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WEEKDIENSTEN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m. vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 
BENU Apotheek Kernkwartier,
Hoge Brake 2. 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur. 

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Finale Voice of Nuenen    
9 juni in het Park
Het Klooster in Nuenen stroomde op 23 april vol voor de halve finale van 
Rabobank Voice of Nuenen. Op 9 juni strijden vijf talenten om de titel.

Finalist Joep Hoedemakers (17): ‘Ik 
vond het een hele ervaring om voor al 
die mensen op te treden! Heel tof dat 
Rabobank Voice of Nuenen wordt ge-
organiseerd, zeker als je verder wilt 
met zingen zoals ik. Ik zit op het 
VMBO op het Strabrechtcollege in 
Geldrop en doe dit jaar examen. Dat 
moet wel lukken! Mijn hele hockey-
team kwam naar de halve finale en 
daar had ik veel steun aan. De finale 
wordt spannend, want we zijn aan el-
kaargewaagd.’ GOEDE DOELEN Ra-
bobank Voice of Nuenen is een 
initiatief van Rotary Nuenen, met als 
hoofdsponsor Rabobank Dommel-
streek. Organisator namens de Rotary 
Ad Bierbooms: “De Rotary doet din-
gen voor de gemeenschap, dat hoort 
bij ons. We bereiken met dit evene-
ment de jeugd en steunen twee goede 
doelen. Het eerste is Club Sam, die 
voor mensen met een beperking uit-
stapjes verzorgt. Het andere is de 
Stichting Leergeld, die sport en ont-
spanning mogelijk maakt voor kinde-
ren van minder bedeelde ouders. We 

doen dit nu voor het tweede jaar. Ra-
bobank is een heel fijne sponsor om 
mee samen te werken. En Nuenen 
heeft zo veel talent, niet te geloven!” 
“een droom!” Anja Olfers is met haar 
24 lentes de oudste finalist: “De finale, 
daar heb ik echt van gedroomd! Ik stu-
deer Verpleegkunde en als bijbaan 
werk ik in de zorg. Ik doe vaker mee 
met talentenjachten. Het is echt super 
dat de Voice voor de jeugd wordt geor-
ganiseerd. Zingen helpt tegen mijn 
onzekerheid. Als ik op het podium sta, 
ga ik er helemaal voor. Ik ga in de fi-
nale gewoon genieten!” Evelyn Mul-
ders (11), de jongste finalist, bezorgde 
iedereen in Het Klooster kippenvel 
met Adeles Turning Tables. “Ik had 
helemaal niet verwacht dat ik door 
zou zijn. De anderen zijn zo goed! Ik 
zing al heel mijn leven. Mijn vader 
speelt gitaar en hij helpt me met zin-
gen. Ik wil het conservatorium gaan 
doen. Ik zit nu in groep 7”.

Wie wordt de voice?
De finale van Rabobank Voice of Nue-
nen, met vijf kandidaten, is op 9 juni 
(tweede pinksterdag) buiten in het 
Park in Nuenen. Na één nummer val-
len twee finalisten af. De overgebleven 
drie kandidaten brengen nog een 
nummer. Ook Pleun Bierbooms, de 
winnaar van de vorige editie, treedt 
op. Jari Beerens heeft al redelijk wat 
podiumervaring. “Ik zit op de Mon-
tesorrischool in Helmond en mijn 
klasgenoten zijn heel enthousiast. Ze 
gaan mee naar de finale, net als al mijn 
vriendinnen. Evi is mijn favoriet. Ze 
heeft zo’n prachtige stem! De zestien-
jarige Evi Schuts wordt vaak genoemd 
als favoriet. Evi: ”Ik vind het super om 
mee te doen! Er zijn zo veel leuke, ge-
zellige mensen. Toen ik hoorde dat ik 
door was, kon ik het eerst niet bevat-
ten. Wat een kick! Ik zit op speciaal 
onderwijs De Zwengel in Helmond en 

Feliciteren   
voor geslaagden
Rond de Linde wil de komende pe-
riode, net zoals in voorgaande ja-
ren, haar lezers de gelegenheid 
geven om de Nuenense jeugd te fe-
liciteren met het behalen van het 
eindexamen van het voortgezet on-
derwijs. De felicitatie dient voor-
zien te zijn van de naam/namen 
van de afzender(s), de naam  voor 
wie de felicitatie bestemd is, op 
welke school het diploma is be-
haald en voor welk type onderwijs 
de leerling geslaagd is. 
De felicitatie moet gestuurd worden 
naar geslaagden@ronddelinde.nl

Nóg een ontdekking!

Ontdekt schilderij vriend Van 
Gogh toont onderschildering
Afgelopen vrijdagavond werd in het Vincentre in besloten gezelschap  het 
schilderij onthuld dat eind vorig jaar is ontdekt door Kunsthandel Art 
Dumay. Het werk is van de kunstenaar Anthon van Rappard en toont een 
wever aan het werk. Het bijzondere van dit werk is dat het toegeschreven is 
aan de Nuenense periode van Anthon van Rappard. Hij was in mei 1884 te 
gast in Nuenen bij Vincent van Gogh. De twee bijzondere kunstenaars trok-
ken met elkaar op, spraken veel over kunst en werkten samen. 

Garenspoelende wever van Anthon van Rappard, mei 1884.

Onder de garenspoelende man kwam 
door X-ray onderzoek dit stilleven naar 
voren.

Helpt u mee dit schilderij, dit 
belangrijke cultuurgoed voor nu en 
voor de toekomst naar Nuenen te 

halen, terug naar de bron? 
Elke euro bijdrage is 

hartelijk welkom. 

U kunt uw storting doen op 
bankrekeningnummer  

NL34RABO01472.48.353 
Rabobank Dommelstreek t.n.v. onze 

vriendenstichting “Vrienden van 
Vincent van Gogh en Nuenen” o.v.v. 
‘Bijdrage schilderij van Rappard’.

‘Garen op de klos’
Het Vincentre in Nuenen presenteer-
de vrijdagavond dit bijzondere schil-
derij. ‘Dichter bij Van Gogh kunnen 
we niet komen’ was het thema van 
deze avond. Zowel Van Gogh als Van 
Rappard hebben hetzelfde beeld ge-
schilderd.   Als deze Van Rappard na 
130 jaar weer terugkomt naar Nuenen 
komt dat wel heel dicht bij een echte 
Van Gogh. Belangrijk dus om voor de 
toekomst te behouden.  Om dat te 
kunnen realiseren, organiseerde het 
Vincentre 

een benefietavond op 23 mei. Er is in-
middels driekwart van de aankoop-
prijs binnengehaald. De resterende 
kwart hoopt het Vincentre de komen-
de weken binnen te halen. Er moet zo-
gezegd - en om in het thema van het 
werk te blijven -  nog garen op de klos. 

Van Gogh Museum Amsterdam
Dat het werk heel belangrijk is om toe 
te voegen aan de collectie werd vrij-
dagavond des te meer duidelijk uit de 
lezingen van 

Teio Meedendorp, onderzoeker bij 
het Van Gogh Museum in Amster-
dam en van Gerard Rooijakkers, oud 
hoogleraar Nederlandse Etnologie en 
lid van de Raad voor Cultuur. 
Beide heren wisten met hun verhaal 
de toehoorder te boeien en de impor-
tantie van dit werk te belichten. Teio 
Meedendorp vanuit onderzoekstech-
nisch oogpunt en Gerard Rooijakkers 
vanuit de achtergronden van de Bra-
bantse cultuur en de wevers in Nue-
nen. De achtergrond en herkomst van 
het werk werd door Paul Dumay toe-
gelicht, die de speurtocht inzette naar 
de huidige eigenaar van dit werk. Zijn 
speurtocht leidde uiteindelijk tot de 
mogelijkheid van aankoop. 

Enorm verrassend….nog een ont-
dekking
Teio Meedendorp wist het publiek te 
boeien met nog een ontdekking:  Art 
Dumay heeft het Van Gogh Museum 
gevraagd een röntgenfoto van het 
werk te maken. Tot ieders verbazing 
kwam er een onderschildering, een 
ander schilderij, tevoorschijn, in de 
vorm van  een stilleven. Maar van Van 
Rappard zijn – voor zover we kunnen 
nagaan – geen stillevens bekend. Dus 
dat maakt het zeker interessant voor 
verder onderzoek. Uiteraard zal dit 
traject van onderzoek verder ingezet 
worden. Het zal toch niet zo zijn dat er 
een schilderij opduikt van… ?

31ste editie      
Van Goghmèrt Nuenen 
Zondag 15 juni wordt in het centrum van Nuenen de grootste niet-commer-
ciële braderie van Brabant gehouden. Het is dan de 31ste editie van de Van 
Goghmèrt! De dag staat garant voor een zondag vol winkelplezier, kraam-
pjes, heel veel muziek, terrasjes en speciale attracties voor de kinderen. 

Hoewel de opzet van de braderie weer 
het vertrouwde concept is, zal er extra 
aandacht zijn voor de muziek en is er 
voor de kinderen een kinderboerderij. 
Alle in het centrum van Nuenen ge-

vestigde winkeliers openen hun deu-
ren en nemen, al dan niet met kraam, 
deel aan de mèrt. De overige markt-
kramen worden bezet door een groot 
scala aan hobbyisten die op de markt 
hun hobby aan het publiek zullen to-
nen. Ook professionele standhouders 
met een grote diversiteit aan artikelen, 
(plaatselijke) verenigingen, stichtin-
gen en goede doelen zullen weer van 
de partij zijn. En natuurlijk is er ook 
muziek. In het Parkhof staat  een DJ en 
in het Park treeedt een dansgroep op. 
Op 3 grote podia spelen bands. Ook 
zullen er diverse kapellen acte de pre-
sence geven. Het Park is speciaal voor 
de kinderen met leuke gratis attracties 
ingericht.

Kortom: voor ieder wat wils. Iedereen 
is van 11.00 tot 17.00 uur van harte 
welkom op de Van Goghmèrt, van 
Park tot Vincent van Goghplein en 
van Voirt tot Lindeboom. 

ben vooral bezig met muziek en zin-
gen. Zingen betekent alles voor mij. Ik 
kan mijn gevoel erin uiten. In de finale 
wordt de nummerkeuze heel belang-
rijk. Ik blijf grote fan van Jari’. Jari Bee-
rens (17) lacht bescheiden. “Ik ben 
heel blij dat ik door ben! Ik heb de af-
gelopen jaren veel opgetreden in mu-
sicals op school en met een band, dus 
ik had geen last van zenuwen. Zingen 
en optreden is het liefste wat ik doe, 
maar voorlopig alleen als hobby. Ik 
heb net het havo-examen van het Lo-
rentz Casimir Lyceum in Eindhoven 
achter de rug en ga Pedagogiek stude-
ren. Het is super dat een dorp als Nu-
enen de kans krijgt om zijn talent te 
laten zien. Ik ga voor de top drie in de 
finale. Ik vind Evi Schuts ontzettend 
goed. Ze staat er heel zelfverzekerd en 
zingt heel zuiver”. “Het is super dat 
een dorp als Nuenen de kans krijgt om 
zijn talent te laten zien.”



