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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

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

PINKSTER
KEURKNALLERS

3 Katenhaasjes
voor 4,95

Shoarmapakket 
voor 4,95

en heel veel BBQ 
lekkernijen
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Afscheid 
� ea Bernsen 
van bestuur 
Revak Nuenen

Ontmoet 
de 
Warme Beer

Voice 
of 
Nuenen

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

A

Eerste Pinksterdag

Blues’m festival Nuenen
Na een succesvolle eerste editie in 2013 vindt op 8 juni, Eerste Pinksterdag, 
het tweede Blues’m festival plaats in het Park in Nuenen.
Het festival start echter al een avond 
eerder. Op zaterdagavond 7 juni speelt 
de Little Boogie Boy band als opwar-
mer in Café Schafrath. Deze band 
speelt regelmatig met de Amerikaanse 
bluesgitarist John Primer op podia 
door heel Europa en was genomineerd 
als beste bluesband van Nederland bij 
de Dutch Bluesfoundation.
Op zondag zullen op het Blues’m fes-
tival vier bluesbands spelen. Little 
Steve & the Big Beat speelt met de Ita-
liaanse bluesgitarist Enrico Crivellaro, 
ze brengen een mix van blues en soul. 
De band Mojo Hand speelt een varië-
teit aan bluesstijlen met veel passie, 
energie, plezier en vooral blues. Eigen 

werk en bewerkingen van bekende 
bluessongs passeren de revue in een 
brede instrumentale samenstelling. 
The Electrophonics speelden al eens 
op Moulin Blues, het grootste bluesfes-
tival van Nederland. The Grooveta-
kers staan garant voor stevige rhytm & 
blues, rock & roll en slow blues.
Blues’m festival Nuenen. Zondag 8 
juni van 14.00 uur tot 20.00 uur in het 
Park in Nuenen.

Op zaterdag 7 juni vanaf 21.00 uur de 
Little Boogie Boy band in Café Scha-
frath, Park Nuenen. Entree op zater-
dag en zondag gratis. Zie ook www.
bluesmnuenen.nl

2e Pinksterdag - Open dag 
Kunst aan de Berg Nuenen
Drie kunstzinnige Nuenense toppers exposeren al geruime tijd hun schilde-
rijen en beelden in het prachtige pand van Instituut Zilverschoon - Kunst aan 
de Berg in Nuenen op Berg 51. Op 2e pinksterdag, 9 juni, houden zij open 
dag. U bent van 13.00 tot 17.00 uur van harte welkom. De toegang is gratis.
Wie zijn Marja van Dooremalen-Ver-
heul, Nolly Braakenburg en Roxanne 
Swan? Marja schildert kleurrijke 
(semi)abstracte figuratieve schilderij-
en. Kleuren en de effecten die ze op 
elkaar hebben, kunnen haar mateloos 
fascineren. Soms kan ze wel tien mi-
nuten staren naar een combinatie van 
blauwtinten! Wat zij schildert, komt 
meestal voort uit iets wat zij in de 
krant heeft gelezen. Een thema waar-
bij ze woorden probeert te visualise-
ren in beelden. Het kan ook zijn dat ze 
begint te schilderen met een idee en 
dat het dan iets heel anders wordt. Als 
de kleuren maar mooi zijn! Liefst moet 
het ook nog bewegen op het doek. 
Vrouwen vindt ze een interessant on-
derwerp, die hebben toch iets bijzon-
ders, iets unieks. Nolly is beeldhouwer. 
Het zit in haar hoofd en haar handen. 
’n Mooi beeld begint bij de steen. De 
steensoort, de tekening en de hard-
heid bepalen ’t uiteindelijke beeld. ’n 
Steen geeft je vaaks iets cadeau: ’n in-
teressante tekening, ’n bijzondere 
kleur. Dat is ’t spannende van beeld-
houwen. Het is verslavend voor haar. 
Roxanne Swan is een colorist die een 
breed spectrum aan kleuren in haar 

schilderijen verwerkt. Veelal abstract, 
maar deze keer heeft ze Oekraine-in-
drukken verwerkt van haar reis enkele 
jaren geleden. Haar Oekraine-Impres-
sies zijn half-abstract. Een intense 
wens van haar is dat culturen en gods-
diensten elkaar beter gaan verdragen 
en nader tot elkaar komen. 
Dit thema staat centraal in enkele 
schilderijen met als titel ‘spiritual in-
tegration’.  www.marjaverheul.kunst-
inzicht.nl; www.roxanneswan.nl; 
www.nollybeelden.nl

 Paulus Aarts nieuwe koning   
bij de St. Antoniusschut
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen zaterdag werd bij de St. Antoniusschut het jaarlijks 
Koningschieten gehouden op hun terrein aan de Mulakkers. Vele 
gildebroeders stonden klaar voor de strijd om de felbegeerde titel 
in de wacht te slepen. Vooral zij die nog nooit koning geweest 

waren, hadden in het voortraject ruimschoots gelobbyd, om hun kansen te 
zien stijgen.
Of het de keuze van het materiaal van 
de vogel was of de geoefendheid van 
de schutters, zal nooit helemaal dui-
delijk worden maar al verrassend 
vroeg, bij het 40 ste schot, viel het laat-
ste restje van de houten vogel. Paulus 
Aarts was de schutter die er verant-
woordelijk voor was en mag zich door 
deze voltreffer een jaar lang ’Koning 
van de St. Antoniusschut’ noemen.
Deze eretitel geniet veel aanzien bij de 
Schut en zo heeft de Koning naast en-
kele ceremoniële taken ook de beslis-
sende stem als stemmen staken tijdens 
een bestuursvergadering.

Paulus komt uit de Scouting wereld en 
is naast zijn activiteiten voor W70 
sinds 2005 als tamboer lid van De 
Schut. Hij was al eens koning in 2009 
waarmee zijn schutterskwaliteiten nu 
extra duidelijk onderstreept werden. 
Voor De Schut is Paulus een erg actief 
baasje want bij een grote onderhouds-
beurt van het terrein doet men nooit 
tevergeefs een beroep op hem. Maar 
ook bij de organisatie van de jaarlijkse 
Cultuurdag is hij vaak met onder an-

dere Willy van der Heijden een jaar 
van te voren bezig met hand en span 
diensten om deze dag tot een goed 
einde te leiden. Zo waren ze dit jaar 
wekelijks actief met een groep zeer ge-

Paulus Aarts de nieuwe koning van de 
St. Antoniusschut. (foto: Piet v.d. Laar).

motiveerde inwoners, jong en oud, 
van het Eeneind om een geslaagde 
film, samen met het LON, te maken 
over het Eeneind.

Daar waar veel Gildes en Schutterijen 
zich zorgen maken over de aanwas 
van jonge leden, kan de St. Antonius-
schut zich verheugen over voldoende 
aanwas. Liefst vijf nieuwe jonge gilde-
broeders hebben zich aangemeld en 
kunnen begin januari volgend jaar in-
geboond worden. Ze zijn allen afkom-
stig van de scouting en hebben als 
gemeenschappelijke hobby het schie-
ten. Na een rondje langs de Nuenense 
Gilden gaf de pas aangelegde vlak-
schietbaan van de St. Antoniusschut 
voor hen de doorslag om zich daar aan 
te melden. Daarnaast bestaat bij hen 
ook een grote bereidheid zich de tra-
dities van de schut eigen te maken. 
Integratie in de bestaande Schutscul-
tuur vormt hier geen enkel probleem.
De St. Antoniusschut ziet, zeker met 
de nieuwe koning, de toekomst vol 
vertrouwen tegemoet.

Ukraine 1 Roxanne Swan.

Sponsoractie 
Fietsen voor Muziek
In de periode van 9 tot en met 29 juni 
wordt weer de jaarlijkse sponsoractie 
Fietsen voor Muziek gehouden door 
het Gerwens Muziekkorps. Kinderen 
zullen dan langs de deur gaan in Ger-
wen, Nederwetten en Nuenen om zich 
te laten sponsoren voor de fietstocht 
op de derde zondag van september, dit 
jaar op zondag 21 september.

Kienen op woensdag
Ook tijdens het 
WK voetbal
Buurtvereniging Plan West in Lies-
hout organiseert op de woensdag-
avond kien avonden in Zaal de 
Koekoek aan de Dorpstraat 49 in Lies-
hout. Ook tijdens het WK voetbal. De 
avonden beginnen om 20.00 uur. De 
zaal is open vanaf 18.30 uur. De kien 
avonden staan open voor iedereen.  
De opbrengst komt geheel ten goede 
aan buurtvereniging Plan West.

De laatste Ierse 
sessie van dit 
seizoen bij   
De Weverkeshof
Aanstaande zondag, tijdens het 
Pinksterweekend is de laatste Ierse 
sessie voor de zomervakantie. Daar-
na wordt, na twee maanden vakan-
tie, de draad in september weer 
opgepakt. Ook nu hetzelfde muzi-
kale recept. Vanaf één uur komen de 
muzikanten binnen, worden de 
instrumenten gestemd en de stem-
men gesmeerd, eerst nog met koffi  e. 

Veel tunes die gespeeld worden, zijn te 
vinden in boekje 1, 2 of 3, die weer op 
de site www.ierssessiefestivalnuenen.
nl staan. Allemaal gratis uit te printen 
en met ABC-tunes te beluisteren en 
vanaf de site te downloaden. 
Als je niet wilt of kunt spelen, kun je 
fijn luisteren en af en toe meezingen. 
Verdere uitleg niet nodig....gewoon 
zondag komen naar Dorpsboerderij 
Weverkeshof. Het gaat door tot 17.00 
u ur.

Plantenwandeling 
Collse Zegge
Op maandag 9 juni verzorgt het IVN 
Nuenen een wandeling in natuurge-
bied De Collse Zegge, een uniek onge-
schonden beekdallandschap, door de 
rijke natuur rond de meanderende 
Kleine Dommel. De vogel- en planten-
rijkdom van het gebied is groot. Ver-
trek om 19.00 uur per fiets vanaf Het 
Klooster, Park 1, Nuenen. Start van de 
wandeling iets later vanaf de Collse 
watermolen. Laarzen sterk aanbevo-
len. Deelname is gratis. Meer infor-
matie: tel. 040-2421423.



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.

VERKEER
Verkeersmaatregelen galafeest Pleincollege / Klooster vrijdag 6  juni.
Op vrijdag 6 juni wordt een galafeest gehouden in Het Klooster voor 
de schoolverlaters van het Pleincollege Nuenen. Hiervoor wordt het 
weggedeelte voor Het Klooster afgesloten tussen 19.00 uur en 21.30 
uur voor alle verkeer behalve voor de galavoertuigen.
De galavoertuigen stellen zich op aan de Hugo van Berckellaan en 
rijden dan richting het Park. U moet rekening houden met enig op-
onthoud.

Verkeersmaatregelen Van Goghloop zaterdag 7 juni.
Vanaf 09.00 uur tot 22.00 uur
Opbouw van het evenement 
Vanaf 09.00 uur wordt het Park gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer 
(inclusief parkeervakken).Het betreft het gedeelte vanaf de hoek Vin-
cent van Goghstraat (restaurant Comigo) tot de kerk en vanaf de kiosk 
tot de kerk. 

Vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur
Parcours scholierenloop / wedstrijden
De scholierenloop vindt plaats rondom het Park.
Voor de andere wedstrijden is het parcours:
Start Park ter hoogte van Pastoor Aldenhuysenstraat, Parkstraat, 
Voirt, Beukenlaan, Kastanjelaan, Helsestraat, Het Frankrijk, Broek, 
Fietspad Broekdijk tot aan de Berg, Berg, finish Park ter hoogte van 
Pastoor Aldenhuysenstraat.

Afsluiting straten voor álle verkeer
Rondom het Park, Parkstraat, Voirt, Beukenlaan, Kastanjelaan, Hel-
sestraat, Het Frankrijk, Broek, Fietspad Broekdijk en Berg. 

Tijdelijke opheffing éénrichtingsmaatregel 
Berg, het gedeelte tussen de Berg en de Beekstraat/Papenvoort.

Oversteek parcours
Op twee plaatsen krijgt het verkeer de gelegenheid het parcours te 
kruisen onder toezicht van de organisatie. De Berg kan worden gekruist 
vanuit de Beekstraat naar de Weverstraat en andersom. Ook kan het 
parcours worden gekruist op de Boordseweg ter hoogte van de Voirt 
en de Beukenlaan.

Meer informatie over deze loop vind je op de website: http://www.
vangoghloop.nl/

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTENCOM-
MISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 10 juni 2014 is er een hoorzitting van de algemene kamer 
van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeentehuis. De 
volgende zaken komen aan de orde:

•	 om	20.30	uur	de	bezwaren	ingediend	door	de	familie	Kuijpers/
Arts en door de familie Peeters tegen het besluit van 25 maart 
2014 waarbij aan E. Bastings een omgevingsvergunning is verleend 
voor een dakopbouw op de woning aan De Vroente 40 te Nuenen.

•	 om	21.00	uur	de	bezwaren	ingediend	door	C.	Maas	en	D.	Smeul-
ders en door C. Smeulders tegen het besluit van 14 april 2014 
waarbij aan J. Crooijmans een omgevingsvergunning is verleend 
voor het uitbreiden van een bestaande praktijkruimte tot woning 
gelegen aan de Nico Eekmanlaan 5 te Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DE COMMISSIEVERGADERINGEN
De commissievergadering Ruimte van 10 juni 2014 en Samenleving 11 
juni gaan niet door.
De commissievergadering van ABZFin is 12 juni 2014, om 19.30 uur 
in het gemeentehuis.
Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl.
Burgers kunnen in deze openbare vergaderingen gebruikmaken van 
het spreekrecht. 
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 2631631 of email grif-
fie@nuenen.nl 

VERGADERING WIJKRAAD EENEIND
Op dinsdag 10 juni komt de wijkraad Eeneind in openbare vergadering 
bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat. De vergadering begint 
om 20.30 uur en belangstellenden zijn van harte welkom. Op de 
agenda staat onder andere de stand van zaken m.b.t. het Fietspad 
Helmond-Eindhoven.

