-
stevigd” vult Lux aan. 

De nieuwe organisatie
Door de fusering ontstaat een verzor-
gingsgebied dat strekt van het uiterste 
zuiden van Limburg t/m Oost-Bra-
bant.  Janssen-Kerres Autogroep heeft 
270 medewerkers en 15 sales- en ser-
vice locaties verdeeld over de merken 
Renault, Dacia, Nissan, Kia, Citroën 

en Peugeot.  “Er ontstaan in het totale 
rayon voldoende opportuniteiten om 
te groeien met de zes merken” gaat 
Olaf Janssen, algemeen directeur en 
mede-eigenaar Autobedrijf J. Janssen, 
enthousiast verder. “In de nieuwe stra-
tegie is zorgeloze mobiliteit gecombi-
neerd one-stop-shopping stevig ver-
ankerd en wordt deze continu vertaald 
naar de praktijk. 
Onze particuliere en zakelijke klanten 
zullen hier zeker van profiteren” sluit 
Janssen af. 

Veranderingen 
Alhoewel de nieuwe organisatie per 1 
juli van kracht is, wordt de rest van 
2014 gebruikt om de gezamenlijke or-
ganisatie in te richten. De huidige        
eigenaren krijgen in de nieuwe organi-
satie een gewijzigd functie- en taken-
pakket. 

De vestigingsplaatsen en de dealerna-
men blijven ongewijzigd, en de stafaf-
delingen zoals administratie, perso-
neelszaken, marketing en IT worden 
samengevoegd. 

Directie Janssen-Kerres Autogroep v.l.n.r. Olaf Janssen, Robbert Bleeker, Rian 
Groeneweg, Jo Lux en Ger Lux.

Elke gast gaat anders met zijn of haar 
situatie om. Dat geldt ook voor de 
naaste familie en omgeving. Het gaat 
om vertrouwen geven en ontvangen 
en huiselijkheid bieden. “Je bent er 
voor de gast; je moet niet zelf op de 
voorgrond willen staan. Het zijn klei-
ne dingen, die grote waarde krijgen 

zoals het vasthouden van een hand of 
alleen maar even oogcontact. Een 
glimlach van de gast geeft extra glans 
aan je dag”, zegt collega-vrijwilliger 
Christine (62).

De dankbaarheid van een mens, die in 
zo’n kwetsbare situatie verkeert, geeft 
heel veel voldoening. “Ik beschouw 
het als een eer om van dichtbij getuige 
te mogen zijn van de laatste fase uit ie-
mands leven”, zegt een andere vrijwil-
ligster, Monique (42).
 
Oproep
Het bestuur van het Bijna Thuis Huis 
is blij met de huidige vrijwilligers en 
de drie vaste coördinatoren die hen 
ondersteunen. “Zonder hen zou het 
BTH niet kunnen bestaan”, zegt be-
stuursvoorzitter Sjef den Uijl. Hij 
voegt er meteen aan toe dat hij graag 
nog enkele nieuwe vrijwilligers wil 
werven om het rooster goed draaien-
de te kunnen houden. “Je hoeft hier 

geen opleiding voor te hebben ge-
volgd, maar je moet natuurlijk wel in 
deze bijzondere omgeving kunnen en 
willen werken.” Van de vrijwilliger 
wordt gevraagd om de gast op allerlei 
manieren bij te staan, binnen en bui-
ten hun gastenkamer. “Natuurlijk gaat 
het om huishoudelijk werk zoals bij-
voorbeeld het verschonen van het 
bed. Maar ook om het voeren van een 
gesprek, iemand’s hand vasthouden, 
het begeleiden van een gast die naar 
het hertenkamp wil, of er gewoon al-
leen maar te zijn”. 

Informatie
Gemotiveerde mensen, die als vrijwil-
liger aan de slag willen bij het BTH aan 
de Vinklaan 2 in Son, kunnen bellen 
met de coördinatoren. Het telefoon-
nummer is: 0499-465211. Voor meer 
informatie kijk op: www.bijnathuis-
huissonenbreugel.nl   
   

 Open dagen bij      
De Biologische Tuin in Nuenen
De Biologische tuin in Nuenen neemt weer deel aan de 2 open dagen van 
Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT). Ook een aantal tuinen 
in Eindhoven is open. Een fi etsroute verbindt de tuinen op beide dagen. Je 
vindt de route op de site van VELT en bij hen in de tuin.