28 mei 2014Rond de Linde  Nr.  22

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 1 juni t/m 7 juni 2014 wordt gecollecteerd door St. 
Epilepsiefonds.

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Op donderdag en vrijdag 29 en 30 mei 2014 is het gemeentehuis Nue-
nen gesloten in verband met Hemelvaart.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Parkeren van caravans, kampeerwagens, aanhangwagens e.d.
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 22 en 23 extra toe op het thema 
“Parkeren van caravans, kampeerwagens, aanhangers e.d.”. Op de 
naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Door het parkeren van bijzondere voertuigen kunt u overlast voor de 
omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan parkeerplaatsen die onnodig 
bezet worden of de aantasting van het uiterlijk aanzien van uw straat. 
Daarom hebben wij regelgeving voor het plaatsen van bijzondere 
voertuigen. U mag een woonwagen, kampeerwagen, caravan, maga-
zijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig:
- maximaal vijf achtereenvolgende dagen op de openbare weg (in-

clusief parkeerplaatsen) parkeren;
- maximaal vijf achtereenvolgende dagen geparkeerd houden - 

op een plaats die zichtbaar is vanaf een openbare plaats. Let op, 
dit geldt dus ook voor uw oprit of voortuin;

- op uw achtererf plaatsen als het bestemmingsplan dit toelaat;
- stallen in een legale caravanstalling. 

Let op: op de industrieterreinen De Pinckart, Berkenbosch (met uit-
zondering van de uitbreiding), Eeneind I en Eeneind II geldt de beper-
king van vijf dagen niet.

Als u een caravan, camper of een ander bijzonder voertuig wilt plaat-
sen, houd dan rekening met deze regelgeving. Overtredingen die door 
onze BOA’s worden geconstateerd kunnen leiden tot een boete van 
90 euro. De regels komen uit  de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV). U kunt deze vinden op www.nuenen.nl of www.wetten.nl.

Als u wilt weten of het bestemmingsplan de stalling van voertuigen op 
uw achtererf toelaat, kunt u een afspraak maken via het telefoonnum-
mer 040-2631 631. Ook voor vragen over dit artikel of voor meldingen 
over campers, caravans e.d. kunt u contact opnemen met dit nummer. 
Daarnaast kunt u via www.nuenen.nl uw melding doen. 

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	19	mei	2014	 Velakker	15,	5672	PE	–	uitbreiden	van	de	woning		

 aan de voorzijde (BOUWEN);
•	19	mei	2014	 Jan	van	Schijnveltlaan	2,	5671	CK	–	aanpassen	van		

 het gemeentehuis ten behoeve van het vestigen  
 van de bibliotheek (BOUWEN, BRANDVEILIG  
 GEBRUIK);

•	20	mei	2014	 Beekstraat	7,	5671	CS	–	oprichten	van	een	woonhuis	
  (BOUWEN);
•	21	mei	2014	 Alvershool	4,	5674	RN	–	plaatsen	van	een	
  erfafscheiding (BOUWEN);
•	23	mei	2014	 Lieshoutseweg	31A,		5674	RK	–	oprichten	van	
  een nieuwe woning (BOUWEN).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij 
u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. 
Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJzONDERE wETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Stichting	Jeugd	en	Jongerenactiviteiten	Gerwen	voor	

het organiseren van een kindervakantieweek in Gerwen in de pe-
riode van 13 tot en met 15 augustus 2014 op het terrein aan de 
Huikert, links naast het Huysven.

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, 29 mei 2014

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	13	mei	2014,		 Claushof,	plantsoen	tussen	huisnummer	12	
 en 14, het plaatsen van speeltoestellen (BOUWEN).

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning 
kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden 
ingediend.

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten
•	aan	Tour-	en	wielerclub	“De	Zwaluw”	is	medewerking	verleend	voor	

de doorkomst van de Kennedy Toertocht op 29 juni 2014 door Nue-
nen (verzenddatum 22 mei 2014);

•	aan	Stichting	Grote	Ronde	van	Gerwen	zijn	een	ontheffing	en	ver-
gunning verleend voor het organiseren van de start van de vijfde 
etappe	van	Ster	ZLM	Toer	G.P.	Jan	van	Heeswijk	op	22	juni	2014	
(verzenddatum 22 mei 2014);

•	aan	de	heren	Evers,	Remmig,	Van	de	Burgt	en	mevrouw	Van	Daal	
zijn	ontheffingen	en	vergunning	verleend	voor	het	organiseren	van	
een tweetal gecombineerde festiviteiten, te weten Blues ‘m Nuenen 
en Voice of Nuenen op 8 respectievelijk 9 juni 2014 in het Park in 
Nuenen (verzenddatum 23 mei 2014); 

•	aan	de	heer	Evers	(restaurant	Goesting)	zijn	toestemming,	vergun-
ningen	en	ontheffing	verleend	voor	het	vergroten	van	het	reguliere	
terras en het schenken van zwakalcoholhoudende dranken op het 
uitgebreide terras tijdens Nuenen kermis in de periode van 11 tot 
en met 15 juli 2014 (verzenddatum 23 mei 2014);

•	aan	brassband	“De	Vooruitgang”	zijn	vergunningen	verleend	voor	
het organiseren van een kofferbakverkoop op 22 juni 2014 op het 
terrein achter sporthal de Hongerman (verzenddatum 26 mei 2014);

•	aan	 Doen	 K.P.J.	 Nederwetten	 zijn	 vergunningen	 en	 ontheffingen	
verleend voor het organiseren van een feestweekend t.g.v. het 85-ja-
rig jubileum van de K.P.J. in de periode van 20 tot en met 22 juni 
2014 op de weilanden aan de Oude Torendreef bij de “Oude Toren” 
in Nederwetten (verzenddatum 28 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
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 is gedaan in verband met het oprichten van een inrichting 
voor het assembleren van airco units voor de automotivebranch.

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.

Nuenen, 28 mei 2014

Finale van de wedstrijd   
‘Jouw Slimste Idee’
De uitvindsters van de Ziekteshulp Eenhoorn, Cato en Solenn, zijn afgelo-
pen maandag samen met de burgemeester van Nuenen afgereisd naar Eind-
hoven om hun uitvinding te presenteren tijdens de finale van de wedstrijd 
‘Jouw Slimste Idee’ 2014. 

Benefiet diner voor 
TeamKING in Galerie De Kei
Op 19 juni zal niemand minder dan Soenil Bahadoer, chefkok van ster-
renrestaurant De Lindehof, in Galerie De Kei al zijn gasten van die avond 
verwennen met een vijftal culinaire hoogstandjes. Dit doet hij tijdens 
een benefiet diner,  gegeven voor Stichting TeamKING. (Kanker IN 
Gezinnen).

Cato en Solenn op het podium 
samen met presentator 

Jochem van Gelder.

Jouw Slimste Idee is een wedstrijd 
waar alle kinderen tot 12 jaar aan mee 
kunnen doen. Ieder kind mocht zelf 
een uitvinding bedenken en deze in-
zenden op www.jouwslimsteidee.nl. 
De wedstrijd is onderdeel van de 
Dutch Technology Week en heeft tot 
doel om kinderen tot en met 12 jaar 
hun affiniteit met innovatie en tech-
nologie te laten ontdekken. In totaal 
zijn er uit heel Brabant maar liefst 636 
uitvindingen ingezonden. Daarvan 
zijn er wel 114 uitvindingen ingezon-
den vanuit Nuenen.
De finale was op maandag 19 mei in de 
Ontdekfabriek in Eindhoven. Alle 12 
finalisten presenteerden hun uitvin-
ding voor een volle zaal met enthousi-
aste fans aan de jury. De finalisten uit 
Nuenen waren Cato en Solenn met 
hun uitvinding de ‘Ziekteshulp Een-
hoorn’. Klasgenootjes, de meester en 
de families waren meegekomen om de 
meiden aan te moedigen. Cato en So-
lenn waren als zesde aan de beurt om 
hun uitvinding aan de jury te presen-
teren. Ze hadden een filmpje en een 

toneelstukje voorbereid. Hierin speel-
den ze na hoe het gaat zonder en daar-
na met de Ziekteshulp Eenhoorn. Ze 
hadden zelfs een uitgewerkt prototype 
bij zich die ze aan de jury konden laten 
zien.

Om tien over zes was het dan eindelijk 
zo ver. De jury heeft na overleg een 
winnaar gekozen. De winnaar van 
‘Jouw Slimste Idee’ 2014 is Luca Jans-
sen (7) uit Gemert-Bakel met zijn idee: 
De Fietsenwasserette. De publieks-
prijs was voor Rein Martens uit Budel. 
Hij bedacht het ‘Milieuvriendelijk 
Technisch Speelgoed’ en verzamelde 
bijna 500 publieksstemmen.
Cato en Solenn zijn heel blij dat ze 
mee hebben kunnen doen aan de wed-
strijd en vinden het daarom ook hele-
maal niet erg dat ze niet hebben ge-
wonnen. Burgemeester Houben is 
heel trots op de meiden en noemde ze 
‘zijn winnaars’.

TeamKING zet zich als stichting in 
voor het genereren van geld voor be-
tere onderzoeks- en behandelmoge-
lijkheden voor kankerpatiënten. 

Als u TeamKING een warm hart 
toedraagt, u zich eens wilt laten ver-
wennen door de kookkunsten van 
Soenil en genieten van een goed glas 
wijn en mooie kunst, dan bent u 19 
juni van harte welkom in Galerie De 
Kei. De kosten voor deze avond be-
dragen € 125,- all-in. Tevens vindt op 
deze bijzondere avond een veiling 
plaats waarbij u kunt bieden op 
prachtige stukken waarvan de op-
brengsten ook geheel ten goede ko-
men aan de stichting. 

U wordt omstreeks 18.30 uur in Gale-
rie De Kei verwacht, waarna rond 
19.00 uur het diner zal beginnen. 