WK-VOETBAL:      
LET OP VEILIGE VERSIERING
Het Wereld Kampioenschap voetbal 2014 staat voor de deur. Veel 
mensen vinden het leuk om hun straat te versieren met oranje versie-
ring. Maar let op dat de hulpdiensten zoals brandweerauto’s en am-
bulances nog wel door de straat kunnen rijden. Er zijn eenvoudige 
regels bij het versieren van de openbare weg. Zorg dat de versieringen 
boven en langs hoger hangen dan 4,2 meter en een breedte van 3,5 
meter openhouden. De versieringen mogen niet op gemeentelijke ma-
terialen, zoals lichtmasten en verkeersborden, gehangen worden. Voor 
de brandveiligheid moet u de versiering op minimaal 50 centimeter 
afstand van lampen houden. Voor meer informatie over veilige straat-
versiering kijkt u op www.nuenen.nl.

 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:
•	27	mei	2014	 Park	1-3,	5671	 GA	–	actualiseren	brandveiligheid		

  naar huidige regelgeving (BRANDVEILIG GEBRUIK);
•	30	mei	2014	 Vallestap	20,	5672	BG	–	plaatsen	van	een	erker	
   aan de voorzijde van de 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	DwersVerband	voor	het	organiseren	van	een	

verenigingenmarkt op 31 augustus 2014 in en om het Park.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  
Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen.

De 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, 5 juni 2014.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	28	mei	2014	 Lissevoort	1,	5671	BS	–	uitbreiden	van	de	woning
    (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	Omgevingsdienst	Midden-	en	West	Brabant	is	een	verklaring	

van geen bezwaar afgeven i.v.m. een ingekomen verzoek bij ge-
noemde dienst om een ontheffing voor helikoptervluchten in    
Nuenen op 28 juni 2014 op het terrein tegenover Broekdijk 1 (ver-
zenddatum 27 mei 2014);

•	 aan	de	heer	M.	Beekvelt	en	mevrouw	M.	Pieters-Beekvelt	is	een	
ontheffing verleend voor het schenken van zwakalcoholhoudende 
dranken i.v.m. de exploitatie van een poffertjeskraam tijdens       
Nuenen kermis in de periode van 11 tot en met 15 juli 2014 (ver-
zenddatum 2 juni 2014);

•	 aan	de	heren	Van	de	Berk	en	Hems	en	mevrouw	Pijs	zijn	vergun-
ningen en ontheffingen verleend i.v.m. de exploitatie van een terras 
en het plaatsen van een podium op de openbare weg tijdens      
Nuenen kermis in de periode van 11 tot en met 15 juli 2014 na de 
traditionele sluitingstijd van de winkels (verzenddatum 4 juni 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.

 VACATURE
 De gemeente Nuenen zoekt een

MEDEWERKER BUITENDIENST
(36 uur per week)

Solliciteren?
Kijk voor de volledige vacaturetekst op 

de gemeentelijke website: www.nuenen.nl.



  

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: 6 & 7 JUNI: 

Holl. tuinbonen ............ hele kilo 1,49
Holl. trostomaten ...... 1/2 kilo 0,69
Holl. aardbeien ........... per doos 1,25
Paraguayos ......................... 1/2 kilo 0,99
Mango ........................................per stuk 1,79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dinsdag 10 juni:

Koolrabi ..................................per stuk 0,89
Woensdag 11 juni:

Kropsla .................................... per krop 0,79
Donderdag 12 juni:

Witlof ............................................ 1/2 kilo 0,79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 6 t/m 12  juni:

Bami pakket ............................ 1/2 kilo 0,99
Huzaren salade ............ hele kilo 3,98
Perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Vraag naar onze geheel verzorgde 
BBQ’S-www.tebak.keurslager.nl

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

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Zin in 
 iets lekkers?

Maandag 9 juni
zijn wij i.v.m.
Pinksteren
gesloten!

Acties geldig van 7 juni t/m 14 juni 2014

Speltbrood natuur    € 1,95

Speltbrood vitaal   € 2,25

Speltvruchtenbol   € 2,95

Aardbeienvlaai          € 12,95
(op schelp of h.w.)     € 13,95 
 
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

3 Katenhaasjes
.........................................................6,00        
Max Mix Spiesen
      met gratis BBQ SAUS
Pep Wrap per stuk ........2,25
Bij 150 gr. Gegrild Spek
100 gr. Eiersalade ...........GRATIS
Biefstukspiesen
100 gram .......................................1,95
Bij 4 gegrilde kippenbouten
Piri Piri saus .........................gratis

KOOPJE

SPECIAL

BBQ

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

BBQ

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EUROPALAAN 2, 5674 CA NUENEN

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

D a g o p v a n g  •  B S O

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

Goed voor je kind!

kijkt naar je uit

Cultureel Activiteitencentrum Nuenen voor kinderen, jongeren en volwassenen.

onze (nieuwe) cursussen 
seizoen 2014-2015 staan online

www.stichtingcan.nl

dans, theater en musical, edelsmeden, knutselen, ballet, 
zumba, schilderen, kinderkunst, beeldhouwen, kunstge-
schiedenis, fotografie, glas in lood, cartoon en illustratie, 
vilten, aerobics, grafiek, architectuur, keramiek, model- 
en portrettekenen, peuterdans, popping & locking, jazz-
ballet, jongeren-kunstatelier 3D en design, yoga, hout-
bewerking, ruimtelijke vormen, kleierlei en meer

doe mee en meld je aan



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.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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.

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

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

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.

GLAZENWASSERIJ
Ook dakkapellen en 
reinigen van goten. 
Tel. 06 - 53 41 06 92 

040 - 283 88 56 
Ruiterweg 13, Gerwen.
www.glazenwasserij-jbbal.nl

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking:

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

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

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.

KALK OF SCHIMMEL-
NAGELS?? WIJ HEBBEN 
DE OPLOSSING. Behan-
deling met de FOX III Laser. 
Zeer mooie resultaten. Geen  
schadelijke medicijnen  
meer nodig! INSTITUUT 
ZILVERSCHOON Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

VERLOREN  PASPOORT 
Eind april begin mei, ben ik 
mijn Irakees paspoort (nr: 
G1637365 t.n.v. Kareem 
Houti Khadem El Ekeli) 
verloren. Wil de eerlijke 
vinder hem terug bezorgen 
op het buro van dit blad 
onder nr: 21225.

9 Juni 2e pinksterdag 
open dag Kunst aan 
de berg 13.00-17.00 
uur. Met schilderijen van 
Roxanne Swan en Mar-
ja van Dooremalen-Ver-
heul, beelden van Nolly 
Braakenburg. U bent van 
harte welkom! Locatie Insti-
tuut Zilverschoon Berg 51 
Nuenen.

8 JUNI VLOOIENMARKT. 
Voetbalvereniging Tivoli, 
sportpark de Heihoef, 
Roostenlaan 307, Eindho-
ven. 9-16 uur. 150 kramen 
bomvol! € 2,- p.p. 06-20 
29 98 24.

APPARTEMENT TE 
HUUR 2 kamer apparte-
ment 52m2, gelegen op de 
2de verdieping met balkon 
op zonzijde. Beschikbaar 
per 01-08-2014. Huur-
prijs € 650,- per maand 
excl. GWL. Voor info 06-
14906649.

TE HUUR: nieuwbouw 
garage boxen 6x3x3m, 
gelegen aan de Wever-
straat, tegenover Oog van 
Nuenen. Interesse. Info 
06-53383651. 5 juni 2014Rond de Linde  Nr.  23

Een initiatief van onze wooncoach:    
een uniek woningruilevenement 
Rabobank Dommelstreek heeft een Wooncoach. Haar naam: Inge Walstra. 
Zij  kent de woningmarkt in Nuenen, Gerwen en Nederwetten en spreekt met ma-
kelaars, gemeente, projectontwikkelaars en uiteraard met heel veel inwoners! Inge 
gaat altijd uit van wat wél mogelijk is en fungeert  als schakel en als bruggenbouwer. 
Als wooncoach geeft zij in persoonlijke gesprekken inzicht, maakt mensen bewust 
en helpt ze op weg. Een wooncoach past helemaal bij de coöperatieve grondslag van 
Rabobank Dommelstreek.

Van Santvoort makelaars en Rabobank Dommelstreek zijn de trotse initiatiefnemers 

van een uniek ruilevenement. Want een verkoper van een huis is bijna altijd weer een aanstaande koper!

voor kopers én verkopers

Meer weten?
kijk op www.jouwwoningmijnwoning.nl

Wacht u op een koper van uw huis?

De verkoper van uw volgende woning wacht op u!
U wacht dus eigenlijk op elkaar en dat is jammer.

Stop met afwachten want ruim 60% van de verkopers 
uit de gemeente Nuenen wil weer in dezelfde 

gemeente gaan wonen!

www.jouwwoningmijnwoning.nl

Uniek Ruilevenement
Zaterdag 28 juni, 11:00 - 15:00 uur.

Berg 7, Nuenen.

NUENEN, GERWEN, NEDERWETTEN

Jouw woning mijn woning is een initiatief van: In samenwerking met:

Van Santvoort makelaars 

www.vansantvoort.nl 

  

Rabobank Dommelstreek

www.rabobank.nl/dommelstreek

Metselaars makelaardij 

www.metselaarsmakelaardij.nl 

Patrice van den Buijs | Lommers Makelaars

www.lommersmakelaars.nl

Advertentie A5 Nuenen.indd   1 27-05-14   10:21

Advertorial

Uniek ruilevenement
De Wooncoach pakt initiatieven op om 
de woningmarkt te stimuleren. Dit vari-
eert van persoonlijke gesprekken tot aan 
grootschalige evenementen zoals star-
tersavonden en woonmarkten. In juni en 
juli staat er wederom iets unieks op de 
planning, namelijk een drietal grote rui-
levenementen in de kernen van ons werk-
gebied (Geldrop, Nuenen en Heeze). In 
Nuenen vindt het ruilevenement plaats 
op zaterdag 28 juni a.s.,  Berg 7 in Nuenen 
(van 11:00 tot 15:00 uur).  Van Santvoort 
makelaars en Rabobank Dommelstreek 
zijn de initiatiefnemers van dit unieke 
concept.

Verkopers en kopers wachten op elkaar
Waarom een ruilevenement? De woning-
markt is dan wel  iets aan het aantrekken, 
maar kan nog wel een opleving gebruiken, 
ook in ons werkgebied! Meer dan de helft 
van de verkopers zoekt weer een koopwo-
ning in de gemeente Nuenen, zij zijn de 
toekomstige kopers. Echter: meestal niet 
voordat de eigen woning is verkocht, ze 
wachten op een koper. Verkopers en ko-
pers wachten dus  vaak  op elkaar waar-
door er niemand doorstroomt. 

De cirkel laten draaien
Verkopers en kopers komen op zaterdag 
28 juni bij elkaar en zo kunnen er verras-
sende ‘ruil’ situaties ontstaan. Een uniek 
matchingsysteem geeft na afloop aan wel-
ke  ‘ruil’ combinaties er mogelijk zijn.   Als  
de ruil doorgaat, verloopt alles net zoals bij 
een individuele koop of verkoop. Zo kan 
een jong stel een starterswoning kopen en 
de bewoners van de starterswoning door-
stromen naar een tweekapper. De eigena-

ren van de tweekapper willen kleiner gaan 
wonen en hebben interesse in het appar-
tement van  het jonge stel.  Zo is de cir-
kel rond, maar het probleem is: de cirkel 
draait nu nog niet. Daar willen we veran-
dering in aanbrengen en dat kan als kopers 
en verkopers in elkaars huizen geïnteres-
seerd zijn. 

Deelname
De deelnemende makelaars Van Santvoort 
makelaars, Metselaars makelaardij en Pa-
trice van den Buijs | Lommers Makelaars  
hebben hun verkopers inmiddels benaderd 
voor het ruilevenement. Staat uw woning 
bij een andere makelaar te koop of wilt u 
uw huis voor één dag te koop zetten? Dat 
kan voor slechts € 50,-. Kijk snel op www.
jouwwoningmijnwoning.nl voor de mo-
gelijkheden. 
 
Breed oriënteren
Tijdens de drie evenementen zijn er ook 
woon gerelateerde bedrijven aanwezig 
met een divers aanbod. Zo kunt u zich bij-
voorbeeld meteen oriënteren op een licht-
plan, een kleine aanbouw voor uw nieuwe 
woning of een interieuradvies op maat.
 
Iedereen is welkom!
Op 28 juni krijgt u een perfect beeld van 
wat er te koop staat in Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten, ook als starter op de wo-
ningmarkt! Schrijft u zich wel even in als 
bezoeker op de website. Graag tot ziens op 
zaterdag 28 juni! 

