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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 

KEURKNALLERS
GEPANEERDE SCHNITZELS

4 VOOR 4,95
RUNDERSCHNITZELS

 3 VOOR 4,95
en heel veel lekkers voor 

tijdens de wedstrijd!

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Dokter Bakker is AFWEZIG
i.v.m. vakantie 23 juni t/m 11 juli 

Telefoon 040 - 295 10 30
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16-jarige Evi 
wint met 
overtuiging 
De Voice

Project Nuenen
brand veilig
bedankt 
vrijwilligers

Sint
Josefschool 
maakt 
tandpasta

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

HOME
deco

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

VERF, BEHANG, GLAS, 

RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

www.decohomemeulendijks.nu

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

Groot dorpsfeest     
in Nederwetten
DOEN! KPJ Nederwetten bestaat 85 jaar en dat wordt groots gevierd. In 
het weekend van 20, 21 en 22 juni zullen er in de feesttent en op het terrein 
bij de Oude Toren in Nederwetten veel sportieve en gezellige activiteiten 
plaatsvinden.
PROGRAMMA

Vrijdag 20 juni:
20.00 uur. Playbackshow. Na een spec-
taculaire openingsact zullen de stra-
ten van Nederwetten hun mooiste en 
meest creatieve optreden laten zien. 
De avond wordt swingend afgesloten 
met DJ Geert Verschuren.

Zaterdag 21 juni:
10.30 uur. Jeugd-10-kamp. Alle kinde-
ren uit Nederwetten gaan de strijd 
met elkaar aan. Het thema is piraten. 
Er zijn leuke spellen die gaan om be-
hendigheid, snelheid en slimheid. Na 
afloop vindt de prijsuitreiking plaats.
12.30 uur. Rikken. Inschrijven kan van 
11.30 tot 12.30 uur in de feesttent. 
20.30 uur. Feestavond met Millstreet-
band live op het podium. De band 
zorgt voor een swingende super 
avond. DJ Nick en Bodhie zullen de 
band afwisselen.

Zondag 22 juni:
10.00 uur. Dorps-straten-10-kamp. 
Om 10.00 uur worden alle straatteams 
in Nederwetten opgehaald om samen 
naar het sportterrein te komen. Daar 

staan 10 leuke spellen klaar. De spellen 
draaien om behendigheid, snelheid en 
slimheid! Ook voor de joker kan men 
een prijs winnen. De prijsuitreiking is 
na afloop. DJ Jesse E-Mode gaat het 
weekend feestelijk afsluiten.
Het gehele weekend is de toegang gra-
tis. Iedereen is van harte uitgenodigd. 
www.doennederwetten.nl
 

Groot dorpsfeest     

Terrein bij de oude torenTerrein bij de oude toren

VRIJDAG 20 JUNI

Terrein bij de oude torenTerrein bij de oude toren

VRIJDAG 20 JUNIVRIJDAG 20 JUNI ZATERDAG 21 juni

Terrein bij de oude torenTerrein bij de oude toren

ZATERDAG 21 juniZATERDAG 21 juni ZONDAG 22 JUNI
Playbackshow

met DJ Geert Verschuren
Jeugd-10-kamp

Rikmiddag (12:00u)
Feestavond met 

Coverband Millstreet (20:30u)
& DJ Nick & Bodhie

Dorps-straten-10-kamp
Aansluitend prijsuitreiking

met DJ Jesse E-Mode

Kijk op www.doennederwetten.nl voor meer informatie

Gratis schminken  
voor Vaderdag
Komende zondag is het Vaderdag en 
op zaterdag 14 juni kunnen kinderen 
zich van 11.00 tot 16.00 uur gratis       
laten schminken in
winkelcentrum 
Kernkwartier. 

Zie ook:
www.winkelcentrumnuenen.nl

Rinus Sanders en Han Swinkels 
fl oreren al 40 jaar bij Intratuin
Door Mariët Jonkhout

Een fl ink aantal van de huidige collega’s was nog lang niet geboren toen op 
9 juni 1974 Rinus Sanders en Han Swinkels hun loopbaan begonnen bij 
Tuincentrum Marjolein aan de Berg in Nuenen. Rinus begon hier als hove-
nier en Han als bloembinder. Nu 40 jaar na dato zijn beiden onlosmakelijk 
verbonden met Intratuin, de naam die Marjolein kreeg in 1978. Ze zijn niet 
weg te denken van het bedrijf en bekend bij vele Nuenenaren.
In 40 jaar is er veel gebeurd. Zo groei-
de Intratuin natuurlijk gigantisch uit 
zijn voegen en verhuisde naar de Coll-
se Hoefdijk, waar het inmiddels be-
kend staat als de grootste Intratuin 
vestiging in de Benelux. En begonnen 
Rinus en Han met 10 collega’s, nu heb-
ben zij er ongeveer 80. Uniek is dat 
ondanks de verhuizing en de uitbrei-
ding naar zoveel mensen het familie-
gevoel binnen het bedrijf altijd is 
blijven bestaan, niet in het minst door 
de inbreng van Rinus en Han, want het 
bedrijf wordt gemaakt door de men-
sen die er werken.

Op maandag 9 juni, 2e Pinksterdag 
werden beiden uitgebreid in het zon-
netje gezet. Er was ruime aandacht 
voor de, tot dan toe in onwetendheid 
gelaten, jubilarissen, zowel binnen als 
buiten Intratuin. Er stonden onder an-
dere 1000 slagroomsoesjes klaar voor 
alle langskomende klanten en voor ie-
dereen was er de mogelijkheid de he-
ren uitgebreid te feliciteren met dit 
fantastische jubileum.

De komende maand zijn de gezichten 
van zowel Rinus als Han te bewonde-

ren op de billboards aan de invalswe-
gen van Nuenen. Een extra eerbetoon 
aan twee bijzondere mensen.

Han Swinkels
Begon in 1974 als bloembinder bij 
Marjolein. Met de groei en met een 
steeds groter wordende nadruk op het 
zijn van een tuincentrum, kwamen de 
bloemen een beetje op het tweede 
plan. Waardoor Han zijn aandachts-
gebied verschoven heeft naar de afde-
ling tuinmeubels en kerstspullen en 
geeft nu alweer een aantal jaar leiding 
over deze gehele afdeling en regelt 
naast de personeelsplanning de gehele 
in- en verkoop.

Rinus Sanders
Rinus, begonnen als hovenier, ont-
popte zich in de jaren steeds meer tot 
een manusje van alles. Overal inzet-
baar en overal verstand van hebbend. 
Nu houdt hij zich vooral bezig met de 
ontvangst van alle goederen en alle lo-
gistiek hieromheen. Zijn loyaliteit 
naar het bedrijf maakt hem tot een 
zeer geziene medewerker.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 13 juni organiseert  Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het 
Grotenhof, in Lieshout. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open 
om 19.00 uur.  Iedereen is welkom.

Pinksteren in het 
Park groot succes
Twee dagen brandende zon, rijkelijk 
vloeiend bier en veel muziek, dat te-
kende de beide pinksterdagen in het 
Park van Nuenen. Stond de muziek op 
eerste pinksterdag in het teken van de 
blues, zo werd op tweede pinksterdag 
de finale van de Voice of Nuenen ge-
houden. Beide dagen zijn zeer druk 
bezocht en de organisatie dankt hier-
bij alle vrijwilligers en sponsoren die 
deze dagen mogelijk hebben kunnen 
maken. 

   
Ton Grimberg 
familiedag tijdens 
Nuenen Culinair
Op zaterdag 28 juni zal op het ter-
rein van Nuenen Culinair de tweede 
JUMBO Ton Grimberg Familiedag 
plaatsvinden. Het toch al zo gezel-
lige park staat die middag niet 
alleen in het teken van culinaire 
verwennerijen, maar ook van ver-
tier voor het hele gezin. Zo kunnen 
de kids en hun ouders uit hun bol 
gaan met de Kidhitzshow van Dj 
Ricardo. 3 uur lang zingen en sprin-
gen. Springen kan ook op het grote 
luchtkussen of in de mega-ballen-
bak op het terrein.

Basis is en blijft natuurlijk Nuenen 
Culinair. Tal van restaurants zullen die 
middag extra aandacht schenken aan 
de kinderen met speciale kinderge-
rechten en zo laten zien dat hele ge-
zinnen bij hun terecht kunnen voor 
een lekker en ook verantwoord hapje. 
Toegangskaarten voor die middag zijn 
verkrijgbaar aan de kassa van Nuenen 
Culinair. Een toegangskaart ter waar-
de van € 4,- geeft toegang aan een vol-
wassene en een kind tot 12 jaar. Tijden 
van deze gezellige middag zijn van 
12.00 uur tot 16.00 uur, langer blijven 
mag natuurlijk. Gratis toegang bij be-
steding van € 25,- aan boodschappen 
bij JUMBO Ton Grimberg. Gratis 
kaarten zijn verkrijgbaar vanaf don-
derdag 12 juni bij Jumbo Ton Grim-
berg aan de Smidse 1 in het centrum 
van Nuenen, zolang de voorraad 
strekt.
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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 15 juni t/m 21 juni 2014 wordt gecollecteerd door 
Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis.

VERKEER
Verkeersmaatregelen Van Goghmert 15 juni 2014 
Op zondag 15 juni a.s. vindt in het centrum van Nuenen de Van Gogh-
mert plaats. De volgende straten zijn dan afgesloten voor alle verkeer 
tussen 06.00 uur en 19.00 uur:
Parkstraat (van Voirt/Lindenlaan tot Park),
Straten rondom het Park,
Vincent van Goghstraat (van Park/Berg tot Margot Begemannstraat),
Berg (van Park/Vincent van Goghstraat tot Weverstraat),
Berg (van Berg/Lindeboom tot Beekstraat).

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer wordt omgeleid. Voor informatie over de wijzi-
ging van busdiensten kunt u de website raadplegen: www.hermes.nl 

KLEDINGINZAMELING
Op vrijdag 20 juni 2014 zal Stichting Humana huis aan huis kleding 
en textiel inzamelen. U ontvangt hiervoor een speciale zak.

JAARPROGRAMMA    
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Uitstallingen & terrassen
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de gemeentelijke opsporingsambtenaren 
(BOA’s) zijn benoemd. Wij zien gedurende week 25 en 26 (16-30 juni) 
extra toe op het thema uitstallingen & terrassen. Op de naleving van 
andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Onder uitstallingen wordt verstaan: het uitstallen van koopwaar op 
het weggedeelte voor een winkelpand. In onze reclamenota staan de 
regels over uitstallingen. Voor het plaatsen van uitstallingen is geen 
vergunning nodig. LET OP: uw uitstalling moet wel voldoen aan de 
regels uit de reclamenota, anders is de uitstalling verboden. Zo moet 
bijvoorbeeld:
•	 de	uitstalling	aan	de	zijde	worden	geplaatst	aangrenzend	aan	de	

voorgevel van het pand, dus niet aan de straatzijde;
•	 de	uitstalling	onder	1,80	meter	hoog	zijn;
•	 een	doorloopruimte	van	1,20	meter	gewaarborgd	blijven;
•	 de	uitstalling	passen	bij	het	branchepatroon	van	een	winkel;
•	 de	uitstalling	geen	hinder	of	gevaar	opleveren	voor	het	verkeer.

Dit zijn enkele voorbeelden van de regels uit de reclamenota. De ove-
rige regels kunt u opzoeken via www.nuenen.nl. Daar klikt u op “Be-
drijven” en vervolgens op “Reclame”. U treft daar de reclamenota aan. 

Voor het uitstallen van terrassen is nog wel een vergunning nodig. De 
voorwaarden van een vergunning voor het stallen van een terras ver-
schillen per situatie. Er wordt onder meer gekeken naar de openbare 
orde en veiligheid, de verkeersveiligheid, vrije doorloopruimte, brand-
veiligheid, etc. Informatie over uw mogelijkheid om een terras te stal-
len kunt u bij ons opvragen. Als u in het bezit bent van een terrasver-
gunning, let dan op dat u voldoet aan de voorwaarden van de vergun-
ning. Zo dient u bij de Berg bijvoorbeeld binnen de daarvoor aange-
legde kaders in de bestrating te blijven. 