Voor meer informatie en of aanmel-
ding: www.teamking.nl of Marcel 
Kortmann 06-53218447.

Plantenwandeling 
IVN
Op maandag 2 juni gaat IVN Nue-
nen wandelen in natuurgebied de 
Vaartbroekse beemden. De smalle 
strook aan de westkant van de Dom-
mel bezit een verrassende land-
schappelijke schoonheid en rijke na-
tuur. Vertrek per fiets om 19.00 uur 
vanaf Het Klooster, Park 1 Nuenen. 
Start wandeling iets later vanaf het 
bezinkbassin Kosmoslaan Eindho-
ven. Waterdichte schoenen sterk 
aanbevolen. Deelname is gratis. 
Meer informatie: tel. 040-2421423.



 

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

WEEKENDRECLAME: 30 & 31 MEI: 

Holl. bospeen .................. per bos 0,99
Holl. peultjes ................ 100 gram 1,35
Champignons ..................per bakje 0,69
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Maandag 2 juni:

Wittekool ................ panklaar, 1/2 kilo 0,69
Dinsdag 3 juni:

Savooiekool ....... panklaar, 1/2 kilo 0,89
Woensdag 4 juni:

Chinesekool ....... panklaar, 1/2 kilo 0,99
Donderdag 5 juni:

Gekookte bietjes ........ 1/2 kilo 0,89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 30 mei  t/m 5 juni:

Breaburn appel .................. hele kilo 1,99
Blauwe druiven .................... 1/2 kilo 1,79
Hawaï salade ................ 250 gram 1,59
Perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Vraag naar de BBQ-folder of 
kijk op www.tebak.keurslager.nl

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Zin in 
 iets lekkers?

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

Volop 
gezelligheid!

29 MEI EN 1 JUNI ZIJN DE WINKELS 

GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00

WWW.WOENSXL.NL

Winkelcentrum WoensXL is open op Hemelvaart 29 mei 
en zondag 1 juni en op beide dagen is er, zoals gebruikelijk, 

weer van alles te doen.
Op Hemelvaartsdag zijn er kinderattracties 
en diverse actieve spelen voor zowel jong als 
oud. Denk hierbij aan midgetgolf, stokvangspel, 
bibberspiralen, 4 op 1 rij, lachspiegels, springkus-
sen... etc. De activiteiten zijn op diverse locaties op 
het winkelcentrum te vinden. Tevens rijdt er een 
treintje door het winkelcentrum en gratis meerij-
den is geen probleem.

Op koopzondag 1 juni geeft kindercircus Sim 
Sala Bim diverse voorstellingen en workshops. 
Ook uw kinderen kunnen deelnemen aan de 
� nale voorstelling. De muzikale gezelligheid wordt 
verzorgd door de Muziekkunstenaar met zijn 
Nautilus. Een zeer opvallende onderzeeboot in 
Jules Vernes stijl en muziek voor elk oor.

Donderdag
zijn wij
i.v.m.

Hemelvaart
gesloten!

Acties geldig van 26 mei t/m 31 mei 2014

Aardbeientompouce
4 stuks voor € 5,00

_____________________________________________________

Appelflappen
4 stuks voor € 3,95

_____________________________________________________

Vul de zak in de winkel 
met harde broodjes 

voor € 3,95
_____________________________________________________

Worstenbroodjes 

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

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

3 BBQ Steaks
.........................................................5,95
Kip Lemon Bite
per stuk ..........................................1,75
Bij 150 gr. Achterham
100 gr. Asperge salade ..GRATIS
Gratis saté saus bij

onze eigen gemaakte 
Varkenshaas Saté

Carpaccio Misto
100 gram .......................................2,10

Voor de Best Belegde Broodjes!!!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

Parkhof 1 - 5671 EX Nuenen 
T 040 763 04 15

Zelfverzekerd  
zonnebaden…

Badmode met een sexy 
look en een comfy feel 
met de perfecte pasvormen.
Dat is de badmode van 
José Cuypers.

Ze geven de borsten van 
A- tot G-cup de beste onder-
steuning, verhullen eventuele 
schoonheidsfoutjes en zetten 
vrouwelijke troeven prachtig 
in de verf.
Met deze trendy tankini’s, 
elegante badpakken, sexy 
bikini’s en hippe accessoires 
flaneer je vanaf nu zelfverzekerd 
over het strand.



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

Rond de Linde op internet:

www.ronddelinde.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.

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

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

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

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

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

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

LAST VAN OVERBE-
HARING?  Ontharen 
mbv. DIODE LASER; 
beste methode voor ont-
haren,  ook   elektrisch 
ontharen. Vergoeding 
door ziektekostenverze-
keraar mogelijk.  Ook voor 
mannen!  INSTITUUT 
ZILVERSCHOON Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

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.

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. 

ICT-er met de VUT helpt 
graag met uw: Draadloos 
internet; computer ver-
snellen/opschonen; Win-
dows 7/8, Ipad, E-mail, 
virusscan installeren. 040-
2952567 / 06-23854915.

1 JUNI VLOOIENMARKT 
Sporthal de Tempel, Hene-
gouwelaan 2, Eindhoven. 
9-16 uur. € 1 p.p. bomvol! 
06-20299824.

NUENEN/GERWEN: 
TE HUUR 2 stalen con-
tainers, geïsoleerd, groot 
18 en 36 m2, evt. met 
stroom, op afsluitbaar ter-
rein, geen plantjes, tel. 06-
25 49 25 20.

GALAKLEDING TE 
HUUR Bij De Lindespe-
lers. Iedere dinsdag van 
19.00 tot 20.00 uur, aan de 
Geldropsedijk 50a.

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

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

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

ONBEPERKT
SPARERIBS

14,50
p.p. iedere 

woensdag bij
 

V. van Goghstraat 88, Nuenen | 040 - 2835753
www.restaurantdespecialist.nl

Restaurant De Specialist

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.

Caravan Centrum
Coppelmans

Wettenseind 2-B
5674 AA Nuenen
Tel.: 040 - 283 17 16
Fax: 040 - 283 84 57

www.caravancompleet.nl

• In- en Verkoop Caravans

• Onderhoud & Reparatie

• Haal- en Brengservice

• Schadeherstel

• Occasions

Profiteer nu van onze
MOVER & AIRCO

 ACTIE VOORDEEL WEKEN!
Vincent van Goghstraat 78, Nuenen

040 283 45 08 | info@helpt-elkander.nl

www.helpt-elkander.nl

Interesse in een 
koopwoning 
met korti ng?
Wij verkopen met regelmaat 
woningen met korti ng onder de 
Koopgarant voorwaarden

Kijk voor meer informati e over Koopgarant 
en het actuele aanbod op onze website

Reageer vóór 5 juni 2014 op een beschikbare woning

Kijk voor meer informati e over Koopgarant 

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

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

Vrijdagavond op afspraak

Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

GORDIJNEN

RAAMDECORATIES

BINNENZONWERING

SHUTTERS

HORREN

TAPIJTEN

VLOERKLEDEN

VINYL

LINOLEUM

PVC VLOEREN

GORDIJNEN

RAAMDECORATIES

BINNENZONWERING

SHUTTERS

HORREN

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Dialectenfestival Lieshout

‘De kiendjes van de keinder’
Op zondag 8 juni, eerste  pinksterdag, vindt in Lieshout al weer de 11e edi-
tie van het Brabantse dialectenfestival plaats. Het festival biedt ‘oude’ en 
‘nieuwe’ artiesten de mogelijkheid zich te laten horen. Op 14 podia vinden 
doorlopend optredens plaats van diverse Brabantse artiesten. Het festival 
duurt van 12.00 tot 18.00 uur.

Om 12.00 vindt op de kiosk de ope-
ning plaats door Mevrouw Ineke 
Strouken, directeur van het Neder-
lands Centrum voor Volkscultuur. 
Voorafgaand maakt de harmonie een 
rondwandeling door het dorp. Er is 
een markt met kramen van De Heem-
kundekring Lieshout. Hier is onder 
andere het nieuwe Lieshoutse-Maria-
houtse spreekwoordenboekje te koop 
: ‘Wor ’t bröske zit is veur’, van Erfgoed 
Brabant,  Haw ut Hellemonds, boek-
handels met voor Brabant belangrijke 
boeken, maar ook een kraam met Bra-
bantse gerechten. Op deze middag 
worden ook de Dialectpenningen uit-
gereikt. Deze zijn verbonden aan de 
schrijfwedstrijd die door de Stichting 
Brabants Dialectenfestival Lieshout in 
samenwerking met de Stichting Erf-
goed Brabant wordt georganiseerd. 
Het thema is dit jaar: ‘De kiendjes van 
de keinder’. De wedstrijd is onderver-
deeld in drie categorieën: verhalen, 
gedichten en liedteksten. Ook deze in-
zendingen worden door een deskun-
dige jury beoordeeld. Na de presenta-
tie van de genomineerde inzendingen 
worden de prijswinnaars bekend ge-
maakt en ontvangen de winnaars in de 
3 categorieën de dialectpenning. Ook 
bij slecht weer gaat het door op diver-
se binnenpodia. Het festival is gratis 
toegankelijk.

Op de vrijdag en zaterdag vooraf-
gaand aan het festival zijn nog een 

aantal activiteiten. Op de vrijdag is er 
een middag voor de leerlingen van de 
groepen 7 en 8 van de scholen uit Lies-
hout-Mariahout. De kinderen leveren 
zelf een bijdrage aan het programma 
met een liedje, verhaaltje of sketchje in 
het dialect, er zijn interactieve quiz-
zen en er wordt opgetreden door Ma-
rie-Christien Verstraten die zingt en 
geeft ook nog ‘dialectles’. 
Op de zaterdag is er aandacht voor de 
Martien Coppensprijs. Het festival-

Succes voor de 
jeugd St-Annagilde
Op zondag 18 mei namen de twee 
jongste jeugdleden van het St.Anna-
gilde Nuenen-dorp deel aan de Jeugd-
gildedag 2014 van Kring Kempenland. 
Onder leiding van gildebroeder Jan 
Verbruggen waren de twee jongste le-
den, Jules Hellings en Thijs Jacobs, 
beiden 9 jaar, aanwezig in Heeze. Dat 
het goede gildetamboers gaan worden 
bleek wel, want na hun allereerste op-
treden in de klasse ‘trommen zonder 
ervaring’, mocht Thijs met een eerste 
prijs terug naar Nuenen en Jules met 
een mooi herinneringsschild. De toe-
komst van het St. Annagilde Nuenen-
dorp presteerde uitstekend.