De tuin bestaat al bijna 40 jaar en ligt 
op een prachtige plek aan de rand van 
Nuenen. Hierin verbouwen zij met 
veel enthousiasme bekende en minder 
bekende groenten en fruit op een voor 
de natuur en mens verantwoorde ma-
nier. Het bijzondere van de tuin is het 
samen werken en genieten van de bui-
tenlucht, het werk en de gezelligheid. 
En natuurlijk de oogst! 
Kom een kijkje nemen in de tuin. Je 
ziet er tuinbonen, aardappelen, ruco-
la, uien, andijvie, bietjes, bladmoes, 
rabarber en kruiden groeien. Vele an-
dere groenten zijn al gezaaid en doen 
hun best om zo snel mogelijk ook van 

de zon te genieten, sommige nog in de 
koude bak. Er is een ‘kooi’ met een net 
bespannen voor het telen van fruit en 
een composthoop. Ze hebben in de 
winter hard gewerkt. Veel bomen en 
struiken zijn gesnoeid. Er is hekwerk 
gemaakt om de altijd hongerige konij-
nen tegen te houden. De tuiniers lei-
den je graag rond om te vertellen over 
duurzaam tuinieren.
Wat is er in de tuin nog meer te bele-
ven? Beeldhouwer Kees van Cappel-
len toont een aantal van zijn kunst-
werken. Ze zijn gemaakt van allerlei 
gevonden materialen waarbij hij een 
speciale band heeft met hout en me-
taal. In de tuin staan een aantal bijen-
kasten. Eén van de de imkers, Jan of 
Karolien, is aanwezig om over het be-
lang van gezonde bijenpopulaties en 
deze mooie hobby te vertellen.
En natuurlijk hebben zij een ‘koffie-
hoek’ midden in de tuin om rond te 
kijken en te genieten van de rustige 
omgeving en een versnapering.
Zij doen hun poortje open voor alle 
belangstellenden op zaterdag 31 mei 
van 10.00-13.00 uur en op zondag 1 
juni van 14.00-17.00 uur. Je vindt ze 
aan het Roosdonkenpad. Het pad start 
vanaf de Broekdijk, vlakbij molen de 
Roosdonck.  Meer informatie: www.
biologischetuin-nuenen.nl, www.velt.
be, www.vancap.exto.nl



Opwettenseweg 81, Nuenen, 040-2840013, www.beddenspecialistnuenen.nl
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NR.1 SPIER- & GEWRICHTSBALSEM!

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Van Rooij Accountants & Adviseurs is een groeiend accountantskantoor met een 
informele werksfeer en korte lijnen. Professionele dienstverlening, klantvriendelijkheid, 
betrokkenheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn aangesloten bij 

de beroepsorganisaties NOvAA en CB en zijn werkzaam voor diverse ondernemingen 
in het midden- en kleinbedrijf. Onze kernactiviteiten zijn accountancy en advisering 
op financieel en fiscaal gebied. Daarnaast kunnen ondernemers bij ons terecht voor 

administratieve dienstverlening en loonadministraties.

Wegens groei van ons klantenbestand zijn wij op zoek naar een goede 

assistent-accountant (min. 32 uur)

die (mede)verantwoordelijk wordt voor het begeleiden van klanten 
op administratief, fiscaal en bedrijfseconomisch gebied.

Werkzaamheden:
• het verzorgen en begeleiden van administraties
• het samenstellen van jaarrekeningen en tussentijdse cijfers
• het verzorgen van alle voorkomende fiscale aangiften
• het onderhouden van contacten met klanten

Functie-eisen:
• afgeronde HEAO-BE, AA of SPD opleiding
• praktijk diploma lonen (PDL) is een pré
• enige jaren ervaring als assistent-accountant
• zelfstandig, gedreven en zeer accuraat
• goede communicatieve vaardigheden
• klantgerichte instelling

Interesse:
Als je geïnteresseerd bent in bovenstaande functie kun je je C.V. met brief sturen naar
info@vanrooijaccountants.nl t.a.v. Pepijn van Rooij AA CB.  

Van Rooij Accountants & Adviseurs   
Vincent van Goghstraat 261, 5671 DT  Nuenen 
Tel.: 040-2555220
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JENL
administratie.nl 

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

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

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

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

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

Aswintha van Beek
Voedingsdeskundige & Lifestylecoach

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

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

RB

(24-32 uur)

Van Rooij Accountants & Adviseurs
Het Steenen Huys 30, 5673 RS  Nuenen
Tel.: 040-2555220 / 06-23791020

DAMESMODE 
VERKOOP 55+

Op dinsdag 3 juni organiseert 
Modehuis Rovers 

in De Akkers
een damesmode verkoop.

Wij zullen daar onze voorjaar/zomer
collectie aan u presenteren.

De verkoop wordt gehouden van 
13.30 tot 16.00 uur.

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

RB.

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

GEWIJZIGDE AANLEVERTIJDEN

in verband met Hemelvaart zal 

Rond de Linde op 

woensdag 28 mei uitkomen

Aanleveren 

TEKST EN ADVERTENTIES 

voor maandag 12.00 uur a.s.

