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

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

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

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Laco Toer 
Spieren 
voor Spieren 
ook in Nuenen

Housewarming 
party PVGE 
goed bezocht

3 Koninklijke 
onder-
scheidingen, 
5 jubilarissen

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
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praxis nuenen
Duivendijk 1b | 5672 AD Nuenen | Tel. 040 - 290 7070

nuenen

Door het oog van Vincent
Het was een goede greep van het projectteam ‘Pastorieboek’ om tijdens de 
VanGoghmèrt de tuin van de pastorie aan de Berg voor het publiek open te 
stellen. Er bleek een overweldigende belangstelling te bestaan, niet alleen 
voor de tuin, maar ook voor Vincents atelier, de z.g ‘mangelkamer’.

Foto: 
Carel Haisma

In de tuin waren enkele echt lijkende 
werken van Vincent van Gogh opge-
steld, die hij op deze plek van de tuin 
heeft gemaakt. Men kon ter plekke er-
varen wat Vincent gezien moet heb-
ben! Het ging om drie werken: tuin in 
de winter met zicht op de oude toren, 
de vijver achterin (het z.g. ijsvogeltje) 
en een pentekening van de achterge-
vel. Ook stond er een ‘perspectief-
raam’ opgesteld, een hulpmiddel dat 
ook Vincent gebruikte om het juiste 
perspectief te kunnen schilderen.

De bezoekers konden gewoon rond-
wandelen, maar ook uitleg krijgen 

door enkele gidsen van Vincentre. Er 
was een aangenaam terras, waar men 
een consumptie kreeg aangeboden en 
het voormalige atelier was herschapen 
in een ‘echt’ schildersatelier. De oude 
pomp uit de keuken, nog gebruikt 
door moeder Van Gogh, bracht de be-
zoekers terug in de tijd van Vincent. In 
het Koetshuis was een doorlopende 
mediavoorstelling waarin het inter-
view met de schrijvers van het boek. 
Aan de Berg was een gezellige kraam 
ingericht om het publiek te wijzen op 
de openstelling. Ook het kleurrijke 
boek ter gelegenheid van 250 jaar pas-
torie vond gretig aftrek. 

Zomercarnaval 
Gerwen
Zaterdag 21 juni wordt in café De 
Stam in Gerwen om 21.11 uur de 
eerste zomerprins(es) bekend ge-
maakt. Vele namen doen al de ron-
de door het dorp en zelfs de 
grootste jager ‘Santi’ is er nog niet 
uit. Hieronder alle oude en nieuwe 
(7 t/m 10) aanwijzingen:

1. Hij/zij is zeer poëtisch
2. Hij/zij houdt van de zomer
3. Hij/zij komt uit Cidade grande
4. Hij/zij houdt van uitdagingen
5. Hij/zij doet graag vrijwilligerswerk
6. Hij/zij kan alles met haren
7. Hij/zij kleurt graag
8. Hij/zij entertaint graag
9. Hij/zij heeft een kind
10. Hij/zij komt graag in De Stam

Zaterdag 21 juni vanaf 20.00 uur, 
café De Stam in Gerwen, tevens 
ludieke sponsoravond voor de 
Kindervakantieweek Gerwen.

Dankzij het prachtige weer zijn er bij-
na 1000 bezoekers in de tuin geweest. 
De zon, de terrasjes en de prachtige 
ambiance van de tuin zorgden voor 
een geslaagde dag. Met dank aan het 
domineesgezin voor de verleende 
gastvrijheid.

Voor meer foto’s en informatie over 
deze dag verwijzen we naar onze web-
site: www.pastorieboek.nl

Lindehof beste restaurant van 
Brabant in Heerlijk10daagse
Met maar liefst een gemiddelde van 9,08 is De Lindehof op de eerste plek 
geëindigd van de beste restaurants van Noord-Brabant. De tweede plek is 
behaald door de Raymeart en Avant Garde sluit de top 3. In de landelijke 
top 10 heeft De Lindehof de vierde plek weten te bemachtigen.

Dineren of lunchen bij de winnaars
Als je geïnteresseerd bent om tegen een zacht prijsje bij een van de winaars te gaan 
lunchen of dineren wordt die kans aangeboden van 27 juni t/m 6 juli. Vanaf maan-
dag 16 juni kan er gereserveerd worden via www.heerlijk10daagse.nl. Aangezien 
alleen de winnaars mee doen, is het aanbod beperkt en naar verwachting zal de 
interesse groot zijn. Tijdens de HEER-
LIJK10Daagse winnaars editie is een 
3-gangen lunch slechts € 20,-* en een 
3-gangen diner maar € 25,-.*Restau-
rants in het bezit van Michelinster(ren) 
rekenen € 10,- toeslag per ster.

De landelijke top 10
1. Ivory   9,25
2. ’t Havenmantsje 9,24
3. Op de hej   9,12
4. De Lindehof*   9,08
5. ’t Kalkoentje   9,07
6. Perceel*  9,06
7. De Fuik   9,06
8. Van der Dussen 9,06
9. FG Francois Geurds** 9,05
10. Paerdeburgh  9,04
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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.

19 juni 2014Rond de Linde  Nr.  25

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 22 juni t/m 28 juni 2014 wordt gecollecteerd door 
vereniging ANGO, Algemene Ned. Gehandicapten Organisatie.

VERKEER
Processie Valkenswaard-Handel op 21 en 22 juni 
In het weekend van 21 en 22 juni vindt de jaarlijkse processie Valkens-
waard-Handel en vice versa plaats. Deze processie trekt door Nuenen 
en rust een half uurtje uit in het park. De verwachte aankomst op 
zaterdagochtend is rond 09.00 uur. Op de terugweg wordt het gezel-
schap zondagmiddag verwacht rond 15.15 uur.

Nuenen Culinair in het weekend van 27-28-29 juni
In verband met de opbouw en afbouw van dit evenement wordt een 
gedeelte van het park afgesloten voor doorgaand verkeer op donder-
dag 26 juni van 18.00 uur tot 27 juni 15.00 uur én op maandag 30 
juni van 07.00 uur tot 16.00 uur.
Het betreft het gedeelte vanaf de kiosk tot aan de Kerkstraat. Tijdens 
bovengenoemde afsluiting is het verboden om te parkeren in de straat 
en in de parkeervakken. Vanaf dinsdag 24 juni 12.00 uur is er een par-
keerverbod van kracht voor de parkeerstrook en parkeervakken aan 
de lange zijde van het Park (vanaf hoek Vincent van Goghstraat tot 
aan de kerk). De parkeerverboden worden door middel van tekstbor-
den aangegeven.

MILIEUSTRAAT NUENEN
Al enkele jaren kunt u alleen nog maar met de pin betalen bij de mili-
eustraat. Als bewijs van betaling ontvangt u uw pin-bon. Vanaf 1 juli 
2014 ontvangt u geen (gekleurd) bonnetje meer. 

RAADSVERGADERING 26 JUNI 
De raad houdt een openbare vergadering op 26 juni 2014 vanaf 19.30 
uur in het Klooster. 
Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl en liggen 
ter inzage in het gemeentehuis.

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 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:
•	 12	juni	2014	 Hopveld	4,	5671	DE	–	uitbreiden	van	de	woning	
   (BOUWEN);
•	 11	juni	2014	 Broekdijk	24,	5674	MN	–	het	wijzigen	van	de	
   inrichting 
   (MILIEU en GEBIEDSBESCHERMING).
•	 12	juni	2014	 Lobroec	16,	5673	BA	–	wijzigen	van	de	entree	
   (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.

MEDEDELING OMTRENT INTREKKING 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben op verzoek van de aanvrager de 
volgende verleende omgevingsvergunning ingetrokken op:
•	 11	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.

De ingetrokken vergunning ligt vanaf vandaag ter inzage bij de recep-
tie van het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen 
desbetreffende besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 
de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
College van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen. Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, 
vragen wij u hiervoor een afspraak te maken bij de receptie. Dit kan 
via ons klantcontactcentrum dat bereikbaar is via telefoonnummer 
(040) 2631 631. Heeft u bij het inzien een van onze medewerkers no-
dig, dan kunt u een afspraak voor ‘omgevingsvergunning inzien’ maken 
via www.nuenen.nl of eventueel telefonisch contact opnemen met 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 11	juni	2014	 Beekstraat	28A,	5671	CT	–	aanpassen	van	de	
   dakconstructie van 4 dakkapellen (BOUWEN).

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

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

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	de	bewoners	van	de	Andoornstraat	is	vergunning	en	onthef-

fing verleend voor het organiseren van een straatbarbecue op 
zaterdag 23 augustus 2014 in de Andoornstraat ter hoogte van 
de huisnummers 1 tot en met 15 (verzenddatum 12 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.

Nuenen Culinair
Het Park in Nuenen staat van vrijdag 27 t/m zondag 29 juni geheel in het 
teken van de vierde editie van Nuenen Culinair. Kom proeven en genieten 
en laat u verrassen door culinaire smaakbelevingen bij de restaurants uit 
Nuenen en omgeving.

Culinaire Business Borrel
De vrijdag gaat om 16.00 uur van start 
met de goed bezochte Culinaire Busi-
ness Borrel, in nauwe samenwerking 
met OCN (Ondernemers Contact 

Nuenen). Dé plek om (zakelijke) con-
tacten te leggen en te onderhouden 
onder het genot van hapjes en dran-
ken. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid 
om na de besloten business borrel te 

genieten van het business diner. Kijk 
voor alle zakelijke mogelijkheden op 
de website. Op vrijdag is Nuenen Culi-
nair vanaf 19.00 uur toegankelijk voor 
het overige publiek en de avond wordt 
muzikaal ondersteund door het trio 
Punt & L.

Sponsoren en partners
Alleen met sponsoren en partners is 
het mogelijk om Nuenen Culinair voor 
u te organiseren. Met trots verwelko-
men wij dan ook hoofdsponsor Veld-
sink Adviesgroep. Op culinair gebied 
doet Nuenen Culinair haar naam eer 
aan door het grote aantal écht lokale 
deelnemers: De Bengel, Restaurant 
Olijf, De Keuken van Francisco, De wa-
termolen van Opwetten, Puff Inn 
Lounge, van Reusel Partyservice & Ca-
tering en Het Klooster. Naast deze Nue-
nense ondernemers zijn ook present: 
Restaurant Sense (Den Bosch, Michelin 
ster!), Delicious at Home, Aan Tafel 
met van Aldenhoven, Indonesia (uit 
Eindhoven) en Prikkelz (uit Eersel). 

Aan iedereen wordt gedacht
Ook de kleine bezoekers zullen zich 
prima vermaken! De zaterdag start dit 
jaar al om 12.00 uur en staat geheel in 
het teken van de ‘Jumbo Familiedag’ 
met spectaculaire optredens en 70 m2 

kindervermaak. Voor de allerkleinsten 
is er begeleiding van het Jumbo Pro-
motieteam aanwezig. Nieuw dit jaar is 
dat alle deelnemers tijdens de Jumbo 
Familiedag een speciaal kinderge-
rechtje op de menukaart hebben 
staan. Kaarten zijn verkrijgbaar via de 
Jumbo Ton Grimberg in Nuenen. Bij 
besteding van € 25,- aan boodschap-
pen krijgen klanten 1 entreekaart 
waarmee een volwassene en een kind 
op zaterdag tot 16.00 uur gratis toe-
gang krijgen tot de Jumbo Familiedag. 
Ook op zondag start het programma 
om 12.00 uur en worden de kleintjes 
getrakteerd op een smakelijk kinder-
programma.

Praktisch
Dit jaar is het bij veel restaurants moge-
lijk om met PIN te betalen. Het laatste 
nieuws is te volgen via de website www.
nuenenculinair.nl en op de Facebook 
pagina en via Twitter. Bezoekers beta-
len, buiten de Culinaire Business Borrel 
om, een dagelijkse entree van € 10,- per 
persoon en ontvangen daar entree en 6 
Vincentjes voor. Het 'Vincentje' is het 
betaalmiddel van Nuenen Culinair en 
representeert een waarde van € 1,-. 
Kinderen tot 12 jaar hebben, onder be-
geleiding van een volwassene, gratis 
toegang tot het terrein. 