Kijk voor meer informatie en alle deelna-
me mogelijkheden op:

 www.jouwwoningmijnwoning.nl

JENL
administratie.nl 

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

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

LINDEBLAADJES per FAX 
of E-MAIL opgegeven, wor-
den NIET GEPLAATST in-
dien niet vooruit betaald is. 
Er volgt geen tegenbericht.
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De kracht       
van verhalen en voorlezen
Door Nannie van den Eijnden

ijn eerste herinnering aan voorgelezen worden, is een moment 
op de kleuterschool. Ik weet nog precies hoe juff rouw Mieke 
eruit zag, hoe we in een kring om haar heen zaten en hoe het 
rook in het klaslokaal. Ze las voor uit een boekje over de kabou-

ters Wipneus en Pim. Jaren later realiseerde ik me pas wat dit met me had 
gedaan. En ontdekte ik wie de auteurs waren van 1948 tot 1985 : broeders 
uit een congregatie in Maastricht!
Mijn eerste ervaring met voorlezen is 
heel recent. Ik las een verhaaltje voor 
aan iemand, dat ik zelf over hem had 
geschreven, aan zijn sterfbed. Ik was 
verbaasd over het effect.

Verhalen voorlezen en vertellen is van 
alle tijden en voor iedereen. Voorlezen 
aan een kind als het veilig en warm in 
z’n bedje ligt. Voorlezen aan je part-
ner. Hoe je als kind - en als volwasse-
ne! - op het puntje van je stoel kunt 
zitten om een verhaal te vertellen. Een 
vriend opbellen om allebei even je ver-
haal te delen. Iemand vraagt hoe het 
met je gaat en je krijgt de gelegenheid 
om je zegje te doen. Als mijn broer 
gaat voorlezen aan zijn kinderen voor-
dat ze gaan slapen, kruip ik erbij. Met 
z’n allen op bed. Omdat het gezellig is. 
En hij de verhalen levendig en span-
nend kan vertellen. 

Hoe belangrijk voorlezen en het delen 
van verhalen is, werd me duidelijk 
door de manier waarop Annette in de 
bibliotheek hier haar werk doet. Door 

het werk van José Franssen, die le-
vensverhalen schrijft met ouderen. 
Door het werk van de enthousiaste 
vrijwilligers, die voorlezen aan men-
sen in de verzorgingscentra van De 
Archipel in Nuenen en Geldrop. De 
ene vrijwilliger kiest gedichten, de an-

Trends, tips en ontwikkelingen 
op gebied van interieur

I Cooking!!!
Door � ea Hollanders

Ook de keuken is aan de beurt, net als andere ruimtes in 
huis is deze aan trends onderhevig. Weg met de traditi-
onele ‘afgesloten’ keuken, maak plaats voor een kook-eet-praat 
zone in huis! De dichte of traditionele  keuken, die alleen dient om te koken, 
is passé! Meubelen, lampen en accessoires vanuit de woonkamer gaan steeds meer 
hun weg vinden in de keuken en andersom. 
Het simpelweg de wanden vullen met 
keukenkasten is voorbij! Booming is 
de keuken die zich letterlijk ontvouwt 
in de woonkamer. Een gezellige plek 
die naadloos overloopt van de zit-
ruimte in de werkruimte; dé sociale 
hotspot in huis. 
De keuken van de toekomst is niet al-
leen een open sociale plek, maar let-
terlijk een centraal geplaatst meubel-
stuk met allerlei verborgen functies. 
Van uitschuifbare werkbladen tot snij-
planken en verrijdbare trolleys. De 
keuken anno 2014 kunnen we het best 
vergelijken met een Zwitsers zakmes! 
Het benodigde gereedschap komt pas 
tevoorschijn zodra je het nodig hebt. 

Wat materialen betreft is de toevoe-
ging van hout op dit moment absoluut 
favoriet aan de verder minimalistische 
keuken. Het is ‘warm’ en kan in elke 
stijl worden toegepast. Hout en kweek-
kastjes voor onze zelfgekweekte krui-
den zorgen hoe dan ook voor die sfeer 
die we zoeken in onze sociale keuken! 
Gladde, koude oppervlakken maken 
vrij baan voor kleuren en finishes met 
warme uitstralingen en grove materia-

len als contrast. Warme natuurlijke 
tinten zoals kiwi en aubergine zijn hot 
en wat te denken van de nieuwe lakken 
met de naam Gum, waarmee opper-
vlakken rubberachtig aanvoelen ter-
wijl de afwerking mat en extreem vlak 
is. En de afzuigkap dan….. hoor ik u al 
zeggen. Tegenwoordig zit de afzuiging 
in de kookplaat zelf verwerkt en dat als 
bij een Zwitsers zakmes pas tevoor-
schijn komt wanneer je het nodig hebt. 
Maar het geheel is pas echt af met de 
juiste verlichting, vergelijk het maar 
met een kers op een taart. Deze be-
staat naast de vele sfeervolle spots in 
het plafond uit prachtige in het oog 
springende hanglampen boven het 
werkblad die een knusse warme gloed 
verspreiden en de keuken tot dé soci-
ale plek van het huis maken.

Geïnspireerd of advies nodig? 
Kijk dan eens op www.by-holland.nl/
blog of breng eens een bezoek aan 
Stein keukens, Spegelt 19 in Nuenen.
Een gezellige plek die naadloos over-
loopt van de zitruimte in de werk-
ruimte.

Aanleg rotonde 
en wegonderhoud 
Airbornelaan
 
Vanaf maandag 2 juni tot en met vrij-
dag 29 augustus is de Airbornelaan af-
gesloten vanaf het viaduct over de Ken-
nedylaan tot en met de kruising met de 
Mercuriuslaan/Suikerpeerstraat. De 
gemeente Eindhoven legt een rotonde 
aan en voert tegelijkertijd onderhoud 
uit aan de Airbornelaan. Van eind juni 
tot eind augustus worden ook onder-
houdswerkzaamheden aan het viaduct 
over de Kennedylaan uitgevoerd. Om 
de overlast te beperken werkt de aan-
nemer tijdens de bouwvak door.

Mooie kringdag     
voor het H. Kruisgilde
Onder ideale weersomstandigheden organiseerde het St Jansgilde uit Soe-
rendonk op zondag 1 juni de 72ste kring gildedag van Kring Kempenland. 
Na de openingsmis, voorgegaan door de hulp Bisschop van Den Bosch, en 
een goed voorziene Brabantse koffi  etafel was het tijd om zich voor te berei-
den op een imposante historische optocht van 51 Brabantse Gilden uit 
Kring Kempenland.
Na een korte tocht door het landelijke 
Soerendonk vond op het gildeterrein 
de indrukwekkende massale opmars 
van meer dan 2000 gildebroeders en 
zusters plaats. Na de eed van trouw aan 
het wereldlijk gezag de massale vendel-
groet en de afmars van de gilden, kon-
den de diverse wedstrijden beginnen. 
Mede ook door het mooie weer was het 
deelnemersaantal aan de diverse wed-
strijdonderdelen groot. Maar door een 
puike organisatie van het organiserend 
gilde kon om 18.30 uur met de prijsuit-
reiking begonnen worden.
 
De hoofdman en de kapitein van de 
winnende gilden werden op het podium 
uitgenodigd wat al veel gejuich oplever-
de, veel gejuich in het Gerwense kamp 
toen bekend werd dat het Heilig Kruis-
gilde een mooie tweede  prijs in de op-
tocht gewonnen had. Verder konden de 
Gerwense gildebroeders nog een drie-
tal keren meer van zich laten horen. 
Het korps kruisboog behaalde een 3de 
prijs en er was succes voor het Ger-

wense tamboerkorps met een herwon-
nen 1ste prijs groepstrommen klasse 
A. Ook was er succes voor Roland v.d. 
Berk die een 1ste prijs won met bazuin-
blazen. Al met al kon het Gerwense 
Gilde voldaan huiswaarts keren.

Uit d’n hoek…

Mariahout

Mariahout. Het nog geen 2000 zielen tellend voormalig ontginningsdorp achter 
Lieshout. Niet een plaats waar je snel komt. Heel veel is er ook niet te beleven. 
Een tankstation rechts, de Lourdesgrot en kerk links, dan ben je er al doorheen.
 Maar er staat wel een mooi openluchttheater op een prachtige locatie 
tussen de bomen. Ooit een initiatief van pastoor Van Eijndhoven. Ik kom er zo nu 
en dan met de kinderen voor kindervoorstellingen. Afgelopen zaterdag speelde 
daar de Limburgse band Rowwen Hèze. Ze speelden veel oude nummers, ik was 
vergeten hoe mooi hun muziek is. Een heerlijke sfeer.
 Enige minpunt waren enkele dames op leeftijd die te veel hadden ge-
dronken. En er vloog wat bier door de lucht. Dat had niet gehoeven voor mij, die 
tijd heb ik gehad.
In Mariahout is het bier koud, zei zanger Jack Poels. Het was een prettige avond 
in Mariahout.

Edwin Coolen

Wecycle en het WK
Nederlanders zijn van plan in de aanloop naar het WK Voetbal 530.000 
elektrische apparaten aan te schaff en. De drie meest genoemde apparaten 
zijn televisie, tablet en friteuse. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van 
Wecycle. De verwachting is dat met al deze aankopen ook veel oude appa-
raten afgedankt worden. Om het inleveren daarvan te stimuleren, voert 
Wecycle campagne. Wecycle is de stichting die de inzameling en recycling 
van elektrische apparaten en spaarlampen organiseert.
Bij 680 elektronicawinkels staat een 
Wecycle-inleverbak waar klanten zelf 
hun oude kleine elektrische apparaten 
kunnen inleveren, zonder iets nieuws 
aan te kopen. Snelle inleveraars krij-
gen tot en met 15 juni een Wecycle-
voetbal cadeau. Meer informatie over 
deze inlevercampagne: wecycle.nl/in-
leveren.

Recycling
Als de apparaten ingeleverd worden, 
laat Wecycle ze voor meer dan 75 pro-
cent tot 90 procent gerecycled wor-
den. Door recycling blijven grondstof-
fen behouden en komen schadelijke 
stoffen niet in het milieu terecht. Jaar-

lijks wordt 35 miljoen kilo aan elektri-
sche apparaten in de vuilnisbak ge-
gooid en gaat daarmee verloren voor 
recycling. Wecycle wil dit tegengaan.

Over Wecycle
Wecycle is de stichting die sinds 1999 
de inzameling en recycling van afge-
dankte elektrische apparaten en ener-
giezuinige lampen (e-waste) in Neder-
land organiseert. Wecycle garandeert 
optimale recycling van alle e-waste. 
De stichting onderhoudt een landelijk 
dekkend inzamelnetwerk door samen 
te werken met gemeenten, winkels, 
kringloopbedrijven, installateurs en 
kinderboerderijen. Wecycle werkt in 
opdracht van 1.600 producenten en 
importeurs. www.wecycle.nl

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

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Het wordt weer tijd voor nieuwbouw!
De economische crisis heeft de afgelopen jaren flinke klappen toegebracht aan 
de bouwsector. Niet alleen bouw- en installatiebedrijven en aanverwante secto-
ren hebben hier wrange vruchten van geplukt, ook veel woonconsumenten heb-
ben een pas op de plaats moeten maken. Dat de verkoop van nieuwbouwwonin-
gen in de tweede helft van 2013 met 50% is toegenomen ten opzichte van de 
eerste helft van datzelfde jaar, mag dan ook zeker verheugend worden genoemd.
Maar zo’n groeipercentage vertekent natuurlijk wel na flink wat schrale jaren op 
rij. Over heel 2013 zijn in Nederland bijna 14.500 nieuwbouwwoningen ver-
kocht, ooit waren dat er jaarlijks duizenden meer. De Neprom (vereniging van 
projectontwikkelaars) heeft inmiddels laten weten dat we dit jaar waarschijnlijk 
naar een aantal van 20.000 verkochte nieuwbouwwoningen zullen toegroeien. 
Verscheidene grote bouwers hebben ook al voorzichtig positieve berichten de 
wereld ingestuurd. 
Ook in eigen regio kunnen dan eindelijk een aantal fraaie nieuwbouwprojecten 
van start gaan of tot verdere ontwikkeling en invulling komen. Ik denk aan pro-
jecten als Nuenen West, fase II plan Luistruik (halfvrijstaande woningen v/a          
€ 295.000,-- von), Blixembosch-buiten in Eindhoven en Son á la Carte.  Wij zijn 
als gespecialiseerd nieuwbouwmakelaar bij veel kleine en grote projecten be-
trokken en merken met onze collega’s dat er langzamerhand een andere wind 
gaat waaien. De belangstelling neemt toe, transacties komen sneller tot stand, 
deelplannetjes raken in hoger tempo dan voorheen uitverkocht.
Een stijgende verkoop wil overigens nog niet zeggen dat ook de productie van 
nieuwe woningen al weer naar een hoger niveau gaat. Die productie is sinds het 
uitbreken van de crisis al met 35% afgenomen en voor dit jaar verwachten de re-
kenmeesters van het Economisch Instituut Bouwnijverheid nog een daling van 
7%. Pas in 2015 en navolgende jaren rekenen zij weer op groei van het aantal 
nieuwbouwwoningen, jaarlijks met zo´n 10%. Nu bestaat nieuwbouwproductie 
natuurlijk ook uit huurwoningen, maar daarvan zullen we het de komende tijd 
zeker niet moeten hebben, gezien de terughoudende opstelling van de woning-
corporaties.

De provincie Noord-Brabant raamt voor dit jaar nog een ver-
mindering van het aantal nieuwbouwwoningen, omdat de 

crisis nog enigszins na-ijlt. Vorig jaar werden er minder 
initiatieven genomen en dat merken we dit jaar. Wan-
neer het economisch herstel doorzet en het consu-
mentenvertrouwen verder toeneemt, zou het aantal 

plannen echter wel eens snel ontoereikend kunnen 
zijn om aan een te verwachten inhaalvraag van de 
woonconsument te kunnen voldoen. 