BerkenBos 6  •  5672 Ak nuenen  •  tel. 040 - 283 12 00  •  fAx 040 - 283 60 55
drij.mes@iAe.nl  •  www.drukkerijmesserschmidt.nl

Voor al uw drukwerk
 • Zakelijk drukwerk
  - briefpapier
  - vervolgvellen
  - zakenkaartjes
  - enveloppen
 • Foliedruk
 • Flyers / Brochures
 • (XL) Posters
 • Kranten / Folders
 • Stickers / Etiketten
 • Familiedrukwerk
 • Ontwerpen
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Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

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

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

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDACOLOFON
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout. Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandighe-
den foutief of niet geplaatst zijn, geven geen recht 
op schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal die-
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Maand mei
WSV-wandeling  Woensdag 19.00 uur 

Zondag 09.00 uur 
Parkeerplaats EMK Wettenseind te Nuenen

23 mei
Finish Avondwandelvierdaagse

 in het Park

21 mei t/m 24 mei
Flessenactie Jongerenkoor Jocanto

Vrijdag 23 mei
20.00-22.00 uur benefi etavond Vincentre

Zaterdag 24 mei
10.00 uur Schaapscheren Lobroec

Zaterdag 24 mei 
Vanaf 13.30 uur Vriendinnendag

RKVV Nederwetten 
22.30 uur. Bedevaart naar den Bosch

Zaterdag 24 mei
13.00-16.00 uur Plaatjes en 

bidprentjesmarkt,
 Hof van Liessent

Zondag 25 mei
 09.00 tot 16.30 uur Luikse Markt 

Floreffeplein in Lieshout
14.00 uur “Kleurige Zondag”, Parkstreet

Het Klooster

Zaterdag 24 mei, Zondag 25 mei
Gerwens GezelligheidsToernooi RKGSV

Zaterdag 24 mei, Zondag 25 mei
13.00-18.00 uur Huiskamerexpositie bij 

Smeuldersisopen.
Beekstraat 23, Nuenen

Zondag 25 mei
14.00 uur Gerwense Dorpsmuzikanten 

30 jaar
Carat-paviljoen te Helmond 

14.30 uur DJ Eddy Gasterij Jo v. Dijkhof

Zondag 25 mei 
Uitzwaaien renners Alpe Dhuzes 

Café Ons Dorp
20.30 uur Liederentafel

Café Schafrath

Maandag 26 mei
19.00 uur. IVN wandelen Mosbulten. 

Vertrek per fi ets Het Klooster

Maandag 26 mei
Jeugdviswedstrijden H.S.V. ’t Pluimke 

Gemeentevijver Jhr. Hugo van Berckellaan

Donderdag 26 mei
12.00 - 16.00 uur Torendag

Oude Clemenskerk in Gerwen open en 
presentaties in Hof van Liessent, Lieshout

Donderdag 29 mei
5.00 uur Dauwtrappen met het IVN. 

Het Klooster

Zaterdag 31 mei 
12.00-17.00 uur Open Dag LON

Het Klooster
10.00 uur tot 17.00 uur 

Voorjaarsboekenmarkt Weverkeshof

Zondag 1 juni
Beelden in ’t Park

Park Nuenen

Zondag 1 juni
 12.30 uur Showkorps O&V LONU-terrein 

Wettenseind

Maandag 2 juni
Jeugdviswedstrijden H.S.V. ’t Pluimke 

gemeentevijver Jhr. Hugo van Berckellaan

Donderdag 5 juni
Streetwise BS De Wentelwiek 

Oude Kerkdijk

Vrijdag 6 juni
Gala Pleincollege Nuenen

Het Klooster

Zaterdag 7 juni
10.00 uur EMK/Van de Mortel penalty-

toernooi
Sportpark Wettenseind

Zaterdag 7 juni
LONU Van Goghloop 
centrum van Nuenen

Zondag 8 juni 
Jeugdviswedstrijden H.S.V. ’t Pluimke 

gemeentevijver Jhr. Hugo van Berckellaan

Kerkberichten

Pelgrims uit Lourdes terug
Onlangs keerde op zaterdagavond de bus terug met de pelgrims, die vanuit de Paro-
chie Heilig Kruis in Nuenen, Gerwen en Nederwetten een week eerder naar Lour-
des vertrokken waren. Vol indrukken, herinneringen, ervaringen stapten ze de bus 
uit. Immers de week die achter hen lag,  was een hele goede week. Na de busreis naar 
Noord Frankrijk stapte het gezelschap in Tourcoing over op de TGV naar Lourdes. 
Ieder vond zijn en haar plek in het hotel of zorghotel. Samen met zo’n 1000 pelgrims 
uit het bisdom ’s-Hertogenbosch en nog 300 uit andere delen van Nederland woon-
de de groep uit Nuenen veel vieringen bij in de verschillende kerken, nam ze deel 
aan bijeenkomsten met de Nederlandse pelgrims, maar ook met de pelgrims uit 
Italië, Frankrijk, Engeland, België, Duitsland, noem maar op. Helaas waren de weer-
goden het gezelschap niet helemaal goed gezind, maar tussen de buien door genoot 
iedereen van de heerlijke koffie en zelfs van de zonnestralen. Zoals te zien is op deze 
groepsfoto, gemaakt voor de Rosaire op de Esplanade in Lourdes.