Jules Hellings

Winnaar 
Thijs Jacobs

Promotie  
Lauran Stöger  
tot doctor    
in de geneeskunde
Onze voormalig plaatsgenoot Lauran 
Stöger ( 30 jaar ) is op donderdag 15 
mei j.l. aan de Universiteit van Am-
sterdam gepromoveerd tot doctor in 
de geneeskunde. Zijn proefschrift 
‘Artherosclerosis & Inflammation’ ge-
baseerd op  meer dan 5 jaar onder-
zoek, behandelt het ontstaan van 
aderverkalking, waarmee iedereen al 
vanaf ongeveer 20 jarige leeftijd te ma-
ken heeft. 

Lauran Stöger heeft na het behalen 
van het diploma Atheneum op het Ec-
kart College de studie geneeskunde op 
de Universiteit van Maastricht afge-
rond. Momenteel is hij werkzaam als 
arts in opleiding tot radioloog in het 
Meanderziekenhuis te Amersfoort.

Uitzendingen LON-TV 
Vanaf zondag 1 juni nieuw in de uitzending van LON-TV:
•	 Buitenschilderdag
•	 De	rol	van	de	kerk	in	de	samenleving.	Hans	Vossenaar	en	Jos	Deckers	

aan het woord.
•	 Pannenkoekenhuis	De	Kleine	Dommel	is	geopend
•	 Schapen	scheren	op	Lobroec.
•	 Game	Fair	bij	Restaurant	de	Collse	Hoeve.
•	 Biografie	van	een	dorp,	deel	11	van	de	Beekstraat

Dit programma wordt dagelijks uitgezonden om 11, 14, 17, 19, 21 en 23 
uur. Ook is de uitzending te volgen via de livestream. Deze vindt u op www.
omroepnuenen.nl. Op onze site heeft u ook de mogelijkheid oude filmpjes 
terug te kijken. De studio in Het Klooster is dagelijks geopend van 10.00 tot 
12.00 uur. Ideeën of tips voor een uitzending zijn altijd welkom. Loopt u 
gerust even binnen. Of stuur een e-mail naar: tv@omroepnuenen.nl.

Open dag: 
Zaterdag 31 mei staan de deuren open bij de LON van 12.00 tot 17.00 uur. 
U bent van harte welkom in de studio in Het Klooster om proefopnames 
bij te wonen. Kinderen mogen een tv-programma presenteren voor de ca-
mera. De jongen en het meisje die de screentest het beste doen, mogen 
een keer een echt LON-programma presenteren. 

thema van dit jaar ‘De kiendjes van de 
keinder’ ofwel kleinkinderen geldt ook 
voor	de	fotowedstrijd.	Groepjes	foto-
grafen en individuen, al dan niet lid 
van	de	Fotobond,	met	wie	deze	wed-
strijd wordt georganiseerd, kunnen 
meedoen. Het is dé wedstrijd voor do-
cumentaire fotografie. De inzendin-
gen worden door een deskundige jury 
van professionele fotografen beoor-
deeld. Op zaterdag 7 juni is in Bavaria 
Brouwerij Café van 11.00 – 13.00 uur 
de openbare bespreking, worden de ge-
nomineerde en winnende inzendingen 
bekend gemaakt en is de prijsuitrei-
king. Daarna wordt de tentoonstelling 
van die genomineerde en winnende in-
zendingen geopend. Deze tentoonstel-
ling is nog een week in Het Dorpshuis 
van Lieshout te bezichtigen en gaat dan 
voor een half jaar als reizende tentoon-
stelling het land in. 
www.brabantsdialectenfestival.nl 

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.

Ex-informateur Peter van den Baar: 
slager die zijn eigen vlees keurt!  
In het Eindhovens Dagblad van vrijdag 23 mei jl. treedt  Peter van den Baar (PvdA), 
een van de mede-informateurs van een nieuw college voor Nuenen (de andere infor-
mateur was SP-er Hans Martin Don), in zijn opiniestuk ‘Nieuwe politiek in Nue-
nen’ op als “een slager die  zijn eigen vlees keurt”.  Met veel euforie en zelfverheerlij-
king verhaalt en blikt hij terug op het verloop van zijn (hun) informatiewerk in het 
moeilijk politieke Nuenen, waar nu met deze coalitie en nieuw college een nieuwe 
politieke wind zal gaan waaien. Hem past echter bescheidenheid met het doen van 
zijn uitbundige uitlatingen over zijn informatiewerk en zich zeker niet moet overge-
ven aan zelf borstklopperij en uitspraken doen, die hem niet passen, als zou in Nue-
nen nu ineens alles koek en ei zijn. Populair gezegd: hij steekt zichzelf wel een hele 
grote veer in zijn eigen reet! En dat past niet. Het is nog maar de vraag of deze  raad 
met zijn vele nieuwe raadsgezichten (11 van de totaal 19 leden) een nieuwe politieke 
wind kan laten waaien. De eerste voorbije raadsvergaderingen verliepen anders al 
weer wat strubbelend, waarbij met name het bespreken en bediscussiëren van het 
coalitieprogramma en de met een nipte meerderheid benoemde vier wethouders 
nogal chaotisch verliep met veel schorsingen er tussendoor. Een en ander was het 
gevolg van de nog bij alle raadsleden bekende geheime uitslag van het integriteits-
onderzoek (Kafi-onderzoek) van de twee terugkerende wethouders, wiens positie 
daarin onderwerp van de discussie dreigde te worden. De nieuwe raad moet duide-
lijk nog wennen aan de vergadertechniek en alles wat daar mee samenhangt, het-
welk nu eenmaal bij een raadsvergadering past. Het was dan ook voor raadsvoor-
zitter Houben geen gemakkelijke klus om de leidsels strak in handen te houden, al 
gaf hij ook hier en daar ruimte om ieder zijn zegje te laten doen. Veel waardering 
voor hem voor het leiden van het verloop van deze vergadering. De toekomst, voor 
zover dat niet te laat is, zal moeten bewijzen of het nog goed komt met deze ‘nieuwe 
politiek’ in Nuenen, zoals ex-informateur van Peter van Baar dat noemde, waar 
toch nog veel Nuenenaren zijn, die daar niet zo’n hoge pet van op hebben. 

Rens Kuijten, Nuenen

Constructieve politiek graag
In het ED las ik weer het gebruikelijke Nuenense politieke gehakketak. Mijn advies 
aan de coalitie partijen: Negeer die oppositie querulanten zo veel mogelijk. Beperk 
uw debat bijdragen tot de inhoud, en hou dat vol. Leg vooral de burger uit waar-
om u doet wat u doet, en kiest. Als volksvertegenwoordiger, moet u vooral de bur-
gers duidelijk maken welke keuzes u maakt. Koop daarvoor extra ruimte in de 
beide Nuenense weekbladen.  En ga intensief twitteren. En vul die partij website 
een keer, met actuele inzichten.
Ik weet, dat is heel anders dan u gewend bent, maar als u de oorlog met de oppo-
sitie zo veel mogelijk negeert, kunt u openlijk met de burgers communiceren. Dat 
kan voor sommige oppositie politici, de goede, een voorbeeld en inspiratie zijn, ook 
meer zinvol volksvertegenwoordiger gedrag te gaan vertonen.
Helaas mis ik in de portefeuille veredeling aandacht voor regionale samenwer-
kingsverbanden. Ik adviseer daarom ook elk van de ca. 40 samenwerkingsverban-
den,   waar Nuenen een rol in speelt, toe te wijzen aan een van de wethouders. 
Daardoor wordt de kwaliteit van de samenwerking, en wat dat Nuenen oplevert, 
ook politiek afrekenbaar. Die kwaliteit van de regionale samenwerking, Nuenense 
bestuurlijke EN volksvertegenwoordiger actie,  bepaalt hoe snel de WOZ belasting 
daalt en of Nuenen de regie houdt over wat ze zelf wil blijven doen. Doet politiek 
Nuenen dat niet, dan stuurt ze nu al aan op annexatie bij Eindhoven of Helmond.
En dat zouden vele Nuenense inwoners jammer vinden. Zij die liever geannexeerd 
willen worden, kunnen ook gewoon verhuizen, Nuenen ligt dan op fietsafstand.

Henk Daalder, Ook GroenLinks

NL-Alert op 2 juni
Op maandag 2 juni rond 12.00 uur wordt landelijk het NL-Alert controlebe-
richt uitgezonden. Aan de hand van dit controlebericht kunnen ook mensen 
in Brabant nagaan of zij hun mobiel juist hebben ingesteld om NL-Alert te 
ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controle-
bericht gaat en dat u niets hoeft te doen. Heeft u uw telefoon nog niet inge-
steld voor NL-Alert? Ga dan nu naar www.nl-alert.nl en stel uw mobiel in. 
Wij hebben de meest gestelde vragen over NL-Alert voor u alvast op een rij 
gezet.

Waarom NL-Alert?
Stel, er breekt een grote brand uit 
waarbij veel rook vrijkomt. Als u zich 
in het rampgebied bevindt en u heeft 
uw mobiel ingesteld op NL-Alert, dan 
ontvangt u een tekstbericht. Hierin 
staat precies wat er aan de hand is. En 
wat u het beste kunt doen. Dankzij 
NL-Alert kunnen in de directe omge-
ving van de noodsituatie meer mensen 
worden bereikt en worden mensen 
beter geïnformeerd.

Hoe werkt NL-Alert?
Vanuit de meldkamer van de hulp-
diensten wordt een tekstbericht over 
een (dreigende) ramp uitgezonden 
naar alle mobiele telefoons in de di-
recte omgeving van de noodsituatie. 
Het bericht bereikt de mobiele tele-
foons binnen enkele seconden. De be-
richten zijn geen sms-berichten, maar 

zogenaamde cell broadcastberichten, 
vergelijkbaar met een radiosignaal. 
Daardoor werkt NL-Alert óók als het 
netwerk overbelast is. NL-Alert is vol-
ledig anoniem en helemaal gratis.

Waarom is een controlebericht nodig?
Aan de hand van het controlebericht 
kunt u nagaan of u uw telefoon juist 
hebt ingesteld om NL-Alert te ontvan-
gen. In het bericht is duidelijk aange-
geven dat het om een controlebericht 
gaat en dat u niets hoeft te doen. 
Dankzij het controlebericht kunt u 
zelf ervaren welk signaal uw mobiele 
telefoon geeft als u een NL-Alert ont-
vangt en hoe het bericht eruit ziet.