Als u geen vergunning hebt of u hebt uw terras verkeerd geplaatst, 
dan kunt u bekeurd worden door onze BOA’s. De regelgeving over 
voorwerpen op of aan de weg kunt u vinden in de Algemene Plaatse-

lijke Verordening (APV). Mocht u vragen hebben naar aanleiding van 
deze publicatie dan kunt u contact opnemen met ons via 040 – 2 631 
631. Voor meldingen over een te krappe doorgang bij terrassen of voor 
andere klachten/meldingen kunt u ook contact opnemen met dit num-
mer. U kunt ook uw melding doen via het meldpunt op onze site, www.
nuenen.nl

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 2	juni	2014	 Cederlaan	2,	5671	BT	–	uitbreiden	van	een	
   woonhuis (BOUWEN);
•	 4	juni	2014	 Jhr	Hugo	van	Berckellaan	5,	5671	CH	–	plaatsen	
   van een schuilstal in de schapen- en geitenwei 
   op het terrein van SKN Weverkeshof (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:	Boa	Nuenen	voor	het	organiseren	van	een	camping	

voor één nacht en een wijkbarbecue op 30 en 31augustus 2014 in 
de Wilgenstraat;

•	 Aanvrager:	Drumfanfare	“Jong	Leven”	Gerwen	voor	het	organise-
ren van een vlooienmarkt op het Heuvelplein in Gerwen op 31 
augustus 2014;

•	 Aanvrager:	Mevrouw	G.	Paashuis-Hoefnagels	voor	het	innemen	
van een standplaats met een oliebollengebakkraam in de maanden 
november en december aan het Park;

•	 Aanvrager:	De	heer	D.R.	van	Santvoort	voor	de	uitoefening	van	
het horecabedrijf in het pand Berg 38 i.v.m. overname van een 
bestaand bedrijf;

•	 Aanvrager:	 Stichting	 Wette’s	 Dorpsfestijn	 voor	 het	 organiseren	
van een dorpsfeest/kermis in Nederwetten op het terrein aan de 
Koppeldreef in de periode van 15 tot en met 18 augustus 2014.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  Postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen.

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

Nuenen, 12 juni 2014.

VERZOEK INTREKKING VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING
Verzocht is om intrekking van de volgende omgevingsvergunning:
•	 4	juni	2014	 Schoutse	Vennen	ongenummerd	–	het	gebruik	
   van gronden ten behoeve van maximaal 3
   evenementen per jaar (RO, afwijken van de 
   bestemming), verleend op 24 december 2013.

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	de	diverse	deelnemers	van	het	evenement	Nuenen	Culinair	is	

een ontheffing verleend voor het schenken van zwakalcoholhou-
dende dranken tijdens het evenement in de periode van 27 tot en 
met 29 juni 2014 in het Park (verzenddatum 3 juni 2014);

•	 aan	PVN	Prins	Willem	Alexander	zijn	vergunningen	en	ontheffingen	
verleend voor het organiseren van een concours hippique op zon-
dag 29 juni 2014 op een weiland aan de Dubbestraat (verzend-
datum 4 juni 2014);

•	 aan	Stichting	 Jeugdrekreatie	 Nuenen	 is	 een	ontheffing	 verleend	
voor de jaarlijkse overnachting van 5 op 6 juli 2014 in speeltuin de 
Kievit door vaste leden (abonnees) aan Kerkstraat 10 (verzend-
datum 5 juni 2014);

•	 aan	menvereniging	De	Coovelse	Menners	zijn	vergunning	en	ont-
heffingen verleend voor het organiseren van een paardenevenement 
onder de naam paardensportspektakel op 6 juli 2014 op het ter-
rein van de fam. Henkelman aan Lieshoutseweg 45 (verzenddatum 
5 juni 2014);

•	 aan	bs.	De	Dassenburcht	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	verleend	
voor het organiseren van een eindejaarsbarbecue op de openbare 
weg bij de basisschool op 5 juli 2014 (verzenddatum 5 juni 2014);

•	 aan	bewoners	van	de	Beukenlaan	is	vergunning	en	ontheffing	ver-
leend voor het organiseren van een buurtbarbecue op zaterdag 12 
juli 2014 in de Beukenlaan (verzenddatum 5 juni 2014);

•	 aan	de	bewoners	van	het	voorste	gedeelte	van	de	Vrouwe	Cecilia-
laan is vergunning en ontheffing verleend voor het organiseren van 
een straatbarbecuefeest op zaterdag 30 augustus 2014 in het 
voorste gedeelte van de Vrouwe Cecilialaan (verzenddatum 5 juni 
2014);

•	 aan	Harley	Davidson	Club	Gerwin	zijn	vergunningen	en	ontheffing	
verleend	voor	het	organiseren	van	het	jaarlijks	Harleyweekend	op	
strandbad Nuenen aan Enodedreef in de periode van 5 tot en met 
7 september 2014 (verzenddatum 6 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.

PUBLICATIE
Bekendmaking verkeersmaatregelen
Namens burgemeester en wethouders van gemeente Nuenen c.a. wordt 
het volgende tijdelijke verkeersbesluit bekend gemaakt:

Tijdelijk verkeersbesluit Parkstraat (tijdens Nuenen Kermis 2014)
besluit van 3 juni 2014, kenmerk 2014.10126 
1. De Parkstraat wordt tijdens Nuenen Kermis 2014 in de periode 

van 11 tot en met 15 juli 2014, echter uitsluitend gedurende de 
openingstijden van het terras ter hoogte van de aansluiting van de 
Parkstraat op de Boordseweg voor voertuigen, ruiters en geleiders 
van rij- of trekdieren of vee afgesloten;

2. In verband hiermee worden tijdelijke bebording en tijdelijke ver-
keerstekens geplaatst op de Parkstraat en de Boordseweg, zoals 
aangegeven op het bij het besluit gevoegde bebordingsplan;

3. Gedurende de openingstijden van het terras ter hoogte van de 
aansluiting van de Parkstraat op de Boordseweg wordt op de 
Parkstraat verkeer in twee richtingen ingesteld.

Bovengenoemd besluit met bijlagen ligt gedurende zes weken na heden 
voor eenieder ter inzage gedurende de openingstijden van het gemeen-
tehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op woensdag 
ook	van	14.30	uur	tot	18.00	uur)	in	het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijn-
veltlaan 2 te Nuenen.

Gedurende deze termijn kan op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Nuenen, post-
bus 10.000, 5670 GA Nuenen.
U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen. U kunt dat doen via 
de website www.nuenen.nl door gebruik te maken van het formulier 
“Digitale brief met DigiD”. U zoekt op de website in het Digitaal Loket 
in “alle producten en diensten” onder de letter B naar “bezwaar en 
beroep”. Op die pagina kunt u onder de knop “voorwaarden” worden 
doorgeleid naar het bedoelde formulier voor het digitaal indienen van 
uw bezwaarschrift. Daarvoor moet u wel beschikken over een elek-
tronische handtekening (DigiD).

Nuenen, 3 juni 2014
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

Kom  naar het Ondernemersnetwerk 
van Rabobank Dommelstreek
Iedereen kent het: klagen over het weer, de werkdruk, de schoonfamilie. 
Zowel in privé als zakelijke situaties wordt er heel wat geklaagd. Chronisch 
klaaggedrag kan zakelijk echter verstrekkende gevolgen hebben: het heeft 
een negatieve invloed op de productiviteit en kan een compleet samenwer-
kingsverband tot stilstand brengen. Welke positieve verbeteringen kunnen 
mensen zelf bedenken om het team weer in een stroomversnelling te bren-
gen? 
Kom naar het Ondernemersnetwerk
Bart Flos verzorgt op dinsdag 24 juni 
tijdens de tweede bijeenkomst van het 
Ondernemersnetwerk van Rabobank 
Dommelstreek in 2014 een ludieke, 
dynamische en interactieve stand-up 

comedy presentatie over het ver-
schijnsel klagen en de remedie anti-
klagen, zowel zakelijk als privé. Naast 
het ludieke gedeelte gaat Bart dieper 
in op de materie van het positief pare-
ren en het voorkomen van klagen door 

middel van de negen tips & trucs van 
het Anti-klaagboek. Deze zijn direct 
thuis én op de werkvloer toe te passen. 

Over Bart Flos
Bart Flos is zelfstandig ondernemer. 
Met zijn Anti-klaagworkhop reist hij 
Nederland en België door. Hij is er dan 
ook in diverse radioprogramma’s over 
geïnterviewd. In 2013 verzorgde hij de 
workshop voor ondernemers bankie-
rend bij Rabobank Helmond. Hier 
werd de workshop zo goed ontvangen, 
dat een ondernemer uit het netwerk 
Bart tipte bij Rabobank Dommel-
streek. 

Aanmelden 
Meld u nu aan voor de bijeenkomst 

van het Ondernemersnetwerk op 
dinsdag 24 juni 2014 en laat u inspire-
ren door Bart Flos. De bijeenkomst 
vindt plaats in het nieuwe Ontmoe-
tingscentrum van Rabobank Dom-
melstreek, Laan der 4 Heemskinderen 
7 in Geldrop en start om 19.30 uur. 
Deelname is gratis. Meld u aan via: 
https://events.rabobank.com/dom-
melstreek/onjun2014/ Aanmelden is 
mogelijk tot en met dinsdag 17 juni 
2014.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Keskedee    
zoekt mannen
In 2016 bestaat Wereldmuziekkoor 
Keskedee uit Nuenen 20 jaar. Voor die 
gelegenheid zoeken zij ter versterking 
mannen met een mooie tenor- , bari-
ton- of basstem. Keskedee treedt zo’n 
acht keer per jaar op. Komende optre-
dens van Keskedee zijn op 6 juli, Was-
ven in Eindhoven; 9 juli, Terrasoptre-
den Café Schafrath in Nuenen.

Bij interesse: Arnold Maas, tel. 06 – 
22253059 of Marcel Langenhuijsen, 
tel. 06 – 20540194 of mail naar Kes-
kedee@live.nl en www.keskedee.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: 13 & 14 JUNI: 

Snijbonen  panklaar ............... 1/2 kilo 1,99
IJsbergsla ........................... per krop 0,69
Avocado ..................................per stuk 0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Maandag 16 juni:

Andijvie panklaar ...................... 1/2 kilo 0,99
Dinsdag 17 juni:

Wokgroenten speciaal ... 1/2 kilo 1,35
Woensdag 18 juni:

Savooiekool panklaar......... 1/2 kilo 0,89
Donderdag 19 juni:

Worteltjes panklaar ............... 1/2 kilo 0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 13 t/m 19  juni:

Kersen ...................................... hele kilo 6,00
NW.Zealand Kiwi ........ 1/2 kilo 1,79
Zomer Fris salade . 250 gram 1,59
Perssinaasappels .... 12 stuks 1,99

Volop lekkers voor tijdens 
het voetbal!!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Volgt u ons al
 op facebook?

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

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

500 gr. Spare Ribs
met saus .......................................5,95
Pep Wrap
per stuk ..........................................2,25
100 gr. Gebraden Gehakt +
100 gr. Filet Americain 3,25
Rib Eye
100 gram .......................................2,25
Pineapple Inside
“Varkenshaas gevuld 
met Ananas” 100 gram .........2,20
Rucola Rol
100 gram .......................................2,00

KOOPJE

SPECIAL

BBQ TOPPER

SPECIAL

SPECIAL

aftrap 
actie

de mooiste en goedkoopste 
vloeren vind je bij vhz
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Vloer Het Zelf
Aanbiedingen alleen geldig in de filialen: Almere, Amsterdam, arnhem, breda, 

capelle aan den ijssel, eindhoven, helmond en twente. Gratis parkeren  www.vloerhetzelf.nl 
 kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

 oP=oP   GoedkooPste VAn nederlAnd!   uit VoorrAAd leVerbAAr

lamel parket
eXtrA rustiek eiken lAndHuisdelen  
17,5 cm breed, 15 mm dik, 4 mm massief  
eiken top laag, in wit of naturel geolied

29.95
normaal 54.95 

per m2  VOOR

laminaat xxl tarkett
extra lange en brede landhuisdelen 
200 cm lang, 24 cm breed, 9 mm dik, 
4x v-groef, one click-to-go, leverbaar in 
6 kleuren, voor internsief woongebruik, 
voelbare structuur  17.95
van 34.95 

per m2  VOOR
afhaal

prijs

mAssieVe trAP renoVAtie
Het Vloer Het Zelf 
trAPPen renoVAtie systeem. 
eenVoudiG Zelf te monteren! 