Sponsoractie Zuster Bonnie
Vele jaren lang heeft pastor Freek Groot in Noord-Holland meegedaan met 
wandeltochten. Daarmee sponsorde hij de missionarissen. Hij deed dat 
omdat hijzelf jarenlang missionaris was geweest én omdat een evenredig 
deel van de opbrengst ten goede kwam aan zijn zus zuster Bonnie. Zuster 
Bonnie is al vele jaren lang werkzaam in de zorg op Kalimantan in Indone-
sië. Zij geeft daar leiding in ziekenhuizen met onder-steuning van locale 
medezusters.
Toen pastor Freek Groot niet meer in 
staat was de wandeltochten van 40 km 
en later van 20 km af te leggen, hebben 
parochieleden in Gerwen en Nederwet-
ten een sponsoractie op touw gezet voor 
zuster Bonnie. Ze hebben dat steeds ge-
daan in de maand mei omdat dan de 
wandeltochten worden gehouden in 
Noord-Holland op de zaterdag na He-
melvaartsdag. Ook dit jaar is er weer een 
sponsoractie. U kunt zuster Bonnie 
steunen door een envelopje met de tekst 
‘voor zuster Bonnie’ erop te deponeren 
in de brievenbus van de kerk in Gerwen 
(brievenbus voor de misintenties) óf in 

de bus achter in de kerk in Nederwetten. 
“Wíj hebben, materieel gezien, in ons 
land bijna alles wat ons hartje begeert. 
Mogen wij u daarom vragen om een 
klein beetje hiervan af te staan voor de 
ziekenzorg op Kalimantan.  Voorgaande 
jaren bedroeg de opbrengst meer dan      
€ 1.000,- en vorig jaar zelfs € 2.000,-. Al 
zouden we dit bedrag niet evenaren, dan 
nog kunnen we zuster Bonnie heel erg 
blij maken en behulpzaam zijn met een 
kleiner bedrag. Elke Euro telt!”, vertelt 
Toos Baudoin-van der Zwaan van het 
parochiesecretariaat. Begin juni wordt 
de opbrengst bekend gemaakt.

Torendag Oude St. Clemens Gerwen
Op Hemelvaart 29 mei staat de oude St. Clemenskerk van Gerwen open voor 
bezoek van kerk en toren van 12.00 tot 16.00 uur. Er is een rondleiding en een 
tentoonstelling in de priorij. Als enige middeleeuwse kerk heeft de toren nog een 
gerestaureerde kerk na de verwoestende orkaan van 9 november 1800. Deze To-
rendag op Hemelvaart is een initiatief van SRE en vele heemkundekringen waar-
onder die van Nuenen. 
Direct na de Hoogmis van Hemelvaart staat de kerk open, nog geurend naar 
wierook. Ook het koor in het oxaal kan worden beklommen. Dit was  vroeger 
een wapenopslag. Wie verder wil, kan de klokkentoren beklimmen langs smalle 
en steile ladders. Ook buitenom is de kerk te bezichtigen: de verbrekingen van 
1540, 1620 en 1890 zijn goed te zien. Evenals de opening voor de paarden van 
Napoleon’s Noorderarmee. In de priorij is een tentoonstelling over de laatste 
restauratie van het kerkgebouw. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag  24 mei  18.30 uur: vormsel-
viering, muzikale omlijsting, voorgan-
gers deken R. Wilmink en past. werker 
J. Deckers.
Zondag  25 mei  9.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor Q. Hart. 
Hemelvaartsdag donderdag 29 mei 
10.00 uur: viering, parochiekoor, 
voorgangers pastores J. Vossenaar en 
S. Kuijpers.
Misintenties
Zaterdag 24  mei 18.30 uur: Pastor 
Henk Gerrits (vanwege priesterwij-
ding); Pastoor Jan van Oosterhout 
(vanwege sterfdag); overleden ouders 
Johan Scheepens en Doca Scheepens-
van Hoof.
Zondag 25 mei 09.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege priesterwijding); 
Pastoor Jan van Oosterhout (vanwege 
sterfdag); Francisca en Antoon van 
Moorsel; Piet van Heijst; Bob Stul-
tiens; Willem Nagel; Paul Perrée; Pau-
la van der Ploeg-Merckens; overleden 
ouders Smolders-Loeffen; Wim van 
Eijk; Harry van Mierlo; Martin Maas 
en Mien Maas-Aarts; Piet Keeris (van-
wege verjaardag); Theo en Dorie Kee-
ris; Ineke Hilberink; Harrie en Maria 
van Grootel.
Donderdag 29 mei 10.00 uur: Riek en 
Miet Sanders; overleden ouders San-
ders-de Greef; Jo Hurkmans-Sanders 
(vanwege sterfdag); Cato en Lowie de 
Brouwer-Bartels; Kees van Ginneken; 
overleden ouders van Ginneken-de 
Kort; ouders Damen-de Greeff en fa-
milie.