Hoe stel ik mijn mobiel in voor NL-
Alert?
Steeds meer mobiele telefoons zijn au-
tomatisch ingesteld om NL-Alert te 
ontvangen. Op sommige toestellen 
moet	 u	 dit	 zelf	 doen.	Ga	 daarom	nu	
naar www.nl-alert.nl en ga na of u uw 
mobiel moet instellen. U vindt daar 
ook de instructies.   
   

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Verstuurd vanaf mijn iPad

Verknipt
Door Elwien Bibbe

Er zijn zo van die dagen dat alles in het 100 loopt en vandaag had ik er weer zo 
een. En dan begin ik te twijfelen. Doe ik iets verkeerd. Heb ik iets over het hoofd 
gezien. Ligt het aan mij. Dat heb ik toch zo niet gecommuniceerd. Maar dan is er 
altijd nog de pc, die alles voor mij onthoudt en waar ik volledig op kan vertrou-
wen. Misschien oog ik soms wat warrig, maar ben toch zeker niet verknipt. En 
dat is dan weer een hele geruststelling. Zo stond ik zondag ook al bij de oude kerk 
in	Gerwen	om	de	toren	te	beklimmen,	maar	dat	kan	dus	pas	op	Hemelvaartsdag.	
Maar ik was dus nu, na al bijna een half leven in Nuenen c.a., voor het eerst in het 
Gerwense	kerkje.	Je	kunt	er	overigens	gewoon	binnenlopen	als	de	pastoor	er	is.	
Vertelde de jongeman die ik binnen ontmoette. Dus donderdag nog een keer 
proberen. Wel een rok tot over de knie nodig. Dat staat op een papiertje op het 
prikbord bij de deur. Dus dat weet ik nu alvast.
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Uit d’n hoek…
Emmylou

Vorige week woensdag traden twee grootheden uit de muziekwereld op in het 
Muziekcentrum: Daniel Lanois en Emmylou Harris.
 Harris doet een tournee naar aanleiding van het opnieuw uitbrengen 
van haar album Wrecking Ball uit 1995, waarvan Lanois de producer was. Inder-
daad, dat is een heel sterk album.
Het concert was ook dik in orde. En eindelijk heb ik die legendarische stem van 
mevrouw Harris een keer live gehoord.
 Overigens staat het album Purple Rain van Prince ook weer in de be-
langstelling. Dat werd 30 jaar geleden uitgebracht. Ik noem het maar album, 
toen was het een LP. En Wrecking Ball was eerst een cd. Is dat herdenken van 
platen een nieuwe trend? Jeugdsentiment? Commercieel? Hoe dan ook, het 
zijn twee prachtplaten.
 Ik vraag me af welke platen van nu over 20, 30 jaar zullen worden her-
dacht.

Edwin Coolen

Zomervoordeeldagen van Adventure Store

Maak een ritje op een kameel
Bij Adventure Store zijn de Zomervoordeeldagen begonnen. Van 22 mei 
t/m 14 juni zijn er vele acties met tenten, kampeer meubilair, zwembaden, 
barbecues, bad & beach en natuurlijk met de nieuwe WK collectie van het 
Nederlands elftal. En daarnaast geldt er naast de vele super acties een kor-
ting van 10% op de hele collectie, van Weber barbecue tot zwembroek. Ook 
op Hemelvaartsdag is de winkel open. Kinderen kunnen op tweede pink-
sterdag een ritje maken op een kameel.

Tijdens de pinksterdagen pakt de Ad-
venture Store helemaal uit. Dan is er 
een ouderwetse pinkstershow met ex-
tra veel tenten, zwembaden, kampeer 
meubilair en barbecues. Zowel binnen 
als buiten valt er veel te zien. Voor de 
mensen die op zoek zijn naar een bar-
becue, zijn er elke dag demo’s van We-
ber of van Cobb. Op tweede pinkster-
dag heeft Cobb zelfs een kok ingehuurd 

om u de fijne kneepjes van deze tafel-
BBQ te leren. Doordat de BBQ in een 
frame hangt, wordt de bodem niet 
heet en kan men zelfs op tafel barbe-
cueën, grillen, wokken en roken.
Van het merk Kampa is een ruime ge-
zinstent te zien. De tent is zeer een-
voudig op te zetten door hem op te 
pompen. Nooit meer gezeur met stok-
ken, maar in enkele minuten een tent 

Uniek kunstproject    
Jazz <re> winded
Na een verhaal van Margot Voets (fotografe) is kunstenaar Mart de Brouwer 
geïnspireerd geraakt en maakt hij 9 unieke muurobjecten. Deze objecten 
worden door Margot gebruikt voor een fotosessie. Het verhaal, de objecten 
en de foto’s worden tijdens een speciale VIP avond getoond in galerie M-Art 
Decorations en daarna aan het publiek. 

Voor de realisatie van dit project wor-
den sponsors gezocht. Familie en 
vrienden worden al benaderd, en ook 
ondernemers en relaties. Elke finan-
ciële bijdrage is welkom!
Bij een bijdrage vanaf € 50,- ontvangt 
u 2 uitnodigingskaarten voor de beslo-
ten VIP avond op 15 november a.s.. 
Andere bedragen zijn mogelijk; meer 
informatie vindt u op de website. 
Wanneer het project geen doorgang 
kan vinden worden alle donaties ter-
uggestort. U kunt uw bijdrage over-
maken naar:
M-Art Decorations
NL11 INGB 0006 5147 30
o.v.v. Jazz-re-winded Voor meer informatie en contact zie 

www.jazzrewinded.nl

die staat als een huis. Lafuma, de be-
kende Franse fabrikant van onder an-
dere de relaxstoel heeft mega meubels 
meegenomen. Dit zijn lichtgewicht 
kampeermeubelen. Ook de vertegen-
woordigers van Yellowstone en Assen-
delft zijn aanwezig.
Bij de zwembaden is een disco show & 
een douche te zien, die zo op de tuin-
slang kan worden aangesloten en aan 
het zwembad kan worden gemon-
teerd. Falcon outdoor kleding stuurt 
Ted Holland om de nieuwste zomer-
mode van dit Nederlandse functionele 
onder de aandacht te brengen. Nomad 
showt kwaliteitstenten en een speciale 
collectie met slaap benodigdheden, 
van slaapzak tot zelf opblaasbare mat, 
zowel voor de luxe vakantieganger tot 
de backpacker. Tot slot kunt u ook een 
echte Tippi tent bekijken, die wordt 
neergezet door de Tipitentencamping 
uit Someren.

Care Plus, leverancier van tropenzorg 
spullen, neemt op tweede pinksterdag 
een kameel mee naar Mierlo-Hout. 
Speciaal voor de kinderen. Die mogen 
een ritje maken op de kameel 
Avontuur genoeg tijdens de pinkster-
dagen bij Adventure Store. Veel spec-
taculaire acties en demo’s en een kor-
ting van 10% op het hele assortiment 
(niet i.c.m. met ander acties). U vindt 
de winkel op de Kastanjehoutstraat 3 
Te Mierlo-Hout Helmond. 

www.adventurestore.nl

Openingstijden
Hemelvaartsdag 12.00-17.00 uur.
Vrijdag 6 juni 9.30-21.00 uur.
Zaterdag 7 juni van 9.30-17.00 uur.
Maandag 9 juni van 10.00-17.00 uur.

Toerrit Agora Club 
Eindhoven
Op zaterdag 14 juni houdt Agora 
Club Eindhoven een zomerse tourrit 
per klassieke / sportieve auto ten bate 
van Doctors for Mozambique. U kunt 
u nog aanmelden om aan deze toerrit 
deel te nemen. 
De kosten bedragen € 60,- per per-
soon (€ 120,- per equipe) waarin in-
begrepen zijn koffie en thee bij de 
start, een complete lunch en een ape-
ritief met borrelgarnituur. Na afloop 
is het ook mogelijk deel te nemen aan 
een barbecue (kosten niet inbegre-
pen), hiervoor moet u u bij aanmel-
ding opgeven. Van elke € 60,- is de 
helft bestemd voor DFM. 
Voor meer informatie: 040 - 283 54 
66 of j.vangemert@onsnet.nu

Draag-weer-wit-week voor vrouwen

Online videospreekuur op 3 juni 
2014 St. Anna Ziekenhuis
St. Anna houdt tussen 19.30 en 20.30 
uur een online videospreekuur.  Be-
langstellenden kunnen anoniem, via 
eigen pc, tablet of smartphone vragen 
stellen. Dat kan door het plaatsen van 
tekstberichten in een zogenaamd 
‘chatvenster’. Dit gebeurt anoniem: de 
afzender van het bericht is niet zicht-
baar. Gynaecologen Angela Neijme-
ijer en Liselotte Robbe zien de vragen 
binnenkomen en beantwoorden deze 
vervolgens mondeling en live in beeld. 
De deelnemers kunnen alle ingezon-
den vragen lezen en meeluisteren naar 

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

Een groot assortiment:
- tuinplanten - perkplanten 

- hangplanten - groenteplanten

DAGELIJKS VERSE
(GESCHILDE) ASPERGES

& AARDBEIEN
 VAN DE VOLLE GROND

HEMELVAARTSDAG 29 MEI

& ZONDAG 1 JUNI GEOPEND

Fotografie door: Ivo Ploegsma, Elwien Bibbe en Nannie vd Eijnden

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl 
Ook voor uw folders

Buitenschilderdag 2014

Blues festival Blues’m Nuenen 
op herhaling
Na het succes van vorig jaar nu weer een klinkend blues festival in hartje 
Nuenen. Blues’m Nuenen editie 2 is een feit en deze keer zelfs met interna-
tionale allure.

Op eerste Pinksterdag 8 juni zullen in 
het Park in Nuenen vanaf 14.00 uur 
vier vooraanstaande bluesbands op-
treden. Het volledige programma en 
uitgebreide informatie is te zien op 
website www.bluesmnuenen.nl en in 
de volgende editie van Rond de Lin-
de. Het bluesweekend begint geluk-
kig al op 7 juni met een spectaculaire 
warming up met de door de Dutch 

Bluesfoundation genomineerde Little 
Boogie Boy bluesband. Locatie: Cafe 
Schafrath 21.00 uur. Beide dagen is de 
entree gratis. 

www.bluesmnuenen.nl

de antwoorden die hierop worden ge-
geven. Deelnemen kan door op dins-
dag 3 juni tussen 19.30 en 20.30 uur 
naar de volgende website te gaan: 
www.st-anna.nl/videospreekuur. Daar 
vindt u een knop die toegang geeft tot 
het videospreekuur. 