Kortom: het wordt weer tijd voor nieuwbouw. De aantal-
len van voorheen zullen niet meer gehaald worden, daar-

over is iedereen het wel eens. En ook de meer vraagge-
stuurde projectontwikkeling – met veel meer dan 

vroeger een open oog en oor voor individuele 
woonwensen – kan de bouwsector niet meer prijs-
geven.

Kienen in Lieshout
 Seniorenvereniging/KBO Lieshout geeft 
op vrijdag 6 juni in het Dorpshuis in 
Lieshout weer een kienavond. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.00 uur. U bent 
van harte welkom.

M

der korte verhalen en weer een ander 
leest mythen en sagen voor. Soms zelfs 
met muziek erbij.  

Ik vind het indrukwekkend om te ho-
ren en zien wat het met mensen doet. 
Verhalen vertellen en voorlezen geeft 
rust en ontspanning. Je kunt even ach-
terover leunen, zonder iets te hoeven. 
Het biedt steun, troost, veiligheid en 
intimiteit. Een sfeer van gezelligheid 
en verbondenheid. Het biedt een mo-
ment van ontsnappen aan de sleur van 
alledag en aan het leed dat veroor-
zaakt wordt door ouderdom en ziekte. 
Het roept herinneringen op en die 
bieden weer nieuwe gespreksstof. Je 
komt in contact met een ander. Het 
brengt je op andere gedachten. Het 
vergroot de kwaliteit van leven. Het 
inspireert je eigen fantasie. Je kunt je 
even mee laten nemen. 

Fietsspektakel 
Mariahout
Bzet de Bosduvels organiseerde afge-
lopen zondag een gecombineerd fiets-
spektakel voor MTB en Vrije Toer-
fietstocht VTT. Het MTB spektakel 
voerde door het Mariahoutse land-
schap, slingerend langs velden, over 
onverharde paden en langs pittoreske 
slootjes en vergezichten met daarin 
opgenomen diverse single tracks. De 
VTT renners werden verwend met 
een schitterende tocht door het Bra-
bantse landschap, waarbij dit jaar twee 
startplaatsen waren opgesteld, bij de 
Oranjebar in Mariahout en Sportpark 
‘de Kranenhof ’ in Escharen.  
www.debosduvels.nl

Vlooienmarkt in 
openluchttheater 
Mariahout
Op vrijdag 6 juni de hele dag en zater-
dag 7 juni tot 12 uur ’s middags gaan 
buurtleden de nog bruikbare spullen in 
Mariahout en omstreken ophalen. 
Deze spullen worden op zondag 8 juni 
van 9.30 tot 13.00 uur uitgesorteerd te 
koop aangeboden. Dit vindt plaats in 
het rustieke openluchttheater van Ma-
riahout. Deze gezellige markt, waar de 
kinderen kunnen spelen en de ouders 
gebruik kunnen maken van het terras, 
wordt elk jaar druk bezocht. De entree 
bedraagt € 1,50 p.p. (tot 12 jaar gratis).
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
COLLSE HEIDE 4 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Openlucht Country 
Dansen Lieshout
Op 9 juni, Tweede Pinksterdag, orga-
niseert The Black Longhorn de jaar-
lijkse Openlucht Country Dance Party 
tijdens de braderie in Lieshout. De 
ploeg medewerkers zorgt voor een 
fantastische dansvloer en Country-DJ 
Henk draait de muziek, met de nadruk 
op pure country. De opzet van deze 
middag is om een breed publiek ken-
nis te laten maken met het country-
familie gevoel. Toegang en deelname 
is gratis. De dansvloer met daarbij een 
terras, horeca en toiletgelegenheid is 
te vinden op het grote veld in de Flo-
reffestraat. Aanvang is 12.30 uur. Bij 
slecht weer wordt het feest verplaatst 
naar het Dorpshuis in Lieshout. 
www.blacklonghorn.nl 

Open dag 
Praktijk Osteopathie Adri Raaijmakers 
Op 14 juni tussen 13.00 en 17.00 uur 
kunt u bij Adri Raaijmakers terecht 
voor een 10 minuten gesprek, waarbij 
hij de klachten voor u in kaart brengt. 
Hierin vertelt hij of osteopathie voor u 
zinvol is of niet. Gezocht wordt naar 
de oorzaak van uw klacht. Behandeld 
worden onder andere rug-, nek-, 
schouder- maar ook slijmbeurs en 
tenniselleboog problematiek.
De praktijk is gevestigd in de Wever-
straat 16. Aanmelden kan via tel. 040-
29 13 907 of mobiel 06-55 71 36 64. 
www.raaijmakers-osteopathie.nl

Deze week in de uitzending van LON-TV:
- De nieuwe wethouders stellen zich voor
- Open dag in de LON-studioOp 
- De Buitenschilderdag 
- Pannenkoekenhuis ‘De Kleine Dommel’ is geopend
- De schapen aan het Lobroec en op Weverkeshof zijn geschoren
- De Game Fair bij Restaurant de Collse Hoeve: een beurs voor jagers en 

buitenmensen. 
- 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.om-
roepnuenen.nl. Op onze site heeft u ook de mogelijkheid oude filmpjes te-
rug te kijken.  Ideeën of tips voor een uitzending zijn altijd welkom! De 
studio in Het Klooster is dagelijks geopend van 10 tot 12 uur. Loopt u gerust 
even binnen. Of stuur een e-mail naar: tv@omroepnuenen.nl.

Uitzendingen LON-TV 

Verkiezing 
Gezelligste Terras 
Wat is het gezelligste terras van 
onze gemeente? Dat bepalen de 
inwoners zelf. Er kan tot en met 26 
juli gestemd worden via www.gezel-
ligsteterras.nl.

De gemeentewinnaars mogen door 
naar de finaleronde waar in wordt be-
paald wat het gezelligste terras van de 
provincie is en welke horecagelegen-
heid zich een jaar lang het gezelligste 
terras van Nederland mag noemen. 
Op 27 oktober worden de awards uit-
gereikt aan de Provincie Winnaars en 
wordt de landelijke winnaar bekend 
gemaakt tijdens een feestelijke bijeen-
komst in het prachtige Kasteel de 
Hooge Vuursche. 
Maatschappelijk partner van deze ver-
kiezing is Pink Ribbon. Zij ontvangen 
een cheque tijdens de Award Uitrei-
king. www.gezelligsteterras.nl

Voice of Nuenen
Na drie voorrondes, en een vreselijk spannende halve fi nale, zijn er nog 5 
kandidaten in de race om zich "Rabobank Voice of Nuenen 2014" te noe-
men: In willekeurige volgorde zijn dat Jari Beerens, Evelyn Mulders, Evi 
Schuts, Anja Olfers en Joep Hoedenmakers. Maandag 9 juni in het Park in 
Nuenen.
De finale bestaat uit twee delen. Eerst 
zullen ze alle vijf een zelf gekozen lied 
ten gehore brengen. De jury zal zich 
voor de eerste keer beraden, en voor 
twee kandidaten stopt dan het avon-
tuur. Daarna zullen de drie overgeble-
ven talenten nog een keer het podium 
betreden, om definitief uit te maken 
wie zich Voice of Nuenen 2014 mag 
noemen. Ook tijdens de finale kan het 
publiek invloed uitoefenen bij het be-
palen van de uiteindelijke winnaar of 
winnares. Het is mogelijk uw stem op 
uw favoriet uit te brengen door het ko-
pen van een lotje. Dit kan bij diverse 
leden van de organiserende Rotary 
club Nuenen, die duidelijk herkenbaar 
aanwezig zullen zijn. De opbrengst 
komt ten goede aan Club Sam, en 
Stichting Leergeld Nuenen.

Voices of Nuenen
Maar er is meer. Terwijl de jury zich 
beraadt wie de nieuwe Voice wordt, 
zullen presentator René van den Berk, 
en de huidige Voice of Nuenen, Pleun 
Bierbooms, voor u optreden.
En na de bekendmaking van de win-
naar gaat het dak er helemaal af. De 
jury heeft lang genoeg stil gezeten. 
Paula Snoeren, Lise Verheijden, Theo 

Hofmans, Inge Frimout en de mannen 
van Punt&L gaan in wisselende sa-
menstellingen het podium op, om te 
laten horen wat zij in huis hebben. Het 
wordt dus een hele leuke 2e Pinkster-
dag.

Maandag 9 juni, 2e Pinksterdag, op 
het podium in het Park te Nuenen: Fi-
nale Rabobank Voice of Nuenen 2014, 
van 15.00 tot 18.30 uur.
Presentatie: Dick Wijnhoven (Prins 
Superior) en René van den Berk (Café 
René).
Organisatie: Rotary club Nuenen
Sponsoring: Rabobank Dommelstreek
 www.facebook.com/Rabobank-
VoiceOfNuenen

Wandeling        
van het IVN Laarbeek 
Op Tweede Pinksterdag staan IVN-gidsen klaar om u een gebied in het zo 
boeiende Laarbeek te laten zien. Op 9 juni zal vanaf het startpunt van de 
wandeling bij het tennispark tussen Lieshout en Mariahout vanaf 10.00 uur 
de Moorselen en/of het Keelgras worden bezocht. De wandeling duurt ca. 2 
uur.

Voor de landbouw was dit gebied de 
Moorselen niet geschikt, en daarom is 
het ontsnapt aan ontginning, en is het 
in eigendom van de gemeente gebleven. 
Het streven is nu om dit gebied zich te 
laten ontwikkelen tot blauwgrasland. 
De blauwachtige kleur van de verschil-
lende zeggesoorten die hier voorko-
men, zijn er de oorzaak van, dat dit 
soort voedselarme graslanden blauw-
graslanden worden genoemd. In het ge-
bied komen wel zo’n 200 bomen, strui-
ken, zeggesoorten, grassen, russen, 
biezen en planten voor. Verder is er ’n 
unieke bevolking van vogels, waaron-
der de watersnip, en in sommige jaren 
broedt ook het porseleinhoen hier. Ver-
der bijv. de rietgors, de bosrietzanger 
en de kleine karekiet. In de omgeving 
zitten weidevogels als de kievit.

Waarschijnlijk zal ook het gebied het 
Keelgras worden bezocht. Vroeger 
was het ’n moerassig gebied, maar 
daar is niet zo veel meer van over. Het 
grootste stuk is in de jaren ’60 door de 
in die tijd nog onafhankelijke gemeen-
ten Aarle-Rixtel, Lieshout en Beek en 
Donk gebruikt als vuilnisstortplaats. 
De vuilnisstortplaats is al meer dan 30 
jaren niet meer in gebruik, en de stort-
plaats werd bedekt met een dikke laag 
zand, die afkomstig was uit de toen-
malig uitgegraven visvijver van Lies-
hout. 

De vuilnisbelt werd aangeplant met 
inheemse loofboomsoorten. Het werd 
een natuurbos en geen productiebos. 
Voornamelijk staan er populier, es, 
meidoorn, vlier, wilg en Spaanse aak. 

Afscheid Thea Bernsen    
van bestuur Revak Nuenen
Onlangs heeft � ea Bernsen afscheid genomen als bestuurslid van zwem-
vereniging Revak. � ea heeft de vereniging samen met anderen opgericht in 
1972, en is al die tijd, 42 jaar (!) lid geweest van het bestuur. Tijdens de alge-
mene ledenvergadering van 17 april jl. heeft � ea offi  cieel afscheid geno-
men, en het bestuur heeft � ea nog eens uitvoerig bedankt tijdens een 
afscheidsetentje.
De Revak is een zwemvereniging voor 
mensen die ter revalidatie willen 
zwemmen, maar ook voor mensen 
met een lichamelijke en/of verstande-
lijke beperking. Iedere woensdag-
avond en donderdagochtend wordt er 
een aantal uur onder begeleiding ge-
zwommen in zwembad De Drietip in 
Nuenen. Vele vrijwilligers helpen 

hierbij mensen hun wekelijkse baan-
tjes, en zorgt een medisch team voor 
de juiste begeleiding.
Heeft u ook interesse, of kent u ie-
mand die wellicht bij ons zou willen 
zwemmen? Neem dan contact op! U 
vindt alle informatie op www.revak.
nu, of op www.facebook.com/revak-
nuenen

 

Afscheid van Thea Bernsen tijdens de Algemene ledenvergadering, rechts voorzit-
ter Hans van der Linden.

Tapasbar Francisco bestaat 1 jaar
Culinaire tapas eten bij Francisco, hoe werkt dat? Tapas zijn kleine gerecht-
jes, vaak afgeleid van grotere gerechten, die normaal gesproken als maaltij-
den worden geserveerd. Daarom zijn er ook heel veel verschillende tapas, 
van culinaire hoogstandjes tot een schaaltje olijven. De Spanjaarden nemen 
meestal 1 of 2 tapas als aperitief in een bar om daarna thuis te gaan eten. 
Vandaar ook dat deze gerechtjes klein  zijn. Omdat wij in Nederland tapas 
eten als maaltijd, serveren de meeste tapas zaken grotere porties en noemen 
dit dan een tapa. Francisco houdt zich liever aan de Spaanse maat en ser-
veert eigen en originele hapjes met authentieke Spaanse tonen en smaken. 

kleuren

lettertype

Vers à la minute
Het bestellen van alle tapas tegelijker-
tijd is niet aan te raden. Het zijn kleine 
gerechtjes, dus staat meer dan de helft 
koud te worden en dat is jammer. Begin 
bijvoorbeeld met 2 tapas per persoon 
en bestel daarna nog eens 2, enz. De re-
latief korte wachttijd tussen de bestel-
lingen, doordat de verse producten à la 
minute bereid worden, bevordert een 
goede spijsvertering, Ook het resultaat 
maakt het wachten meer dan waard. 
Met 5 à 6 tapas en/of een dessert heb je 
lekker en gevarieerd gegeten. 