VOORdelig een nieuwe sOlide 
MAssieF eiken tRAp, zOndeR bReken 
en/OF beschAdigen. VOOR zOwel 
Open Als dichte tRAppen. 
dikte tRede cA. 19 MM 
in Vele kleuRen leVeRbAAR. 

nu intROductie pRijs:
VAn 109,- nu 55,- peR tRede

Prijs VAn trAP 13 treden, 
incl. stootborden, 
Anti-sliPrAnd, lijm en olie:

645.00
excl. MOntAge, 
MOntAge cOMplete tRAp V.A. 400,-

Acties geldig van 16 t/m 21 juni 2014

Woudkorn
800 gram 
  Nu  € 1,75
_____________________________________________________

Koffiebroodje
Nu  € 1,00

_____________________________________________________

Oranjeschnitt
Nu € 5,00

_____________________________________________________

Aardbeiencake 
met roomsmaak Nu € 3,50
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Vrijdags tot 21.00 open 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Div. mooie whisky’s 
voor Vaderdag bv: 

J.W. Black  12y. €26,95 
Dalwhinnie 15y. €38,50 

Verschillende bier- 
pakketjes vanaf €4,50 

Gorter 
Jonge jenever 1lt.€11,50 

McWilliam’s Aus.,  
Witte of rode wijn

Zes flessen nu €36,00
Acties geldig tot en met 3 juli 

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

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 



De winkels in Kernkwartier:
Benu apotheek • Brabant Sports (sport speciaalzaak) • Drogisterij Noordveld

Albert Heijn • Fleur-Inn bloemsierkunst • Het Sieradenkasteeltje (cadeau) 
Gall&Gall slijterij • John’s Kitchen (Horeca Italiaanse specialiteiten)

Action • Sanders Mode • Keurslager Vogels • Bakkerij Schellens
Jumbo • Risjamo (kantoorhandel, postagentschap) 

Schoenmaker Eef Imming • Reisburo VakantieXperts
Snackbar Vinnie’s • Werner Ulrich (kapper) 

Winkelen onder één dak

Winkelcentrum Kernkwartier ligt aan de Hoge Brake te Nuenen

www.winkelcentrumnuenen.nl

Komende zondag is het Vaderdag en op zaterdag 14 juni kunnen kinderen zich 

van 11.00 tot 16.00 uur gratis laten schminken in winkelcentrum Kernkwartier.

Een leuk cadeau voor papa!!
Winkelcentrum Kernkwartier in Nuenen Zuid heeft alles onder één dak voor uw dagelijkse bood-
schappen. Naast 2 grote supermarkten heeft het een aantal winkels in verschillende branches 
en ook een aantal speciaal zaken die zorgen voor een compleet geheel. Allemaal overdekt bij 
elkaar. U kunt gratis parkeren en altijd droog winkelen in een gezellige ambiance. 

GRATIS SCHMINKEN 
VOOR VADERDAG

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

BEGIN UITVERKOOP
10%

30%
60% 20% 40%50%

m.u.v. doorlopende collectie. open tijdens v. GoGHmÈrt

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Smolders Schoenen Nuenen

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Olijf
r e s t a u r a n t

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

Kreeftenfestival bij Olijf!
Startend op Vaderdag 15 juni!

Naast onze menukaart serveren wij van 15 t/m 19 juni 
een heerlijk menu met kreeft in de hoofdrol. 

5 gangen kreeft € 52,50 per persoon
5 gangen kreeft met 5 bijpassende glazen wijn 

€ 79,50 per persoon.
 

Of verras uw vader met een lunch 
of een dinerbon van Olijf!

 
U kunt ook via onze site; 

www.restaurantolijf.nl reserveren.

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

 

Park 32, 5671 GA  Nuenen
T: 040 - 2907000, E: nuenen@lommersmakelaars.nl

Lommers Makelaars
Patrice van den Buijs
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De makelaar die méér in huis heeft.

Nuenen         Het Steenen Huys 17

Prachtig hoekappartement met 2 slaap-
kamers en een privacybiedende achter- én 
zijtuin, gelegen op de begane grond van 
een fraai appartementencomplex. Met 
berging in het souterrain en een eigen par-
keerplaats voor de deur. Vrij uitzicht over 
een groot gemeenteplantsoen! Bouwjaar: 
1998, Woonopppervlakte: circa 85 m2, 
Aanvaarding: in overleg.

Vraagprijs:                       € 197.500,- K.K.

Tapaskaart 
zomer 2014
DIVERSEN
€2,50
 • 2 huisgemaakte Spaanse 
  kroketjes (ook vegetarisch)
 • Manchego kaas
 • Spaans broodje met alioli
€ 3,50
 • Spaans broodje met tapenades en/of paté  NIEUW
 • 36 maanden gerijpte Ibérico ham

VEGETARISCH
€ 2,95
 • gebakken wrap met groente, kaas en pesto
 • aardappeltjes met alioli of eigen bravasaus
 • gegrilde groente met tomatensaus
 • gazpacho van komkommer met meloen  NIEUW
 • gazpacho uit Córdoba  NIEUW
€ 3,95
 • tuinbonen met lichtpikant sausje en kwartelei
 • gevuld paprikapuntje met Spaanse koude schotel  NIEUW

VIS
€ 2,95
 • garnalen in knoflook
 • gebakken inktvisringen
 • Spaanse kibbeling met alioli  NIEUW
€3,95
 • gefrituurd paprikapuntje gevuld met garnalenmousse NIEUW
 • zalmtartaartje met carpaccio van avocado
 • 2  gebakken zeewolfspiesjes met pica-saus Francisco
 • gepocheerde scholfilet met Serrano en kreeftensaus  NIEUW

VLEES
€ 2,95
 • huisgemaakte hamburger met tomatensaus  NIEUW
 • varkensfilet met Brandysaus of pepersaus
 • gegrilde katenspek op een bedje van ijsbergsla 
  en dadels  NIEUW
€3,95
 • varkenshaas met pepersaus, wijnsaus of Brandysaus
 • diamanthaas met Spaanse Roquefortsaus, peper- 
  of wijnsaus
 • rib-eye met kruidenboter  NIEUW
 • huisgemaakte rundercarpaccio met rucolapesto
 • lamshaasspiesje met “Spaanse” pesto

GEVOGELTE
€ 2,95
 • kipspiesje met alioli
 • gemarineerde kipvleugeltjes
€ 3,95
 • gemarineerd en getrancheerd kippendijtje

FRANCISCO SPECIALS
€ 4,50
 • vongole (venusschelpjes)  NIEUW
€ 5,50
 • 2  gemarineerde lamskoteletjes van de grill
 • vissalade met rivierkreeft, forel en gamba  NIEUW
€ 10,50
 • proeverij van de grill  NIEUW

DESSERT
€ 4,95
 • verrassingsdessert Francisco
 • ijs, 3 bolletjes sorbet- en/of roomijs
 • vers fruit met crème, kletskopje en slagroom  NIEUW

grill, lunch en tapasbar Francisco
Berg 32a te Nuenen (bij de lindeboom)

Reserveren: bel 06 - 30 12 16 24

www.dekeukenvanfrancisco.nl

kleuren

lettertype

Gratis Parkeren in Mierlo!Follow Us on Facebook!Gratis WiFiTM

GELDIG T/M 14 JUNI 2014

JEANS 10-DAAGSE
ELKE 2E JEANS € 50,-* KORTING

Dorpsstraat 95 Mierlo   |   T 0492 66 11 00   |   info@lenssenmannenmode.nl   |   www.lenssenmannenmode.nl

O.A.  G-STAR 

SCOTCH & SODA   

DIESEL  |  PME 

JEANS  |  VANGUARD  

PIERRE CARDIN

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger 
Nuenen

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

A D V E R T O R I A L

Met Van der Stappen Uitvaartverzorging 
kiest u voor kwaliteit en zekerheden 
Van der Stappen Uitvaartverzorging is naast een vertrouwde organisatie 
ook een professionele partij. Daarom zijn we lid van de Branchevereniging 
Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) en van 
Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU). Deze laatste organisatie werkt 
met de zes zekerheden, die staan voor een persoonlijk en goed verzorgd 
afscheid binnen het afgesproken bedrag, met daarbij vanzelfsprekend alle 
aandacht voor de nabestaanden. Daarnaast bieden deze zekerheden u 
duidelijkheid over de kwaliteit van een deelnemende uitvaartorganisatie. 
Een onafhankelijke instelling toetst of de deelnemende uitvaartorganisaties 
nog aan de voorwaarden voldoen. Hierdoor kunt u er absoluut op 
vertrouwen dat de dienstverlening van alle Keurmerkhouders de best 
mogelijke is. Deze zes zekerheden waaraan ook wij voldoen, zijn:

Heldere afspraken over uitvoering
U komt nooit voor verrassingen te 
staan want onze uitvaartverzorger legt 
alle gemaakte afspraken schriftelijk 
vast. U krijgt uiteraard een overzicht 
van de afspraken ter controle.

Transparante kostenbegroting
Natuurlijk legt onze uitvaartverzorger 
ook de gemaakte prijsafspraken 
schriftelijk vast en ontvangt u daarvan 
een overzicht. Ook eventuele wijzi-
gingen worden vastgelegd.

Goede organisatie van de uitvaart
Onze uitvaartverzorger garandeert 
een correcte uitvoering van het 
afscheid en de uitvaart, volgens 
een goed draaiboek. U heeft als 
nabestaande daar geen zorg over 
zodat u zich kunt focussen op de 
emoties van het afscheid.

Bekwaam personeel
Ons personeel is gekwalificeerd 
volgens de eisen van het Keurmerk. 
Zo moeten onze uitvaartleiders per 
jaar minstens 25 uitvaarten verzorgen 
en daarmee een bepaald niveau 
behalen. U kunt er absoluut op 
vertrouwen dat het afscheid en de 
uitvaart bij ons in zeer ervaren en 
betrouwbare handen zijn.

Klachtenafhandeling
Wij werken volgens een strikte 
klachtenprocedure conform de eisen 
van het Keurmerk. Gelukkig komt 
het maar zelden voor, maar mocht 

u onverhoopt niet tevreden zijn over 
het verloop van de uitvaart en wij 
komen samen niet tot een passende 
oplossing, dan heeft u de zekerheid 
dat de klacht alsnog in behandeling 
wordt genomen door de Stichting 
Klachteninstituut Uitvaartwezen. De 
uitspraak die zij doen is onafhankelijk 
en bindend. 

Klanttevredenheidsonderzoek
Iedere uitvaartorganisatie met het  
Keurmerk voert elk jaar een onderzoek 
uit naar de klanttevredenheid. Op 
basis van deze resultaten passen we 
waar nodig onze dienstverlening aan.

Hoge klanttevredenheid
Wij zijn er trots op dat we hoog 
scoren bij de klanttevredenheids-
onderzoeken. Het laatste cijfer was 
een 9,2 op de gehele dienstverlening. 
Hieruit blijkt dat we ook door onze  
opdrachtgevers worden beschouwd 
als de professionele en vertrouwde 
organisatie, die we willen zijn. Dat 
is een mooie zekerheid.

Vijf jubilarissen bij     
het Heilig Kruisgilde
Aanstaande zaterdag is het groot feest bij het Heilig Kruisgilde in Gerwen, 
maar liefst vijf gildebroeders vieren er hun jubileum waarvan 4 het gouden 
en een het zilveren jubileum. Onder de gouden jubilarissen de 3 gebroeders 
Bastiaans die al 50-jaar deel uitmaken van het succesvolle tamboerkorps 
van het gilde. Afgelopen kringdag wisten zij nog een mooie eerste prijs te 
behalen op de Kringdag in Soerendonk Ook gildebroeder Hans Donkers 25 
jaar lid maakt deel uit van dit tamboers korps. Bovendien is Hans de leider 
van dit korps en leid hij de bazuinblazers met trom bij hun optreden.
Cor Bunthof de 4de gouden jubilaris 
houdt zich bezig bij het gilde met het 
kruisboog schieten. Cor is niet alleen 
de leider en organisator van alles wat 
met kruisboog schieten te maken 
heeft binnen het eigen gilde maar hij is 
ook lid van de commissie kruisboog 
schieten van Kring Kempenland. Het 
programma van deze dag ziet er volgt 
uit. Om 13.30 uur verzamelen de gil-
debroeders zich op het gilde terrein. 
Om 14.00 uur worden de jubilarissen 
met hun gevolg ontvangen bij de poort 
en meegenomen naar het gildeterrein 
waar zij alle mogelijke hulde in ont-
vangst zullen krijgen. Om 14.30 uur 
wordt de ceremonie binnen voortge-

Jeugd-EHBO diploma      
voor 36 kinderen van de Wentelwiek
 
De leerlingen van BS de Wentelwiek volgden gedurende 8 weken elke week een 
theorie en een praktijkles op de school. De leerkracht verzorgde een deel van de 
theorielessen en de EHBO- vereniging Nuenen de praktijklessen. De leerlingen 
leerden onder andere bellen met 112, de alarmcentrale, vaardigheden met be-
trekking tot wonden, actieve bloedingen, brandwonden, botbreuken, vergifti-
gingen, stabiele zijligging etc. “Het idee achter deze cursus is het vergroten van 
het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen en het aanleren van levens-
reddende vaardigheden. Kinderen pakken dit zeer snel op”, vertelt Yvonne Dan-
kers-Kamphues. Er wordt ook speciaal aandacht besteed aan ongelukken onder-
weg naar school. Meer informatie over de cursussen van de EHBO-vereniging 
Nuenen op www.ehbonuenen.nl

Sint Jozefschool maakt tandpasta
Het is een product, dat we elke dag gebruiken: tandpasta. Maar hoe maak je dat? En 
wat zit er allemaal in? Op vrijdag 6 juni mochten de kinderen van de Eenbes basis-
school Sint Jozef zelf tandpasta maken. Ageeth, de moeder van Julia en David kwam 
uitleg geven. De kinderen gingen daarna zelf aan de slag: een beetje glycerol om 
uitdroging te voorkomen, water als oplosmiddel, bindmiddel om er een pasta van 
te maken, zoetstof en pepermuntolie voor de smaak, zeep om de tanden schoon te 
maken en krijt om de tanden te schuren. En daarna tandenpoetsen maar.