Mededeling
In onze parochie is overleden Dora 
Bressers-Megens, Egelantierlaan 17. 
Wij wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 25  mei 11.00 uur: viering, paro-
chiekoor, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties 
Dorus Swinkels; overleden ouders 
Piet en Miet Vermeulen-Timmers; 
Pastor Claes.

Mededelingen
Sponsoractie voor zuster Bonnie (zie 
aparte brief ).
Op Hemelvaartsdag is er alleen in Nue 
nen een viering.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 25  mei 10.30 uur: Eerste 
Communieviering, kinderkoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker P. Peeters.
Misintenties 
Pastoor Freek Groot; Anna Schenkels-
Vereijken; Annie Renders-van der He-
ijden; Driek en Mieke van Stiphout-
Bekkers.

Mededeling
In onze Parochie is overleden: Silvia 
Busser, Soeterbeekseweg 18, Neder-
wetten. Wij wensen familie en vrien-
den troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.
Donderdag 29 mei is er alleen een vie-
ring in Nuenen.

Vormselviering
Zaterdag 24 mei komt deken René 
Wilmink namens de bisschop het H.
Vormsel toedienen aan 18 jongens en 
meisjes uit Nuenen en Nederwetten. 
De vormelingen zijn voorbereid tij-
dens enkele bijeenkomsten voor vor-
melingen en ouders samen en met ge-
sprekken in kleine groepen. Daarnaast 
kwamen zij driemaal op zaterdagmid-
dag bijeen in de pastorie aan het Park 
voor een uurtje catachese, een brood-
maaltijd en deelname aan de zaterdag-
avondviering die door hun inbreng 
een speciale gezinsmis werd. De 
Vormselviering vindt plaats op 24 mei 
om 18.30 uur in de H. Clemenskerk 
aan het Park.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl
 
Zondag 25 mei, De Regenboog 10.00 
uur. Voorganger ds. C. Crouwel. 

Medewerking aan deze dienst door 
vocaal ensemble Marcando o.l.v. Tom 
Suters. De collecte is voor het educa-
tiefonds van De Vlinder in Nuenen. Er 
is kindernevendienst en jongerenvie-
ring in de jeugdruimte. Het open huis 
is op donderdag van 10-12 uur. U bent 
van harte welkom! Het ‘pastorieboek’ 
is nog verkrijgbaar via www.pastorie-
boek.nl. Iedere dinsdag van 16.00-
17.30 uur is er gelegenheid de pastores 
van onze gemeente te spreken.

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.

Donderdag 22 mei. 17.30 H. Lof; 18.30 
H. Mis. 
Vrijdag 23 mei. 7.15 H. Mis.  
Zaterdag 24 mei. 8.30 H. Mis, Onze 
Lieve Vrouw op zaterdag. 10.00 
Onderricht godsdienstlessen.  
Zondag 25 mei. 10.30 gezongen Hoog-
mis, 5de zondag na Pasen. 
Maandag 26 mei. Kruisdagen.
Kloosterstilte. H. Filippus Nerius, 
belijder; gedachtenis van H. Eleutheri-
us, paus en martelaar.  
Dinsdag 27 mei. Kruisdagen. 18.30 
Litanie van Alle Heiligen, processie en 
gezongen H. Mis, votiefmis van de 
Kruisdagen; gedachtenis van H. Ben-
da de Eerbiedwaardige, belijder en 
kerkleraar; gedachtenis van H. Jo-
hannes I, paus en martelaar.  
Woensdag 28 mei. Kruisdagen. 7.15 
Litanie van Alle Heiligen, processie en 
gezongen H. Mis, votiefmis van de 
Kruisdagen; gedachtenis van Vigilie 
van Hemelvaart.                  