Nieuw
Op woensdag- en donderdagavond 
serveert Francisco een drie tapakeu-
zemenu tegen een all-in tarief. 
Kijk op www.dekeukenvanfrancisco.
nl voor de kaart en openingstijden.

Ook nieuw: MONTADITO en PINTXO 
een ander soort tapa
Een stukje stokbrood kan dienen als 
‘drager’, daarop worden ingrediënten 
gestapeld, dit noemen ze een monta-
dito. Maar vaak wordt ook een klein 
stokje gebruikt om de onderdelen bij 
elkaar te houden. Dan heet het een 
pintxo. Daarin zijn de Basken, in het 
noorden van Spanje, ware meesters. 
Zij hebben het bereiden en ook het 
‘componeren’ van montaditos en 
pintxos, tot een ware kunst verheven. 
Francisco wil binnenkort ook deze 
vorm van tapas introduceren in Nue-
nen. Francisco probeert met iedereen 

rekening te houden, daarom zijn veel 
van de gerechtjes glutenvrij. Ook 
wordt aandacht besteed aan lactose-
intolerantie. Veel tapas zijn koemelk-
vrij. Uiteraard staan er ook vegetari-
sche tapas op de kaart.

Wie jarig is trakteert
In de afgelopen 5 maanden hebben de 
gasten van Francisco kannen ‘plat’ wa-
ter gedronken à € 1,50 per kan. De op-
brengst van meer dan 200 kannen 
wordt op vrijdag 6 juni om 16.00 uur 
aan Stichting Leergeld Nuenen over-
handigd. Francisco bevindt zich aan 
de Berg 32a te Nuenen, vlak bij de lin-
deboom. Bij mooi weer zit je lekker in 
de zon op het terras! Bel 06-30121624 
en reserveer een plaatsje. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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“Luuk en Saar naar het voetbal”
Deel 7.1 

Hallo Lindekids, leuk dat jullie onze avonturen weer willen volgen 
in Rond de Linde. Nou zeg wat zijn er veel sportieve kinderen in 
Nuenen C.A. Het lijkt wel of iedereen op een sport of op een leu-
ke club zit. Afgelopen week zijn we naar Nederwetten geweest 
voor de seizoensafsluiting. Op die dag stopte het voetbalseizoen 

voor Gerwen en Nederwetten 
en wat was het leuk zeg!
Als eerste gingen de kleintjes 
tegen hun moeders voetbal-
len. Nou je kunt wel raden 
wie er gewonnen hebben, 
hihi! En vervolgens gingen ze 
zelfs strafschoppen nemen, 
nou dat is echt moeilijk hoor!

Wij mochten de hele 
dag blijven kijken en 
kijk maar eens hoe 
we erbij zaten. Sjors 
vertelde ons dat we 
echte goede suppor-
ters waren! En kijk 
maar eens wat we 
kregen! Wil jij nou 
ook eens dat we 
naar jouw vereniging komen, laat het ons dan weten. Of 
heb je een leuke hobby die je wilt laten zien mail ons dan 
op info@luukensaar.nu  Oh, het is alweer bijna tijd om te 
stoppen en we hebben nog wel zoveel te vertellen, kom 
dan gauw naar onze site!

Dus snel kijken maar :  
“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu  |  Deel 7.2

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 Luuk,

zaterdag gaan we 
naar de van Goghloop 

aan het Park!

Luuk Boersma, 8 jaar
School: Heuvelrijk Gerwen, groep 5

Wat doen jullie deze week 
met Luuk en Saar ?

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 Luuk,

zaterdag gaan we 

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.

voor de seizoensafsluiting. Op die dag stopte het voetbalseizoen 
voor Gerwen en Nederwetten 
en wat was het leuk zeg!
Als eerste gingen de kleintjes 
tegen hun moeders voetbal-
len. Nou je kunt wel raden 
wie er gewonnen hebben, 
hihi! En vervolgens gingen ze 
zelfs strafschoppen nemen, 
nou dat is echt moeilijk hoor!

Verstuurd vanaf mijn iPad
Toren 
Elwien Bibbe

Op Hemelvaartsdag ben ik voor de 
eerste keer in het torentje van de Oude 
Kerk in Gerwen geklommen. Ik was 
benieuwd naar het uitzicht over Ger-
wen, maar dat was er bijna niet. De 
schuine planken in de bogen, die zijn 
tegen de duiven, zorgden voor een be-
perkte blik. Het gaas voor mistige lij-
nen op de foto's. Een paar puzzelstuk-
jes Gerwen,  meer was het niet. Nee 

voor het uitzicht hoef je de toren niet op. 
Klein en overal genoeg gelegenheid om te struikelen en je hoofd te stoten. De 
binnenkant van de toren is een grote houten constructie, een wirwar van aan el-
kaar bevestigde balken en planken, die mekaar op mysterieuze wijze ondersteu-
nen. Via eenvoudige houten laddertjes klim je omhoog. Het moet allemaal wel 
goed vast zitten, want er hangen 2 klokken tussen.
Een geweldige hangplek daarboven. Dus ik blijf er even hangen. Iets uit een jon-
gensboek met maar één meisje erin, 
sigarettenpeuken, verborgen pin-ups 
en seksblaadjes en zakmessen, een 
magische steen, een bebloed schriftje 
met daarin de 10 regels van de broe-
derschap....en de namen van de leden. 
De geur van wierook is verdwaald on-
der de kap...Druk is het niet. Drukte 
zou de toren ook niet verdragen. Ze 
laten me vast niet meer binnen straks, 
maar daar is niets aan verloren.

Sint Jozefschool      
op de boerderij
Groep 1/2/3 van de Eenbes basisschool Sint Jozef in Nederwetten werkt met 
een erg leuk thema: de boerderij. We hebben allerlei werkjes gemaakt en we 
hebben zelfs een heuse boerderij in de klas gemaakt. 
Natuurlijk waren we wel nieuwsgierig 
geworden naar hoe het er op een echte 
boerderij aan toe gaat. Daarom zijn we 
op donderdag 22 mei naar de boerde-
rij van Milan geweest. We zijn bij de 
grote koeien geweest en we mochten 
in de put waar de koeien op dat mo-
ment gemolken werden. Wat we in de 
klas al geoefend hadden, mochten we 
nu ook uitvoeren. We mochten de die-
ren zelf verzorgen! We hebben de 
koeien eten gegeven. De kalfjes moch-
ten we aaien en helemaal zelf een fles 
melk geven! Ook hebben we de baby 

Team van kraamverzorgenden gaat zich specialiseren in (thuis)bevallingen

Geboren: Het Partusteam 
ZuidZorg Kraamzorg is begonnen met een speciaal partusteam, oftewel een 
team van experts in (thuis)bevallingen. Dit team van kraamverzorgenden 
gaat alle (thuis)bevallingen en de opstart van het kraamgezin voor hun 
rekening nemen bij cliënten van ZuidZorg. De verloskundige heeft op deze 
manier altijd een ervaren kraamverzorgende aan haar zijde staan en de 
ouders weten dat er een professional in huis is die tijdens de bevalling kan 
assisteren. Dat is voor veel ouders een geruststellende gedachte.
Het aantal thuisbevallingen loopt 
steeds verder terug waardoor een 
kraamverzorgende steeds minder as-
sisteert bij bevallingen. Een kraamver-
zorgende blijft via scholing wel kennis 
van zaken houden, maar de ervaring 
ontbreekt. Laura Dreesen, teamleider 
Kraamzorg ZuidZorg: “Wij vinden het 
écht heel belangrijk dat onze kraam-
verzorgenden de deskundigheid heb-
ben en houden die nodig is om opti-
maal te assisteren bij een bevalling. 
Wij investeren daarom in kwaliteit. 
Met het partusteam kunnen we onze 
cliënten altijd de beste zorg bieden.” 
Het is de bedoeling dat een team van 

kraamverzorgenden bij iedere (thuis)
bevalling van een cliënt van ZuidZorg 
assistentie verleent en ouders op weg 
helpt tijdens de eerste prille uren na de 
geboorte. De kraamverzorgenden blij-
ven zo ervaren in het begeleiden van 
bevallingen. Bovendien komt Zuid-
Zorg zo tegemoet aan de wens van 
verloskundigen om met vaste kraam-
verzorgenden te werken en daarmee 
in het belang van de kraamvrouw en 
haar partner de samenwerking te opti-
maliseren.
Kraamzorg stimuleert een spoedig 
herstel van moeder en zorgt ervoor 
dat de baby snel zijn plek heeft binnen 

Zorgboogmedewerkers gediplomeerd
 
Op donderdag 22 mei namen 22 medewerkers van de Zorgboog hun diplo-
ma Verzorgende C in ontvangst. De medewerkers, voorheen werkzaam in 
de functie cateringmedewerker, thuishulp A, medewerker hotelservice of 
helpende (+) gaan de functie van Verzorgende C uitvoeren binnen de zorg-
organisatie. 

Hiermee speelt de Zorgboog in op de 
vele ontwikkelingen binnen de zorg en 
de behoefte van de samenleving. De 
geslaagden hebben een nieuwe rich-
ting aan hun loopbaan kunnen geven 
en zich ontwikkeld naar een hoger 
functie- en opleidingsniveau, dat be-
ter aansluit bij de behoefte van de or-
ganisatie.  
Verzorgende C is een branche-erken-
de opleiding. Na een uitgebreide se-
lectieronde is de opleiding in april 
2013 gestart. In 8 modules is de stu-
denten alle kennis op maat aangebo-
den die zij nodig hebben om als ver-
zorgende C te kunnen werken. U kunt 

Optredens 
Lieholter 
Blaaskapel
In juni heeft de Lieholter Blaaska-
pel uit Lieshout vier optredens. Op 
woensdagavond 4 juni van 19.30 
uur tot 20.30 uur een optreden voor 
bewoners en belangstellenden in De 
Regt in Beek en Donk. 

Op maandag 9 juni, 2e Pinksterdag, 
spelen zij vanaf 14.00 uur op de brade-
rie in Lieshout. Op zaterdagavond 14 
juni verleent de kapel haar medewer-
king aan het evenement Muziek op 
het plein, ter gelegenheid van het 
140-jarig bestaan van harmonie de 
Goede Hoop uit Aarle-Rixtel. De Lie-
holter Blaaskapel treedt om 21.30 uur 
op in de kiosk in Aarle-Rixtel. Op zon-
dag 29 juni draagt de kapel muzikaal 
bij aan het früh-spätshoppen (11.00 
uur-19.00 uur) tussen de koeien op de 
binnenplaats van Herberg De Bra-
bantse Kluis in Aarle-Rixtel. Het op-
treden van de Lieholter Blaaskapel be-
gint om 13.15 uur. www.lieholter.nl 

daarbij onder meer denken aan: kwali-
teit (observeren, signaleren, zorgdra-
gen voor overdracht en het coördine-
ren van zorg), kennis van diverse 
ziektebeelden en van specifieke zorg-
vragers (somatiek, psychogeriatrie, 
palliatieve en terminale zorg), het 
hanteren van crisissituaties en aanvul-
lingen op verpleegtechnische vaardig-
heden in de basiszorg. 

Begin 2014 heeft de Zorgboog haar 
werkgebied uitgebreid naar Nuenen, 
Geldrop en Eindhoven-Woensel. 
Wijkverpleegkundige Rianne van de 
Laar is beschikbaar voor Nuenen via 
de Zorgcentrale, telefoonnummer 
0900 - 899 86 36. U kunt ook iedere 
dinsdag vrijblijvend bij haar binnenlo-
pen tussen 13.00 en 15.00 uur in De 
Vank, Kerkstraat 7 in Nuenen voor in-
formatie en advies over zorg en ver-

pleging thuis en voor het aanvragen 
van zorg.

De thuiszorg van de Zorgboog omvat 
vele vormen van zorg, variërend van 
persoonlijke verzorging, zoals hulp bij 
het aantrekken van steunkousen of 
ondersteuning bij het douchen, tot 
specialistisch verpleegkundige hande-
lingen als wondzorg, toedienen van 
medicijnen via infuus, geven van in-
jecties, advies bij longaandoeningen, 
oncologie, geriatrie en pijnbestrijding. 
Daarnaast biedt de Zorgboog dagacti-
viteiten, beeldschermzorg, perso-
nenalarmering en diverse diensten via 
de ledenorganisatie Zorgboogextra, 
waardoor mensen zo lang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen. Via 
Zorgboog in Balans kan er fysiothera-
pie, ergotherapie, logopedie, diëte-
tiek, psychologie en een specialist ou-
derengeneeskunde ingezet worden. 
De Zorgboog staat klaar voor alle ge-
neraties. Dagelijks zetten zo’n 2400 
medewerkers en 1000 vrijwilligers 
zich in voor de zorg en dienstverle-
ning aan cliënten en bewoners. 

het gezin. Laura: “De veiligheid van 
moeder en kind staan voor ons voorop 
en daarmee kwaliteit van zorg tijdens 
de bevalling. Onze kraamverzorgen-
den doen er alles aan om het gezin tij-
dens het kraambed zo goed mogelijk 
te begeleiden en te ondersteunen en  
een bijdrage te leveren aan een fijne en 
onvergetelijke kraamtijd.”

konijntjes en de baby poesjes gezien: 
erg schattig. Als laatste zijn we nog bij 
de paarden gaan kijken waar we alle-
maal even op een paard mochten zit-
ten. Dat vonden we erg leuk en hele-
maal niet eng. 