Plantenwandeling 
kasteelpark 
Eckartdal
Op maandag 23 juni verzorgt het IVN 
Nuenen een wandeling in kasteelpark 
Eckartdal, een park met oude bomen 
en het broekbos de Broekspijpen, waar 
de Dommel en de kleine dommel sa-
menvloeien. Vertrek om 19.00 uur per 
fiets vanaf Het Klooster, Park 1, Nue-
nen. Start van de wandeling iets later 
vanaf de hoofdingang aan de Nue-
nenseweg in Eindhoven. Waterbesten-
dige schoenen worden aanbevolen. 
Deelname is gratis. 
Meer informatie: tel. 040- 2421423.



  

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

Voor ideeën en recepten:www.tebak.keurslager.nl

 

SPECIAALZAAK
IN AARDAPPELEN

GROENTE EN FRUIT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

WEEKENDRECLAME: 20 & 21 JUNI: 

Hollandse broccoli... 1/2 kilo 0,69
Champignons ................per bakje 0,69
Aardappel schijfjes . 1/2 kilo 0,89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Maandag 23 juni:

Koolrabi ................................... 2 stuks 1,35
Dinsdag 24 juni:

Spitskool panklaar .................. 1/2 kilo 0,89
Woensdag 25 juni:

Chinese kool panklaar ...... 1/2 kilo 0,89
Donderdag 26 juni:

Worteltjes panklaar ............... 1/2 kilo 0,89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 20 t/m 26  juni:

Nectarine ............................... 8 stuks 1,99
Minneola ................................  5 stuks 1,99
Bleek kaas salade 250 gram 1,59
Perssinaasappels .... 12 stuks 1,99

Voor de beste kwaliteit!!!
 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Volgt u ons al
 op facebook?

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

Gepaneerde Schnitzels
“Diverse soorten”
4 stuks ...........................................5,95
Kippiggeit
“Kippenvlees met geiten-
kaas-amandel en honing”
100 gram .......................................1,80
100 gr. Gebraden Gehakt +
100 gr. Snijworst, samen 2,00
Biefstuk Spiezen
100 gram .......................................1,95
Gevulde Paprika
100 gram .......................................1,15

Bijna al onze broodjes 
gaan warm de deur uit!!!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

Acties geldig van 16 t/m 21 juni 2014

Speltbrood natuur
 
  nu  € 1,95
_____________________________________________________

Kaasstengels 
2 stuks voor  € 1,00

_____________________________________________________

Abrikozentaartje
nu € 4,50

_____________________________________________________

4 Ovenverse 
Kersenflappen voor € 3,95
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

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

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie
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praxis nuenen
Duivendijk 1b | 5672 AD Nuenen | Tel . 040 - 290 7070

nuenen



JENL
administratie.nl 

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

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

Auto Service Verbroekken

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

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

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.

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

makelaarsThuis in uw regio

Berg 2 - 4     -     Nuenen     -     040-2833708     -     info@nuenen.santvoort.nl
www.vansantvoort.nl 

Nuenen, Heuvel 7

Op een royaal perceel gelegen zeer karakteristiek vrijstaand woon-
huis met een royale vrijstaande garage. Deze charmante woning is 
gelegen in de dorpskern van Gerwen en biedt talrijke mogelijkheden 
voor de hobbyist en/of klusser.

bieden vanaf: € 274.000,-- k.k.

Inhoud
± 375 m³

Perceel
880 m²

Bouwjaar
1935

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Vakantiebezorgers
voor Rond de Linde

voor de maanden juli en augustus
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 06 - 48 69 89 19.

LEUKE BIJVERDIENSTE

Openingstijden:
Dinsdag t/m Zaterdag: 12.00 uur – 22.00 uur

Zondag: 14.00 uur – 22.00 uur
Maandag: gesloten 

(geopend voor grote groepen met reservering)
De keuken is geopend tot 21.00 uur

Beleeff

Parkstraat 2b, 5671 GG Nuenen 
Tel. 040 - 787 00 41 • www.puff-inn.nl

Nieuwe menukaart
met zowel bekende als 

nieuwe gerechten:
 fingerfood, picknick, 

(tea)cocktails en high tea

Juni actie
Vijf soorten fingerfood 

met sangria
€ 12,50

lunch • high tea • dinner

lunch • high tea • dinner

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

Gezocht: 

Zelfstandig werkend kok, full time!
 
Als zelfstandig werkend kok ben je in staat een keuken 
te runnen. Je bent enthousiast en gedreven?! Je vindt 
het leuk om met een team samen te werken in een 
nieuw restaurant....?
Dan is dit iets voor jou!  
 
Heb je interesse dan kun je bellen naar: 06-54230510 
of je sollicitatie brief met CV sturen naar:
D’n kleine dommel. Collseweg 47a, 5674 TR Nuenen.

Tot Snel!!!

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

Voor al uw drukwerk
 • Zakelijk drukwerk
  - briefpapier
  - vervolgvellen
  - zakenkaartjes
  - enveloppen
 • Foliedruk
 • Flyers / Brochures
 • (XL) Posters
 • Kranten / Folders
 • Stickers / Etiketten
 • Familiedrukwerk
 • Ontwerpen
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Dit is het zesde artikel van de artikelenreeks over de 
veranderingen in de zorg en de rol van de gemeenten. 
De gemeente Nuenen wil graag dat iedereen begrijpt 
wat er gaat gebeuren met de nieuwe zorgtaken. Daar-
om vindt u elke twee weken een artikel in deze krant, 
waarin verschillende onderwerpen vanuit verschil-
lende invalshoeken besproken worden.

Van zorgen voor naar zorgen dat
In het transformatieproces is taal cruciaal. De transformatie houdt in dat we 
met elkaar een vernieuwingsproces vormgeven waarin we dingen gaan doen 
waar we nog geen ervaring mee hebben. Dan is het belangrijk dat we elkaar 
begrijpen en dezelfde beelden voor ogen hebben. Het is nodig dat de defini-
tie van termen die veelvuldig gebruikt worden voor iedereen duidelijk is. 

In de loop der tijd heeft de overheid steeds meer taken op het sociaal terrein 
toebedeeld gekregen. Momenteel vindt er een ontwikkeling plaats waarbij er na-
drukkelijk de vraag gesteld wordt wat tot de echte taak van de overheid behoort 
en wat inwoners, al dan niet in georganiseerd verband, zelf op kunnen pakken. 
Dit is een ingrijpende verschuiving van rollen en taken. Los van deze ontwikke-
ling krijgt de gemeente de opdracht om nieuwe taken op het sociaal domein op 
te pakken. De gemeente dient er voor te zorgen dat inwoners de juiste onder-
steuning ontvangen om te kunnen participeren en om zo lang mogelijk zelfstan-
dig te kunnen blijven wonen. Deze opdracht ligt niet voor niets bij de gemeente. 
De gemeente staat dicht bij de inwoners en kan met minder bureaucratie en sa-
men met de lokale infrastructuur de taken op het sociale domein op een andere, 
bij onze gemeente passende manier inhoud en vorm geven. Hieronder vind u 
een uitleg van de meest gebruikte definities bij dit proces.

Zelfregie gaat over zelf bepalen. Het gaat om het zelf beslissen over het leven en 
eventuele ondersteuning daarbinnen. De inwoner kan eigen keuzes maken, be-
slist zelf en heeft de leiding over zijn of haar eigen leven. De kracht van de inwo-
ner is minstens zo belangrijk als zijn of haar problemen. Inwoners die afhankelijk 
zijn van zorg of ondersteuning, kunnen alleen hun eigen leven leiden als ze in-
vloed kunnen uitoefenen op welke zorg of ondersteuning ze krijgen en hoe deze 
uitgevoerd wordt. 
Eigen kracht gaat over zelf kunnen. Inwoners hebben het vermogen en het recht 
om zelf oplossingen voor hun vragen of problemen te bedenken. Iedere inwoner 
heeft mensen om zich heen die met hem of haar mee willen denken. Vaak kun-
nen inwoners met hun netwerk niet alleen bedenken wat er in een bepaalde situ-
atie nodig is, maar ook veel doen om die oplossingen te realiseren. Eigen kracht 
verwijst naar het vermogen van burgers om zelf of samen oplossingen te beden-
ken voor hun eigen problemen en deze (deels) ook zelf uit te voeren. 
Zelfredzaamheid gaat over zelf mee kunnen doen. Is ondersteuning nodig? Het 
gaat om het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om 
zelf oplossingen te vinden die deelname aan het normale maatschappelijke ver-
keer mogelijk maken. 

Samenredzaamheid houdt in dat iemand als individu verminderd zelfredzaam 
kan zijn, maar met hulp van zijn/haar eigen netwerk, lotgenoten, en andere vor-
men van informele zorg toch zonder of met beperkte hulp van de overheid mee 
kan doen in de samenleving. Samenredzaamheid betekent ook dat inwoners een 
bijdrage kunnen leveren in steun aan anderen. 
Eigen verantwoordelijkheid houdt zelf moeten of ook zelf mogen in. Wat moet of 
mag ik zelf doen? De inwoner heeft een eigen verantwoordelijkheid. 

We willen graag weten wat voor vragen er bij de inwoners leven. Hebt u naar 
aanleiding van dit artikel een vraag, of heeft u een vraag waar u al langer mee zit? 
Dan kunt u die stellen via servicepunt@nuenen.nl.
 

Win € 1000,-      
voor je groene buurtproject
Maak een foto van jouw groene buurtproject en maak kans op €1.000,- in de 
fotowedstrijd ‘Vier de zomer met GroenDichterbij’. Om groene buurtpro-
jecten een extra steuntje in de rug te geven organiseert Groen Dichterbij 
deze zomer de tweede Groen Dichterbij Fotowedstrijd. 

Zorg dat jij samen met jouw buurtge-
noten op een mooie, leuke manier in 
jouw Groene Buurtproject te zien 
bent en maak kans op € 1.000,- voor 
jullie project. Thema van de fotowed-
strijd is dit jaar Vier de zomer met 
GroenDichterbij! Dus houd je camera 
bij de hand, en stuur je foto’s vanaf 1 
juni in via groendichterbij.nl/foto-

wedstrijd. Inspiratie nodig? De win-
nende foto’s van vorig jaar zijn te zien 
op de Facebook-pagina van Groen 
Dichterbij.
 
Hoe kan je meedoen?
1. Maak een foto van jullie groene 
buurtproject en breng het project zo 
mooi of ludiek mogelijk in beeld.
2. Stuur jouw foto vanaf 1 juni in via 
groendichterbij.nl/fotowedstrijd.
3. Deel jullie foto en verzamel zo veel 
mogelijk stemmen op groendichterbij.
nl/fotowedstrijd. Onder alle stemmers 
verloten we tien digitale camera’s en 
twintig Nationale Tuinbonnen.
4. De tien foto’s die op 1 juli de meeste 
stemmen hebben, winnen € 1.000,- en 
ontvangen hun foto afgedrukt als tuin-
poster, met het Groen Dichterbij logo. 

Deze week op LON-TV:
-  Tuincentrum Het Rullen bestaat 50 jaar
-  LONU Van Goghloop
-  Het Ondernemers Contact Nuenen (OCN) organiseerde een discussie-

avond over de toekomst van Nuenen
-  Galafeest voor de eindexamenleerlingen van het Pleincollege Nuenen
-  Business Cuisine Eindhoven is gevestigd aan de Duivendijk. Een kijkje in 

de keuken
-  Rini Sanders en Han Swinkels vieren hun 40-jarig jubileum bij Intratuin

Dit programma wordt dagelijks uitgezonden om 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
21.00 en 23.00 uur. 
De raadsvergadering van donderdag 26 juni wordt rechtstreeks uitgezonden 
vanuit de Raadszaal in Het Klooster. Aanvang: 19.30 uur.
Heeft u een idee of een tip voor een reportage? De LON hoort dit 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 

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.