Dwarsgetuigd op de markt
De Hollandse Nieuwe is er weer en traditiegetrouw wil Dwarsgetuigd dat laten 
weten met een toepasselijk optreden. Het Nuenense Shantykoor Dwarsgetuigd 
zingt daarom op maandag 16 juni vanaf 12.30 uur op de weekmarkt voor Het 
Klooster over zeelui, vissers en nog veel meer.
Het koor vertrekt binnenkort naar Cuxhaven (D) om diverse uitvoeringen te ver-
zorgen. Komend najaar verschijnt de cd ‘Nuenen aan Zee’ van Dwarsgetuigd.

zet door de Vice Hoofdman Riny 
Bunthof met iedereen een welkom te 
heten en de jubilarissen toe te spreken 
waarna de beschermvrouwe de jubila-
rissen de gouden en zilveren speld op 
zal spelden. Dan is het woord aan de 
voorzitter van Kring Kempenland 
Dhr. Crooymans bijgestaan door de 
raadsheer Dré Bemelmans van district 
Noord. Als laatste spreker is er Burge-
meester Houben die de jubilarissen 
zal toespreken. Nadat de Burgemees-
ter zijn woord gedaan heeft zullen de 
dames nog een mooi boeket bloemen 
krijgen en zullen de feestelingen zich 
onder het publiek begeven om de feli-
citaties in ontvangst te nemen. 

Kermis 
Nederwetten 
Stichting Wette’s Dorpsfestijn organi-
seert van 15 tot en met 18 augustus 
een kermis/dorpsfestijn in Nederwet-
ten. Met dit jaarlijks terugkerend eve-
nement wil men de maatschappelijke 
cohesie verhogen. Kermis Nederwet-
ten zal een laagdrempelig evenement 
zijn dat voor iedereen toegankelijk is. 
Mailen hierover kan naar: wettes-
dorpsfestijn@outlook.com.

Vanaf zondag 15 juni nieuw in de uitzending van LON-TV:
- Het Ondernemers Contact Nuenen (OCN) organiseerde een discussie-

avond over de toekomst van Nuenen+
- Galafeest voor de eindexamenleerlingen van het Pleincollege Nuenen
- Een kijkje in de keuken van Business Cuisine Eindhoven
- Jubileum van Rini Sanders en Han Swinkels bij Intratuin

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 de site kunt u ook oude filmpjes terug kijken.
Heeft u een idee of een tip voor een reportage? De LON hoort graag van u! 
De studio in Het Klooster is dagelijks geopend van 10.00 tot 12.00 uur. 
Loopt u gerust even binnen. Of stuur een e-mail naar: tv@omroepnuenen.
nl.

Uitzendingen LON-TV 

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Winnaars van 
proefopnames bij 
de Lokale Omroep 
Nuenen bekend
Tijdens de Open Dag bij de Lokale 
Omroep Nuenen (LON) zijn screen-
tests gedaan voor een proefopname 
van LON Kids. Basisschoolleerlin-
gen konden in de studio meedoen 
aan deze proefopnames. 

De kinderen moesten in het volle licht 
van de studiolampen voor een camera 
met autocue plaatsnemen om een 
vooraf opgenomen opname van speel-
tuin De Kievit aan te kondigen en af te 
sluiten. Een deskundige jury van LON 
medewerkers heeft Kyle Kriegenbergh 
en Vince van Alphen, beiden uit Nue-
nen uitgekozen als winnaars. Kyle en 
Vince mogen binnenkort een echte 
uitzending van Nuenen Nú aan- en af-
kondigen.

Naar NK wielrennen met 
fanclub Steven Kruijswijk
Zondag 29 juni wordt in het Twentse Ootmarsum het Nederlands Kampioen-
schap wegwielrennen voor professionals verreden. Een van de deelnemers is 
de Nuenense profrenner Steven Kruijswijk. Hij rijdt het NK in het groenwitte 
Belkin-team, samen met ploeggenoten zoals Wilco Kelderman, Bauke Mol-
lema, Laurens ten Dam en Bram Tankink.

Op een glooiend parcours van 13,5 km 
met hellingen van 3 tot 6% gaan de 
Nederlandse profs strijden om de na-
tionale titel. Na 18 ronden (243 km) 
wordt de opvolger van Johnny Hoo-
gerland bekend. Belangstellende wie-
lerliefhebbers kunnen naar het NK 
met de busreis van fanclub Steven 
Kruijswijk.

Busreis
Belangstellenden voor deze busreis 
dienen zich uiterlijk 25 juni aan te 
melden bij voorzitter Jan Wesenbeek, 
06 8353 5194 of jan.wesenbeek@
gmail.com. De bijdrage is 15 euro per 
persoon, inclusief shirt of cap. De bus 
vertrekt zondag 29 juni om 8.00 uur 
bij clubhuis De Stam in Gerwen. De 
busreis is niet alleen voor wielerfans 

een dagje-uit, het kunststadje Oot-
marsum en omgeving is ook aantrek-
kelijk voor wandelaars.

Zwitserland en Spanje
Nuenenaar Steven Kruijswijk start za-
terdag aanstaande in de Ronde van 
Zwitserland. Hij kwam vorige maand 
ongelukkig ten val in de Ronde van 
Italië en moest met een scheurtje in 
zijn schouder en enkele gekneusde 
ribben de Giro verlaten. 

Hij is nu op hoogtetraining in Spanje 
en rijdt in de Belkin-ploeg de Ronde 
van Zwitserland van 14 t/m 22 juni. 
Daarna komt Kruijswijk weer naar ons 
land voor het NK. Dit seizoen staat 
ook de Ronde van Spanje (23 augustus 
t/m 14 september) op zijn programma.

Jeugdtoneel 
Lieshout
Toneelvereniging De Vriendenkring 
uit Lieshout wil, bij voldoende belang-
stelling, een jeugdtoneelgroep oprich-
ten. Hiervoor zoekt men jeugd vanaf 
de brugklas tot en met zestien jaar. 
Vanaf zeventien jaar kan worden door 
gestroomd naar het volwassen toneel 
van de Vriendenkring.

Het seizoen duurt ongeveer van au-
gustus/september tot december met 
twee uitvoeringen in het Dorpshuis te 
Lieshout. De repetitieavonden zijn op 
maandag van 19.30 uur tot 21.30 uur, 
ook in het Dorpshuis. De kosten zijn 
10 euro per jaar.

Reageer voor 30 juni via mail naar 
m.cruts@chello.nl, onder vermelding 
van naam, leeftijd en woonplaats. Bij 
voldoende aanmeldingen is de start na 
de zomervakantie.



Maandmenu 
Juni

Afhaalmenu voor 2 à 3 personen

•	Chieuw	Jim	Kai	
	 (gekruide	kipstukjes)
•	Babi	Pangang	
•	Tjap	Tjoy	
•	Indisch	rundvlees
•	6	st.	Chun	Kun	loempia
•	Kroepoek
•	Nasi,	bami	of	rijst

€ 1750

Park 45 - 5671 GB Nuenen
Tel. 040 - 283 37 74
www.tongah-nuenen.nl
info@tongah-nuenen.nl
7 Dagen per week,
16.00 tot 22.00 uur.

Chinees Indisch Restaurant

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Bij besteding van 
€ 25,00 of meer:

Een gratis 
entreebewijs voor 

de Jumbo Ton 
Grimberg 

Familiedag 
tijdens Nuenen 

Culinair op 
zaterdag 28 juni

Maximaal 1 entreebewijs per transactie/

klant. Deze aanbieding geldt alleen bij 

Jumbo Ton Grimberg (De Smidse 1, Nuenen) 

vanaf donderdag 12 juni 2014, zolang de 

voorraad strekt.

De Jumbo Ton Grimberg 
Familiedag tijdens 
Nuenen Culinair wordt 
één groot feest voor 
kinderen. Er wordt een 
grote ‘kids playground’ 
ingericht waar van alles
te doen is voor de 
jongste gasten van het 
culinaire evenement:

• Drie uur lang zingen
 en springen met de
 KidHitzShow van 
 Kids-dj Ricardo
• Springkussen
• Mega ballenbak
• Speciale kinder-
 gerechten bij alle
 deelnemende 
 restaurants

De entreebewijzen geven  op 
zaterdag 28 juni tussen 12.00 
en 16.00 uur gratis toegang tot 
het evenemententerrein voor 1 
volwassene en 1 kind tot 12 jaar 
(langer blijven mag natuurlijk).

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

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

Vanaf €29,50 per persoon

ZE ZIJN ER WEER! VANGST 2014

NIEUWE HARING
4 voor € 7,50

Vers van het mes!
Alleen tijdens de Van Goghmèrt!
Waar? Kruising Van Goghstraat /  

Park en bij de kiosk
www.koelewijn.nl / tel. 06-54730705

Bedrijfsprofiel
SFA-Testsystemen is een erkend internationaal inspectie- en 
adviesbureau. Binnen het vakgebied van Advies, Controle,  
Inspecties & Keuringen bedienen we met ca. 20 medewerkers 
grote en kleine klanten in vrijwel alle bedrijfstakken, met nadruk 
op de (petro)-chemische industrie, voedingsmiddelenindustrie, 
oliemaatschappijen, defensie, recycling en afvalverwerking.

Onze organisatie met hoofdkantoor in Eindhoven en nevenvestiging 
in Rotterdam maakt een snelle groei door. Binnen de drie Business 
Units houden wij ons voornamelijk bezig met Bodembescherming, 
Brandbeveiliging en Legionellapreventie. Voor ons hoofdkantoor in 
Eindhoven zijn wij per direct op zoek naar een:

• Allround Office Manager m/v    
(40 uur per week)

• Deskundig inspecteur bodembeschermende   
 voorzieningen 
 Uitvoerend inspecteur luchttesten m/v  

(40 uur per week)

• Projectleider bodembescherming m/v  
(40 uur per week)

Voor een functie inhoudelijke omschrijving verwijzen wij je graag 
naar de vacatures op onze website www.sfa-testsystemen.nl

Solliciteren
Mail je CV en motivatie voor 1 juli 2014 naar: 
m.franssen@sfa-testsystemen.nl. 
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Martijn 
Franssen, via nummer 040 - 248 70 15.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

 SFA-Testsystemen 
 

 SFA-Testsystemen 

 

 SFA-Testsystemen 

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Mijn lievelings kleur is geel
en Luuk houd van groen.

Eline Hu, 8 jaar
School: De Nieuwe Linde Nuenen

Wat is jullie lievelings kleur?

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

 “Luuk en Saar bij de Goghloop    
en de brief van de Tandarts” Deel 8.1 

Hallo Lindekids, leuk dat jullie onze avonturen weer willen vol-
gen in Rond de Linde.
En zijn jullie niet moe van al dat sporten wat jullie doen? Want 
wat werd er toch hard gelopen afgelopen zaterdag tijdens de 
Van Goghloop. Konden wij maar zo hard lopen als jullie zeg! En 

wat waren jullie met veel!
Nou Nuenen mag trots zijn 
op zulke topsporters hoor!! 
En wij? Wij mochten lekker 
vanaf de zijkant toekijken 
met een heerlijke lolly in 
onze hand!
En dan niet te vergeten al 
die papa’s , mama’s, opa’s 

en oma’s die stonden 
te roepen en te juichen 
en alle kinderen flink 
stonden aan te moedi-
gen. Echt grappig om 
te zien.
Er zijn weer heel veel 
foto’s gemaakt die je 
weer kunt zien op onze 
site. Maar voor je dat 
gaat bekijken wil ik jullie eerst nog iets vertellen. We heb-
ben namelijk een brief gehad, een belangrijke brief! Nu wil je 
natuurlijk weten wat erin stond? Ja dan moet je toch echt even 
op onze site kijken en volgende week kun je hier weer ons 
nieuwe avontuur lezen!

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

Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 8.2

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.