Voorlichtingsbijeenkomst op 3 juni 
2014 Catharinaziekenhuis
In een voorlichtingsbijeenkomst van 
19.00 tot 20.00 uur voor vrouwen met 
hun partner of vriend(in) vertellen gy-
naecologen de heer Van Vliet en me-
vrouw Dietz over de mogelijke oorza-
ken en medische oplossingen voor 
hevige menstruaties. Er is volop gele-
genheid om vragen te stellen. Adres 
voorlichtingsbijeenkomst:
Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
Telefoon: 040-2399111

Speciaal voor vrouwen met hevig bloedverlies tijdens de menstruatie wor-
den van 2 t/m 6 juni 2014  door ziekenhuizen in heel Nederland patiënten-
voorlichtingsbijeenkomsten, twitter- en emailspreekuren gehouden. Het is 
belangrijk dat alle vrouwen tijdens de menstruatie witte kleding durven en 
kunnen dragen! De ziekenhuizen willen vrouwen helpen een oplossing te 
vinden voor een probleem dat het leven beïnvloedt en vaak een medische 
oorzaak heeft. Ook willen de ziekenhuizen meer openheid creëren door het 
onderwerp bespreekbaar te maken.
 

Meer informatie over de landelijke 
Draag-Weer-Wit-Week is te vinden op 
www.hevigbloedverlies.nl
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“Luuk en Saar terugblik op vierdaagse”
Deel 6.1 

Hallo Lindekids, leuk dat jullie onze avonturen weer willen vol-
gen in Rond de Linde. Wat was het weer een week zeg! Ik heb 
nog nooit zoveel kinderen bij elkaar gezien deze week.
Afgelopen vorige week zijn we wezen kijken naar de Avond-
vierdaagse in Nuenen. En toen heeft Michael heel veel foto’s 

gemaakt van al die grote 
en kleine mensen die mee 
liepen. Wat waren het er veel 
zeg en wat hebben ze veel 
kilometers gelopen!
Het is wel leuk want zo zie je 
heel Nuenen en het is ook 
heel gezond om te lopen.
Ook hebben we gezien dat 

er heel veel scholen 
zijn. Die hebben 
allemaal hun eigen 
mooie shirts. Vrijdag 
kregen heel veel 
kinderen mooie 
bloemen en lek-
kere dingen van de 
papa’s mama’s en 
familie die kwamen 
kijken. En we hoorden heel veel kinderen die ons 
al herkenden, leuk zeg! Wil je weten of jij ook op de foto 
staat, kijk dan op onze site www.luukensaar.nu en anders 
kun je hier volgende week ons nieuwe avontuur lezen!

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

Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 6.2

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 Ruben,
we kunnen zelf niet lezen, 

maar vinden het leuk 
als we voorgelezen 

worden!

Ruben Coolen, 6 jaar
School: Rietpluim in Nuenen, groep 3

Ik hou van Geronimo boeken, 
houden jullie ook van lezen?

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.

Senioren, daar zit muziek in
Het KBO kan terugkijken op een spetterende muziekmiddag op donderdag 
22 mei in Het Klooster. Het publiek kreeg een vlotte aaneenschakeling van 
Koor/Mondharmonica Orkest en het KBO Seniorenorkest, afgewisseld met 
ensembles en individuele artiesten te horen.

RKSV Nuenen nog altijd in de race    
voor een langer verblijf in de Hoofdklasse

Richard van Malten scoort de 2-1.

Voetbal

Bliksemstart Nuenen
Het sportpark mocht zich voor de 
laatste thuiswedstrijd verheugen op 
een groot aantal toeschouwers die 
de thuisclub ondersteunden in de 
strijd om behoud van het hoofdklas-
serschap. De start van de groen-wit-
ten was voortvarend want al in de 
7de minuut gaf Mart van de Gevel 
een dieptepass door het centrum 
van de verdediging waar bijzonder 
alert op werd gereageerd door Joep 
van Maasakkers. Na aanname van 
de bal door Joep volgde, onder druk 
van verdediger Walter Kiomegni, 
een afgemeten lob die doelman Se-
bastiaan van der Sman te machtig 
was, 1-0. 

Schlemielige gelijkmaker
In de 22ste minuut kwam TEC on-
verwacht en schlemielig op gelijke 
hoogte. Mark Werts probeerde een 
bal in het eigen doelgebied te onder-
scheppen en raakte die ongelukkig. 
De bal ging langs de uitlopende Da-
vey Voogt en ging tergend langzaam 
richting Nuenen doel. Een vertwij-
felde Mark Werts probeerde het leer 
nog te achterhalen voor de doellijn 
maar helaas, 1-1. Het moet gezegd 
voor rust had TEC het betere van het 
spel. Na rust zat Nuenen meer in de 
wedstrijd en in de 55ste minuut kreeg 
Richard van Malten een vrije schiet-
kans na een voorzet van Tomas Hen-
driks, zijn schot verdween direct in 

De spreekstalmeester voor deze mid-
dag, Arie Verhaegh, praatte het geheel 
op een professionele wijze aan elkaar. 
Hieronder alle optredens op een rij: Het 
seniorenkoor De Vrolijke Samenzang  
onder leiding van Natalia Tretiakova, 
Jos Blatter op een chromatische harmo-
nica, Maria Maas, ook bekend van het 
TV programma Una Voce Particulare, 
operette, Hans van Erp, Mia de Louw, 
het Mondharmonica Orkest, Henk van 

den Boom en Jan Verberne op hun 
trompet, zangensemble Vincent, Peter 
van den Berg, het duo: Hij & Ik, Ton 
Willems op piano, Het KBO Senioren-
orkest, onder leiding van hun nieuwe 
dirigent Harry Franssen, en Cor van 
Lierop.

De muzikale middag werd afgesloten 
met een grande finale. Koor/ Mond-
harmonica Orkest en het KBO Senio-
renorkest, de diverse ensembles en de 
individuele artiesten zongen en speel-
den samen met het publiek: ‘Het le-
ven is goed in het Brabantse land’. 
Het publiek was zeer voldaan en dat 
was te merken aan het daverende ap-
plaus na afloop.  ‘Senioren. Daar zit 
wel degelijk muziek in’. 

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

In de aanloop naar de Roparun za-
melen de teams zoveel mogelijk 
geld in. Ze organiseren allerlei ac-
ties, zoals het wassen van auto's, het 
houden van collectes en het zoeken 
naar sponsors. Ook verkopen de le-
den van een team Roparun-loten 
waarvan de opbrengst ten goede 
komt aan het doel. "Ik hoop dat ook 
de inwoners van Lieshout en omge-
ving hun Roparunteam ondersteu-
nen.” 

“Mensen die een bepaald team wil-
len ondersteunen, kunnen dit team 
middels het teamnummer opzoeken 
op www.roparun.nl en hun donatie 
aangeven", zegt Van der Velde, voor-
zitter Stichting Roparun Palliatieve 
Zorg.

De Roparun is ontstaan in 1992 en 
is een estafetteloop van meer dan 
500 kilometer van Parijs en Ham-
burg naar Rotterdam. Ruim 8000 
lopers, fietsers, chauffeurs en ver-
zorgers zamelen met deze sportieve 
prestatie geld in voor mensen met 
kanker. Zaterdag 7 juni start in Pa-
rijs en Hamburg de 23e editie van de 
Roparun. Op 9 juni finishen de 
teams op de Coolsingel in Rotter-
dam.
Vorig jaar bracht de Roparun ruim 
5,5 miljoen euro op. Ruim 100 goe-
de doelen hebben we weer kunnen 
ondersteunen die helpen ons motto 
waar te maken: “Leven toevoegen 
aan de dagen, waar vaak geen dagen 
meer kunnen worden toegevoegd 
aan het leven."

Zondagavond was de aftrap van de finale in de nacompetitie voor RKSV 
Nuenen. Op sportpark ‘Oude Landen’ werd de Tielse Eendracht Combinatie 
(TEC) ontvangen. TEC dat als tweede geëindigd is in de 1e klasse achter 
kampioen Vlissingen besloot de competitie met het respectabele aantal van 
61 punten. Slechts een punt minder dan kampioen Vlissingen, maar als 
winnaar van zowel de 1ste en 2de periode verzekerd van het spelen in de 
nacompetitie om promotie naar de hoofdklasse. In de eerste ronde van deze 
nacompetitie wonnen ze het tweeluik tegen DESO (0-1 en 2-1 winst). 

de handen van de Tielse goalie. TEC 
creëerde eveneens meerdere moge-
lijkheden zonder dat die tot een 
voorsprong leidde. Nuenen liet zich 
niet onbetuigd en schiep kansen, een 
voorzet van Leo Nijs was te scherp 
voor Mart van de Gevel en ging juist 
voorlangs.  Even later, inmiddels 
stond de klok al op 86 minuten, kon 
Mark Werts zijn zoveelste vrije trap 
nemen, uiterst secuur borstelde hij 
de bal op de kruin van Richard van 
Malten. Fracties van een seconde la-
ter was de Tielse goalie voor de twee-
de keer gepasseerd, 2-1. Direct na de 
aftrap was de tegenslag in het Tielse 
kamp nog niet verwerkt en werd de 
bal op eigen helft over de zijlijn ge-
plaatst. Een bijzonder snelle hervat-
ting van Mart van de Gevel was het 
gevolg, zijn inworp bereikte de door-
gelopen Joep van Maasakkers die 
jammer genoeg zijn lob net naast het 
doel zag vliegen.
Voor de Groen-Witten volgt aan-
staande donderdag de return op 
sportpark ‘De Lok’ om 17.00 uur.

Mooie prestaties twirlers 
Showkorps O&V | Nuenen
Afgelopen zaterdag, 24 mei, heeft Showkorps O&V | Nuenen onder leiding 
van de NBTA, voor de 5e keer een twirl-wedstrijd georganiseerd in sporthal 
de Hongerman. Alle vrijwilligers waren al vroeg uit de veren om de sporthal 
klaar te maken voor deze dag. In het volle programma waren 150 routines 
ingedeeld, die zowel individueel als in teams werden uitgevoerd, met deel-
nemers vanuit heel Nederland. 

V.l.n.r.  Anne van der Wijst, Liske Tsjio, Ghilaine van Keulen, Cecile van der Wielen, 
Loes van Mulken, Anne van Nistelrooij en coach Nicole van den Nieuwenhuizen.