Het bestaat nog,      
liefde voor de medemens!
Geachte lezer! Begrijp me goed, ik ben niet zielig maar een wat oudere man die 
drie jaar geleden zijn vrouw heeft verloren en sinds die tijd voor zichzelf moet zor-
gen.
Toeval of niet, maar precies op dezelfde datum, drie jaar na het overlijden van 
mijn vrouw, overlijdt mijn oudste zoon op 55-jarige leeftijd aan een hartstilstand.
Dat soort ervaringen kun je moeilijk verwerken en daar moet je mee leren leven.
Het leven gaat immers gewoon door!
Dan gebeurt er iets waar je niet op bedacht bent en zeker tegenwoordig niet meer 
op rekent!
Je gaat boodschappen doen in een winkelcentrum en loopt in gedachten langs een 
stand van de hartstichting die door twee dames wordt bemand.
Ik lees hartstichting en sta letterlijk even stil, in gedachten bij mijn zoon die ik twee 
maanden geleden verloor. Een tweetal jonge dames, maken een opmerking die ik 
- versuft als ik ben door de herinnering aan mijn zoon - niet hoor of heb begrepen. 
Ik verontschuldig me en zo komen we in gesprek waarin ik hen vertel wat mij is 
overkomen. Ze zijn zichtbaar ontroerd en ik probeer hen te troosten met een beeld 
van het leven dat vóór hen ligt. Ze zijn nog zo jong en hebben een heerlijk leven 
voor de boeg. Een leven dat wanneer ik het vergelijk met dat van mij, gevuld is met 
liefde en geluk, waarin zoveel fijne dingen hebben plaatsgevonden en waar ik erg 
dankbaar voor ben. Na deze korte onderbreking loop ik door naar de overzijde 
van de winkelgalerij waar ik wat lege flessen kwijt kan. En dan gebeurt het! Een 
van die twee meisjes waar ik mee heb staan praten komt naar me toe met tranen 
in haar ogen en vraagt of ze mij een knuffel mag geven! Ontroerd door haar open-
lijk gebaar van ontroering sluit ik haar spontaan in mijn armen en staan in ge-
dachten even stil bij wat ons is overkomen. Even later, laten we elkander los en 
bedank ik haar voor de door haar geschonken knuffel uit oprechte liefde. Daaruit 
ontving ik weer kracht om verder te gaan. Dat wilde ik even kwijt!
Echt waar beste mensen, het bestaat nog! Liefde voor de medemens!

Dhr. L.J. Bouhuijs 
Adres is bij de redactie bekend 

Uit d’n hoek
Uitgelaten fan, was NIET dronken!
Even een reactie van de ‘Biergooister’ van Rowwen Héze. Er waren niet enkele 
dronken dames op leeftijd die vooraan stonden, ik was de enige ouwe, en ik was 
NIET dronken. De rest zit rond de 50 of daaronder, maar wat is oud? Ik weet niet 
of je ooit in de tent bij een concert bent geweest van R.H. , maar daar wordt echt 
met bier gegooid, en er wordt met shirts gegooid en getrokken, bij mij was dat één 
enkel glaasje. Maar misschien ben je dat allemaal niet gewend. Ik ben fan van de 
jongens al zolang als ze bestaan, en wij gaan daarom ook uit ons dak bij een con-
cert. Het concert was zoals je schreef GEWELDIG, ook zij hebben er van genoten, 
heb ik van de jongens gehoord. De jongens komen in augustus naar Bakel, wij ook, 
jij ook???, of vind je dat daar te wild? 

Henny Bevers uit Liessent, fan van Rowwen Héze

Naast de foto’s met de meeste stem-
men, beloont Groen Dichterbij nog 
eens tien foto’s met de juryprijs van € 
500,- euro.
 
Aan de slag met je buurt
De fotowedstrijd is slechts één van de 
manieren waarop Groen Dichterbij 
buurtinitiatieven ondersteunt. Het op-
starten van een project met je buren 
geeft veel energie, maar roept soms 
ook vragen op. Op GroenDichterbij.nl 
staan antwoorden op veel gestelde vra-
gen. Ook vind je er profielen van groe-
ne buurtprojecten in heel Nederland, 
ter inspiratie en om ervaringen mee uit 
te wisselen. Door zelf een profiel aan te 
maken op GroenDichterbij ben je zelf 
ook zicht- en vindbaar, en kun je je pre-
senteren als groen buurt-initiatief. 
Houd ook de agenda van GroenDich-
terbij in de gaten. Daar vind je regelma-
tig aankondigingen van interessante 
lokale en regionale bijeenkomsten.
 
Groen doet goed!
Groen Dichterbij stimuleert bewoners 
van buurten of wijken om samen hun 
omgeving te vergroenen, en daarmee de 
betrokkenheid en samenhang in de 
buurt te versterken. Groen Dichterbij is 
een initiatief van IVN, het Oranje Fonds, 
Buurtlink.nl en SME Advies en wordt 
mogelijk gemaakt door de Nationale 
Postcode Loterij. 

www.groendichterbij.nl/fotowedstrijd

Millstreetband LIVE in 
Nederwetten
DOEN! KPJ Nederwetten organiseert een groot feestweekend ter gelegenheid 
van het 85 jarig bestaan. Op zaterdagavond 21 juni staat er een gezellige feest-
avond op het programma. Op deze avond staat de liveband Millstreet op het 
podium! Deze coverband speelde in 10 jaar tijd met succes meer dan 1500 optre-
dens in binnen- en buitenland. Met zes personen gaan zij zorgen voor een fees-
telijke en swingende avond! Iedereen is van harte welkom vanaf 20.30 uur in de 
feesttent bij de ‘Oude Toren’ in Nederwetten. Toegang is gratis, dus wees op tijd!
Meer informatie: www.millstreetband.nl of www.doennederwetten.nl

Vlooienmarkt  
in Lieshout
Op zondag 22 juni organiseert buurt-
vereniging S.M.W. uit Lieshout een 
vlooienmarkt in de straten De Sluiter 
en De Wolwever. Voor een hapje en 
een drankje kunt u terecht in de feest-
tent. De markt is geopend tussen 
09.30 en 15.00 uur en de entree be-
draagt € 1,50. Kinderen onder begelei-
ding hebben gratis toegang. Voor 
meer informatie kunt u contact opne-
men met Joop Hendriks, tel. 0499 
422688 of info@smwlieshout.nl.

FrieslandCampina Foodservice 
in Nuenen breidt capaciteit uit 
FrieslandCampina Foodservice in Nuenen breidt haar capaciteit uit met 
1.500 m2. Daarmee beschikt de vestiging over in totaal 8.000 m2 aan opper-
vlakte. Naast meer ruimte voor opslag en receptuurvoorbereiding is er een 
extra productielijn geïnstalleerd.

De nieuwe productielijn stelt Fries-
landCampina in staat om producten te 
gaan maken met een langere houd-
baarheidsdatum die kunnen worden 
geleverd aan voedingsproducenten 
buiten Nederland en België. 

De vestiging in Nuenen produceert 
naast speciale slagroom voor de bakke-
rijindustrie, room en producten op ba-
sis van room die verwerkt worden in 
onder andere vullingen voor tompou-
ces, rijstevlaai en soepen en sauzen. Op 

dit moment telt de vestiging in Nuenen 
120 medewerkers.
De geschiedenis van de vestiging in 
Nuenen gaat terug tot 1971. De familie 
Van Ballegooijen is in dat jaar gestart 
met een bedrijf dat zich richtte op ver-
se slagroomproducten voor bakkerij-
en. Het huidige pand aan de Gulberg 
18 in Nuenen is in 1985 gebouwd. In 
1993 heeft Coberco de roomcentrale 
overgenomen en zo is het bedrijf via 
fusies onderdeel geworden van het 
huidige FrieslandCampina.
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“Luuk en Saar bij de tandarts”
Deel 9.1 

Hallo Lindekids, leuk dat jullie onze avonturen weer willen 
volgen in Rond de Linde. Jullie zullen wel nieuwsgierig zijn naar 
onze belevenissen deze week. Nou ga er maar eens goed voor 
zitten en dan zullen we het jullie eens vertellen.Vorige week 
vertelden we jullie dat we deze week naar de tandarts zouden 

gaan omdat hij ons een brief 
geschreven had.
Nou we waren wel een 
beetje bang hoor om te 
gaan, want we waren nog 
nooit naar een tandarts 
geweest namelijk. Waarom 
dan niet zullen jullie je 
afvragen.

Nou daar zijn wij nu ach-
ter gekomen. hihi!
Het was mooi weer en 
we stapten de praktijk 
(zo heet het huis waar 
de tandarts werkt) 
binnen. We moesten in 
een wachtkamer even 
wachten, maar dat was 
best leuk! Er waren 
boekjes om te lezen en er was zelfs een speelhoek waar we 
mochten spelen. En toen! Toen ging de deur open en stond er 
een meneer met een lange witte jas die de deur open deed. 
Kom, dan vertellen we jullie de rest van het verhaal op internet 
want het is te groot om in de krant te zetten.

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

Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 9.2

Stel je vraag aan Luuk en Saar! En misschien kom jij 
volgende week wel in de krant te staan.

Deze week:
met Luuk & Saar

met Luuk & Saar

Hoi Lisanne,

Nou, ik (Saar) vind
Rapunzel erg mooi en 

Luuk houdt van 
Buurman en Buurman.

Lisanne Manders, 5 jaar
School: Heuvelrijk groep 2

Ik vind de film Frozen leuk en jullie?

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

nog een nieuwe 
versie's komen

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

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl
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Woningmarkt in beweging
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Zeepbel over huizenprijzen  
doorgeprikt
Het herstel van de woningmarkt zet door. De verkopen nemen toe, evenals de 
vraag naar woninghypotheken, en dat terwijl de banken voorzichtig opereren. De 
huizenprijzen zijn over een reeks van jaren flink gedaald en de hypotheekrente is 
historisch laag. Huren wordt door verscheidene overheidsmaatregelen flink duur-
der, zeker voor mensen met een relatief hoog inkomen. Dit alles zal tot verdere 
stimulering van de woningmarkt leiden. Als het economisch herstel ook een posi-
tieve uitwerking krijgt op de arbeidsmarkt, gaat dit proces nog sneller verlopen. 
Het is daarom jammer dat het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in een on-
derzoeksartikel over de huizenprijzen heeft gepubliceerd dat Nederlanders veel te 
veel betalen voor de koopwoningen, althans in relatie tot het inkomen en de huur-
prijzen. Ons land bevindt zich volgens het IMF in een groep landen (met o.a. 
Noorwegen, Zweden, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) waar de verhouding 
tussen de woningprijs en het inkomen 20 tot 25 procent boven het langetermijn-
gemiddelde ligt. Hogere prijzen kunnen een nieuwe crisis inluiden, waarschuwt 
IMF-directeur Min Zhu. We moeten oppassen voor een nieuwe zeepbel in de 
prijsontwikkeling en de hypotheekbedragen beperken, schrijft Min in het artikel. 
Ik denk eerlijk gezegd dat het IMF-artikel zelf een zeepbelletje is dat al spoedig 
uiteen zal klappen. Er wordt door de onheilsprofeten ook nogal eens gewezen op 
de omvangrijke hypotheekschuld in Nederland. Nu is vorige week uit een onder-
zoek van de Erasmus Universiteit en Blauwtrust (moederbedrijf van De Hypothe-
ker) gebleken dat die gezamenlijke schuld op dit moment zo’n 80 miljard euro la-
ger is dan werd aangenomen. Dat bedrag zit namelijk in de verplichte spaardepots 
van de tot voor kort zeer gewilde spaarhypotheken. Wie ooit zo’n hypotheek heeft 
afgesloten, lost niet af, maar betaalt rente en spaart daarnaast tot hij of zij aan het 
eind van de looptijd het volledige hypotheekbedrag in één keer af kan lossen. In 
2018 zal het bedrag in de spaardepots zijn opgelopen tot 136 miljard euro. Dat 

betekent een aanzienlijke relativering van de gezamenlijke 
hypotheekschuld in ons land (nu zo’n 664 miljard euro). 

Ik denk - met veel anderen – dat wij die hypotheekschuld 
gezamenlijk goed kunnen dragen, ook al omdat wij als 
Nederlanders heel veel spaargeld hebben: 350 miljard 
euro totaal en nog eens een gezamenlijke pensioenpot 
van zo’n 1.000 miljard euro. Het IMF heeft in zijn on-
derzoeksartikel de hele wereld geanalyseerd, maar daar-
in onvoldoende met deze specifieke Nederlandse situa-

tie rekening gehouden, lijkt mij. Geen reden dus voor 
verdere ingrijpende maatregelen van de kant van de over-

heid. Als extra bewijsvoering kan gelden dat er zelfs in 
de crisistijd weinig gedwongen verkopen zijn ge-
weest. Het IMF-zeepbelletje prik ik op deze plaats 
dus graag door. Laat de markt zijn werk maar doen.