ZATERDAG 24 MEI SCHAAPSCHEREN OP LOBROEC
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Pro gr amm a
Voetbal

Zwemmen
5de editie Internationaal  
ToP B Toernooi  rKSV Nuenen 
Donderdag 29 mei 2014 Hemelvaartsdag, organiseert voetbalvereniging 
rKSV Nuenen, voor de 5de keer, haar Internationale B Toernooi voor spe-
lers onder 17 jaar (U17). De winnaar van de vorige editie, Desportivo de 
Brasil uit Brazilië, komt de titel verdedigen.
Uit België zullen RSC Anderlecht  en 
KRC Genk aanwezig zijn. Vfl Bochum, 
winnaar van de editie in 2011, zal 
Duitsland vertegenwoordigen en na-
tuurlijk zal de Nederlandse top niet 
ontbreken. PSV, AZ, FC Twente, Vites-
se, ADO Den Haag en RJO Willem II/
RKC zullen met hun B1 deelnemen. 
Primeur in deze 5de editie is een RE-
GIO team met daarin spelers vanuit 
diverse verenigingen. RKSV Nuenen 
levert het 12de  team. Het toernooi 
wordt gezien als platform voor aan-
stormend talent dat op 18 jarige leeftijd 
kan worden vastgelegd. Diverse spelers 
hebben daarna hun Champions League 
debuut gemaakt: Zoals Julian Draxler, 
speler van het toernooi in 2010 en be-

geerd door Real Madrid. Maximilian 
Meyer van Schalke 04, speler van het 
toernooi in 2011. Leon Goretzka, top-
scoorder toernooi in 2011, toen spe-
lend voor VFL Bochum (nu Schalke04). 
Charly Musonda Jr., speler van het 
toernooi in 2012, voetbalt inmiddels 
voor Chelsea FC en Emmanuel Oti Es-
sigba speler van het toernooi in 2013, 
spelend voor Feijenoord Ghana. 
Deze laatste staat in de belangstelling 
van onder andere Manchester City 
maar lijkt te kiezen voor RSC Ander-
lecht. Entree voor dit prachtige toer-
nooi bedraagt € 6,00 voor volwassenen  
en € 3,00 voor kinderen tot 12 jaar en 
ouderen 65+. Aanvang 10.00 uur 
‘Sportpark De Oude Landen’.

Maximilian Meyer van Schalke 04, speler van het toernooi in 2011 ontvangt de 
prijs van Jan Heintze.

voetbal

RKSv NueNeN
Donderdag 22 mei
Nuenen 1-Longa 1(nacompetitie)  20.00
Zaterdag 24 mei
Vv Acht-Nuenen Vet. A  ................ 16.30
Zondag 25 mei (nacompetitie)
Nuenen VR1-SSS’18 VR1 .............. 12.00

NKv KoRfbal NueNeN 
Zondag 24 mei
NKV 1 - Triade  ............................... 15.30

TSV LoNga laat    
rKSV Nuenen ontsnappen  
met kleine nederlaag 2-1
Het eerste kwartier was veelal afwachtend van beide zijden. In de 22ste 
minuut kwam rKSV Nuenen voor het eerst gevaarlijk opzetten. Joep van 
maasakkers wurmde zich door de fysiek sterke achterhoede van de Tilbur-
gers maar produceerde slechts een rollertje. Voor LoNga het sein de zaken 
wat energieker aan te pakken. rKSV Nuenen kwam onder druk te liggen. 
In de 33ste minuut verloor Leo Nijs op 
het middenveld de bal wat leidde tot 
een niet benutte mogelijkheid voor 
LONGA. De hoekschop die volgde 
werd wel omgezet in een doelpunt, de 
bal werd niet afdoende weggewerkt 
waarna Milo Brown de stand op 1-0 
bracht. Direct hierna schoten de Til-
burgers ook nog op de zijkant van de 
paal. RKSV Nuenen kwam voor de 
pauze nog eenmaal voor het doel van 
een onzekere Joshua Daniel. Een lange 
bal van Mart van de Gevel werd nog 
juist voor de achterlijn bereikt door 
Coen Jansen. Zijn inzet belandde in 
het zijnet.

Tweede helft
De tweede helft was meer van hetzelf-
de en al in de 53ste minuut moest weer 

Davey Voogt redding  brengen. Het 
zou slechts uitstel van executie zijn.  In 
de 59ste minuut werd getreuzeld bij 
het uitverdedigen en de felle Mickey 
van Hooft ontfutselde Richard van 
Malten de bal. Alleen voor Davey 
Voogt hield hij het hoofd koel en legde 
de bal breed op Rudy Pelhan die geen 
fout maakte 2-0. Hierna kreeg LON-
GA nog verschillende kansen de score 
op te voeren.  Tien minuten voor het 
einde werd op het middenveld een bal 
onderschept door Joey Maas en inge-
speeld op Coen Jansen. Zijn voorzet 
werd door Mart van de Gevel doeltref-
fend afgerond, 2-1.  Met deze stand 
besloot scheidsrechter Tempelaar, die 
geen kaarten trok, de wedstrijd te be-
eindigen.  De return staat voor don-
derdag 22 mei op het programma.

algemene 
ledenvergadering 
rKSV Nuenen 
maandag 26 mei 
Het bestuur van de RKSV Nuenen no-
digt al haar leden uit voor de Algeme-
ne Ledenvergadering op Maandag 26   
mei om  20.00 uur  in de kantine op 
‘Sportpark de Oude Landen’.