Boos
Boos ben ik vanwege de fraude en zelfverrijking in Nuenen, maar vooral ben ik 
boos, dat de Gemeente Nuenen de uitslag van het onderzoek ernaar over de ver-
kiezingen heeft heen getild. Want natuurlijk zijn het geen enkelingen, die in de 
fout zijn gegaan, maar (politieke) groeperingen moeten er weet van hebben gehad 
of zelfs sturing eraan hebben gegeven. Informatie daarover had de uitslag van de 
verkiezingen zeer wel kunnen beïnvloeden. Het is nu van belang dat de onderste 
steen bovenkomt ook voor wat betreft de schuld van de politieke partijen. Als hun 
rol onacceptabel blijkt te zijn geweest, zullen ze daarop afgerekend moeten wor-
den. Als het Gemeentebestuur echt opening van zaken wil, zal zij bij het OM aan-
dringen op een zo breed mogelijk onderzoek, waarbij niet alleen een paar uitvoer-
ders worden gestraft, maar ook de achterliggende infrastructuur.

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2 Nuenen

16 jarige Evi wint met 
overtuiging de Voice
Met twee totaal verschillende liedjes; Believe van Cher en Christina Aguilera’s 
something got a hold on me, wist Evi Schuts de voltallige jury van de Voice of 
Nuenen te overtuigen dat zij degene was die deze finale moest winnen.

Evi Schuts.       foto: Loes Timmermans.

4 x 60 jaar bij RKGSV
Tijdens de jaarvergadering van RKGSV, donderdag 12 juni, worden vier perso-
nen gehuldigd vanwege hun 60-jarig lidmaatschap. Toon Bouw, Piet Verhagen, 
Ben Leijten en Harry Janssen hebben hun sporen voor de club ruim verdiend.

Piet Verhagen 
Piet heeft de hele jeugdafdeling door-
lopen en is later leider en trainer van 
de jeugd geweest. Hij heeft slechts 
drie wedstrijden in de selectie ge-
speeld en scoorde in twee wedstrijden 
vier goals. Piet heeft veel hand- en 
spandiensten verricht, met name bij 
de zomeravondcompetitie. Na zijn se-
niorentijd belandde Piet bij de vetera-
nen, waar hij lang spe elde. Wat in zijn 
vele herinneringen het meest is bijge-
bleven is dat hij in zijn auto een com-
pleet team van 11 spelers naar de uit-
wedstrijd bracht in Eindhoven. 

Toon Bouw
Toon is in totaal 21 jaar bestuurslid 
geweest van RKGSV; hij was 2 jaar 
jeugdvoorzitter, 9 jaar secretaris, 10 
jaar voorzitter van de veteranen, 5 jaar 

voorzitter van de technische commis-
sie en 3 jaar lotto en toto functionaris. 
Toon is de grondlegger voor de Cana-
dareizen en heeft vanaf 1977 in totaal 
vijf keer de reizen georganiseerd naar 
de bevriende vereniging uit Canada in 
Delhi. Toon is regionaal contactper-
soon van de Wereld Contactreizen af-
deling Noord-Brabant.

Ben Leijten 
Ben was vooral belangrijk voor de club 
als elektriciteitsman. Als speler was 
acht jaar het tweede elftal voor hem 
het hoogsthaalbare. Hij stond als 
rechtspoot altijd links buiten, omdat 
ze geen linkspoot hadden. Ben heeft 
jarenlang de contributie bij de leden 
thuis opgehaald.
Ben was ook verbonden aan het kien-
comité. Zijn mooiste herinnering 
hieraan was dat een lid van de club (hij 
wil de naam niet noemen) hem wilde 
helpen bij de voorbereiding. Deze per-
soon kreeg een driepolige stekker niet 
in een tweepolig stopcontact. Hij 
dacht slim te zijn en brak de derde 

Koffer- en 
bolderkarverkoop 
De Vooruitgang
Brassband De Vooruitgang organi-
seert op zondag 22 juni een kofferbak- 
en bolderkarverkoop. Iedereen kan 
zelf zijn tweedehands spullen te koop 
aanbieden tijdens deze markt. Be-
roepsmatige verkoop van goederen is 
niet toegestaan. Voor bezoekers is de 
markt op de groenstrook achter 
Sporthal De Hongerman aan de Man-
telmeeuwlaan/Hoge Brake in Nuenen 
van 9.00 uur tot 14.00 uur geopend. 
De entree bedraagt 1 euro, kinderen 
tot en met 12 jaar hebben gratis toe-
gang. Inschrijfgeld vanaf 10 euro voor 
een auto, schoolgaande jeugd met 
bolderkar € 2,50. Voor meer info zie 
www.kofferbakverkoopnuenen.nl

Donateursactie 
Jong Leven
Om de continuïteit van Drumfanfare 
Jong Leven mede te garanderen komt 
in de periode van 8 t/m 14 juni de jaar-
lijkse donateursactie er weer aan. Met 
deze actie vraagt Jong Leven om een 
bijdrage aan iedereen die de fanfare 
een warm hart toedraagt. Die bijdrage 
is belangrijk. Hiermee kan Jong Leven 
u het hele jaar door verblijden met 
concerten, optredens en muzikale 
rondwandelingen. Wanneer en waar 
Jong Leven optreedt, vindt u op www.
drumfanfarejongleven.nl. Iedereen 
is van harte welkom.

Muziek op de Weverkeshof
Op zondagmiddag 15 juni treedt countryband The Silodrifters op in dorpsboer-
derij De Weverkeshof. De band speelt countrymuziek uit de jaren ’40 en ’50 en 
bestaat uit Henk Franke (mandoline), Piet Kolderman (fiddle), Rob Livius (lap-
steel en zang), John Livius (contrabas en zang) en Peter Peeters (gitaar en zang). 
Weverkeshof, Hugo van Berckellaan 5 in Nuenen. Aanvang 14.00 uur, vrij entree. 
www. weverkeshof.nl

IVN
plantenwandeling 
de Nieuwe Erven
Gidsen van IVN Nuenen gaan een 
plantenwandeling maken op maandag 
16 juni in natuurgebied de Nieuwe Er-
ven, Wilhelminakanaal, Ruweeuwsels. 
Het akker-weidegebied Nieuwe Erven 
ligt tegen Stad van Gerwen, omgeven 
door Ruweeuwsels, Gerwense heide 
en Wilhelminakanaal. 
Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf 
Het Klooster, Park 1, Nuenen. Start 
wandeling iets later vanaf hoek Lis-
vensedijk/Rullen 4A. Laarzen of wa-
terdichte schoenen aanbevolen. Deel-
name is gratis. Meer informatie: tel. 
040-2421423. 

pool af en stak de stekker in het stop-
contact. Dit ging dus niet lang goed.

Harry Janssen
Harry kwam vanuit Nederwetten bij 
Gerwen. Hij heeft ongeveer 15 tot 20 
jaar de goal van het eerste team verde-
digd. Harry heeft jarenlang in het 
jeugd- en hoofdbestuur gezeten en is 
ongeveer 20 jaar jeugdtrainer en kee-
perstrainer geweest. In zijn nadagen 
als speler was hij lid van de veteranen 
en was daarvan de voorzitter. Na zijn 
actieve loopbaan was hij groundsman 
bij de tennisclub en heeft hij veel sa-
men met onze terreinknecht Siep 
Boomsma opgetrokken. De bekende 
baard van Harry is een gevolg van een 
kampioenschap in 1958. Het was een 
weddenschap dat Harry zijn baard zou 
laten staan als ze kampioen zouden 
worden. Sindsdien is de baard niet 
meer verdwenen.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Zag het er voor drie uur nog naar uit 
dat de finale van de Voice volledig in 
het water zou vallen, door hevige 
wind en regen, op het moment suprê-
me was de lucht geklaard, scheen de 
zon volop en liep het kwik snel op tot 
een zinderende temperatuur. Dit pas-
te goed bij de finale want ook die zin-
derde. De finale, gepresenteerd door 
Dick Wijnhoven, ging van start met 
vijf deelnemers, twee jongens en drie 
meiden, waarbij na de eerste ronde 
beide heren helaas uitgeschakeld wer-
den. De laatste ronde bestond dan 
ook uit een optreden van drie meiden, 

van verschillende leeftijden en met 
zeer uiteenlopende stijlen van zingen. 
De jongste van de drie, de pas 11 jaar 
oude Evelyn Mulders, eindigt als der-
de. Als tweede eindigde Anja Olfers 
(24) en de winnares werd dus de 16 
jarige Evi Schuts. 

Evi was tijdens de bekendmaking nog 
een beetje beduusd van de overwin-
ning, maar later gaf ze nog een spet-
terend optreden met Punt&L. Een 
zeer geslaagde finale, alom gewaar-
deerd door de vele bezoekers die een 
erg leuke middag hadden in het Park.

Rectificatie

Wie jarig is, 
trakteert!
In de tekst “Wie is er jarig trakteert” is 
een foutje gemaakt er staat dat “René 
de Laat had voor de belettering en het 
logo op de taart gezorgd”. Maar dat 
moet zijn: René de Laat heeft het sja-
bloon gemaakt en niet het logo.



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.

TE HUUR VOOR OPSLAG: 
75m2. Spegelt 21, Nuenen. 
040-2831679.

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 LINDEBLAADJES per FAX 

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

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

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

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

Restaurant De Specialist

iedere Oranje speeldag,
€2,50 korting op elke pizza!

€2,50KORTINGV. van Goghstraat 88, Nuenen | 040 - 2835753
RestaurantDeSpecialist.nl

WK-ACTIE

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.

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. 

KALK OF SCHIMMEL-
NAGELS?? WIJ HEB-
BEN DE OPLOSSING. 
Behandeling met de 
FOX III Laser. Zeer mooie 
resultaten.  Geen  scha-
delijke medicijnen  meer 
nodig! INSTITUUT ZIL-
VERSCHOON Berg 51, 
5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

ZONDAG 15 JUNI
Vaderdag - Van Goghmèrt

10% KORTING 
OP ALLE ARTIKELEN

(behalve food)

De ideële winkel voor het ideale cadeau

Berg 10 • 5671 CC NUENEN • Tel. 040-2831246
deconcurrent@hetnet.nl • www.deconcurrentnuenen.nl

MAAK NU EEN 
PROEFRIT OP EEN 
ELEKTRISCHE FIETS!

Kom naar de Opstapdag of kijk op gazelle.nl

Datum: 

Dealer: 

15 juni Van Goghmèrt

11.00 tot 17.00 uur

Blues’m festival/Voice of Nuenen
Fotografie: Frans van Dommelen en Emmanuel Frimout

Gala Pleincollege Nuenen 
Fotografie: Els Alfrink
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Geslaagde tweede editie   
van het Blues’m festival 
Een geslaagde tweede editie van het Blues’m festival op eerste pinksterdag. Het 
was warm maar gezellig in het Park in Nuenen. Optredens waren er van The 
Groovetakers, Mojo Hand, The Electrophonics en als afsluiter Little Steve & the 
Big Beat met de Italiaanse bluesgitarist Enrico Crivellaro.

Project Nuenen (Brand)Veilig 
bedankt vrijwilligers
De gemeente Nuenen, de Nuenense brandweer en woningbouwvereniging 
Helpt Elkander bedankten vorige week de ruim 40 vrijwilligers die betrok-
ken zijn bij het project Nuenen (Brand)Veilig. 

De bijeenkomst met barbecue vond 
afgelopen donderdag plaats in de 
brandweerkazerne. De brandweer gaf 
nog enkele demonstraties waaronder 
het bevrijden van een slachtoffer uit 
een auto.
Doel van het project is de brandveilig-
heid in en om woningen te verbeteren. 
Zo wil men er voor zorgen dat in alle 
woningen van de gemeente rookmel-
ders aanwezig zijn. Vrijwilligers vanuit 
de Dorpswerkplaats en de Hulpdienst 
voor Ouderen bezochten daarom in 
de afgelopen periode huur- en koop-

woningen gebouwd vóór 2003. Vanaf 
dat jaar zijn rookmelders wettelijk 
verplicht bij nieuwbouw. Het eerst 
kwamen woningen in Gerwen, Ne-
derwetten en Eeneind aan de beurt 
omdat die het verst van de brandweer-
kazerne liggen. Verder zijn ook 1100 
huurwoningen in Nuenen bezocht. 
De overige 4500 koopwoningen in 
Nuenen staan nog op het programma. 
Hiervoor zoekt men nog vrijwilligers. 
Behalve brandveiligheid is het doel 
van het project om de sociale samen-
hang te bevorderen.
 

Kids Society Erica: 
twee nieuwe leden 
Raad van Toezicht 
In de Raad van Toezicht van Kids So-
ciety Erica zijn twee nieuwe leden be-
noemd. Het zijn Josette Linssen en 
Sasja Maasakkers. Zij zijn de opvol-
gers van de regulier aftredende leden 
Wim Ottenhof en Olivier van de San-
de. Verder bestaat de Raad van Toe-
zicht uit Wouter van Wijnen, Arie de 
Gruijter en voorzitter Ton de Win.
Bij Kids Society Erica, een organisatie 
zonder winstoogmerk, worden ruim 
950 kinderen tussen 0 en 16 jaar opge-
vangen door 120 professionele mede-
werkers op acht locaties in Nuenen en 
twee in Eindhoven. 