Laco Toer Spieren voor Spieren 
ook in Nuenen
In de week van 23 t/m 28 juni fietsten Laco managers Andre Langens en 
Bert Mickers een toer door heel Nederland met een lengte van ongeveer 900 
kilometer. Hiermee willen zij aandacht vragen en geld ophalen voor de 
stichting Spieren voor Spieren. Een stichting die het opneemt tegen die vre-
selijke spierziekte van kinderen met als ambassadeurs Epke Zonderland en 
Pieter van de Hoogenband. 

Gerwens Zomer-avondfestival 
Drumfanfare Jong Leven, Het Gerwens Muziekkorps en De Gerwense Dorpsmuzi-
kanten zullen 21 juni een mooie muzikale avond verzorgen op het Heuvelplein in 
Gerwen. De zomer wordt ingeluid met het zomeravondfestival. Er wordt gezorgd 
voor een lekker muziekje en u kunt een drankje drinken. Al een aantal jaar is dit in 
Gerwen dé formule voor een gezellige avond. U kunt bij de bar in de open tent 
staan, maar u kunt natuurlijk ook zitten. Zo wordt het een gezellige, ongedwongen 
avond. De drie muziekgezelschappen uit Gerwen spelen ieder een eigen muziek-
stijl. De muzikanten zijn enthousiaste mensen die niets liever doen dan muziek 
maken om daarmee hun publiek te vermaken. Dat gaan ze dus ook doen op 21 juni! 
Komt u ook? De avond begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk!

Door het ophalen van het geld kunnen 
vele onderzoeken gedaan worden.
Want kinderen moeten onbezorgd 
kunnen rennen, fietsen, spelen en 
sporten! Voor zo’n 20.000 kinderen in 
Nederland is dit niet vanzelfsprekend. 
Zij hebben een spierziekte en dat be-
perkt hen in alles wat ze willen en kun-
nen. Spieren voor Spieren helpt deze 
kinderen. Laco komt daarom in actie 
en wil gezonde spieren in zetten voor 
zieke spieren. Alle Laco accommoda-
ties in heel Nederland, zo’n 40 in to-
taal, hebben allerlei acties op touw ge-
zet om geld in te zamelen. 

Op vrijdag 27 juni komt de Laco toer 
door Nederland in Nuenen aan om 
geld op te halen voor het goede doel. 
Vanaf 16.00 uur fietsen kinderen van 
de zwemles van Nuenen vanuit het 
Park in Nuenen mee om de twee in 
een stoet met versierde fietsjes te be-
geleiden naar het sportcentrum. Daar 
zal Cody, een kind dat zelf de spier-
ziekte heeft, de cheque overhandigen 
aan Andre Langens en Bert Mickers. 
Het geld is bijeen gebracht door onder 
andere het organiseren van de Laco 
Survivors Run en diverse donaties. 
Daarna zetten de twee fietsers hun 
tocht voort naar Laco Geldrop.

Eerste vergadering nieuw      
gekozen dorpsraad Gerwen

De dorpsraad is de spreekbuis van de 
bevolking om de belangen van Ger-
wen te behartigen. Door het geven van 
gevraagde en ongevraagde adviezen 
aan het gemeentebestuur heeft de 
dorpsraad afgelopen zes jaar veel be-
reikt. Het integraal dorpsontwikke-

lingsprogramma (iDOP) met onder 
meer de extra bushaltes voor de snel-
dienst is daar een goed voorbeeld van.

Vijf nieuwe leden
Bij de stembusgang zijn een vijftal 
nieuwe leden gekozen om het werk 
van de dorpsraad voort te zetten. Er 
zijn ook twee leden van de oude 
dorpsraad herkozen (Jan Bekkers en 
Ton Tenback) en hun kennis zal zeker 
van pas komen. De eerste interne bij-
eenkomsten zitten er op en de belang-
rijkste taken zijn verdeeld. Zo neemt 
Rob Appelhof het voorzitterschap op 

De nieuwe dorpsraad Gerwen met v.l.n.r. staand: Hans Wouters, Ad Donkers en Rob 
Appelhof, en zittend: Jan Bekkers, Anja van Berlo, Ton Tenback en Reinoud Lantman.

Dinsdag 24 juni is de eerste openbare vergadering van de nieuw gekozen 
dorpsraad Gerwen. Door een succesvolle campagne met als motto: “Hou 
Gerwen op de kaart, een dorpsraad meer dan waard” is het de dorpsraad 
gelukt om de Gerwense kiesgerechtigden naar de stembus te halen. Met een 
opkomst van ruim 53 procent gaf Gerwen te kennen dat ze een dorpsraad 
wenselijk vinden.

zich, Anja van Berlo is de nieuwe se-
cretaris en Hans Wouters is penning-
meester. Reinoud Lantman (plaats-
vervangend voorzitter), en Jan 
Bekkers, Ad Donkers en Ton Tenback 
maken de dorpsraad van zeven leden 
compleet. Een van de eerste acties is 
het beter bereikbaar maken van de 
dorpsraad. Er is al een start gemaakt 
voor een internetpagina en nu wordt 
gekeken naar een nieuwsbrief waar-
voor iedere Gerwenaar zich kan aan-
melden.

Openbare vergadering
Op de openbare vergadering van dins-
dag 24 juni komen diverse zaken aan 
de orde, zoals busverbinding Geldrop, 
digitale dorpsplein Gerwen en aan-
dacht voor de activiteiten van de 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen. Tij-
dens de rondvraag komen de bezoe-
kers van de publieke tribune ook aan 
het woord. De vergadering is in ‘t 
Huysven, Huikert 35 en begint om 
20.00 uur, belangstellenden zijn van 
harte welkom.

Postcode Loterij 
zet Nuenen in de 
bloemen
Een hele wijk wordt in de bloemen ge-
zet. De Bloemprijs van de Postcode Lo-
terij is namelijk op wijkcode 5672 geval-
len. In totaal winnen de inwoners van 
Nuenen 2364 bosjes rozen. Deze week 
ontvangen de winnaars de bloemen.
 
Iedereen die met wijkcode 5672 mee-
speelde in de apriltrekking van de Post-
code Loterij wint per lot een bosje ro-
zen. Deze bloemen zijn duurzaam 
gekweekt. De winnaars krijgen een 
coupon thuisgestuurd waarmee zij hun 
prijs binnenkort kunnen ophalen bij 't 
Bloemetje, Vincent van Goghstraat 17 
in Nuenen.
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Op 6 juni doneerde Francisco € 330,- aan de Stichting Leergeld. 
De Stichting Leergeld had speciaal jeugdburgemeester Pim Rombouts en jeugdwet-
houder Roxy Putman uitgenodigd als symbool dat alle kinderen mogen meedoen!

GESLAAGDEN
Geslaagd voor en gefeliciteerd door:
Pieter Sarton HAVO Strabrecht College Famke, Maartje, Anne Fleur, Isabel, Sophie,    
  Lauren, Fay, Sam, Roos, Feline, Iris, Maud, Yvela en Maud  
  We zijn trots op onze  toptrainer/coach!!   
Diana van der Sanden VMBO-K Vakcollege Eindhoven. Uiterlijke  Papa, Mama en Tim van der Sanden  
 Verzorging    
Teun Luining Gymnasium Lorentz Casimir Lyceum Bart, Guus, Sam en Benedikte   
Karlijn Verhoeven HAVO Dr. Knippenberg College Huub van Hoof, Willy, Ans, Lieke en Karlijn Verhoeven  
Ava Hogeboom HAVO Lorentz Casimir Lyceum Yvonne, George, Raoul, Stan en Michelle   
Sandra van der Maat  HAVO Lorentz Casimir Lyceum Papa-Mama-Nick-Suzan   
Bart Vermeulen HAVO Strabrecht College Super gedaan. Papa, Mama, Ruud en Tom.   
Doortje Govaert HAVO Strabrecht College Job, Esther, Emma, Roos en Pieter   
Emma van Weert HAVO Strabrecht College Papa, Mama, Roos en Pieter   
Gill Barends HAVO Strabrecht College Job, Esther, Emma, Roos en Pieter   
Jesse Baltussen HAVO Strabrecht College Papa, Mama en Nienke.   
Lars van Bekhoven HAVO Strabrecht College Liefs, Perry, Lynda, Robin, Lloyd en Britt   
Lotte Stoffers HAVO Strabrecht College John Stoffers en Dorine Prinsen en zus Marte   
Marjolijn van Lierop HAVO Strabrecht College Berrie en Carin   
Milou en Marijn * HAVO Strabrecht College Van Hans, Yvonne, Kirsten en Mirthe   
Simon Maas HBO Fontys Automobiel Management Rien, Elwien, Kim en Lisa Bibbe   
Robin van den Berg HBO Fontys Eindhoven Logopedie Papa, Mama en Sam   
Claire Veeger MAVO Novalis College Marieke en Vincent Veeger-Butôt   
Angela Sanders MAVO Pleincollege Eckart Supertrots! Papa en Mama   
Kim van den Broek MAVO Pleincollege Eckart Papa, Mama en Anouk   
Alain van de Goor MAVO Pleincollege Nuenen Papa, Mama en Guido   
 Ties van Bussel MAVO Stercollege Wij zijn supertrots op je. Opa, Oma, Joke en Mike.  
Bryan van Happen VMBO Pleincollege Nuenen Je trotse oma Saris   
Martijn Peters VMBO Basis Bouw Vakcollege Eindhoven Hans, Gea, Menno en Mikky Peters   
Kelly Keulen VMBO De Rooi Pannen Marc, Karin, Jordi en Naomi   
Cylia Tichelaar VMBO K Christiaan Huygens College Annemiek Tichelaar, Dyon Tichelaar, Martien Spanjers  
Anna Luna Verschuren VMBO Pleincollege Nuenen  Papa, Mama, Oma en Appie. Je bent ‘n kanjer!   
Femke Smits VMBO-B Pleincollege Nuenen Marc , Els  en Kevin Smits   
Bryan van Happen VMBO-K Pleincollege Nuenen Felicitaties van Papa, Mama, Linsey   
Celine Gorren VMBO-K Pleincollege Nuenen Papa, Mama en Simone   
Jasper van de Ven VMBO-K Pleincollege Nuenen Papa, Mama, Eline   
Sabien van Dalen VMBO-K Pleincollege Nuenen Nico Tanja en Sophie v Dalen en Opa en Oma’s   
Daniël Migchels VMBO-T Pleincollege Eckart Mam en Manon, Harold, Mike en Nick   
Floris van der Kruk VMBO-T Pleincollege Eckart Rien en Elwien Bibbe   
Glen Buijs VMBO-T Pleincollege Eckart Peter, Wendi en Quinci Buijs   
Guido Kaldenhoven  VMBO-T Pleincollege Eckart Hans, Marie -Jose, Danielle, Claudia en Hans   
Joyce Damen VMBO-T Pleincollege Eckart Papa, Mama en Joeri   
Lisa van Roosmale  VMBO-T Pleincollege Eckart Proficiat meisje van papa en mama   
Vera Roggeband VMBO-T Pleincollege Eckart Johan en Karin Roggeband    
Roy van Eerden VMBO-T Pleincollege Nuenen Oma   
Roy van Eerden VMBO-T Pleincollege Nuenen Hans, Willeke, Richelle   
Daan de Jong VMBO-T Strabrecht College  xx Papa, Mama, Stijn en Willem   
Iris Schafrat VMBO-T Strabrecht College  Henri en Kitty Schafrat   
Julian Heintze VMBO-T Strabrecht College  Gefeliciteerd! ! Top gedaan!! Liefs mama, Pt. Daniel en Nathalie  
Juliette Beekmans VMBO-T Strabrecht College  xxx Ivo, Nicole en Jens de groot   
Kim Willem VMBO-T Strabrecht College  Hans, Jos en Anna Luna   
Lloyd van Bekhoven VMBO-T Strabrecht College  Liefs, Perry, Lynda, Robin, Lars en Britt   
Luc van Ham VMBO-T Strabrecht College  Papa Mama Rick Jeske en Bonkie   
Meike van Rooij VMBO-T Strabrecht College  Mama, papa en Lotte   
Rick Swinkels VMBO-T Strabrecht College  Pap, Mam en Lieke Swinkels   
Simone Luttikhuis VMBO-T Strabrecht College  Paps, Mams en Niels: wij zijn zoooooooo trots op jou!  
Fleur Melchers VWO Lorentz Casimir Lyceum Willemijn van Werkum   
Bas van Heffen VWO Lorentz Casimir Lyceum Pap en Mam   
Chrisje Geenen VWO Lorentz Casimir Lyceum Guido, Pauline, Pieter en Guusje   
Floris Brull VWO Lorentz Casimir Lyceum Henk & Lisette   
Henk de Reuver VWO Lorentz Casimir Lyceum Ton, Inge, Oskar en Vera, super!   
Henk de Reuver VWO Lorentz Casimir Lyceum Hartstikke goed! Stella & Bram   
Henk de Reuver VWO Lorentz Casimir Lyceum Iman, Eke, Linde   
Henk de Reuver VWO Lorentz Casimir Lyceum Sylvia, Rik, Stella   
Jasper Mols VWO Lorentz Casimir Lyceum Papa, Mama en Eveline   
Jasper Mols VWO Lorentz Casimir Lyceum Oma   
Merel Rensen * VWO Lorentz Casimir Lyceum Papa, Mama, Bart, Dominique   
Merel Rensen VWO Lorentz Casimir Lyceum Opa en Oma   
Merel Rensen VWO Lorentz Casimir Lyceum Marthy, Theo, Lotte, Jarno, Anne   
Milou van den Aker VWO Lorentz Casimir Lyceum Broer Felix, zus Florine en haar ouders   
Nienke Langerak VWO Lorentz Casimir Lyceum Myriam, Job en Sien Oldenziel   
Pim den Boer VWO Lorentz Casimir Lyceum Willem, Gertild, Carlijn en Joris. We zijn trots op je!  
Stella Roggeband VWO Lorentz Casimir Lyceum Johan en Karin Roggeband    
Teun van der Horst VWO Lorentz Casimir Lyceum Felicitatie van mama, Jacq., Joske en Nick   
Tom de Wilde VWO Lorentz Casimir Lyceum Henk & Lisette   
Tom Wilde VWO Lorentz Casimir Lyceum Proficiat, goed gedaan en veel succes in Utrecht, Je peetoom en peettante uit  
  Tilburg   
Tom Wilde VWO Lorentz Casimir Lyceum Hard werken loont!! We zijn trots, papa, mama en Emmy  
Lieke Kemp VWO Pleincollege Eckart Papa, Mama, Harm, Maartje   
Anna Raaijmakers VWO Stedelijk College (tweetalig) Papa, Mama en Lena   
Phil van Mulken VWO Strabrecht College Proficiat Phil, we zijn trots op je! Mama en Clint   
Tamara Meeuwenberg VWO Strabrecht College Rita Meeuwenberg en Ton van Doorn   
Jochem Klompers HAVO Lorentz Casimir Lyceum Jullie trotse ouders. 
Anouk Klompers 2-jarige MBO-4 opleiding bij het Marbiz tot 
 zelfstandig ondernemer. Jullie trotse ouders. 
Fleur Melchers VWO - diploma op het Lorentz Casimir Lyceum Mama, Joost en Pauline 
Sandra van der Maat HAVO - Lorentz Casimir lyceum Jan, Mary, Karlijn & Imke de Vries 
Max van de Westelaken Gymnasium - Carolus Borromeus in Helmond PROFICIAT namens Jeanne René Lex Hugo 
 Isabel van de Water MAVO - Pleincollege Nuenen papa & mama en Lucas 
Merel  Pijs VMBO-T - Eckart college Eindhoven  papa en mama      
De pedagogisch medewerkers van de tienergroepen van Kids Society Erica, willen alle ‘oud- tieners’ van harte feliciteren met het behalen van hun diploma 
van de middelbare school! Miranda van de Ven en Wilna Keijzers van Grotel wensen jullie veel succes voor de toekomst!! 