We willen graag de ouders bedanken 
voor het vervoer en natuurlijk bedan-
ken we ook de mama van Milan die 
heel veel verteld heeft over het leven 
op de boerderij! Bedankt dat we langs 
mochten komen: we vonden het erg 
leuk en leerzaam.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders



Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

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

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

• Exclusief assortiment stoelen

• Gordijnen en PVC vloeren

ACCESSOIRESCOMPLETE ZITHOEKEN EXCLUSIEVE STOELEN
Kom langs voor uw 

GRATIS interieuradvies
Giorno Loungebank 

v.a. € 995,-

 B O U W P L A N N E N ? 

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

te huur

Parklaan 85 Eindhoven  |  Tel. 040 - 244 40 40
E-mail: info@s-r.nl  |  Internet: www.zakelaar.nl

Kerkakkers 5 te Gerwen 

• Multifunctioneel bedrijfsobject bestaande uit een showroom, werkplaats met wasplaats 
 en kantoor
• Gelegen aan de zuidzijde van Gerwen aan de rand van het dorp
• De oppervlakte bedraagt circa 575 m² gelegen op de  begane grond
• Zeer compleet voorzieningenniveau
• Uitermate geschikt voor  diverse doeleinden in de autobranche 
• Huurprijs € 25.000,- per jaar exclusief BTW

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

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

2e
 PINKSTERDAG GEOPEND! 10.00 - 16.00 u

TRUMA MOVER 
1495,- incl. b.t.w. 

en montage

10% KORTING 
op Bovag 

onderhoudsbeurten

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)

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! 

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

Pinksterweekend 8 & 9 juni
Menu Olijf € 34,50

Voorgerecht
Gemarineerde zalm | mosterd | dille | asperge

Tussengerecht
Gamba’s | asperge | kreeftensaus

Hoofdgerecht
Runderhaas | asperge | kruidenprei jus

Nagerecht
Aardbeien | vanilleparfait | Romanoff | sabayon

Menu Olijf inclusief wijnarrangement, 
koffie/thee servies € 55,- p.p.

Vanaf 12.00 kunt u gebruik maken van zowel onze 
lunch-  als dinerkaart.

Gebruik maken van de a la carte kaart kan natuurlijk ook!

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

Olijf
r e s t a u r a n t

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

2e PINKSTERDAG
GEOPEND
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Zomercarnaval 
Gerwen in   
Café De Stam 2
De geruchtenstroom is alweer in volle 
gang in Gerwen. Wie wordt de eerste 
zomerprins/prinses van Gerwen? 
Nieuwsgierig, kom dan op 21 juni 
naar Café De Stam in Gerwen, want 
daar gaat het allemaal gebeuren. Om 
21.11 uur volgt de bekendmaking. 
Maar iedereen is natuurlijk al veel 
eerder op de avond welkom.

Vorige week verschenen de eerste 3 
aanwijzingen en nu komen er 3 bij :
1  Hij/zij is zeer poëtisch
2  Hij/zij houdt van de zomer
3  Hij/zij komt uit Cidade grande 
4  Hij/zij houdt van uitdagingen.
5 Hij/zij doet graag vrijwilligerswerk.
6 Hij/zij kan alles met haren.
Volgende week volgen er weer 3.  

Dit is het vijfde 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 verschil-
lende onderwerpen vanuit verschillende invals-
hoeken besproken worden. 

Eigen verantwoordelijkheid 
maar wel met een vangnet
Op 22 oktober 2013 gingen leden van verschillende cliëntenraden het 
gesprek aan met elkaar en beleidsmedewerkers van de vier gemeenten. 
Hieruit kwamen veel praktische tips, adviezen en ideeën. Ook is er een 
interview gehouden met Frank Dieters, Projectcoördinator voor de transi-
ties in de vier gemeenten van Dommelvallei+.
“We moeten het als gemeenschap 
gaan doen en dat zal een grote uitda-
ging worden. De gemeente kan dit niet 
alleen, maar de burgers en professio-
nals ook niet”. Zo luidt het antwoord 
van Frank Dieters op de vraag over 
waar hij verwacht dat voor gemeenten 
de grootste uitdagingen liggen ten 
aanzien van deze transitie. “De ge-
meente is niet het sociale vangnet van 
de burger. Het is een onderdeel daar-
van, samen met de omgeving. Wij 
hebben echter ook een verantwoorde-
lijkheid naar diegenen die tussen wal 
en schip dreigen te vallen. Bij het in-
richten van dat sociale vangnet moet 
ten alle tijden de behoeften en moge-
lijkheden van de burger voorop blijven 
staan. Het gaat ons lukken om met ons huidige plan voor een passend beleid 
kunnen zorgen.
Ik ga er dan ook vanuit dat we op 1-1-2015 de eerste vragen van burgers goed 
kunnen verwerken. We willen dan onze burgers passende zorg en antwoorden 
vanuit 1 centraal punt kunnen bieden. Het zogeheten loket voor Centraal Maat-
schappelijk Deelname. Natuurlijk stopt het daar niet. Het zal een ontwikkeling 
zijn die verder gaat dan die datum. Het is een illusie om te denken dat er een 
knop omgezet kan worden en dat er een nieuwe werkelijkheid is. Gelukkig ook 

Frank Dieters

maar, we zijn geen robots. Maar dat 
het goed gaat komen, daar ben ik van 
overtuigd.”

De gemeente Nuenen wil graag weten 
wat voor vragen er bij haar inwoners 
leven. Heeft 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@nuenen.nl.

Eenmalige openstelling 
pastorietuin en atelier Van Gogh
Op zondag 15 juni, de dag van de Van Goghmèrt, worden de tuin van het 
Van Goghhuis, het atelier van Vincent en het Koetshuis aan de Berg in Nue-
nen eenmalig opengesteld voor het publiek. De aanleiding is het 250-jarig 
bestaan van de monumentale pastorie uit 1764. Wie van deze unieke gele-
genheid gebruik wil maken, is van harte welkom tussen 12.00 en 17.00 uur 
voor een uitgebreid en sfeervol bezoek. 

In het atelier van Vincent
Meer dan 20 tekeningen en schilderij-
en maakte Van Gogh in de tuin en bij 
de pastorie. De meeste van de door 
hem afgebeelde locaties zijn nu nog 
duidelijk te herkennen. Om dat zicht-
baar te maken, is dan een aantal van 
zijn werken in de tuin opgesteld. Voor 
Van Gogh liefhebbers is de meest inte-
ressante plek ongetwijfeld de ‘mangel-
kamer’ achter het huis. Die betrok 
Vincent van Gogh in december 1883 
als werkruimte en deze is nog vrijwel 
onveranderd in al zijn soberheid te 
zien. Daar begon hij aan de meest pro-
ductieve periode van zijn artistieke 
leven. Diverse kunstenaars hebben na 
Vincents vertrek in dit ‘heilige der hei-
ligen’ inspiratie gevonden voor hun 
werk, zoals Henri van der Waals en 
Nico Eekman. 

Paradijselijke tuin
Ook de rustieke tuin, met de vijver, de 
padenloop en nog begroeiing uit Vin-

cents tijd, brengt de bezoeker echt in 
de Van Gogh sfeer. Gidsen van het 
Vincentre zijn die middag graag be-
reid om ter plekke de boeiende verha-
len te vertellen die bij deze historische 
locaties passen. Zij laten ook het per-
spectiefraam zien, dat Vincent ge-
bruikte om de voorstellingen in de 
goede verhouding op zijn doek te krij-
gen.  

Ontmoet de Warme Beer 
Stichting Warme Beer wil de vrienden en sponsoren bedanken voor de gul-
le giften en verleende diensten, die ze tot nu toe mochten ontvangen. Hier-
voor organiseren ze een hartverwarmend concert met vrijwillige medewer-
king van een aantal geweldige muzikanten op zondag 22 juni.

Tevens willen ze u informeren wat ze 
tot nu toe hebben gedaan met het 
sponsorgeld en wat hun plannen voor 
de toekomst zijn. Het concert zal 
plaatsvinden op zondagmiddag 22 
juni van 14.30–16.30 uur in het Boord-
huys aan het Boord 37 te Nuenen. In-
loop vanaf 14.00 uur. 
Zij hopen u deze middag te mogen be-

groeten op deze prachtige locatie. 
Voor de organisatie is het prettig als ze 
vooraf weten of u erbij kunt zijn. Laat 
u even horen of u alleen komt of met 
meer, graag zo spoedig mogelijk en 
liefst voor 15 juni a.s. via email: hallo@
warmebeer.nl of telefonisch: 040 – 
2834862.
www.warmebeer.nl 

ZOMER
CARNAVAL

zaterdag 21 juni 2014
café De Stam
aanvang  20:00 uur

Sponsoractie voor 
stichting kindervakantieweek 
Gerwen

Gratis entree

Presentatie van de 
prins(es)zomercarnaval

Flyer_Zomercarnaval_Gerwen.indd   1 27-05-14   23:21

Diapresentatie
over pastorie in koetshuis
Verder wordt in het koetshuis op zon-
dagmiddag 15 juni doorlopend een 
diapresentatie vertoond met beelden 
van de pastorie en de prachtige tuin in 
de loop der tijden. Toegang (langs de 
rechterzijde van het huis) is mogelijk 
voor een bescheiden bedrag van € 1,- 
(consumptie inbegrepen). 

Door samenwerking met het Vincen-
tre hebben personen met toegangsbil-
jet Vincentre (van 15-06-2014) gratis 
toegang tot de tuin. Ook degenen die 
het boek ‘Van domineeshuis tot Van 
Goghhuis’  kopen, hebben vrij entree. 
Dit pas verschenen en kleurrijke pas-
torieboek, dat alle informatie in woord 
en beeld bevat van tuin en huis, is ter 
inzage en te koop vóór de ingang van 
de tuin. 

Succesvolle sponsoractie van Keurslager 
Evert Tebak voor Kenya Classic
Halverwege mei besteedde Evert Te-
bak speciale aandacht aan het spon-
sorproject Kenya Classic van de Nue-
nense dames, Joke van Gestel, Marja 
Schrurs en Astrid Theunissen (Nue-
nense VIPS). Speciaal voor deze spon-
soractie konden de klanten van deze 
keurslagerij lootjes kopen voor een te 
winnen barbecue. 
De opbrengst hiervan zou ten goede 
komen voor Kenya Classic waarvoor 
de Nuenense dames zich al geruime 
tijd inzetten en in oktober a.s. een 
week in Kenia gaan fietsen om met ei-
gen ogen te zien waar het sponsorgeld 
naar toe gaat. Naast de opbrengst van 
de loterij heeft Evert Tebak nog een 
gulle extra donatie gedaan, en konden 
de ‘Nuenense VIPS’ een totaalbedrag 
van € 500,00 voor Kenya Classic in 
ontvangst nemen. De gelukkige win-
nares van de barbecue, Nora Hulsen-
van Lierop, wordt door Evert Tebak en 
de Nuenense VIPS vele mooie barbe-
cuejaren toegewenst. 

Tweede expositie beeldentuin 
'Ruimte in beeld' 2014
Op zondag 8 juni is de opening van de tweede expositie van dit seizoen bij 
'Ruimte in beeld'. Iedereen is van harte welkom van 12.00 tot 17.00 uur. De 
entree is gratis. In de beeldentuin zijn sculpturen te bezichtigen van � eo 
van de Werff , Hans Baten en Dirk Verberne, aangevuld met werken van het 
beeldhouwcollectief 'Ruimte in beeld': Rob Zweerman, Ton Swinkels, Peer 
van Gennep, May Oudenhoven, Jan Opstelten en Antoinet Verhagen. 

Theo van de Werff maakt serene, ab-
stracte beelden in steen. Verstilling en 
veel aandacht voor vorm, detail en af-
werking, waaruit zijn ervaring met het 
werken in diverse steensoorten 
spreekt. Hans Baten maakt fascine-
rende keramische sculpturen met een 
ondertoon van humor. Het onderwerp 
en de titel spelen met elkaar. Zijn 
sculpturen geven de toeschouwer een 
relativerende glimlach mee. Serieus 
werk met zelfspot. De liefde voor het 
smeden en het vakmanschap van Dirk 
Verberne zijn voelbaar in zijn ijzeren 
en stalen sculpturen. Zijn fascinatie en 
passie voor schoonheid en sierlijkheid 
van de lijnvoering komen samen in 
dierlijke of abstracte vormen. In de 
binnenruimtes zijn grafisch werk van 
Hanneke Post en schilderijen van 
Marjolein Blommestijn te bezichti-
gen. Hanneke Post presenteert etsen, 
hout-, zeef- en linodruk. Zij laat di-

verse werken zien met o.a. de thema’s 
Kraanvogels en New York. Zij werkt 
vanuit een idee, een emotie en zoekt 
naar de grafische vorm om dit weer te 
geven. Tenslotte volgt ‘de verrassing’ 
van de print. Haar werk laat een leven-
dig lijnenspel zien. Marjolein Blom-
mestijn deelt haar passie voor olieverf 
met de toeschouwer en laat dit zien in 
haar schilderijen. Het kleurgebruik in 
haar werk is ingetogen en diep gelaagd 
in zijn toonsoort en nodigt u uit om 
dichterbij te komen en naar de op-
bouw te komen kijken. De verrassing 
van kleurnuances openbaart zich van 
dichtbij. De expositie laat een gevar-
ieerd aanbod zien van hedendaagse 
moderne kunst, in een breed scala aan 
materialen en stijlen. Laat je inspire-
ren en kom genieten van abstracte en 
figuratieve kunst. Het unieke van de 
beeldentuin is dat deze gevestigd is bij 
het atelier, dus de kans is aanwezig dat 
je een van de exposanten aan het werk 
ziet. Ruimte in beeld is gevestigd aan 
de Dubbestraat 9a, 5674 AE in Nue-
nen. De beeldentuin is open tot 6 ok-
tober, elke zaterdag en zondag van 12-
17 uur of op afspraak. Kijk voor meer 
informatie op:  www.ruimteinbeeld.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.