Onder leiding van Nicole van den 
Nieuwenhuijzen en Anne van der 
Wijst hebben de meiden van het 
showkorps de afgelopen maanden 
hard geoefend op hun nieuwe routi-
nes. Voor hen was deze dag dan ook 
de eerste wedstrijd van het seizoen, 
waarbij  zij hun nieuwe routines lieten 
zien. Met luid applaus van eigen pu-
bliek mocht Cecile van der Wielen het 
spits af bijten op deze wedstrijddag. 
Verdeeld over de hele dag hebben de 
dames vol enthousiasme hun routines 
gepresenteerd aan de jury. 

Het programma bleef mooi doorlo-
pen en rond half 5 was het dan ein-
delijk zover, de prijsuitreiking. De 
spanning steeg in de sporthal en ie-
dereen was benieuwd naar zijn of 
haar punten. Het wachten werd be-
loond, de resultaten mochten er zijn 
en de meiden van Showkorps O&V | 
Nuenen zijn dan ook beloond met 
mooie punten en maar liefst 9 me-
dailles.  

De eerste prijzen en plaatsingspun-
ten voor het NK zijn binnen.Zomercarnaval 

Gerwen    
in Café De Stam
Bas en Margriet van Café De Stam 
vieren dit jaar hun 10-jarig jubi-
leum. 

Daarom organiseert dart team ‘De 
Stam 2’ een zomercarnaval. Om 21.11 
uur zal de eerste Gerwense zomer-
prins of prinses bekend gemaakt wor-
den onder begeleiding van een zomers 
muziekske. Van elke consumptie die 
wordt genuttigd, gaat een bedrag naar 
de Stichting Jeugd en Jongeren Activi-
teiten Gerwen. 

Om aan een traditie vast te houden 
volgen hier enkele aanwijzingen van 
de eerste Gerwense zomerprins/prin-
ses: 
1. Hij/zij is zeer poëtisch
2. Hij/zij houdt van de zomer
3. Hij/zij komt uit Cidade Grande
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Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

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

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

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

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

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

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 06 - 48 69 89 19
E-mail: cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor verspreiding van folders.

© 2014 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Maand juni
WSV-wandeling 

Woensdag 19.00 uur 
Zondag 09.00 uur 

Sportpark De Lissevoort

Donderdag 29 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

Zaterdag 31 mei 
Het Klooster

10.00 uur tot 17.00 uur 
Voorjaarsboekenmarkt Weverkeshof

Zondag 1 juni
Beelden in ’t Park

in het 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

Maandag 2 juni
19.00 uur 

IVN wandeling Vaartbroekse beemden
vertrek per fiets Klooster

Woensdag 4 juni
19.30 uur 

IVN lezing amfibieën 
IVN ruimte Klooster

Donderdag 5 juni
Streetwise 

BS De Wentelwiek verkeersmaatregelen
t.h.v. de Oude Kerkdijk

Vrijdag 6 juni
Gala Pleincollege Nuenen

Het Klooster

Zaterdag 7 juni
10.00 uur 

EMK/Van de Mortel penaltytoernooi
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

8 en 9 juni
Stationaire Motorenshow 
op landgoed Gulbergen

Maandag 9 juni
15.00 uur 

“Finale Voice of Nuenen” 
Het Park

Zondag 15 juni
Van Goghmert 

Centrum Nuenen

Zondag 15 juni
Zwem & Polo Vereniging Nuenen loterij

trekking tijdens de Van Goghmert

Donderdag 19 juni
Rep. 20.30; TV opnamen 22.30 uur
Nuenen’s Swingtime Rob van Bavel

Café Schafrath

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Hemelvaartsdag donderdag 29 mei 
10.00 uur: viering, parochiekoor, 
voorgangers pastores J. Vossenaar en 
S. Kuijpers.
Zaterdag 31 mei 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.
Zondag 1 juni 09.30 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
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; 
Wim van Boxtel en familie Hendrikx; 
Ouders Damen-de Greeff en familie.
Zaterdag 31  mei 18.30 uur: Dina Prin-
sen; Gerard Willems (vanwege sterfdag).
Zondag 1 juni  09.30 uur: Marinus van 
Maasakkers; Diny van Zon-van de Ven; 
Johan en Oda van Kemenade-Pepers; 
Harry Schmitz; Riet Slippens-van Gils; 
Zus Teunisse-Rooijackers; Wil Crooy-
mans; Jo Cuijpers-Coppens; Aly 
Dörenberg-Engbersen; Narda Ren-
ders-de Koning; Guusje van Houtum.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 1 juni 11.00 uur: viering, paro-
chiekoor, voorgangers werkgroepleden.

Misintenties 
Jacqueline Bastiaans; Bert v.d. Bigge-
laar; Anna en Wim Van Erp-Wuijten-
burg.

Mededelingen
Op Hemelvaartsdag is er alleen in Nue-
nen een viering.
  
H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 1 juni 9.30 uur: viering, volks-
zang, voorgangers leden van de werk-
groep. 

Misintenties 
Tina van Hoof; Jan van Heugten; An-
neke Mouwen; Piet en Ilse Renders; 
Tilli Bressers-Van Gaal.

Mededelingen
Op Hemelvaartsdag is er alleen in Nue-
nen een viering.

In onze Parochie is overleden: Janus 
van Kuijk, Rutger van den Broeckelaan 
2, Nuenen. Wij wensen familie en 
vrienden troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl
 
Zondag 1 juni De Regenboog 10.00 
uur. Voorganger kerkelijk werker P. 
Flach. De collecte is voor Kerk in Ac-
tie, zending. Er is kindernevendienst 
voor kinderen op de basisschool. Don-
derdag 5 juni is er een Open Deur-ge-
spreksochtend. Aanvang: 9.45 uur. 
Het Open Huis is op donderdag van 
10-12 uur. U bent van harte welkom!  
Iedere dinsdag van 16.00-17.30 uur is 
er gelegenheid de pastores van onze 
gemeente te spreken.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-

creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 29 mei. Hemelvaart. 10.30 
Hoogmis van de Hemelvaart van onze 
Heer. 
Vrijdag 30 mei. 18.00 H. Lof, meibe-
zinning in de Mariamaand. 19.00 H. 
Mis, gedachtenis van H. Felix I, paus 
en martelaar. 
Zaterdag 31 mei. 11.00 H. Mis, feest 
van de H. Maagd Maria, Koningin; ge-
dachtenis van H. Petronilla, maagd. 
Bijeenkomst van de Derder Orde van 
de Pius X Broederschap, FSSPX.  
Zondag 1 juni 10.30 gezongen Hoog-
mis, zondag na Hemelvaart; kinderze-
gen.  
Maandag 2 juni. Kloosterstilte. Ge-
dachtenis H. Marcellinus, Petrus en 
Erasmus, martelaren.  
Dinsdag 3 juni. 18.30 H. Mis.  
Woensdag 4 juni. 7.15 H. Mis, H. 
Franciscus Caracciolo, belijder.                   

KBO Lieshout op braderie   
en samen uit eten
Op tweede pinksterdag, 9 juni, is de KBO afdeling aanwezig op de braderie van 
Lieshout. In de kraam is informatie verkrijgbaar over de vereniging. De KBO 
jeu de boules club gaat pannenkoeken bakken die voor een euro te koop zijn.

Op dinsdag 24 juni gaat KBO Lieshout 
weer samen uit eten. Om 18.00 uur 
worden de gasten verwacht bij 
Wokrestaurant Mandarin in Maria-
hout. De kosten zijn 16 euro per per-
soon, inclusief een consumptie. Indien 
nodig kan vervoer worden geregeld bij 
de Inloop.
De Kluis van Huize Padua is een mu-
seum over psychiatrie. Op donderdag 
17 juli gaat de Lieshoutse Senioren-
vereniging er om 14.00 uur op bezoek. 
Eventueel kan men nog met een gids 
een wandeling over het terrein maken. 
Er volgt nog nadere informatie, aan-
melden kan al bij de Inloop.
Iedere dinsdagochtend van 10.00 uur 
tot 11.30 uur is in het Dorpshuis in Lies-
hout een Inloop voor informatie, opge-
ven, vragen en gezelligheid. Sinds de 
zomerklok is er ook elke dinsdagavond 
een Inloop van 19.00 tot 20.00 uur.

Geslaagde dagexcursie naar Volen-
dam en Marken op dinsdag 13 mei. 

Foto: Teun van Hoof.

Het monitoren van amfibieën 
in poelen 
Op woensdagavond 4 juni zal Edo Go-
vers van RAVON Werkgroep monito-
ring een lezing geven over het monito-
ren van amfibieën. Op deze avond zal 
worden ingegaan op de amfibiesoor-
ten die in de regio voorkomen, her-
kenning en inventarisatie technieken.
Na de theoretische uitleg volgt ver-
plaatsing naar de praktijk om bij een 
poel in de buurt zelf waar te nemen 
hoe de amfibieën in deze poel er uit 
zien. Tijdens het monitoren zijn laar-
zen sterk aan te bevelen. Aanvang le-

zing is om 19.30 uur in de IVN Ruimte 
in Het Klooster.
Toegang is gratis doch de ruimte is be-
perkt tot 50 personen. Vandaar uit 
vertrek op eigen gelegenheid naar de 
poel. Meer informatie: tel. 040-
2838086.

Opnieuw prachtig resultaat 
voor Doctors for Mozambique
Met de bekendmaking van wederom een prachtig resultaat; een opgehaald be-
drag van € 5000,-- werd dinsdag 20 mei het zesde sponsordiner voor Doctors For 
Mozambique afgesloten.  Ruim 60 gasten werden na een welkomstwoord  en een 
korte filmpresentatie van een aantal studenten, getrakteerd op een culinair 
hoogstandje. Onder de bezielende leiding van Sandra en Andreas Vorstermans, 
die opnieuw hun restaurant om niet beschikbaar stelden, kookten kookclub 
BCE, Andreas en Joop van de Looveren een geweldig driegangen menu. Dat, 
zoals inmiddels gebruikelijk, werd geserveerd door het bestuur van de stichting. 
Het was weer een fantastische avond. Doctors for Mozambique zet zich al een 
aantal jaar in voor het bijeenbrengen van geld om in Mozambique zeer kansarme 
maar talentvolle jonge mensen op te leiden tot arts. Hiermee wordt het aantal 
artsen uitgebreid en de zorg aan de bevolking in Mozambique verbeterd. In no-
vember staat het zevende sponsordiner op het programma.
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Korfbal

Tennis

PRO GR AMM A
Voetbal

NKV C1 ongeslagen kampioen
Korfbalteam C1 van NKV is afgelopen zaterdag 24 mei ongeslagen kampioen 
geworden in de voorjaarscompetitie op het veld. De thuiswedstrijd tegen Boe-
merang uit Schijndel werd overtuigend gewonnen met 12-6. Na de wedstrijd 
volgde een verdiende huldiging op het veld.