Milou en Marijn Merel Rensen

Emelie Cilissen Schildert
De ‘Expositie in de tuin’ van 2013 krijgt een opvolger. Op 29 juni opent Emelie 
Cilissen haar tuin opnieuw voor een expositie: ‘Emelie Cilissen Schildert’. De ex-
positie is buiten in haar tuin van 11.00-17.00 uur, Tweevoren 101 in Nuenen.
Afgelopen jaar heeft Emelie portretten geschilderd. Te zien zijn kleurrijke schil-
derijen van Afrikaanse kinderen in zowel klein als groot formaat en vrouwen in 
groot formaat. “De portretten zijn te koop en een deel van de verkoop ga ik do-
neren aan een opvanghuis in Kenia, Umbrella of Hope. Ik ben daar zelf geweest 
en onderhoud daar ook de contacten mee”, vertelt Emelie. Bij slecht weer gaat de 
expositie niet door. Op 8 en 9 november neemt Emelie ook deel aan de Natio-
nale Kunstdagen in Ahoy Rotterdam. www.emeliecilissenschildert.nl 

Housewarming party PVGE 
goed bezocht
Door Nannie van den Eijnden

Op vrijdag 16 juni hield de Vereniging voor Senioren Nuenen een wel-
komstfeest in hun nieuwe thuisbasis Het Kwetternest. De voormalige peu-
terspeelzaal aan de Mantelmeeuwlaan voorziet in de behoefte aan een eigen 
plek voor deze dynamische vereniging. Het pand is mooi opgeknapt, waar-
bij rekening is gehouden met de activiteiten die er gaan plaatsvinden. Zo is 
er licht en geluid aangelegd en een ophangsysteem geïntegreerd in het pla-
fond voor het houden van exposities door de schilder- en fotografieclubs. 
Ook zijn er een beamer, laptop en scherm aangeschaft. Op de 1e verdieping 
kunnen lezingen worden gehouden. 

Op deze nieuwe locatie gaat een wens 
van Kees van Liempd in vervulling: hij 
gaat samen met een team koken voor 
alleenstaanden. In Gerwen en Neder-
wetten zijn al zulke initiatieven. “Men-
sen ervaren dat als een feestje, waar ze 
iedere keer naar uitkijken” vertelt hij. 
Kees zal aanvankelijk koken voor 
groepen van maximaal 30 personen, 
maar kan dat eventueel uitbreiden 
naar 50. De eerste lunch staat gepland 
op 19 juni; de tweede op 17 juli. De 
ontvangst is vanaf 12.15 uur. Er wordt 
een amuse, voorgerecht, hoofdge-
recht, dessert en koffie geserveerd. 

De housewarming party voor leden 
was goed bezocht. Eén van hen, Hans, 
zei tegen Annie: “Ik versta je niet”. 
Waarop zij antwoordde: “Ja, het is ook 
zo’n kwetternest”. En daarmee beves-
tigde Annie dat de naam goed is geko-
zen en dat er een gezellige, levendige 
sfeer heerste, die veel goeds belooft 
voor het komende programma:
19-6 en 17-7: koken voor alleenstaanden. 
26-9: een lezing over Europa.
okt/nov: een cursus kunstgeschiedenis. 
7-11: een lezing in klank en beeld; een 
dubbelportret: Van Gogh en Tsjaikovski.

Mocht u aan één van de activiteiten 
willen deelnemen en nog geen lid zijn, 
dan is dat een kwestie van even aan-
melden via de website. Lid worden 
kan als u 50 jaar of ouder bent. 

De vroegere naam, Philips Vereniging 
van Gepensioneerden Eindhoven 
(PVGE), doet vermoeden dat alleen 
ex-Philips medewerkers lid kunnen 
worden. Dat is niet het geval. De ver-
eniging is toegankelijk voor iedereen 
vanaf 50 jaar. De vereniging is actief in 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Een-
eind en Lieshout.

Op een plezierige manier je eigen inte-
resses, ervaringen en expertise ont-
plooien. Dat is wat de PVGE mogelijk 
wil maken voor iedereen die samen 
met anderen actief wil zijn. Er worden 
reizen en educatieve en recreatieve 
programma’s georganiseerd en er zijn 
talloze activiteitenclubs. Belangenbe-
hartiging van ouderen op het gebied 
van financiën, wonen, welzijn en zorg 
staat voorop. 

www.pvge-nuenen.nl

Het Kwetternest 
met op de voorgrond 
de nieuwe jeu de boules baan.



19 juni 2014Rond de Linde  Nr.  25

De route en het 
b i jbehorende 
boekje met 
aanvullende in-
formatie zijn 
gratis verkrijg-
baar bij het Ba-
varia Brouwe-
rijcafé, tevens 
startpunt van 
de route. Het 
boekje bevat, naast de volledige route, 
ook achtergrondinformatie over de 
gerstvelden en de desbetreffende agra-
riërs. Na 35 kilometer eindigt de route 
weer bij het Bavaria Brouwerijcafé. Op 
vertoon van de inbegrepen voucher uit 
het boekje, wordt het tweede glas Bava-
ria, Bavaria 0.0% of Swinckels’ gratis 
aangeboden. 

Meer informatie over het project Boer 
Bier Water is te vinden op:
www.boerbierwater.nl

Huisartsenzorg Nuenen 2.0

Bavaria presenteert fietsroute ‘Boer Bier Water’ 

De praktijkondersteuner

Een ‘nieuwe speler in het veld’       
bij de huisartsenpraktijken

IVN Midzomer 
avondwandeling Grotelse Heide 
Het schitterende natuurgebied de Grotelse Heide wordt deze keer bezocht op 
een ander moment van de dag dan gebruikelijk. Vanaf 21.00 uur zullen IVN gid-
sen tijdens een avondwandeling de deelnemers laten ervaren dat de beleving in 
de natuur ‘s avonds totaal anders is dan overdag. Dit aspect zal een bijzondere 
ervaring geven zeker als een zonsondergang zichtbaar zal zijn die vooral op de 
Grotelse Heide zeer de moeite waard is om te zien. 
De natuur van de Grotelse Heide en het Grotels Bos wordt steeds gevarieerder 
door het beheer van Staatsbosbeheer. Het landschap van de Grotelse Heide staat 
al garant voor een afwisselende natuurbeleving. Veel soorten landschappen zijn 
hier te zien. Er is heide, naaldbos, droog loofbos met berken en zomereiken, nat 
loofbos met zwarte els en es en hier en daar ’n schietwilg, cultuurgrasland, soor-
tenrijk grasland, half nat heide-grasland, bouwland, kapvlakten, en andere land-
schapselementen, en ’n schitterend riviertje, de Esperloop. 
De IVN gidsen vertrekken op 21 juni voor deze IVN Midzomer avondwandeling 
vanaf de parkeerplaats naast Grotels Hof, Bakel om 21.00 uur.

De afgelopen twee jaar hebben de ver-
schillende partijen onder de vlag Boer 
Bier Water de handen ineen geslagen en 
projecten ontwikkeld om de bodem en 
het water in Laarbeek gezond te hou-
den. Naast bijvoorbeeld het terugdrin-
gen van bestrijdingsmiddelen en het ef-
ficiënt (her)gebruiken van water is ook 
het verbouwen van brouwgerst één van 
de projecten. Jan-Renier Swinkels, di-
rectievoorzitter van Bavaria, licht toe: 
“Boer Bier Water is een prachtig voor-
beeld van lokale en regionale samen-
werking. Het gaat om kleine initiatieven 
met een groot resultaat voor alle partij-

en, zoals bijvoorbeeld het lokaal ver-
bouwen van brouwgerst. Door de afwis-
seling van gewassen op het land blijft de 
landbouwgrond, en dus het grondwater, 
gezond. Daarnaast kunnen wij lokaal 
onze gerst inkopen en kunnen de inwo-
ners van Laarbeek genieten van de bij-
zonder fraaie aanblik van goudgele 
gerstvelden.” Swinkels vervolgt: “We 
moeten zuinig zijn op onze natuurlijke 
bronnen, zodat ook onze kinderen en 
kleinkinderen er nog van kunnen genie-
ten. En wat is er dan mooier om je daar 
samen met je directe omgeving voor in 
te zetten.”