Hoe kom ik op een goedkope 
manier  van mijn tuinafval?
Simpel, zult u denken: je stopt het in de groene 
container(scheiden afval) of je verzamelt het afval in 
plastic zakken, om het later in 1 keer naar de Milieustraat te brengen.
Echt niet, tenminste niet voor alle bewoners in Nuenen. Het is toch veel goedkoper, 
je tuinafval aan de overzijde van de straat te dumpen, in een pas ingezaaid mais-
perceel! Wat maakt het uit: "Die boeren hebben toch immers grond genoeg. Wij 
zijn van ons tuinafval af en het bespaart ons "enorm" in kosten, zeker in deze cri-
sistijd.
Dat moet de reden zijn waarom de bewoners in de omgeving van mijn akkers al 
jarenlang hun afval illegaal op mijn perceel (gelegen aan de Tweerijten)  storten. 
Het kan natuurlijk ook dat zij alle regels, die voor ons "burgers van Nuenen" gelden, 
aan hun laars lappen. Wat tref ik regelmatig aan: gemaaid gras, gesnoeid hout, 
uitgedroogde bloemen en tot overmaat van ramp bouwafval van een nieuw ge-
plaatste keuken. (schroeven, spijkers, bouwzand)
Realiseert men zich niet, hoe gevaarlijk dit is voor het vee. De mais wordt gehakseld 
en dit dumpmateriaal komt in het voedsel terecht. Planten zijn vaak giftig: ook dit 
afval wordt vermengd tijdens het hakselen. Levensgevaarlijk, voor zowel dier, als  
mens. Ook ligt het perceel regelmatig bezaaid met ballen; zowel tennis- als voet-
ballen. Het maisperceel  wordt dus regelmatig gebruikt als tennis/ voetbalveld.

Bewoners van Nuenen:
Hopelijk wordt het door middel van dit ingezonden artikel duidelijk, dat er regels 
zijn, waaraan ook jullie je moeten houden. Het kan toch niet waar zijn, dat jullie 
moeten bezuinigen op enkele groene afvalcontainers per jaar.

Advies: Afval in de groene container en voetballen op een daarvoor aangewezen 
trapveldje!

Ria van Santvoort
(adres bij redactie bekend)



5 juni 2014Rond de Linde  Nr.  23

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Maand juni
WSV-wandeling 

Woensdag 19.00 uur 
Zondag 09.00 uur 

Sportpark De Lissevoort

Donderdag 5 juni
Streetwise BS De Wentelwiek verkeers-

maatregelen
t.h.v. de Oude Kerkdijk

Vrijdag 6 juni
Gala Pleincollege Nuenen

Het Klooster

Vrijdag 6 juni
20.00 uur Kienavond KBO Lieshout

 Dorpshuis in Lieshout

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

toernooi
Sportpark Wettenseind

Zaterdag 7 juni
17.30 uur LONU Van Goghloop 

centrum van Nuenen

Zaterdag 7 juni
Vanaf 21.00 uur de 

Little  Boogie Boy band
Cafe Schafrath, Park Nuenen

Zondag 8 en maandag 9 juni
09.00 uur Stationaire Motorenshow 

Landgoed Gulbergen
terrein aan Schoutse Vennen 15

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

gemeentevijver Jhr. Hugo van Berckellaan

Zondag 8 juni
Van Gogh-fi etstoertocht 

start tussen 08.00 en 09.00 uur 
Café Schafrath

Zondag 8 juni 
10.00 uur IVN-wandeling Laarbeek
Vanaf tennispark tussen Lieshout 

en Mariahout

Zondag 8 juni
14.00 uur Ierse Sessie

Weverkeshof

Zondag 8 juni
14.00-20.00 uur Blues’m festival Nuenen 

het Park in Nuenen

Maandag 9 tot en met 29 juni 
Jaarlijkse sponsoractie Fietsen voor 

Muziek door het Gerwens Muziekkorps

Maandag 9 juni
11.00 tot 17.00 uur Braderie in Lieshout

centrum van Lieshout

Maandag 9 juni
12.30 uur Black Longhorn 

Country Dance Party
Floreffestraat Lieshout

Maandag 9 juni
13.00-17.00 uur Drie kunstzinnige 

Nuenense toppers exposeren
Kunst aan de Berg, Berg 51 Nuenen

Maandag 9 juni
14.00 uur Lieholter Blaaskapel

Braderie Lieshout

Maandag 9 juni
15.00 uur Finale ‘Voice of Nuenen’

Het Park

Maandag 9 juni
19.00 uur IVN-wandeling De Collse Zegge 

Vertrek per fi ets vanaf Het Klooster

Zaterdag 14 juni
Open dag 

13.00-17.00 uur Praktijk Osteopathie 
Adri Raaijmakers 

Weverstraat 16, Nuenen

Zaterdag 14 juni
21.30 uur Lieholter Blaaskapel

kiosk in Aarle-Rixtel

Zondag 15 juni
Van Goghmert Centrum Nuenen

Zwem & Polo Vereniging Nuenen loterij,
trekking tijdens Van Goghmert 

Zondag 15 juni
12.00-17.00 uur 250-jarig bestaan pasto-
rie, tuin Van Goghhuis, atelier van Vincent 

en Koetshuis aan de Berg 
Éénmalig opengesteld voor het publiek

Zondag 15 juni
14.00 uur The Silo Drifters

Weverkeshof

Kerkberichten

Roelof J.K. van Heijst
 Boschhoeve, Nuenen, 29 juli 1955            
†  Eindhoven, 23 mei 2014

Graag willen wij iedereen bedanken die, op welke 
manier dan ook, ons tot steun is geweest tijdens 
Roelofs ziekte en voor en na zijn begrafenis.

Speciale dank aan Sigrid Hielkema van 
Van der Stappen Uitvaartverzorging voor de 
persoonlijke begeleiding.
Roelof woonde 21 jaar in Gerwen. 
Dank aan Werkgroep Leefbaarheid Gerwen en 
achterbuurvrouw Riet voor hun inzet voor Roelof.

Broers en zussen van Heijst

Gerwen, juni 2014

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Vrijdag 6 juni 14.30 uur: Huwelijks-
viering voor Cindy Smulders en Tim 
Messerschmidt.
Pinksterzaterdag 7 juni 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers pastor 
W. Kalb en pastoraal werker J. Deck-
ers.
Pinksterzondag 8 juni 09.30 uur: vie-
ring, Jocanto, voorgangers pastor W. 
Kalb en pastoraal werker J. Deckers.
Pinkstermaandag 9 juni 10.00 uur: vier-
ing, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 7 juni 18.30 uur: Piet Elzen-
ga; Pastor Henk Gerrits; Pastoor Jan 
van Oosterhout.
Zondag 8 juni  09.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits; Pastoor Jan van Oosterhout; 
Pastor Claes; Riek en Miet Sanders; 
overleden ouders Sanders-de Greef; 
Drina Bastiaans-van den Boomen; Piet 
Geven; Lies Noten-van Kemenade; 
Toon Aarts; Antoon van den Berg; 
overleden ouders Vermeulen-Donkers 
en familie; Beppie van Lent-Paulissen; 
Piet Roijakkers (vanwege trouwdag); 
overleden ouders van Heugten-Schee-
pers.
Maandag 9 juni 10.00 uur: Cato en 
Lowie de Brouwer-Bartels; Theo Hen-
driks; Jean Coenen en Tonia Beks.

Mededelingen
In onze parochie zijn getrouwd Nancy 
Reneman en Paul Laurensse en Ilona 
van Hooff en Jan Smulders.
Wij wensen ze van harte proficiat en 
veel geluk.

In onze parochie is overleden Lies van 
den Nieuwenhuijzen-van de Berg,    
Pieter Dekkerstraat 114. Wij wensen 
de familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.
Zaterdagavond 7 juni, wordt de Van 
Goghloop gehouden. Het centrum 
van Nuenen wordt daarvoor afgeslo-
ten. De kerk blijft wel bereikbaar, zek-
er te voet en per fiets, maar het zal 
moeilijk zijn bij de kerk te parkeren. 
Op het Van Goghplein, in de Sport-
laan en de Kerkstraat kan dat wel.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 8 juni, De Regenboog 10.00 
uur. Voorganger ds. C. Crouwel. Op 

deze dag vieren we het Pinksterfeest. 
De collecte is voor het Diaconaal werk 
in Nuenen. Er is kindernevendienst. 
Het Open Huis is elke donderdag van 
10.00-12.00 uur. U bent van harte wel-
kom! Iedere dinsdag van 16.00-17.30 
uur is er gelegenheid de pastores van 
onze gemeente te spreken.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 8 juni 9.30 uur: viering, paro-
chiekoor, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties 
Piet Coolen; Gertje de Brouwer-San-
ders; Bijzondere intentie; Janus van 
Kuijk; Christiaan en Maria Rovers-
van Amting en overige familie Rovers.

Mededeling
Op zondag 8 juni, eerste Pinksterdag, 
zal er een extra collecte zijn in het ka-
der van de Week Nederlandse Missio-
naris. De bijdrage zal worden besteed 
aan de scholing en vorming van wer-
kers in de missie, aan kleine persoon-
lijke projecten en aan de pensioen-
voorziening. Deze collecte bevelen we 
van harte bij u aan.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 8 juni 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties
Piet van Dijk; Pastor Freek Groot; Har-
rie de Groot (vanwege sterfdag); Lena 
Saris-Swinkels; Piet van de Water 
(vanwege sterfdag); Overleden fam. 
Jansen-Verhagen; Overleden fam. Jan-
sen-Aalders.

Mededelingen
Op 2e Pinksterdag is er alleen in Nue-
nen een viering.
De sponsoractie voor zuster Bonnie be-
draagt t/m 31 mei € 529,90 (Gerwen en 
Nederwetten samen). U kunt nog enke-
le weken aan deze actie meedoen.
Op 1e Pinksterdag is er een bijzondere 
collecte vanwege de Week van de Ne-
derlandse Missionarissen. We kunnen 
deze collecte van harte bij u aanbevelen.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

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

creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007. 
De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.
Donderdag 5 juni. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis; eerste donderdag 
van de maand, votiefmis van Onze 
Heer Jezus Christus, Hogepriester; ge-
dachtenis van H. Bonifatius, bisschop 
en martelaar.
Vrijdag 6 juni. 17.30 uur H. Lof; 18.30 
uur H. Mis; eerste vrijdag van de 
maand, votiefmis van het H. Hart van 
Jezus; gedachtenis van H. Norbertus, 
bisschop en belijder.
Zaterdag 7 juni. 08.30 uur H. Mis, 
daarna uitstelling tot 12.30 uur. Vigilie 
van Pinksteren. Eerste zaterdag v.d. 
maand
Zondag 8 juni. Hoogfeest van Pinkste-
ren. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 9 juni. 08.30 uur gezongen 
H. Mis van de Tweede Pinksterdag.
Dinsdag 10 juni. 18.30 uur H. Mis van 
de dinsdag na Pinksteren.
Woensdag 11 juni. 07.15 uur H. Mis 
van quatertemperwoensdag na Pink-
steren.

Pinksterviering
Pinksteren is de tijd om elkaar te ver-
staan. Maar, zijn we hier nog wel toe in 
staat? En wat als het moet? U bent van 
harte uitgenodigd hierbij stil te staan 
tijdens de Pinksterviering op zondag 8 
juni om 09.30 uur in de H. Clemens-
kerk in Nuenen. 

EHBO diploma 
voor leerlingen Heuvelrijk
Twintig leerlingen van basisschool Heuvelrijk in Gerwen zijn geslaagd voor hun 
jeugd-EHBO diploma. Dinsdag 27 mei hebben de kinderen hun EHBO-diploma 
in ontvangst mogen nemen. De cursus is gegeven door de EHBO-vereniging Nu-
enen en heeft plaats gevonden op de school zelf. De cursus bestaat uit een ge-
deelte theorie en een gedeelte praktijk. De volgende onderwerpen zijn onder 
andere aan bod gekomen: een goede melding doen, brandwonden, vergiftiging, 
botbreuken,  actieve bloedingen en  stabiele zijligging.
Enkele kinderen werden gegrimeerd als slachtoffer en andere kinderen moesten 
dan hulp verlenen. Het waren leuke en gezellige lessen waar de kinderen veel van 
hebben geleerd. Meer informatie over de cursussen van de EHBOvereniging op 
www.ehbonuenen.nl.

2e Pinksterdag 
braderie in 
Lieshout
Op Pinkstermaandag 9 juni wordt in 
het centrum van Lieshout voor de 27e 
keer een braderie gehouden. De entree 
voor deze drukbezochte en kindvrien-
delijke jaarmarkt is gratis. Kinderat-
tracties dit jaar zijn een draaimolen, 
autoscootertjes, bungee jumper, kin-
derboerderij en springkussen. Op het 
Floreffeveld verzorgt Countryclub The 
Black Longhorn haar maandelijkse 
Country Dance Party. De plaatselijke 
horeca richt gezellige terrassen in en 
er is live muziek. De Lieholter Blaaska-
pel speelt van 14.00 uur tot ca. 16.00 
uur vrolijke en gezellige muziek. De 
braderie duurt van 11.00 tot 17.00 uur.
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Tennis

HockeyHockeyVoetbal

EMK 3 is op zoek 
naar een keeper!
Wij zijn een jonge spelers groep met 
een gemiddelde leeftijd van ongeveer 
22 jaar en houden van een leuk potje 
voetbal op zondag. Lijkt het jou iets 
om ons team te komen versterken? 
Laat het ons dan weten! Telefoonnum-
mer: 06-101 007  36.