Broche verloren
Donderdag 5 juni is Liesbeth Deckers 
haar broche verloren in het centrum 
van Nuenen. Zij fietste van de Sophia-
straat naar verzorgingshuis De Akkers 
met een tussenstop bij Jan Linders. De 
broche hoort bij een ketting (zie foto). 
Het is een broche met dierbare herin-
neringen die zij graag terug zou krij-
gen. De vinder kan mailen naar redac-
tie@ronddelinde.nl.

GESLAAGDEN
Geslaagd voor en gefeliciteerd door:
Rob de Groot HAVO Commanderij college  Gemert Papa Mama Nicole Dennis 
Dennis de Groot VMBO Commanderij college Gemert Papa Mama Nicole en Rob de Groot 
Thibault van der Laan St Lucas, Grafische vormgeving Onze mama-eend kan nu de vleugels uitslaan ,kwaak, ‘Mo,bro en luckelekuk
Team BS de Nieuwe Linde, Brede School Vrouwkensakker feliciteert alle oud- leerlingen met hun diploma   

Repair Café 
Laarbeek
 
De Dorpsraad van Lieshout organi-
seert op woensdag 18 juni 2014 we-
derom het maandelijks Repair Café. In 
het Dorpshuis aan de Grotenhof 2, 
5737 CB Lieshout, draait het dan alle-
maal om repareren en ontmoeten. 
Tussen 13.30 uur en 16.00 uur staan 
diverse vaklieden voor u klaar.

Drumfanfare Jong Leven 
Gerwen 1e prijs 
Drumfanfare Jong leven uit Gerwen heeft zondag 8 juni jl. deelgenomen aan de 
Internationale Mars- en Showwedstrijden der Lage Landen te Hamont. Met 
het marcherend werk behaalden zij een score van 81,15%, een eerste prijs!
De Internationale Mars- en Show-
wedstrijden der Lage Landen werd dit 
jaar voor de 27e keer georganiseerd. 
Om de twee jaar wordt dit 3-daags 
evenement gehouden in het centrum 
van Hamont. Op zaterdagavond vindt 
op het marktplein de internationale 
taptoe plaats. Zowel op zondag als 
maandag zijn de mars-en showwed-
strijden, bestaande uit een 20-tal op-
tredens voor een internationale jury 

die strijden om de titel ‘Kampioen der 
Lage Landen’. Er wordt in verschillen-
de disciplines gestreden, Jong Leven 
deed mee in de discipline ‘Drumfanfa-
res.’ Zij behaalde met hun marcherend 
werk in totaal een score van 81,15% en 
daarmee mag Drumfanfare Jong Le-
ven twee jaar lang de titel ‘Kampioen 
der Lage Landen’ meedragen. Een re-
sultaat waar Jong Leven trots op kan 
zijn! www.drumfanfarejongleven.nl

Gazelle geeft je zin in fietsen!
Met de elektrische fietsen van Gazelle bij Fietstotaalzaak De Concurrent 
Nuenen. Vanaf nu kunt u bij Premium dealer De Concurrent Nuenen terecht 
voor de nieuwe elektrische fietsen van Gazelle. Van hippe lifestyle fiets tot 
ultiem veilige fiets, tot de meest verkochte elektrische fiets van 2013 in 
Nederland. Ervaar het zelf en kom gratis proefrijden op 15 juni (Van Gogh 
markt) tijdens de Gazelle Opstapdag. 

Wie kennis wil maken met de lichtge-
wicht elektrische fietsen van Gazelle, 
kan terecht bij Gazelle-specialist De 
Concurrent in Nuenen want op 15 
juni tussen 12.00 tot 17.00 uur staat er 
een promotieteam van Gazelle klaar 
om u op weg te helpen. Tijdens een 
proefrit kunt u het gemak en comfort 
van elektrisch fietsen zelf ontdekken. 
Kortom: voldoende redenen om even 
langs te komen. Met gemak elke dag 
10 kilometer naar het werk en terug? 
Of fluitend de heuvel op? Met een 
elektrische fiets van Gazelle trapt u 
elke afstand moeiteloos weg! De inno-
vatieve elektrische fietsen van Gazelle 
geven u precies het extra zetje dat u 
nodig hebt. 

Verschillende type elektrische fietsen
Om de fiets te vinden die bij u past, 
heeft u bij Gazelle de keuze uit ver-
schillende type elektrische fietsen 
met voorwielmotor of middenmotor. 
Met de elektrische fietsen met voor-
wielaandrijving kunt u zelf uw actie-

radius bepalen. U hebt hierbij de keu-
ze uit vier accu’s met elk een andere 
capaciteit. U kunt ook kiezen voor 
een fiets met een zeer krachtige mid-
denmotor. De modellen met een Im-
pulse middenmotor en de modellen 
met een Bosch middenmotor zijn net 
zo wendbaar als een gewone stads-
fiets, dankzij de lage plaatsing van de 
accu. Bovendien zijn de fietsen met 
een Impulse middenmotor uitge-
voerd met de innovatieve Shift Sensor 
technologie. Hierbij kun je schakelen 
terwijl je trapt! De Impulse EM is in 
2013 uitgeroepen tot testwinnaar van 
het tijdschrift ElektroRad. Deze fiets 
heeft een stabiele wegligging, dankzij 
het lage zwaartepunt. Ook de Bosch 
motoren worden goed beoordeeld, 
dankzij hun kracht en de duidelijke, 
makkelijk te bedienen display. Wilt u 
zelf ervaren wat een elektrische fiets 
van Gazelle zo bijzonder maakt? Kom 
dan op 15 juni bij Gazelle specialist 
De Concurrent Nuenen voor de Ga-
zelle Opstapdag!

Na het grote succes van vorig jaar, dit jaar de 2e editie van:

Wie heeft de Groenste Vingers 
van Brabant?
 
Tuinbeurs Bloem & Tuin houdt voor de tweede keer de verkiezing voor de 
Groenste Vingers van Brabant. De wedstrijd is een initiatief van tuinbeurs 
Bloem & Tuin, Eindhovens Dagblad, het gerenommeerde tuinmagazine 
Bloem & Plant en Intratuin Nuenen. Het verloop van de wedstrijd is te vol-
gen via Omroep Brabant en diverse media. 
Als meest toonaangevende en groot-
ste tuinevenement van Nederland, 
kan de organisatie jaarlijks aan tien-
duizenden bezoekers met trots een 
enorme bloemen- en tuinenpracht 
showen. Ook worden de nieuwste 
trends getoond en staan specialisti-
sche kwekers de bezoekers met raad 
en daad bij voor al hun tuinvragen. Al 
meer dan 1 miljoen mensen bezoch-
ten deze beurs! De 21e editie van 
Bloem & Tuin wordt gehouden van 
vrijdag 18 t/m zondag 27 juli 2014 op 
Landgoed Gulbergen in Nuenen. 
 
De organisatie van Bloem & Tuin is 
weer erg benieuwd wat bezoekers van 
het evenement thuis zelf voor bloe-
menpracht hebben samengesteld. 
“Reden om de wedstrijd wederom uit 
te schrijven”, vertelt organisator John 
Geven. “Een wedstrijd voor de Groen-
ste Vingers van Brabant! Tuinieren is 
de kunst van het kweken van planten 
en bloemen. Velen hebben er liefheb-
berij in. Niet alleen als ontspanning, 
maar zeker ook om te kunnen genie-
ten van het prachtige resultaat van alle 
tijd en moeite die je erin steekt. Dit is 
de ultieme manier om aan duizenden 
mensen het resultaat uw groene vin-
gers en tuinplezier te laten zien”, aldus 
Geven.
 
Twee categorieën
Iedereen met een tuin en liefhebbers 
van tuinieren, kunnen meedoen aan 
deze wedstrijd. Er zijn twee categorie-
en: tuinen kleiner dan 200 vierkante 
meter en tuinen groter dan 200 vier-

kante meter. Iedereen kan t/m 17 juni 
hun tuinfoto’s insturen via www.
groenstevingersvanbrabant.nl.
 
Jurering
Van 18 juni t/m 1 juli mag het grote 
publiek hun stem uitbrengen. Na het 
stemmen op alle inzendingen blijven 
in iedere categorie de 25 tuinen met 
de meeste stemmen over. Zij winnen 
sowieso allemaal toegangsbewijzen 

voor het 10-daagse tuinevenement. 
Na 1 juli wordt door de vakjury deze 
tuinen per categorie genomineerd en 
blijven er 3 per categorie in de race. 

Professionele fotoshoot
In elke categorie worden de drie tui-
nen met de meeste stemmen en na de 
jury beoordeling professioneel gefoto-
grafeerd. Deze foto’s krijgen een plek 
op de expositie tijdens Bloem & Tuin. 
Daar kunnen de bezoekers tot en met 
donderdag 24 juli stemmen. De win-
naars zullen vrijdag 25 juli op Bloem & 
Tuin bekend worden gemaakt tijdens 
een live uitzending van Omroep Bra-
bant vanaf het tuinevenement. 

Meedoen?
Meedoen kan door drie recente foto’s 
van uw tuin tussen 6 en 17 juni 2014 
up te loaden via de link www.groen-
stevingersvanbrabant.nl . Daar staan 
ook de wedstrijdvoorwaarden.

Rond de Linde
het enige weekblad 

dat geheel door 
Nuenense ondernemers 

wordt vervaardigd
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Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Maand juni
WSV-wandeling 

Woensdag 19.00 uur 
Zondag 09.00 uur 

Sportpark De Lissevoort

Vrijdag 13 juni 
20.00 uur Kienavond in het 

Dorpshuis, aan het Grotenhof, 
in Lieshout. 

t/m 14 juni 
Jaarlijkse donateursactie
Drumfanfare Jong Leven

Zaterdag 14 juni
11.00 tot 16.00 uur 

gratis schminken kinderen 
winkelcentrum Kernkwartier

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 countryband The Silo Drifters

Dorpsboerderij De Weverkeshof 

Maandag 16 juni
12.30 uur Het Nuenense Shantykoor 

Dwarsgetuigd  
op de weekmarkt voor Het Klooster

Maandag 16 juni
IVN plantenwandeling natuurgebied de 

Nieuwe Erven
Vertrek per fi ets om 19.00 uur vanaf 

Het Klooster

Donderdag 19 juni
20.30 uur Nuenen’s Swingtime 

Rob van Bavel
22.30 uur TV opnamen

Café Schafrath

Vrijdag 20 juni
Feestweekend DOEN! 

20.00 uur playback show 
Oude Toren in Nederwetten

Zaterdag 21 juni
09.45 uur doorkomst Handelse Processie 

Centrum Nuenen

Zaterdag 21 juni
Feestweekend DOEN! 10.30 uur jeugd-

10-kamp, 12.30 uur rikmiddag, 20.30 uur 
feestavond Oude Toren in Nederwetten

Zaterdag 21 juni
19.00 uur Disco voor mensen 
met verstandelijke beperking

Café René

Zaterdag 21 juni
19.30 uur “Pleinconcert”

Drumfanfare Jong Leven, De Gerwense 
Dorpsmuzikanten en het Gerwens Muziek-

korps, Heuvelplein Gerwen

Zaterdag 21 juni
21.11 uur Zomercarnaval 

Café De Stam, Gerwen

Zondag 22 juni
start van de vijfde etappe van 

Ster ZLM Toer
Centrum Gerwen

Zondag 22 juni
9.00-14.00 uur Kofferbak- en bolderkar-

verkoop Brassband De Vooruitgang 
Sporthal De Hongerman

Zondag 22 juni 
Feestweekend DOEN!  

10.00 uur ophalen teams 10kamp
aansluitend feestavond en prijsuitreiking

Oude Toren in Nederwetten

Zondag 22 juni
12.00 uur Sacramentsprocessie Priorij 

Sint Clemens 
centrum van Gerwen

Zondag 22 juni 
14.30–16.30 uur Ontmoet de Warme Beer

hartverwarmend concert Stichting 
Warme Beer 

Boordhuys, Boord 37 te Nuenen

Zondag 22 juni
15.30 uur doorkomst Handelse 

Processie 
Centrum Nuenen

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 14 juni  18.30 uur: gezinsvie-
ring, kinderkoor, voorgangers pastor J. 
Vossenaar, pastoraal werkers J. Dec-
kers en P. Peters.
Zondag 15 juni  09.30 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorgangers werk-
groepleden. 