De praktijkondersteuner is verantwoor-
delijk voor het verbeteren van de eerste-
lijns zorg voor patiënten met een chro-
nische aandoening, zoals diabetes, 
hart- en vaatziekten en longaandoenin-
gen en psychische- of ouderdomsaan-
doeningen. De zorg voor deze patiënten 
verloopt via een zorgprogramma en 
wordt gefinancierd vanuit de basisver-
zekering. Een zorgprogramma beschrijft 
de totale zorg voor de patiënt. Waaruit 
bestaat de zorg, hoe ziet de zorgplan-
ning eruit, in welke vorm wordt de zorg 
gegeven en wie zijn de zorgverleners.

Praktijkondersteuner Somatiek
Mijn naam is Corienne Janssen, sinds 
2003 ben ik werkzaam als praktijkon-
dersteuner en sinds 2008 werk ik als zo-
danig in de huisartspraktijk van Dokter 
H. Rutten Drs. J.J.A. Rutten. In deze 
praktijk houd ik me bezig met spreek-
uren voor specifieke patiëntengroepen, 
zoals mensen met hart- en vaatziekten, 
diabetes mellitus en astma/COPD. De 
zorgverlening wordt afgestemd op het 
verloop van de aandoening. Voorlich-
ting en educatie spelen een belangrijke 
rol; wat kunnen mensen zelf doen om 
met de gevolgen van hun aandoening 
om te gaan en hoe kun je daar bij hel-
pen? Missen ze bepaalde informatie of 
hebben ze specifieke zorg nodig? Een 
goede begeleiding van mensen met een 
chronische aandoening verhoogt de 
kwaliteit van leven en hun zelfstandig-
heid. Ook houd ik me bezig met preven-
tieve zorg, mensen met risicofactoren 
voor hart- en vaatziekten kunnen bij mij 
op het spreekuur terecht voor controle 

en begeleiding en ik begeleid mensen 
die graag willen stoppen met roken 
maar hierbij hulp nodig hebben. De 
professionele rol als praktijkondersteu-
ner ontwikkelt voortdurend en dat is 
ook van groot belang om de kwaliteit 
van zorg te verbeteren en te borgen. 

Praktijkondersteuner Kwetsbare 
Ouderen
Mijn naam is Marjo Sliepenbeek en 
sinds 1 april 2014 ben ik werkzaam als 
praktijkondersteuner Kwetsbare oude-
ren in Medisch Centrum Aan de Berg. 
In overleg met de huisarts bezoek ik ou-
dere cliënten binnen onze huisartsen-
praktijk thuis om te kijken welke zaken 
er nog goed gaan en waar problemen 
aan het ontstaan zijn bij het zelfstandig 
leven en wonen. Het uiteindelijke doel is 
om kwetsbare ouderen zolang mogelijk 
zelfstandig thuis, in hun vertrouwde 
omgeving te laten functioneren en de 
kwaliteit van leven zoveel mogelijk te 
waarborgen. De huisarts blijft eindver-
antwoordelijk voor de te verlenen zorg 
vanuit de huisartsenpraktijk. In de ge-
sprekken kijk ik samen met de oudere en 
zijn/haar partner/ kinderen naar de me-
dische situatie, persoonlijke wensen en 
mogelijkheden. Het individueel zorg-
plan, opgesteld in samenspraak met de 
oudere, is een hulpmiddel om samen 
met de betrokken hulpverleners de wen-
sen en persoonlijke doelstellingen te re-
aliseren. Het is belangrijk dat er een vast 
aanspreekpunt is voor de oudere en de 
betrokken partijen. Deze rol zou inge-
vuld kunnen worden door de prak-
tijkondersteuner Kwetsbare ouderen. 

Praktijkondersteuner GGZ
Bijna de helft van de volwassen bevol-
king krijgt te maken met psychische 
problemen gedurende zijn of haar le-
ven. Dit houdt in dat het huisartsen-
spreekuur voor een aanzienlijk deel uit 
psychische problematiek bestaat. Diag-
nostiek van psychische problematiek 
kost echter tijd, waar de huisarts door 
de hoge werkdruk onvoldoende over 
beschikt. De komst van de praktijkon-
dersteuner GGZ in 2008 betekende een 
belangrijke toevoeging in de huisart-
senpraktijk op het gebied van de zorg 
voor de patiënt met lichte tot middel-
zware psychische klachten. Sinds 2011 
werk ik, Ingrid Roovers, als praktijkon-
dersteuner GGZ in Nuenen in 3 praktij-
ken: de praktijk van dokter Ringeling / 
Gieles / van Dongen, de praktijk van 
dokter Kroon / Steenstra en de praktijk 
van dokter Rutten / van der Top. De 
praktijkondersteuner GGZ is HBO ge-
schoold op het gebied van psychische- 
en psychiatrische ziektebeelden en be-
handelmogelijkheden. De 
praktijkondersteuner GGZ kan op ver-
zoek van de huisarts een patiënt met 
psychische klachten zien om een beter 
beeld van de klacht te krijgen. De prak-
tijkondersteuner GGZ verricht nadere 
diagnostiek door vraagverheldering en 
het afnemen van vragenlijsten. Op basis 
van de verzamelde gegevens wordt door 
de huisarts en de praktijkondersteuner 
GGZ een behandelplan opgesteld en 
voorgelegd aan de patiënt. Dit kan bete-
kenen dat de begeleiding door de prak-
tijkondersteuner GGZ zelf wordt ge-
daan. Ook is het mogelijk dat de patiënt 
wordt doorverwezen naar andere zorg-
verleners, zoals bijvoorbeeld een psy-
choloog, psychiater, verslavingszorg, 
tweedelijnszorg etc. 

Voor meer informatie over het werk van 
de praktijkondersteuner kunt u terecht 
bij uw huisartsenpraktijk.

Lijst Pijs wil openbare 
behandeling van het Kafi-rapport
Is het nog mogelijk om op een demo-
cratische wijze publieke zaken af te 
handelen die het gemeenschappelijk 
belang aangaan? 
Met deze vraag heeft onze fractie de 
laatste tijd geworsteld en gezien de re-
cente ontwikkelingen met betrekking 
tot het KAFI-rapport begint onze frac-
tie sterk te twijfelen. Tot het moment 
van openbaar maken van het rapport 
was er niets aan de hand. De raad had de 
toezegging gekregen dat zodra het rap-
port definitief zou zijn dit ook onmid-
dellijk openbaar zou worden gemaakt. 
Het was dan ook teleurstellend om op 
het laatste moment bij monde van de 
burgemeester te moeten vernemen dat 
er geen openbaarheid van het rapport 
zou komen en dat alle raadsleden een 
spreekverbod kregen opgelegd. Op dit 
moment werpt zich dan de vraag op hoe 
je als raadslid je werkzaamheden nog 
kunt doen. Het is frustrerend dit te 
moeten vernemen zeker gezien de me-
dedeling dat dit nog wel eens drie jaar 
kan duren als gevolg van het instellen 
van een vervolgonderzoek. Dit is voor 
onze fractie onacceptabel.

Wij moeten concluderen dat bestuurlijk 
deze zaak niet goed is opgepakt. Geda-
ne toezeggingen worden niet nageko-
men. Waar voor de gehele gemeente-
raad een spreekverbod geldt, neemt het 
gemeentebestuur wel de vrijheid om via 
de pers naar buiten te treden. Daaren-
boven worden, eveneens door het ge-
meentebestuur, reeds conclusies ge-
trokken die uit het rapport zouden 
blijken.
Bij de uitreiking van het rapport werd 
direct medegedeeld dat er nog een ver-
volgonderzoek zou worden ingesteld. 
Als dit zo is dan moet men het rapport 
niet uitbrengen omdat dit rapport nog 
niet volledig is. Er dienen nog zaken te 
worden uitgezocht die integraal onder-
deel moeten uitmaken van dit rapport. 

Bovendien is het zo dat bij het uitbren-
gen van het rapport verteld werd dat er 
bijlagen waren. Deze werden echter niet 
aan de leden van de raad uitgereikt. Ook 
hier moet men zich dan afvragen of 
men zich wel een goed beeld kan vor-
men van de zaken die in het rapport ge-
noemd worden zonder dat men kennis 
heeft van de bijlagen. Overigens heeft, 
na veel aandringen door de raad, het ge-
meentebestuur besloten dat de bijlagen 
wel ter inzage liggen maar onder strikte 
geheimhouding. Veel gekker moet het 
niet worden.

Het gemeentebestuur overweegt nu 
aangifte te doen wegens fraude en vals-
heid in geschriften. Door het opleggen 
van geheimhouding is de raad voor een 
lange periode ‘gegijzeld’ en kan alleen 
maar afwachten wat er verder gaat ge-
beuren. Daarnaast is door de gang van 
zaken de raad in een positie gedrongen 
waarbij elke politieke partij moet over-
wegen hoe ze dit aan hun achterban 
duidelijk moeten maken. Waar het tij-
dens de verkiezingen nog niet zo lang 
geleden over openheid en transparantie 
ging moet onze fractie thans conclude-
ren dat de werkelijkheid van de zaken er 
heel anders voorstaat. 

Onze fractie overweegt momenteel 
welke mogelijkheden er zijn om daad-
werkelijk open en transparante behan-
deling van dit rapport in de gemeente-
raad op de agenda te krijgen. Het is naar 
onze mening niet juist dat bestuurlijk 
falen en het opleggen van zwijgplicht 
aan de raad teweegbrengt dat diezelfde 
raad haar werkzaamheden moet doen 
onder deze omstandigheden. 

De huisartsenpraktijken gaan de komende jaren inspelen op een verande-
rende zorgvraag. Deze ontstaat vanuit maatschappelijke veranderingen en 
ligt op het gebied van welzijn, zorg en werk. Dit betekent dat de zorg anders 
georganiseerd gaat worden en dat er ruimte is voor een ‘nieuwe speler’ te 
weten de praktijkondersteuner. In veel huisartsenpraktijken is ‘deze speler’ 
al enige jaren actief. De praktijkondersteuner is op HBO niveau geschoold 
en werkt meestal voor meerdere huisartsen. De praktijkondersteuner is in 
dienst van de zorggroep PoZoB (www.pozob.nl). 

Bavaria presenteerde donderdag 12 juni in het kader van de Laarbeekse Water-
maand een fietstocht door de landelijke omgeving van Laarbeek: de Boer Bier 
Water fietsroute. Het project Boer Bier Water is twee jaar geleden gestart op 
initiatief van een aantal lokale boeren, ZLTO, Bavaria, Waterschap Aa en Maas, 
CLM, Rabobank Peel Noord en Gemeente Laarbeek en richt zich op het behoud 
van een gezonde bodem en gezond water in Laarbeek. De Boer Bier Water 
fietsroute laat fietsers kennismaken met 7 gerstvelden in Laarbeek die onder-
deel uitmaken van het project.
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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

ICT-er met de VUT heeft 
tijd over voor al uw com-
puter- netwerk- TV- en au-
dio installaties en/of instel-
lingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

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

22 JUNI VLOOIEN-
MARKT Sporthal Gender-
beemd, Sterkenburg 616, 
Eindhoven, 9-16 uur. € 1,-
p.p. Bomvol! 06-20299824.

PER DIRECT TE HUUR 
Zelfstandige woonruimte 
nabij centrum Nuenen voor 
1 persoon. 06-48 54 80 89.

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

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.
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Zomerinstuif 
bridge
Bridge Club Nuenen (BCN) organi-
seert vanaf 17 juni tot en met 26 au-
gustus weer de Zomerinstuif. Op 
dinsdagavonden (met uitzondering 
van 22, 29 juli en 5 augustus) zijn alle 
bridgeliefhebbers welkom in Zaal Ber-
kenbosch, Opwettenseweg 80 in Nue-
nen. Opgeven is niet nodig. De inde-
ling gebeurt zo veel mogelijk naar 
sterkte. Het inschrijfgeld van € 3,- per 
paar wordt voor een deel gebruikt 
voor prijzen. Zaal open vanaf 19.30 
uur, aanvang 20.00 uur. Voor partners 
of verdere informatie: tel. 06-19419324 
(v.d. Broek), 040-2837119 (Munnik) 
en 040-2835090 (Vos). 
Email: noortjevdb@onsnet.nu of hans.
munnik@onsnet.nu.