rKSV Nuenen vrouwen 1  
wint KNVB beker
afgelopen zaterdag  stond de KNVB Bekerfinale in rijen tegen vv Bavel op 
het programma. Bavel natuurlijk geen onbekende tegenstander voor de 
Vrouwen van rKSV Nuenen 1. 
Het was prachtig weer dus daar lag het 
niet aan. In een grote touringcar  met 
speelsters, begeleiding  en supporters 
werd er naar Rijen vertrokken. Het 
was een mooi complex, perfecte gras-
mat en alles tot in de puntjes verzorgd. 
Complimenten voor de KNVB en de 
plaatselijke voetbalclub in Rijen. Maar 
het ging uiteindelijk maar om 1 ding 
en dat was dat de beker mee naar Nue-
nen zou gaan. Er waren nog heel wat 
supporters met eigen vervoer geko-
men. De wedstrijd dan. Het leek in een 
vroegtijdig stadium al beslist te zijn. 
Binnen het kwartier werd er door   
Nuenen 2 keer gescoord. Al vroeg was 
het Janice Pijnenburg die Nuenen op 
0-1 bracht. Marloes de Lange verdub-
belde daarna de score na een rake kop-
bal uit een voorzet van Marijke Ver-
heijen: 0-2. Ellen van der Hulst had de 
wedstrijd definitief kunnen beslissen 
maar haar stift ging net voorlangs. 
Daarna was het de beurt aan Bavel. Er 
kwamen verschillende kansen voor 
Bavel. Hierbij kwam Nuenen een aan-
tal keren goed weg. Gelukkig stond 
keepster Britt Boerema elke keer op 
de juiste plaats, bood het houtwerk 
hulp en kon de verdediging met wat 
kunst en vliegwerk de bal wegwerken.  
Toch maakte Bavel kort voor  rust nog 
de aansluitingstreffer: 1-2.  De rust 
dus in met een 1-2 voorsprong en daar 
mocht Nuenen niet over klagen. Na de 
thee was de wedstrijd in evenwicht en 

waren de kansen schaars. Nuenen 
voetbalde als een hecht collectief en er 
werd gevochten voor elke meter. Ach-
terin werd er weinig weggegeven 
mede door een sterk spelende Hennen 
Dira. Beide ploegen hadden nog kun-
nen scoren maar dat gebeurde niet. En 
toen werd er afgefloten! RKSV Nue-
nen VR1 wint voor de 1e keer  in het 
bestaan van RKSV Nuenen de be-
ker!!!!! De blijdschap was groot bij de 
speelsters, staf en supporters, en te-
recht!!. Mede door een hecht collectief 
werd deze prijs binnengesleept. Direct 
na de wedstrijd werd de beker  uitge-
reikt. Iedereen genoot ervan, het was 
mooi om te zien. Hier heeft het Vrou-
wen 1 team van RKSV Nuenen hard 
voor geknokt. Gefeliciteerd dames! Na 
afloop is er nog lang doorgefeest, in de 
kantine en bij sponsor Cafe Rene. 
Door Eefje van Stiphout werd nog een 
mooi aandenken aan deze Bekerwinst 
overhandigd aan sponsor Cafe Rene. 
Reden genoeg om eens kijkje te nemen 
bij Cafe Rene. Rest nog om de vele sup-
porters weer te bedanken die de dames 
kwamen aanmoedigen. Aanstaande 
zondag de return in de nacompetitie 
tegen SSS`18 uit Overloon, met als in-
zet de finale wedstrijd(en) voor pro-
motie naar de HOOFDKLASSE!! Ie-
dereen is uitgenodigd om op 
‘Sportpark de Oude Landen’ waar om 
12.00 uur de 1-2 stand uit de heenwed-
strijd verdedigd wordt.

grote medailleoogst Z&PV 
Nuenen bij 1e weekend BZK
Tijdens het eerste van 2 weekenden Brabantse Zomer Kampioenschappen (BZK) 
hebben de zwemmers van Z&PV Nuenen al stevig geoogst. Vorig jaar stond na 2 
weekenden de teller op 43 medailles, dit jaar zijn dat er halverwege het toernooi al 34. 

Met 6 individuele en 1 estafette me-
daille is Silke Voets (1998) op dit mo-
ment de grootverdiener voor de club 
uit Nuenen. Op de 200m vrijeslag, 
200m rugslag, 50 en 100m schoolslag 
en met de dames estafette 4x100m 
wisselslag mocht ze op de hoogste tre-
de van het podium plaats nemen en op 
de 400vrij en 50m vlinderslag voegde 
ze daar nog zilver aan toe. Bij de heren 
waren het Sven Kardol (4x goud, 1x 
zilver en 1x brons) en Milan Meurs (3x 
goud en 1x zilver) die de meeste me-
dailles in de wacht sleepten.