Misintenties
Zaterdag 14  juni 18.30 uur: Marijn 
Zandboer; Nic Magis, Tonny van der 
Velden, Bob Tolsma.
Zondag 15  juni 09.30 uur: Noud en 
Marie van Rooij-van de Kam; Francis-
ca en Antoon van Moorsel; Mina 
Swaanen; Antoon Vereijken: Lotte van 
Rooij en Leo van Hevelingen; Jo Jege-
rings; Toon en Gon Habraken-Smul-
ders; Frans Habraken en Petra Habra-
ken; Gerrie van Zuijlen-Smits; 
overleden ouders Bressers- Heesak-
kers en familie; Jan Kanbier; Piet en 
Ilse Renders; Anneke Meulendijk-Bie-
mans.

Mededelingen
In onze parochie zijn getrouwd Cindy 
Smulders en Tim Messerschmidt. Wij 
wensen ze van harte proficiat en veel 
geluk.

In onze parochie zijn overleden Leny 
Elzenga-van der Graaf, De Stock-
bempt 66, Nol Wentholt, Molvense 
Erven 64 en Marc Blom, Wildeman 48 
in Eindhoven. Wij wensen de families 
en vrienden veel troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 15 juni 11.00 uur: Eerste Com-
munieviering, Mierlo's kinderkoor, 
voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Overleden ouders Marinus Maas en 
Gerarda Maas-Smits, Karel en Mien 
Schepers-v.d. Linden, Pastor Freek 
Groot, Lena en Sjef Saris, Nellie de 
Greef-van Ravestein (vanwege sterf-
dag),  Marietje van de Water (vanwege 
verjaardag). 

Mededelingen
De opbrengst van de sponsoractie 
voor zuster Bonnie bedraagt t/m 5 juni 
€ 617,90 (van Gerwen en Nederwetten 
samen). Deze actie denken we medio 
juni te beëindigen, dus u kunt nog 
meedoen. Bij voorbaat hartelijke dank.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 15 juni, De Regenboog 10.00 
uur. Voorganger ds. C. Mondt. De col-
lecte is voor Kerk in Actie, werelddia-
conaat. Er is kindernevendienst en de 
laatste jongerenviering voor de vakan-
tie. Het Open Huis is elke donderdag 
van 10.00-12.00 uur. U bent van harte 
welkom! Iedere dinsdag van 16.00-
17.30 uur is er gelegenheid de pastores 
van onze gemeente te spreken.
Vanaf 12.00 uur is de Pastorietuin 
opengesteld voor het publiek. Tuin en 
atelier van Vincent van Gogh zijn te 
bezichtigen. Gidsen van Vincentre ge-
ven een toelichting. Entree: € 1,- (lees 
ook elders in deze krant).

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 15 juni 09.30 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties 
Wilhelmus en Ardina Jacobs-Foede-
rer, Karel Foolen, René Raaijmakers, 
Gerrit Raaijmakers, Janus van Kuijk, 
Jan Kluijtmans

Eerste Communie in de Parochie 
Heilig Kruis
In Nuenen en Nederwetten hebben de 
jongens en meisjes die hun eerste 
Communie deden op 18 of 25 mei 
voor de eerste maal deelgenomen aan 
de Maaltijd van de Heer. Het waren 
feestelijke en mooie vieringen met 
veel inbreng van de communicanten. 
We danken allen die een bijdrage heb-
ben geleverd in de voorbereiding van 
de communicanten en tijdens de vie-
ringen zelf.  In Nuenen werd tijdens de 
Eerste Communievieringen een extra 
collecte gehouden voor Dorpsboerde-
rij Weverkeshof. Deze collecte heeft 
het mooie resultaat van € 777,50 be-
haald. Alle gevers hartelijk dank.

In Nuenen is er een ‘terugkomviering’ 
voor alle communicanten en hun ge-
zinsleden in een gezinsviering op za-
terdag 14 juni om 18.30 uur. We staan 
stil bij de betekenis van de eucharistie 
als de Maaltijd van de Heer, waartoe 
Jezus ons steeds weer uitnodigt. Ook 
zal er iemand van de Weverkeshof 
aanwezig zijn om de cadeaus en col-
lecte in ontvangst te nemen die de 
communicanten hebben verzameld. 
Het kinderkoor verzorgt de muzikale 

omlijsting. Je bent van harte welkom 
in de H.  Clemenskerk aan het Park.
In de Sint Clemenskerk van Gerwen 
vindt de eerste Communieviering 
plaats op zondag 15 juni om 11.00 uur. 
We wensen alle communicanten, hun 
ouders en gezinsleden en familie en 
vrienden  een mooie viering toe en een 
fijne feestdag.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

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

Donderdag 12 juni. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis onder het octaaf van 
Pinksteren. 
Vrijdag 13 juni. 07.15 uur H. Mis, 
Quatertempervrijdag na Pinksteren.  
Zaterdag 14 juni. 08.30 uur H. Mis, 
Quatertemperzaterdag na Pinksteren.   
Zondag 15 juni 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Drievuldigheidszondag. 
Bijeenkomst van de Eucharistische 
Kruistocht.  
Maandag 16 juni. Kloosterstilte. 
Dinsdag 17 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Gregorius Barbarigo, bisschop en be-
lijder.   
Woensdag 18 juni, 07.15 uur H. Mis, 
H. Ephrem van Syrië, belijder en kerk-
leraar; gedachtenis van H. Marcus en 
Marcellianus, martelaren.  

Sacramentsprocessie 
trekt feestelijk door 
Gerwen
Op zondag 22 juni is het in de katho-
lieke Kerk Sacramentsdag. In Ger-
wen trekt de aloude sacramentspro-
cessie door het dorp. Deze processie 
trekt uit onder de leuze ‘Feest van 
geloof’. De plechtige Latijnse Hoog-
mis begint om 10.30 uur. Om onge-
veer 12.00 uur begint de stoet met 
het Allerheiligste.

Het feest is nu bijna 800 jaar oud; be-
gonnen door de H. Juliana van Luik. 
Het centrale deel van de processie is 
de priester met monstrans met het Al-
lerheiligste onder een baldakijn. Ver-
der trekken er bruidjes mee die bloe-
men strooien; er zijn groepen die 
heiligenbeelden meedragen. Onder-
tussen bidden en zingen de meelopen-
de gelovigen. Er zijn twee rustaltaren, 
waar een moment van aanbidding is. 
De processie zal ongeveer twee uur 
duren. Om ca. 14.00 uur is de stoet 
weer terug in de middeleeuwse Cle-
menskerk. Na afloop van de kerkelijke 
plechtigheid is er een feest in de tuin 
van de priorij. Daar vieren de proces-
siegangers feest met koffie en taart. 

Paard met rose 
strik Gerwen

Waarom had het paard in Gerwen een 
rose strik om?

Wie jarig is, trakteert!
Door Nannie van den Eijnden

Op vrijdag 6 juni jl. vierde tapasbar Francisco aan de Berg zijn 1-jarig 
bestaan met een leuk feestje. Frank Vogels, de kok, is begonnen als traiteur, 
maar had al vanaf het begin de droom om een tapasbar te openen. Hij had 
een heerlijke taart gemaakt van 2 lagen cake, besprenkeld met de beroemde 
Spaanse likeur Cuarenta y Tres (43), een laagje ananasmousse, amandel-
schaafsel en hagelslag. René de Laat had voor de belettering en het logo op 
de taart gezorgd. Carmen, Frank’s moeder, hief na een hartelijke introduc-
tie het glas kinderchampagne. 
Jeugdburgemeester Pim Rombouts en 
jeugdwethouder Roxy Putman waren 
er getuige van hoe Frank een bedrag 
van € 330,00 overmaakte aan de Stich-
ting Leergeld. Truus Houtepen lichtte 
als voorzitter toe, dat Pim en Roxy 
symbool staan voor dat waar de stich-

ting voor staat: alle kinderen mogen 
meedoen! De jeugdige bestuurders 
namen als ambassadeurs van de Stich-
ting Leergeld de oorkonde in ont-
vangst. 
Het bedrag is bij elkaar gespaard door 
alle gasten van Francisco een kleine 
bijdrage voor een karaf water te vra-
gen. Brabant Water heeft de karaffen 
aangereikt. 

Stichting Leergeld haalt sponsorgeld 
op en betaalt daarvan schoolse en bui-
tenschoolse activiteiten voor kinderen 
tussen 4 en 18 jaar, als de ouders deze 
niet kunnen betalen. Bijvoorbeeld een 
fiets, een computer, een schoolreisje, 
zwemles tot diploma A, sportclub, 
scouting, jeugd IVN, of muziek- en te-
kenles. Ook een speeltuinkaart of de 
kindervakantieweek zijn mogelijk.Nu 
is het besteedbare bedrag per kind        
€ 200,00. De stichting wil dit graag 
verhogen naar € 250,00. Oud-maat-
schappelijk werkers en oud-docenten 
toetsen in een huisbezoek of een aan-
vraag wordt goedgekeurd. De stich-
ting betaalt rechtstreeks aan de scho-
len, instituten en clubs. Op www.
leergeldnuenen.nl staat meer infor-
matie over dit goede doel.

De vader van de 29-jarige Frank, Paul 
Vogels, maakte foto’s van de receptie. 
Hij vertelde dat de Spaanse familie uit 
Sevilla het hier heel goed naar hun zin 
heeft. Paul is docent op het Aloysius 
College Eindhoven. Aloysius was de 
patroonheilige, die de studerende 
jeugd beschermde. En zo zijn Francis-
co en Stichting Leergeld nauw met el-
kaar verbonden in het helpen en be-
schermen van de jeugd. 
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Voetbal Zwemmen
4e promotie in evenveel seizoenen

RKSV Nuenen VR1 naar hoofdklasse
Na de eerdere winst van de KNVB beker in Rijen tegen Bavel VR1 (2-1) werd op 
29 mei en 1 juni de finale van de nacompetitie om promotie naar de hoofd-
klasse gespeeld. Nuenen VR1 schakelde daarvoor in de halve finale hoofdklas-
ser SSS’18 uit. Someren VR1 was de baas over Maarssen VR1 na strafschoppen. 

Op Hemelvaartsdag werd er eerst in 
Someren gespeeld. In een spannende 
wedstrijd met veel publiek en een op 
en neer golvend spel kwam Someren 
in de 24e minuut op voorsprong via 
Swaen Reijnders. Nuenen kwam via 
een prachtige treffer van Ellen van der 
Hulst terug. Rust 1-1. De Nuenense 
dames trokken in de 2e helft feller van 
leer en dat resulteerde in een 1-2 voor-
sprong via Lot Jochems. Dezelfde 
speelster had ook de 1-3 op de voet 
maar Lindsey Stultiëns van Someren 
hield nu haar doel schoon. In plaats 
daarvan kreeg Someren nog 2 goede 
mogelijkheden waarvan er 1 verzil-
verd werd in blessuretijd door op-
nieuw Swaen Reijnders. “Zonde” 
sprak coach John van der Maat na af-
loop. Op de vraag of de hoofdklasse 
haalbaar is reageert hij duidelijk “Na-
tuurlijk is dit een goede uitgangsposi-
tie. Daar moeten we tevreden mee zijn 
al hadden we hier ook met een over-
winning weg kunnen gaan. Dat weten 
de meiden ook en daarom werd er ook 
fel gereageerd op elkaar na de wed-
strijd over dat late doelpunt tegen”. Of 
dat normaal is zegt Van der Maat “Ze 
mogen elkaar best eens de waarheid 
zeggen. We spelen op een hoog ni-
veau. Alle speelsters gaan voor het 
maximale resultaat. Emotie zit er dan 
bij. Ze moeten alleen nu nog leren dat 
binnenskamers te doen.” De ontkno-
ping volgde op zondag 1 juni. Thuis 
tegen Someren werd het voor 300 toe-
schouwers op een prachtige dag kwa-
litatief geen geweldige wedstrijd maar 
wel 1 die bol stond van de spanning. 
“De spanning overheerste aan beide 
kanten”. Jammer voor een dergelijke 
wedstrijd?“ Aan de ene kant wel om-
dat het toch promotie kan zijn voor 
het damesvoetbal in zijn algemeen-
heid maar aan de andere kant ging het 
echt maar om 1 ding en dat was het 
resultaat. Hoe maakt dan niet uit”. 
Dat resultaat kwam er. Nuenen VR1 
kwam na 60 minuten op een 1-0 voor-