Archipel op de Van Goghmèrt
Zondag 15 juni was een prachtige zonnige dag. Fantastisch weer voor de 
Van Goghmèrt. Met vele andere deelnemers was ook Archipel van de partij 
met een eigen kraam. Veel Nuenenaren, maar ook mensen van buiten Nue-
nen, bezochten de markt. Ook de kraam van Archipel, met daarnaast de 
auto van Zorg aan Huis, mocht veel geïnteresseerden verwelkomen. 

Gildebroeders Heilig Kruisgilde Gerwen:

3 Koninklijke onderscheidingen, 
5 jubilarissen
Tijdens een feestmiddag in de schutsherd van het Heilig Kruisgilde te Ger-
wen zijn op zaterdag 14 juni door burgemeester Houben drie Koninklijke 
onderscheidingen uitgereikt, allen in de graad Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. De jubilerende gildebroeders zetten zich al geruime tijd in voor het 
behoud van de gildetraditie.

De wijkverpleegkundigen Susan van de 
Ven en Sylvie van der Sanden waren sa-
men met Yvonne van Rooij (vrijwilliger 
coördinator) en Patricia van Boerdonk 
(teamleider Facilitair locatie Jo van 
Dijkhof) op deze markt aanwezig om 
over Archipel informatie te verstrek-
ken. Naast de welbekende zorgdien-
sten, welzijnsactiviteiten en woonfaci-
liteiten voor senioren, werden ook de 
Gasterijen van De Akkers en Jo van 
Dijkhof onder de aandacht gebracht. 
Velen zijn geïnteresseerd in de veran-
deringen die in de zorgwereld gaan 
plaats vinden. De wijkverpleegkundi-
gen hebben dit goed uit kunnen leggen. 
Het was een erg gezellige dag. Naast de 
mogelijkheid om kennis te maken met 
vele nieuwe mensen, was het ook een 

feest van herkenning. Cliënten, colle-
ga’s en collega-vrijwilligers brachten 
een bezoekje aan de Archipelkraam. 

Winnaar
In de kraam stond een glazen pot met 
duo dropjes (drop en Wine gums), 
veel mensen, groot en klein hebben 
een gokje gewaagd om te raden hoe-
veel de pot met inhoud weegt! 
Diverse mensen zaten dicht bij het 
goede antwoord. Het gewicht was 
2029 gram. Uit de groep van personen 
die 2 kg hadden geraden is 1 inzending 
getrokken. De winnaar is Niels Dal-
derop. De dinerbon is te besteden bij 
de Gasterij Jo van Dijkhof of Gasterij 
Akkers in Nuenen. Archipel wenst de 
winnaar een smakelijke maaltijd!

Jan Bastiaans: 50 jaar gildebroeder
Jan is vanaf 1964 gildebroeder en tam-
boer van het Heilig Kruisgilde Ger-
wen. Van 1980 tot 2006 was hij deken/
schatbewaarder (penningmeester). 
Hij was in deze periode ook lid van de 
kringcommissie trommen. Hij is ko-
ning geweest in 1991, 1993 en 2004. In 
2006 is Jan Bastiaans benoemd tot Ere 
Deken. Daarnaast zette Jan zich in bij 
Carnavalsvereniging De Narrekap-
pen, gedurende 25 jaar (tot 2005) en 
als penningmeester ruim 20 jaar bij de 
jaarlijkse Parijse Markt van Gerwen 
Actief. Jan is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau.

Cor Bunthof: 50 jaar gildebroeder
Cor is vanaf 1964 gildebroeder en 
kruisboogschutter van het Heilig 
Kruisgilde Gerwen. Al die tijd is hij 
voorzitter van de schietcommissie zo-
wel voor de kruisboog- als voor het 
geweer schieten. Onder zijn leiding is 
de schietsport bij het Heilig Kruisgilde 
uitgegroeid tot een volwaardige sport. 
Tot 1992 was hij de vaandrig van het 
gilde. Bij gelegenheid van zijn 50-jarig 

jubileum als gildebroeder ontvangt hij 
de Koninklijke onderscheiding: Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau.

Gerard Gorselink: verdienstelijk 
gildebestuurder
Gerard is vanaf 1997 gildebroeder en 

Vlnr: Albert Bastiaans, Jan Bastiaans, 
Cor Bastiaans, Hans Donkers, Cor Bunthof.

Vlnr: 
Gerard Gorselink, 

Jan Bastiaans, 
Cor Bunthof.

Stijn van Bree 2e plaats ELE rally
Stijn van Bree uit Nuenen nam afgelopen weekend deel aan de ELE rally. Het was 
zijn eerste grote rally na jaren hard trainen. Samen met navigator Marco Schil-
lemans zijn ze, in hun BMW 325i, 2e geworden in hun klasse en in het algemeen 
klassement 36e. De ELE rally wordt verreden rondom Eindhoven met klasse-
mentsproeven in o.a. Lierop, Bakel, Spoordonk, Wintelre en Son. Bob de Jong 
was, net als vorig jaar, de winnaar.

Brons voor Rademaker op NK 
Sprint Duathlon U23
Tijdens het NK Sprint Duathlon dat op zondag 15 juni plaatsvond in Til-
burg, is Tom Rademaker uit Nuenen als 3e geëindigd in de leeftijdscatego-
rie onder de 23 jaar. Voor Tom betekent dit zijn tweede NK-medaille, na vier 
jaar geleden ook al eens derde te zijn geworden.

De afstanden die bij het Nederlands 
kampioenschap in Tilburg afgelegd 
moesten worden, waren: 5 km hardlo-
pen, 20 km fietsen en tot slot weer 2,5 
km hardlopen. Over de wedstrijd was 
Tom gematigd tevreden: “Het lopen 
moest eigenlijk beter: ik liep de eerste 
5 kilometer in 17’40 en dat is onder 
mijn niveau. Op de fiets kon ik geluk-
kig gas geven, vooral de laatste van de 
drie rondes. Toen haalde ik een con-
current in voor het NK -podium, en ik 
zette hem direct op grote achterstand. 
De laatste run was slechts een formali-
teit, bleek achteraf, maar was deson-
danks wel zwaar!” 
Over alle leeftijdscategorieën bekeken 
eindigde Tom als 16e. Hij zegt hier-
over: “Het is de vraag wat zo’n NK-
medaille in een age-group precies be-
tekent. Maar er geldt ook dat ik niet 
kan verliezen van de atleten die niet 
meedoen. Ik hecht zeker waarde aan 
deze medaille, want het is zo vaak ‘net 
niet’ geweest in de vorige jaren, en nu 
lukt het een keer wel!”

Tom Rademaker is een triatleet van 
het triathlonteam Squadra ZEROD uit 
Eindhoven, dat gesponsord wordt 
door ZEROD, een bedrijf dat triath-
lonspullen verkoopt. Volgende week 
heeft Tom in Stein weer een teamwed-
strijd met Squadra ZEROD voor de 
zogenaamde Eredivisie Triathlon.

Foto: LAVFotografie.nl

geweerschutter van het Heilig Kruis-
gilde Gerwen. Vanaf 2000 is hij Deken 
schrijver (secretaris). Vanaf 2004 is hij 
2e secretaris en vanaf 2013 is hij 1e se-
cretaris van het bestuur van de Noord 
Brabantse bond van schuttersgilde 
kring Kempenland. Naast zijn ver-
diensten bij het gilde is hij vanaf 2010 
actief in het bestuur van de Leefbaar-
heidsgroep Gerwen. Het is vooral de 
intensiteit van zijn verdiensten waar-
door hij de Koninklijke onderschei-
ding mag ontvangen in de graad: Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau.

De andere jubilarissen Albert Bastiaans 
en Cor Bastiaans (beiden 50 jaar gilde-
broeder) ontvingen al in 2012 een Ko-
ninklijke onderscheiding. Jubilaris Hans 
Donkers viert het 25-jarig jubileum.

Gulbergen Jeugd 
Open
Op zaterdag 21 juni vindt de twaalfde 
editie van het Gulbergen Jeugd Open 
op het complex van Golfclub De Gul-
bergen in Mierlo (Heiderschoor 26) 
plaats.

Deze wedstrijd kent ook dit jaar weer 
een deelnemersveld met vele deelne-
mers uit de Nederlandse top met han-
dicap 8 en lager. Naast deze topspelers 
zal ook een ruim arsenaal aan getalen-
teerde jeugdspelers het strijdperk be-
treden in diverse categorieën.
Er is een aanzienlijke prijzenpot en er 
staat een scooter klaar voor de eerste 
speler die een hole-in-one slaat op één 
van de vijf par 3’s op de Sprookjes-/Li-
bellenbaan. Ook een nieuw baanre-
cord wordt beloond. De wedstrijden 
aan de Heiderschoor 26 beginnen om 
8.00 uur.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 20 juni organiseert de Ka-
tholieke Vrouwenvereniging Lieshout 
weer een Kienavond in het Dorpshuis 
aan de Grotehof in Lieshout. Er is een 
Jackpot! De avond begint om 20.00 
uur en de zaal is vanaf 19.00 uur open. 
Iedereen is welkom.

Country dansen  
in Lieshout 
Zaterdagavond 21 juni organiseert 
The Black Longhorn weer de maande-
lijkse Country Dance Party op CD 
muziek. We dansen in de grote zaal 
van het Dorpshuis in Lieshout. Alle 
populaire line- en partnerdansen wor-
den achter elkaar gezet door DJ Henk. 
De nadruk ligt hierbij op echte coun-
try muziek. Volop genieten dus en al-
leen kijken mag ook. Aanvang is 20.00 
uur. Het is onze laatste Dance Party 
voor de zomerstop.
The Black Longhorn: Dorpshuis-Lies-
hout, Grotenhof 2, Lieshout. Info: 
0499-422088. www.blacklonghorn.nl 

De LuisterBieb: lezen 
met je ogen dicht
De LuisterBieb is een luisterboeken-
app voor iedereen. De collectie bevat 
op dit moment zo’n 275 titels waaron-
der veel bestellers van bekende au-
teurs, kinderboeken of colleges. 
Downloaden kan via de App Store of 
via Google Play. De LuisterBieb maakt 
deel uit van het pakket aan digitale 
diensten dat de bibliotheek beschik-
baar stelt. De app is gratis en offline te 
gebruiken voor leden en niet-leden. 

Zie www.bibliotheekdommeldal.nl

Voedselbank Nuenen vraagt uw hulp
Vrijdag 4 juli en zaterdag 5 juli zijn de dagen dat er weer bij vijf supermark-
ten de jaarlijkse inzamelactie is voor Voedselbank Nuenen. Uw hulp is heel 
hard nodig.

Volgens planning beginnen we vrijdag 
4 juli om 15.00 uur en gaan door tot 
20.00 uur. Zaterdag 5 juli begint het 
inzamelen om 09.00 uur en zal door 
gaan tot 17.00 uur Deze activiteit 
vraagt één keer per jaar inzet van 100 
vrijwilligers die 2 uurtje meehelpen. 
Dat is een flink aantal. 
De vaste medewerkers en het bestuur 
van de Voedselbank rekenen op veel 
Nuenenaren die bij deze belangrijke 
klus even willen helpen. Het gaat om 
het uitdelen van de boodschappen-
lijstjes en het aannemen van lang 
houdbare producten.
Misschien is het goed te weten dat 
deze dag voor Voedselbank Nuenen 
van essentieel belang is om met de op-
brengst weer een jaar lang de weke-
lijkse pakketten van voldoende kwan-
titeit en kwaliteit te kunnen maken. 
Op welke dag en voor welke uren mo-
gen wij u in het ‘dienstrooster’ inde-
len? Wij hopen op uw snelle aanmel-

ding per telefoon tel. 06-23848755. Er 
wordt echt op uw steun gerekend.

Namens het bestuur van Voedselbank 
Nuenen: Toon Rooijackers, Ton Grim-
berg, Piet van Dun en Truus Houtepen.
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Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Maand juni
WSV-wandeling 

Woensdag 19.00 uur 
Zondag 09.00 uur 

Sportpark De Lissevoort

Donderdag 19 juni
20.30 uur 

Nuenen’s Swingtime Rob van Bavel
22.30 uur TV opnamen

Café Schafrath

Vrijdag 20 juni
20.00 uur Kienavond in het 

Dorpshuis in Lieshout.

Vrijdag 20 juni
Feestweekend DOEN! 