Dames 3 van Hockey club Nuenen is afgelopen zondag kampioen geworden. En dat 
werd gevierd. Ook het 18+ Heren 4 sloot het seizoen met een kampioenschap af. 

VOETBAL
RKSV NUENEN
Donderdag 29 mei
TEC-Nuenen(nacompetitie)  ........ 14.30

NKV KORFBAL NUENEN 
Zaterdag 31 mei 
NKV 1 - Stormvogels 1  ................. 19.00
DSO Klundert. Op Neutraal terrein. 

Sponsortoernooi bij RKVV 
Nederwetten geslaagd evenement
Afgelopen vrijdag is het jaarlijks terugkerende sponsortoernooi uiterst 
sportief en gezellig verlopen. De sportiviteitsprijs, aangeboden door Leen-
ders metaalbewerking, ging naar de mooie vrouwen van café Ons Dorp.

Ook dit jaar was VA Toppers in het 
deelnemersveld van 19 teams de sterk-
ste. Ze waren in de finale sport speci-
aalzaak Brabant Sport de baas na 
strafschoppen. Keeper Peter Thoonen 
wist na 12 strafschoppen de beslissen-
de redding te maken. Na afloop was 

het DJ Mart Habraken die de voetjes 
van de vele gasten van de vloer kreeg.  

Al met al een gezellig en geslaagd eve-
nement, mede dankzij alle sponsoren 
en de vele vrijwilligers die het toer-
nooi hebben doen slagen.

De winnaars van de sportiviteitsprijs: de dames van Café Ons Dorp.

Dames T.V. De Goudhoek ongeslagen kampioen

Staand v.l.n.r.: Marian v.d. Heijden, Claire v.d. Vorst, Yvonne v.d. Hurk en Hilde 
v.d. Sande. Zittend v.l.n.r.: Chantal Bekkers en Helma Leenders.

Het team uit de hoofdklasse had alle 
voorgaande wedstrijddagen gewon-
nen en kon hierdoor de kampioensti-
tel niet meer verliezen. Uiteraard gin-
gen de dames hun uiterste best doen 
om ook deze laatste dag te winnen. 
Tegen de dames van T.V. Ginneve uit 
Valkenswaard werd de uitslag uitein-
delijk 3-1 en hiermee werd De Goud-
hoek ongeslagen kampioen.

Het bestuur van De Goudhoek felici-
teert de dames van harte met hun 
kampioenschap. De Gerwense tennis-
vereniging bestaat dit jaar 40 jaar en 
het bestuur is er trots op dat haar le-
den na zoveel jaren nog zo’n goede 
sportieve prestaties neerzetten (Hel-
ma is al vanaf de oprichting lid). Op 
zaterdag 30 augustus zal het 40-jarig 
bestaan uitgebreid gevierd gaan wor-
den. 

Ook neemt De Goudhoek op zondag 
31 augustus deel aan de Verenigingen-
markt die gehouden wordt in het cen-
trum van Nuenen.

Meisjes C6 kampioen
Het team MC6 (Meisjes C6) van Hockey Club Nuenen is op zaterdag 24 mei 
kampioen van de 5e klasse geworden.

Dames 3 kampioen

Meisjes C1 HCN kampioen
Zaterdag werd Meisjes C1 van HC Nuenen samen met alle andere kampioenen 
van HC Nuenen gehuldigd. Een week eerder hadden de meisjes het kampioen-
schap in de 1e klasse H tijdens de uitwedstrijd in Sittard reeds behaald. Met een 
voorsprong van 6 punten op naaste concurrent Scoop uit Sittard, waren de mei-
den met nog één wedstrijd te gaan niet meer te achterhalen. Op eigen veld toon-
den ze aan de terechte kampioen te zijn, door hun tegenstander tot groot genoe-
gen van het in groten getale aanwezige publiek met 7-2 te verslaan. Onder leiding 
van trainer/coach Peter Verberne hebben de meiden aangetoond volgend sei-
zoen de stap te kunnen maken naar de sub-topklasse.

Avondvierdaagse
Trots op alle 
sportieve 
Wentelwiekers
Van 20 t/m 23 mei is er weer flink ge-
wandeld. Er deden wel 150 Wentel-
wiekkinderen mee met bijna net zoveel 
ouders. Het waren leuke avonden. 
Want het gaat bij de Avondvierdaagse 
natuurlijk niet alleen om het wandelen, 
maar ook om de gezelligheid. En gezel-
lig was het! De ouderraad had weer ge-
zorgd voor koffie, thee en iets lekkers 
en iedere dag was er een juf of meester 
om iedereen aan te moedigen. Volgend 
jaar doet de Wentelwiek weer mee.

Van Goghloop 
zoekt vrijwilligers
Van Goghloop  Nuenen is dringend op 
zoek naar vrijwilligers. Op zaterdag-
avond 7 juni vanaf 19.00 uur kan de 
organisatie nog mensen gebruiken. 
Heb jij zin om even mee te helpen om 
deze van Goghloop te laten slagen 
door een paar uurtjes te helpen, laat 
het dan even weten. Bel dan naar 
0636015104.

Wijziging startplaats    
bij WSV Nuenen 
 
De startlocatie voor de zondagmorgen- en woensdagavondwandeling bij de Nue-
nense wandelsportverenging WSV is in de maand juni de ingang van de tennis-
velden op Sportpark De Lissevoort. Op zondagmorgen om 9.00 uur en op woens-
dagavond om 19.00 uur vertrekken 2 groepen, ieder in een eigen tempo, voor een 
sportieve wandeling van maximaal 2 uur door de mooie Nuenense omgeving. 
Iedereen is welkom om ook eens vrijblijvend mee te wandelen. Vooraanmelden is 
niet nodig, men kan zich melden op de startlocatie. U kunt mailen naar het secre-
tariaat, joke_wsv@hotmail.com of kijken op www.wsvnuenen.dse.nl

Kienen Lieshout
Op vrijdag 30 mei organiseert de 
K.V.L weer een Kienavond in het 
Dorpshuis aan de Grotenhof in Lies-
hout. Er is een jackpot. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is vanaf 
19.00 uur open. Iedereen is welkom.

Achterste rij v.l.n.r.: Robin Messerschmidt (trainer/coach), Pim van Vroonhoven, Remco 
Bezemer, Pepijn Veldwijk, Tom Vermeulen, Daan Fidder. Voorste rij v.l.n.r.: Meike van 
der Velden, Milou van Sambeek, Britt Aartsen, Kim van den Brink, Kim van Rossum.

Op de laatste speeldag, dinsdag 20 mei, werden de dames van T.V. De Goud-
hoek uit Gerwen in de bloemetjes gezet. Bij aanvang was immers al bekend 
dat zij hun kampioenstitel van vorig jaar zouden prolongeren.

Staand v.l.n.r.: Peter Verberne, Sarah Veltman, Laura Warmerdam, Frauke van 
der Reijt, Claire Rooijakkers, Larissa Cool, Simone Habraken, Noor Smeulders.
Zittend v.l.n.r.: Anousha Maas, Nienke Godding, Marlotte Boele, Mikki Memerda, 
Diede Kleijn, Vera Sneijders. Voor v.l.n.r.: Fleur van den Haak, Danique Drayer.

Staand: Maaike Vermulst, Anniek Gijsbers, Femke Koelemans, Emma de Vet, 
Nathalie Sprenger, Annick Verdijseldonk, Fleur Heijster, Laurelle Leijendekker en 
Margot van Leeuwen. Zittend: Jeske van Ham, Jolijn Brouwers, Evie Francois en 
Pauline van der Wolf. Liggend: Xanne Spapens.

Hockey
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ZONDAG 

GEOPEND
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VANWEGE 
ONZE NIEUWE 
COLLECTIE:
INSPIRATIEWEKEN 
BIJ NUVA

HEMELVAARTSDAG 

29 MEI 
ALLE VESTIGINGEN 

OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
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H E T  Z I J N  I N S P I R A T I E W E K E N  B I J  N U V A  K E U K E N S

BERGEIJK 
DE WATERLAAT 8 

T0497 552882 

SOMEREN-EIND 
BOERENKAMPLAAN 143 

T0493 441111

DEURNE
STATIONSSTRAAT 67

T0493 441111  

TILBURG
APHRODITESTRAAT 2

T013 5784444

HEERLEN
IN DE CRAMER 148A

T045 5506550

VEGHEL
CORRIDOR 7

T0413 312200

SieMatic alleen in Bergeijk, Heerlen en Tilburg.

WWW.NUVAKEUKENS.NL

M O T I V O  P R O N O R M  S I E M A T I C  S Y S T E M A T NU SAMSUNG 
TABLET CADEAU
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN*

Het zijn inspiratieweken bij 
Nuva en daarom kunt u 
profi teren van vele acties. 
Daarnaast krijgt u nu een 
Samsung Galaxy tab 3 cadeau 
bij aankoop van een keuken. En ook bij het maken 
van een offerte krijgt u een cadeau. Welkom!

g 500,- 
KORTING 
OP EEN AEG 
PROCLEAN 2.0 
VAATWASSER*

50% 
KORTING 
OP EEN MIELE 
POWERFLEX 
INDUCTIE-
KOOKPLAAT*

T/M 
15 JUNI!

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

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

Vanaf €29,50 per persoon

Olijf
r e s t a u r a n t

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

29 mei Hemelvaartsdag bij Olijf!

Laat u verwennen met een heerlijk lunchmenu 
bestaande uit:

Voorgerecht, hoofdgerecht en koffie/thee 
met friandises voor € 22,50.

Of ga voor één van onze lekkere broodjes, salades of pasta’s.

Laat u verrassen: 3 gangen diner voor € 29,50,
 4 gangen diner voor € 34,50 of 
 5 gangen diner voor € 39,50.

Eventueel met een mooi bijpassend wijnarrangement 
vanaf € 19,50.

A la carte dineren is uiteraard ook mogelijk!

Keuken geopend vanaf 12.00 uur Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl
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 V n de Kerkhof
d kwerken

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


	RdL wk22 2014
	VP 22
	Tekst Gemeente RdL wk22 2014
	Adv Kersvers wk22 RdL 2014
	Adv Lindeblaadjes wk22 RdL 2014
	Tekst Kiendjes RdL wk22 2014
	Tekst Kameel RdL wk22 2014
	Tekst Voetbal RdL wk22 2014
	Tekst Kerk RdL wk22 2014
	Tekst Sport RdL wk22 2014
	Adv Nuva AP wk22 RdL 2014