Jaarvergadering 
RKGSV
Op donderdag 12 juni om 20.30 uur is 
in de kantine de jaarlijkse algemene le-
denvergadering van voetbalvereniging 
RKGSV. Alle leden worden hiervoor 
uitgenodigd. Tijdens deze vergadering 
wordt door het bestuur verantwoor-
ding afgelegd aan de leden. Ook wor-
den de beleidsvoornemens voor het 
komend jaar bekend gemaakt. Er zal 
een toelichting gegeven worden met 
betrekking tot de stand van zaken ac-
commodatie en subsidie beleid. Tij-
dens de jaarvergadering zullen ook de 
jubilarissen gehuldigd worden. Dit 
jaar zijn er veel jubilarissen waaronder 
een aantal leden die al 60 jaar lid zijn. 

Maartje Bongers weer 
landskampioen met MA1
 
Na een wervelende 4-1 overwinning 
thuis op MA1 den Bosch en een 0-0 
uit in Den Bosch in de play-offs, be-
haalden de meiden van Oranje Zwart 
A1 voor de vierde keer de finale van 
het Nederlands kampioenschap. Za-
terdag 31 mei trok het team met alle 
supporters en het coachteam, be-
staande uit Tina Bachmann, Duits In-
ternational, en DJ La Fuente naar Am-
stelveen om de finale te spelen in het 
Wagnerstadion. Tegenstander was 
Laren, dat ook als tweede de play-offs  
in was gegaan. En natuurlijk was het 
spannend, zoals een finale hoort te 
zijn, maar de meiden van Oranje 
Zwart prolongeerde hun titel door 
met 3-1 te winnen. Voor het team de 
vierde titel op rij, voor Maartje Bon-
gers uit Nuenen was het de tweede 
keer dat ze deel uitmaakte van het 
kampioensteam.

RKSV Nuenen strijdend ten onder
Het decor voor een echte fi nale was aanwezig, circa 700 toeschouwers 
omzoomden het hoofdveld op sportpark ‘De Lok’. Maar als de kruitdampen 
na 120 minuten enerverend voetbal zijn opgetrokken, is voor RKSV Nuenen 
het doek gevallen, na drie jaar in de hoofdklasse is men gedegradeerd naar 
de 1e klasse.
Flitsende start thuisploeg
TEC begon aan de wedstrijd met een 
sterk gewijzigde achterhoede ten op-
zichte van afgelopen zondag. TEC 
trad aan zonder basisspelers als Léon 
Hese (geopereerd aan zijn knie) en de 
geschorste Nehemia Sanaky, Sven van 
Ingen en Dirk-Jan in den Eng. Waar 
RKSV Nuenen afgelopen zondag een 
sterke start kende, was nu de ouvertu-
re van de kant van TEC. Als de brand-
weer begonnen de oranje hemden aan 
de eerste helft en dwongen ze meteen 
een aantal corners af. Nuenen had be-
slist niet te klagen dat er al in die fase 
niet één mogelijk twee doelpunten te 
noteren vielen. De bezoekers door-
stonden het openingsoffensief en ver-
legden het spelbeeld meer naar de 
helft van TEC. In deze moeilijke peri-
ode was uitblinker Richard van Mal-
ten in de lucht onklopbaar en samen 
met Jerome Habets losten zij veel pe-
nibele situaties op. Eerst kwam er een-

goede kans voor Mark Werts die ruim 
naast de goal belandde. Uit een van de 
Nuenense corners viel zelfs een doel-
punt gescoord door Jerome Habets. 
Het gejuich langs de lijn liet zien dat er 
veel Nuenen supporters afgereisd wa-
ren naar Tiel. De arbiter, de heer Thijs, 
keurde het doelpunt af wegens buiten-
spel (terecht?). Nuenen was in deze 
fase al lang gelijkwaardig aan de thuis-
ploeg en oefende veel druk uit. Een 
geval van hands van een van de Tielse 
verdedigers wenste de arbiter niet te 
zien. Er volgde diverse kansen waar-
van de mooiste voor Mart van de Ge-
vel. Hij kreeg echter het leer niet langs 
de enige verdediger van Tiel die de bal 
op de doellijn kon keren. Vlak voor 
rust ging een inzet van Mark Werts te-
gen de paal en even later werd een 
schot van Joep van Maasakkers ge-
houden. Een handsbal van de Tielse 
verdediger Aliskan wenste scheids-
rechter Thijs niet te bestraffen. RKSV 

Van Gogh-fietstoertocht 
vanuit Nuenen
 
Zondag 8 juni, eerste pinksterdag, wordt de Van Gogh-fi etstoertocht ver-
reden. Sportieve fi etsers kunnen kiezen uit twee afstanden: 100 kilometer 
voor de rustige toerrijder en 150 kilometer voor de meer getrainde deelne-
mer. De organisatie is in handen van Toerclub Nuenen.
 
Route naar Midden-Limburg
De toertocht voert door fietsvriendelijke gebieden vanuit Nuenen via veelal 
mooie binnenwegen richting Roermond. Beide tochten gaan door Midden-Lim-
burg met een pauzeplaats in Meijel. Het verste punt van de 150 km-tocht ligt in 
de omgeving van Neer. De tochten zijn uitgepijld en zijn ook digitaal beschik-
baar. Deelnemers vertrekken vanaf Café Schafrath tussen 08.00 en 09.00 uur. 
Deelname kost € 4,- leden van de Nederlandse Toerfietsunie (NTFU) krijgen        
€ 1,- korting. www.tcnuenen.nl

TV De Raam: Meisjes t/m 14 
jaar overtuigend Kampioen!
Afgelopen zondag zijn de dames, Sharon van der Vegt, Brigitte Swinkels, Carlijn 
Swinkels en Anouk van der Aa overtuigend kampioen geworden in de KNLTB  
tenniscompetitie meisjes t/m 14 jaar. 
Op 6 april zijn ze begonnen aan hun eerste wedstrijddag in Den Bosch. Daar 
werd al duidelijk na een 6-0 overwinning dat de meiden voor het kampioenschap 
wilden strijden. Na vervolgens overwinningen van 5-1, 6-0, 6-0 en 4-2 tegen 
clubs uit Den Bosch, Berlicum en Oss konden zij zich opmaken voor de laatste 
competitiedag om het kampioenschap binnen te halen en te vieren.
Afgelopen zondag werden de laatste wedstrijden gespeeld in Empel. Ook hier 
werden alle 6 de wedstrijden omgezet in een winstpartij. Een overtuigend kam-
pioenschap dus! Van de totaal te spelen 36 wedstrijden hebben de meiden er 33 
gewonnen. Meiden, van harte gefeliciteerd met jullie behaalde kampioenschap!

EMK overtuigend winnaar 
toernooi Terlo
EMK heeft op Hemelvaartsdag (29 mei) op een overtuigende manier het 
toernooi (tot 23 jaar) bij de voetbalvereniging Terlo gewonnen. Dat toer-
nooi werd voor de 23e keer gehouden. EMK had dit toernooi al eens gewon-
nen in 2012. Scheidend hoofdcoach van EMK Ronny Everaerts had zijn 
team samengesteld met spelers uit het 1e en 2e senioren elftal en uit de 
jeugd van EMK. 

Prinselijke kampioenstitel   
bij T.V. De Goudhoek
Op vrijdagavond 30 mei konden de heren van T.V De Goudhoek kampioen wor-
den, voorwaarde was wel dat zij deze avond winnend afsloten. Na het spelen en 
winnen! van alle vier de heren dubbelpartijen, was rond de klok van half elf, de 
kampioenstitel binnen. Na het vieren van Carnaval 2014 als Prins Superior 
mocht Dick Wijnhoven (captain van dit team) nu samen met zijn teamgenoten 
nogmaals een feestje vieren en kon er geproost worden op de overwinning! Uit-
eindelijk behaalden zij de kampioenstitel met 2 punten voorsprong op de num-
mer 2. Het team heeft hiermee promotie naar de 3e klasse verdiend. Heren vol-
gend jaar alvast veel succes en tennisplezier.

Henri Veldsink, Dick Wijnhoven, Ray v.d. Sande, Martien Vereijken en Robert v.d. 
Wetering (niet de foto).

 (foto Cees van Keulen)

Nuenen heeft met name in deze fase 
verzuimt het verschil te maken, in het 
tweede deel van de eerste helft was 
RKSV Nuenen de sterkere ploeg. 

Tweede helft begint met mokerslag
De tweede helft begon weer met een 
aanvallend TEC en dit keer wel met 
succes. Een bal van rechts werd voor 
de goal gebracht en door Davey Voogt 
voor de voeten van spits Matthijs van 
Gessel gebokst, maar zonder dralen 
schoot die de bal tegen het net, 1-0. 
Met deze stand was het resultaat uit 
de heenwedstrijd gelijk getrokken. Na 
enkele minuten leek Nuenen hersteld 
van de klap en kreeg het zelf een dot 
van een kans. Na een combinatie tus-
sen Joep van Maasakkers en Mart van 
de Gevel kwam de bal bij de volledig 
vrijstaande Rick Wijnen die deze uit-
gelezen kans niet in een doelpunt kon 
omzetten. Ook TEC kreeg nog diverse 
kansen, zo redde Davey Voogt op een 
inzet van Kurtley de Windt. Jerome 
Habets en Tomas Hendriks wisten een 
2-0 te verijdelen en een kopbal van 
oud-prof Patrick Ax ging net naast. 
Beide ploegen probeerde de stand nog 
een ander aanzien te geven maar dat 
lukte niet, 1-0 en dus verlenging. In de 
97ste minuut ‘zwijnde’ Nuenen toen 
een bal van de razendsnelle Kurtley de 
Windt van de doellijn werd gehaald 
door Coen Jansen. Enkele minuten la-
ter drukte arbiter Thijs nadrukkelijk 
zijn stempel op de wedstrijd. Een 
schot van slechts drie meter kwam te-
gen de hand van een Nuenen verdedi-
ger en de scheidsrechter wist niet hoe 
vlug hij de bal op de stip moest leggen. 
In een dergelijke belangrijke wedstrijd 
waar veel belangen op het spel staan 
een penalty geven aan de thuisploeg, 
waarbij een verdediger de bal niet kan 
ontwijken is goedkoop. De 21-jarige 
Jip Bartels scoorde van elf meter de 
2-0. Na de 2-0 rechtte Nuenen de rug 
en trok weer ten aanval. Eerst werd 
een inzet van Joep van Maasakkers 
van de lijn gered waarna de bal daarna 
alsnog in het doel werd geplaatst, 2-1 
denk je. Maar nee wederom besliste de 
arbiter van dienst dat het vanuit bui-
tenspel positie gebeurde. In de tweede 
helft van de verlenging heeft Nuenen 
wel degelijk kansen gehad om de ach-
terstand te verkleinen en zodoende 
een penalty reeks af te dwingen. Een 
van de mooiste kansen was voor de ja-
rige Coen Jansen. Hij kopte uit ideale 
positie over het doel.  

De die dag jarige Bart Geers (17) 
mocht zijn opwachting doen met de 
oudere jongens. Met gemak bereikte 
EMK de finale zonder een doelpunt te 
incasseren. De tegenstanders hadden 
grote moeite met het snel omschake-
len van verdediging naar aanval van 
EMK en met de bij vlagen goed uitge-
voerde “full field press” van EMK. Ook 
werd er regelmatig gewisseld waar-
door EMK voldoende krachten over-
hield voor de finale. De jeugdige Rick 
Frederiks liet zijn veelzijdige talenten 
zien zowel in de verdediging als in de 
aanval. In de finale moest EMK het 
opnemen tegen WODAN, winnaar 

van de editie 2013. Ook WODAN was 
geen partij voor EMK dat frisser en 
sneller oogde dan de tegenstander. 
Spits Ruud Bijsterveld was weer ou-
derwets op dreef en scoorde tegen 
WODAN een hattrick. 

Met een 3-0 overwinning in de finale, 
een potje bier en een bedankwoord 
werd afscheid genomen van de goed 
organiserende vereniging Terlo. Na de 
inspanning konden de winnaars zich 
vermengen in het feestgedruis met dj 
en barbecue ter gelegenheid van de 
vrijwilligersavond. Het bleef daarna 
nog een lange tijd gezellig bij EMK. 

Rikken: Doen! 
Op zaterdagmiddag 21 juni, organi-
seert DOEN! KPJ Nederwetten, ter 
gelegenheid van het 85 jarig bestaan, 
een rikmiddag. In de feesttent bij de 
‘Oude Toren’ in Nederwetten, worden 
de kaarttafels klaar gezet voor een ge-
zellig middagje rikken. Men kan zich 
op de dag zelf inschrijven, bij de feest-
tent, tussen: 11.30-12.30 uur. De kos-
ten voor de deelname zijn € 5,- waar-
voor men 2 consumpties ontvangt. 
Het rikken start om 12.30 uur en rond 
16.30 uur zal de prijsuitreiking plaats-
vinden. Wees op tijd, want vol=vol! 
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Actie is geldig van 5 t/m 14 juni 2014. 
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