Badminton

sprong via Shauny Regli. Even leek het 
erop dat Nuenen het zou gaan beslis-
sen maar het doelpunt viel toch aan de 
andere kant. Maar dat was geen speel-
ster van Someren, toch?“ Helaas niet. 
Maar waar het om gaat is dat speel-
sters na een fout er snel overheen 
stappen, wie er ook een fout maakt. 
Dat eigen doelpunt hebben ze als team 
goed en snel verwerkt”. Uiteindelijk 
bleef de eindstand, na 90 minuten en 2 
x 15 minuten verlengen (uitdoelpun-
ten tellen niet dubbel) 1-1 en moesten 
strafschoppen de beslissing brengen. 
Dat deed Nuenen veel beter, mede 
door Britt Boerema die geen doelpunt 
incasseerde in deze strafschopreeks: 
1-0 Marijke Verheijen, Someren mist, 
2-0 Eefje van Stiphout, Someren mist, 
3-0 keepster Britt Boerema en tenslot-
te miste Someren opnieuw waarmee 
Britt Boerema de hoofdrol dus opeis-
te. Hoofdklasse was een feit. De speel-
sters vlogen elkaar in de armen. Ontla-
ding, vreugde en emotie, het kwam 
allemaal bij elkaar. “Wat een seizoen” 
riep leider Jeroen Zeegers “Dit is een 
team prestatie van formaat. Om hier 
deel van uit te mogen maken is prach-
tig”. Van der Maat: “Gestart om niet te 
degraderen en dan dit. In het begin 
van het seizoen was het wat lastig. Het 
team moest wennen aan het hogere 
tempo en handelingssnelheid. Daar-
naast werd er fysiek ook meer ge-
vraagd. Tenslotte hebben we ook nog 
enkele nieuwe speelsters verwelkomd. 
De start was met 1 winstpartij, 2 gelij-
ke en 2 verliespartijen niet geweldig al 
was het voetbal niet slecht en had er 
meer ingezeten. Vanaf wedstrijd 6 wa-
ren we niet meer te stoppen en won-
nen we alles. Helaas liet kampioen 
Woezik te weinig liggen en hadden we 
pech met het faillissement van VV 
Glanerbrug. Wij wonnen van ze en 
Woezik verloor daar. Maar ja, dan ben 
je de punten kwijt. Dat is de regel en is 
dus terecht” En dan dus nacompetitie. 
“Ik had wel hoop op een goede afloop 

LONU Van Goghloop

Respect voor de lopers
De organisatie van de LONU Van Goghloop kan alleen maar respect opbren-
gen voor de vele lopers die op zaterdagavond 7 juni de tropische hitte trot-
seerden en aan de start van de Van Goghloop verschenen.
Rond vier uur gaf de thermometer 
bijna 32 graden aan maar toch ston-
den om 18.00 uur zo’n 385 Nuenense 
scholieren klaar voor de start van hun 
afstand.
Bij het startschot van de halve mara-
thon om 19.30 uur vertrokken 804 lo-
pers. Dat bij deze temperaturen geen 
records zouden sneuvelen was duide-
lijk. Toch wisten de lopers er voor het 
massaal toegestroomde publiek een 
wedstrijd van te maken. Onderweg 
werden ze afgekoeld door diverse 
tuinsproeiers van aan het parcours 
wonende belangstellenden en met be-
kers water en natte sponzen om het 
lopen te veraangenamen.
De uiteindelijke winnaar van de halve 

marathon bij de heren werd Kevin 
Sleegers in een tijd van 1.24.37. Daar-
mee bleef hij Vincent Anker (1.25.01) 
en Leon van Poelwijk (1.25.48) nipt 
voor. Bij de dames werd Nicole van 
Gerwen (1.41.38) eerste, gevolgd door 
de Belgische Anja de Laat (1.44.40) en 
Kirsten Marinussen (1.47.19).
De tien kilometer heren werd gewon-
nen door Timothy Karanu (33.09), ge-
volgd door Pieter van Beekveld (33.33) 
en Jos Elfring (34.01). Bij de dames 
was An Bennema niet voor niets uit 
Groningen gekomen. Zij werd eerste 
in een tijd van 43.33. De Nuenense Pe-
trine Smeulders werd tweede (49.44) 
en Natalie Fokina uit Breugel eindigde 
op de derde plek met 50.04.

Geslaagde Ladies Day 
3 Juni vond de Ladies Day op Tennisvereniging De Lissevoort plaats. Net als vo-
rig jaar was het een enorm gezellige en zonnige dag met 64 deelnemende dames. 
Er werd in verschillende samenstellingen volop getennist. Mede dankzij de 
sponsoring van een aantal bedrijven uit de omgeving werden de dames echt in 
de watten gelegd. Zo begon de dag met een warming-up verzorgd door personal 
trainer Jordi Huijnen van Revolution Personal Trainers. Bakkertje Bol uit Eind-
hoven bood heerlijke muffins aan voor bij de koffie. ’t Bloemateljee van Monique 
Gevers verzorgde belangeloos de aankleding van de tafels met bloemen. Ten-
slotte heeft Black & Colors uit Helmond al het drukwerk waaronder de posters 
en wedstrijdschema’s gesponsord. In de loop van de ochtend kwam er een aantal 
kraampjes waar de dames tussen de wedstrijden door konden shoppen. De goed 
verzorgde 3 gangen lunch maakte de dag compleet. Rond half 3 vond de prijsuit-
reiking plaats en daarna werd er nog lekker nageborreld. Kortom, een groot suc-
ces en een goed visitekaartje voor De Lissevoort.

Z&PV Nuenen Nederlands 
Kampioen Club
Tijdens de eerste Nederlandse Kampioenschappen Club in Eindhoven heb-
ben de zwemmers van Z&PV Nuenen de titel in de A-klasse gegrepen. Met 
38132 punten werd de nummer 2 op ZPC Woerden op enorme afstand gezet 
en dus ging de bokaal mee naar Nuenen.

Het kampioensteam van Z&PV Nuenen op de NK Club.

De NK Club werd dit jaar voor het 
eerst georganiseerd. Op dit kampioen-
schap krijgen alle gezwommen tijden 
een aantal punten gerelateerd aan het 
wereldrecord op die afstand. Door de 
punten vervolgens op te tellen kon er 
een klassement opgemaakt worden.
Daarnaast werd er gestreden om de 
Nederlandse titels op de 4x100m vrije-
slag, 4x100m wisselslag en 4x200m 
vrijeslag estafettes bij de senioren. Ook 
daarop liet het team van Z&PV Nue-
nen zien met de top van Nederland 
mee te kunnen, getuige de 7 medailles 
die mee naar huis werden genomen. 
Bij de dames was er 2x zilver en 1x 
brons voor teams bestaande uit Femke 
Hendrikx, Silke Voets, Samantha Kar-
dol, Anne Gibbels, Susan Teijken, 
Maayke Voets en Jessica Manders, ter-
wijl er bij de heren 3x zilver en 1x 

brons werd gehaald (op de 4x100m 
vrijeslag zowel zilver als brons), door 
teams bestaande uit Joeri Phaff, Wou-
ter Sijmons, Ruud van Heerbeek, Sven 
Kardol, Tobias Geurts, Martin de 
Wildt, Frans Slaats en Joris Willems. 
Individueel succes was er vooral voor 
Robin Goossens en Femke Hendrikx. 
Robin wist bij haar allerlaatste kans op 
de 200m schoolslag de limiet voor de 
Nederlandse Junioren en Jeugd Kam-
pioenschappen over 2 weken in Am-
sterdam veilig te stellen. Voor Femke 
was er prijs op de achtervolgingsrace. 
Op dit speciale nummer starten de 
zwemmers in omgekeerde volgorde 
van snelheid. Femke wist, als eerste ge-
start op de 100m schoolslag, alle con-
currenten van haar af te houden en 
verdiende daarmee een mooie prijs 
van KNZB sponsor ARENA.

Bert Manders dubbelkampioen bij BC Lieshout 
Na een spannend toernooi mag Bert Manders zich Clubkampioen Dubbel 2014 noemen bij de senioren van Bad-
minton Club Lieshout. Bert volgt Richard Essers op, die vorig jaar de titel won en deze keer niet op de topposities 
eindigde. Hiermee eindigde Bert deze keer nét voor Ruud van Vijfeijken, die tweede werd. Op de onlangs gehouden 
Clubkampioenschappen Single 2014 was de volgorde nog omgekeerd.

Dubbelkampioenschappen 2014
Ook de senioren hebben dit jaar een 
dubbelkampioenschap afgewerkt. Net 
als de afgelopen jaren spelen de senio-
ren dan niet in vaste koppels. Alle 
wedstrijden worden individueel afge-
werkt, samen met een steeds wisse-
lende partner. Zodoende speelt een 
speler steeds voor zichzelf, maar moet 
hij wel steeds samenspelen met een 
ander. Ook dit jaar zorgde deze toer-
nooivorm weer voor spannende wed-
strijden én bijzondere koppels. Zo wa-
ren bijvoorbeeld de partijen van 
Richard Essers en Laurence Roijackers 
tegen Theo de Jong en Jeroen van der 
Heiden erg spannend en wonnen 
Theo en Jeroen in de heenwedstrijd en 
Laurence en Theo in de terugwed-
strijd. Ook de wedstrijden tussen Bert 
Manders met Niels Dirven en aan de 
andere kant Ruud van Vijfeijken met 
Jeroen van der Heiden waren span-
nend en zeer gelijkopgaand. Opval-
lend was uiteindelijk wel dat er geen 
enkele partij verlengd hoefde te wor-
den. Alle partijen waren bij de 21 pun-
ten, met twee punten verschil beslist. 
Opvallend was ook dat de uiteindelij-
ke winnaar Bert Manders meerdere 
keren heeft verloren, onder andere 

van de nummer twee Ruud van Vijfeij-
ken. Toch eindigde Bert deze keer bo-
ven Ruud omdat zijn prestatie als ge-
heel beter was. De volledige uitslag: 

Bert Manders, Ruud van Vijfeijken, 
Theo de Jong, Richard Essers, Laurence 
Roijackers, Jeroen van der Heiden, 
Niels Dirven en Tim van Bommel.

Bert Manders.

in de nacompetitie omdat we in soort-
gelijke omstandigheden in de afgelo-
pen seizoenen nooit verstek hebben 
laten gaan. Deze laatste wedstrijden 
waren misschien qua voetbal niet fraai 
maar ik vind wel dat het verdiend is. 
2e in de competitie, de KNVB beker 
winnen en dus ook promotie naar de 
hoofdklasse. Een geheim? Nee hoor, 
een sterke begeleidingsgroep gekop-
peld aan een hecht collectief speel-
sters met individuele klasse”. Je be-
doelt dan de elf? “Je bereikt nooit 
succes met elf. Er zijn speelsters bij die 
de laatste paar wedstrijden niet of 
nauwelijks gevoetbald hebben maar 
die door het seizoen heen wel vele 
wedstrijden hebben gespeeld en dus 
ook een grote bijdrage hebben in dit 
succes. Je spreekt van een team, niet 
van de elf”.
En nu volgend seizoen? “We starten 
voor het eerst met 3 seniorenteams. 
Aansluiting naar boven toe is belang-
rijk. Nuenen VR1 start dus gewoon 
weer om niet te degraderen. Het is te 
hopen dat VR2 nu de stap hogerop 
kan maken“. Laatste vraag: Hoe is het 
met teammanager Frits Hallink? “Frits 
zit dit jaar voor het eerst bij de dames 
en heeft uitstekend werk verricht. 
Maar ik begrijp wat je bedoelt. Frits is 
tegen Someren in een paar uren tijd 
een jaar ouder geworden. Hij heeft het 
dan niet meer en gaat bij de dug out 
weg. Doet hij vaker. Iedereen weet dan 
hoe laat het is. Na de wedstrijd is hij er 
dan als de kippen weer bij: “Laat Frits-
ke het maar regelen”. Prachtig.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Park 30    Nuenen    T. 040 2836436    www.oogwereld.nl

PEZZAZ MENU
Bonbon van zalm 

zoetzuur van komkommer en crème van wasabi
of

Serrano ham met gegrilde groentes 
frisse salade en paprika crème 

 *****
Heldere runderbouillon

rijk gevuld met groentes en soepvlees 
of

Romige venkelsoep
met Hollandse garnalen en bieslook room

(vegetarisch te bestellen zonder garnalen)

*****
Gebakken scholfi let

met venkel, romige soja saus, krokante prei en kerrieolie
of

Runder diamanthaas
sjalotten puree, haricot verts met pancetta en rozevalaardappels 

 of
Tortelli con mozzarella di bufala campana

met tomaat en basilicum,  knofl ookschuim en rucola  
*****

Soep van rood fruit 
 vanille hangop en krokante amandelen

of
Citroentaart met bastogne 
 merengue, vanille roomijs

 3 gangen € 24,50  /  4 gangen € 29,00

Iets te vieren of gewoon een avond gezellig uit eten?
Dat kan bij Pezzaz. 

Ongedwongen, heerlijk en eerlijk!
Bij mooi weer, ook dineren op het terras!

www.restaurantpezzaz.nl
WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN

EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S
Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

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

Vrijdagavond op afspraak

Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl
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