Verrassend qua medailles was vooral 
het brons voor de jongens estafette op 
de 4x100m vrijeslag junioren 4 (1998 
en jonger). Het team bestaande uit To-
bias Geurts (1998), Bas Gibbels (1998), 
Tom van Eijk (1999) en Thomas van 
Ekert (1999) wist met 4.09.50 keurig in 
het spoor te blijven van de teams van 
PSV en Arethusa en mocht dus naar 
het podium. Voor Tobias en Tom (de-
butant op een Brabants Kampioen-
schap) hun 1e medaille, voor Bas zijn 
2e (na zilver op de 200m schoolslag) 
en voor Thomas al zijn 4e van het 
weekend. Ook hij greep onder andere 
zilver op de 200school en deed dat 
met 2.38.11 in een tijd die dik onder de 
limiet zat voor de Nederlandse Junio-
ren en Jeugd kampioenschappen eind 
juni. Op dat toernooi krijgt hij tevens 
gezelschap van Joeri Phaff (1997), die 
met 25.98 op de 50m en 57.11 op de 
100m vrijeslag zijn eerste 2 limieten 

voor het NJJK veilig stelde. Reken 
daarbij zijn aandeel in de 4x200m 
vrijeslag estafette bij de heren en ook 
zijn medaille teller staat op 4.

De 8 medaille winnaars van Z&PV Nuenen op de 4x100m vrijeslag.

overige medaille winnaars
Goud : Anne Gibbels (100school), Sil-
ke/Femke Hendrikx/Samantha Kar-
dol/Susan Teijken (4x100m wissel-
slag), Joeri/Ruud van Heerbeek/ 
Wouter Sijmons/Sven (4x200vrij).
Zilver: Ruud (200school), Anne (200 
en 400vrij), Femke (50 en 100school), 
Sven/Wouter/Joris/Ruud (4x100vrij).
Brons: Ruud (200wissel), Anneloes 
Peulen (200vrij), Robin Goossens 
(100school).

gratis 
zomerbridge-lessen!
Bridgeclub Common Sense uit Nue-
nen organiseert dit jaar een aantal les-
avonden voor de 2 beginnende en ge-
vorderde bridgers. De deelname eraan 
is kosteloos, maar men verwacht dan 
wel dat u komt! Wilt u uw bridgeken-
nis bijspijkeren of kennisnemen van 
nieuwe speltechnieken? Doe dan mee!

De locatie voor de lesavonden op 24 
juni, 1 juli en 2 september 2014 is: Zaal 
“Kwetternest” in Scarabee (De Hon-
german), Hoge Brake 3 in Nuenen.

Als u wilt deelnemen, vernemen we 
dit graag vooraf. U kunt zich opgeven 
via een e-mail gericht aan de secreta-
ris, Theo Kleinpenning: t.kleinpen-
ning@onsnet.nu 

Vermeld daarbij ook op welke avon-
den u de lessen wilt volgen.



TOPAANBIEDING LAATSTE 
VESTEWONINGEN FASE 1

Groener wonen in Brandevoort

Groen, groener, groenst!

vb&t makelaars 
0492 - 537 873
helmond@vbtmakelaars.nl

Verkoopinformatie: Adriaan van den Heuvel 
makelaars en adviseurs  
0492 - 661 884
info@heuvel.nl vesteverde.nl

Meteen 
genieten 
wel zo 
relaxed!

Tot 15 juli profi teert u van een 
compleet optiepakket t.w.v. 
€ 25.000,- naar keuze, nu voor 
€ 15.000,- dus compleet 
wonen vanaf € 227.000,- v.o.n.

•  Complete keuken
•  Luxe sanitair en tegelwerk
•  Wandafwerking (pleisterwerk en texen)
•  Houten eiken vloer begane grond, 

laminaat op verdiepingsvloeren
•  Tuininrichting met 

erfafscheiding.

Maandlasten vanaf circa € 750,- 
(incl. afl ossing). Kopen dus nu 
voordeliger dan huren.

Vanaf 

oktober kunt 

u hier al 

zorgeloos 

wonen!

•  Tuininrichting met 
erfafscheiding.

Maandlasten vanaf circa € 750,- 
(incl. afl ossing). Kopen dus nu 

Bezoek uw toekomstige nieuwbouwwoning zaterdag 24 mei tussen11:00 en 15:00 uur!Locatie: hoek Statenlaan en Vaartsestraat

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Buitenfeestje met:
• muziek
• show
• barbeque
• trendy drankje

Bad- en zomer modeshow
• zaterdag 24 mei
• van 11.00 tot 17.00 uur
• ieder half uur een show
• bij Jose Cuypers, 
 Smolders schoenen en 
 Wim Crooijmans voor de deur

  

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Auto Service Verbroekken

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

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

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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