20.00 uur playback show
Oude Toren in Nederwetten

Zaterdag 21 juni
08.00 uur 

Gulbergen Jeugd Open
op Golfclub De Gulbergen in Mierlo 

(Heiderschoor 26)

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 start rikmiddag
20.30 uur feestavond met coverband 
Millstreet. Oude Toren in Nederwetten

Zaterdag 21 juni
12.30-15.00 uur Japanse Dag, SDF 

FRIENDS. Jacobushoek 5
19.00 uur Disco voor mensen met ver-

standelijke beperking. Café René

Zaterdag 21 juni
19.30 uur “Pleinconcert”

Heuvelplein Gerwen
21.11 uur Zomercarnaval 
Café De Stam, Gerwen 

Zaterdag 21 juni
20.00 uur Country Dance Party Dorpshuis-
Lieshout. 21.00 uur IVN Midzomer avond-

wandeling vanaf parkeerplaats 
naast Grotels Hof, Bakel

Zondag 22 juni
9.00-14.00 uur 

Kofferbak- en bolderkarverkoop. 
Brassband De Vooruitgang 
Sporthal De Hongerman

Zondag 22 juni
Zondag 22 juni 9.30-15.00 uur 

vlooienmarkt in de straten 
De Sluiter en De Wolwever, Lieshout

Zondag 22 juni 
Feestweekend DOEN! 

10.00 uur ophalen teams dorpsstraten-
10kamp, aansluitend feestavond 

Oude Toren in Nederwetten

Zondag 22 juni
11.00 uur Wieleretappe Gerwen Ster ZLM 
Toer. Centrum Gerwen. 12.00 uur Sacra-

mentsprocessie Priorij Sint Clemens 
centrum van Gerwen

Zondag 22 juni 
14.30-16.30 uur concert Ontmoet de 

Warme Beer. Boordhuys, Boord 37 Nuenen
15.30 uur doorkomst Handelse Processie 

Centrum Nuenen

Maandag 23 t/m zaterdag 28 juni 
Collecte Handicap.nl 

voor mensen met een beperking

Maandag 23 juni
IVN Nuenen wandeling 

in kasteelpark Eckartdal. 
Vertrek om 19.00 uur per fiets vanaf 

Het Klooster

Dinsdag 24 juni 
20.00 uur openbare vergadering dorps-

raad Gerwen.
in ‘t Huysven, Huikert 35

Dinsdag 24 juni 
19.30 uur Bijeenkomst Ondernemers-

netwerk. Ontmoetingscentrum Rabobank 
Dommelstreek, 

Laan der 4 Heemskinderen 7, Geldrop 

Vrijdag 27, zaterdag 28, zondag 29 
juni

Nuenen Culinair 
Het Park Nuenen

Vrijdag 27 juni 
LACO toer Spieren voor Spieren 

Vanaf 16.00 uur vanuit het Park Nuenen 
naar sportcentrum Laco

Daarna overhandiging cheque 

Zondag 29 juni
Vanaf 7.00 uur 

wandelen in Lieshout met RCL
start Provinciale weg Leishout/Mariahout

Zondag 29 juni 
Doorkomst van de Kennedy Toertocht 

door Nuenen 11.00-17.00 uur 
Emelie Cilissen schildert

Tweevoren 101

Zondag 29 juni
13.15 uur Lieholter Blaaskapel

binnenplaats Herberg 
De Brabantse Kluis, Aarle-Rixtel. 

Zondag 29 juni
14.00 uur 

Klezmajeur Muziek met zigeuner 
invloed & Jiddische zang

Weverkeshof

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 21 juni 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor W.Kalb.
Zondag 22 juni 09.30 uur: viering, 
Motettenkoor, voorganger pastor W.
Kalb.
 
Misintenties
Zaterdag 21 juni 18.30 uur: Pastoor 
Jan van Oosterhout (vanwege verjaar-
dag); Frans en Thera van Gent-van de 
Rijt; Harrie Vermeulen.
Zondag 22 juni 09.30 uur: Pastoor Jan 
van Oosterhout (vanwege verjaardag); 
Marinus Bunthof; Lotte van Rooij en 
Leo van Hevelingen (verjaardag Lotte 
25-06); Paula van der Ploeg-Merckens; 
Cato en Lowie de Brouwer-Bartels (van-
wege Huwelijksdag); Henk Vrijaldenho-
ven; Tine van Lier-Vrijaldenhoven; 
Martien de Groot; Overleden ouders 
Vrijaldenhoven; Overleden ouders van 
Keulen-Endevoets; Adrianus Schen-
kels; Jac Geven; Henk Bollen; Machiel 
van Stokkom (vanwege trouwdag).

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt: Mats 
Buitenhuis uit Amsterdam en Hugo 
Swinkels, van Heijstlaan 31. Wij wen-
sen de families van harte proficiat en 
veel geluk.

Nationale collecte 
Handicap.nl
Van maandag 23 tot en met zaterdag 28 
juni collecteert Handicap.nl voor men-
sen met een beperking in Nederland. 
Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat 
naar het Ango Fonds. Vanuit dit Fonds 
wordt individuele financiële hulp ver-
leend aan mensen die buiten andere 
regelingen vallen, ongeacht of ze lid 
zijn van de Ango of niet. Ook lokale 
initiatieven worden met de opbrengst 
ondersteund. Bovendien geeft de Ango 
sociaal, juridisch en financieel advies 
(w.o belastingadvies) aan mensen met 
een beperking.
Handicap.nl is de collecte van de Alge-
mene Nederlandse Gehandicapten 
Organisatie (Ango). De Ango wil me-
demensen met hun beperking of chro-
nische ziekte gewoon mee laten doen 
met de maatschappij, waarbij ze zelf 
de regie over hun leven kunnen voe-
ren en niet (altijd) afhankelijk zijn van 
anderen. 
Meer informatie: www.ango.nl/steun

Zaterdag 21 juni om 13.00 uur huwe-
lijksviering van Joia van Berkel en Ka-
zimier Helfenrath.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 22 juni 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties
Frans en Anna de Groo-Vrijaldenho-
ven; Familie Verhagen-Hendriks.

Mededelingen
De opbrengst van de sponsoractie 
voor zuster Bonnie bedraagt t/m 11 
juni jl. € 725,90 (van Gerwen en Ne-
derwetten samen). Deze actie sluit 
binnenkort af, dus U kunt nog mee-
doen. Bij voorbaat hartelijke dank.
De opbrengst voor de bijzondere col-
lecte op 1e Pinksterdag voor de Week 
van de Nederlandse Missionarissen 
bedroeg € 204,-. Met dank aan de gulle 
gevers. 

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 22 juni, De Regenboog 10.00 
uur. Voorganger kerkelijk werker P. 
Flach. De collecte is voor een project in 
Oekraïne. Er is kindernevendienst voor 
kinderen van de basisschool. 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 gele-
genheid de pastores van onze gemeen-
te in De Regenboog te spreken.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 22 juni 09.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties 
Pastoor Freek Groot; Janus van Kuijk.

Mededelingen
De opbrengst van de sponsoractie 
voor zuster Bonnie bedraagt t/m 11 
juni jl. € 725,90 (van Gerwen en Ne-
derwetten samen). Deze actie sluit 
binnenkort af, dus U kunt nog mee-
doen. Bij voorbaat hartelijke dank.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

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

Donderdag 19 juni. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, Feest van het Aller-
heiligste Sacrament. 
Vrijdag 20 juni. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Silverius, paus en 
martelaar. 
Zaterdag 21 juni. 08.30 uur H. Mis, H. 
Aloysius van Gonzaga, belijder. 
Zondag 22 juni 07.00 uur H. Mis; 
10.30 uur gezongen Hoogmis met sa-
cramentsprocessie. Plechtige viering 
van Sacramentsdag. 
Maandag 23 juni. Kloosterstilte. Vigi-
lie van de H. Johannes de Doper. 
Dinsdag 24 juni. 18.30 uur (gezongen) 
H. Mis, geboorte van de H. Johannes 
de Doper.
Woensdag 25 juni, 07.15 uur H. Mis, 
H. Wilhelmus, abt. 

RCL Wandeltocht in Lieshout
Zoals elk jaar wordt op de laatste zondag van juni de RCL wandeltocht gelo-
pen. Dit jaar is dat op 29 juni. De editie van 2013 was met prachtig wandel-
weer en bijna 400 wandelaars zeer geslaagd. De fraaie route met veel vari-
atie werd ruimschoots gewaardeerd, zoals bleek uit de vele lovende reacties 
en recensies op internet. En deze opgaande lijn zal Runnersclub Lieshout 
zeker doorzetten met de nieuwe editie. 

Elk jaar is er een andere route. Dit keer 
is het parcours uitgezet ten westen 
van Lieshout. Het grootste deel van de 
route is autovrij en gaat zowel over 
verharde als onverharde wegen. De 
route gaat deels door de bossen. Zoals 
elk jaar is er voldoende mogelijkheid 
om even bij te komen op een van de 
rustposten. De tocht is bij uitstek ge-
schikt als laatste training voor de Ken-
nedymars in Someren en natuurlijk als 
training voor de Nijmeegse 4-daagse. 
Twee evenementen waar ook RCL al 
jaren aan meedoet.

De routes variëren van 10 tot 40 kilome-
ter en zijn volledig uitgepijld en iedere 
deelnemer ontvangt een routebeschrij-
ving. De start is bij de RCL accommoda-
tie aan de Provinciale weg Lieshout-
Mariahout. Zowel bij de start/finish als 

onderweg is er koffie en soep verkrijg-
baar tegen een kleine vergoeding. Voor 
de routes vanaf 20 km afstand is er een 
grote rustpost, waar ook EHBO aanwe-
zig is. Verder is er voor alle afstanden 
nog een kleinere rustpost ingericht in 
het laatste deel van de route. De in-
schrijfkosten zijn € 2,50 pp. en NWB / 
KNBLO leden krijgen € 0,50 korting. 
Tot 12 jaar is het inschrijfgeld € 0,50. 
www.runnersclublieshout.nl. Voor vra-
gen bel 0499-840769 of mail naar wan-
del@runnersclublieshout.nl.

Starttijden
7.00 en 9.00 uur 30-40 kilometer wan-
deling
8.00 en 11.00 uur 25 en 20 kilometer 
wandeling
9.00 en 12.00 uur. 10 kilometer wan-
deling

Noodweer verrast op braderie Lieshout
Op 2e Pinksterdag kort na de middag werden de marktkooplieden en de bezoekers 
van de braderie in Lieshout onaangenaam verrast door de plotseling opstekende 
stormachtige wind en fikse regenbui. Kledingrekken vlogen door de lucht en het zijl 
van kraamdakjes begaf het onder het kortstondige natuurgeweld. Kooplieden had-
den de grootste moeite hun waar bijeen te houden. Eén persoon raakte door een 
rondvliegend kledingrek gewond maar kon hiervoor bij de EHBO-post worden be-
handeld. Een aantal gedupeerde handelaren pakte hun waar in en vertrok van de 
markt. Sommige schatten de schade op enkele duizenden euro’s. Ook medeorganisa-
tor firma Koolen en Koolen uit Tilburg zit als leverancier van de kramen met een 
behoorlijke schadepost. Countryclub The Black Longhorn die op deze braderie al 
jaren met een gezellige openlucht Country Dance party haar activiteit promoot, ging 
na een zonnige start inpakken en haar heil elders zoeken. De Lieholter Blaaskapel 
werd door de organisatie afgebeld. Te voorbarig zo bleek want na het wegtrekken van 
het noodweer werd en bleef het lange tijd weer zonnig en gezellig druk op de markt.



19 juni 2014Rond de Linde  Nr.  25

Met de kernwaarden Sportiviteit (op- en buiten het veld), Gezelligheid (op- 
en buiten het veld) en Samen willen deelnemen aan sportieve activiteiten, 
vervult EMK een belangrijke maatschappelijk sociale rol binnen Nuenen, 't 
Eeneind en Eindhoven (Tongelre). 

Wil je meer informatie of wil je meteen lid worden van EMK, neem dan contact 
op met John de Jong via 06-55178488 of jongboysnuenen@gmail.com

Misschien voetbal 
jij dan binnenkort 
in dit team.
(grapje natuurlijk ;)

Wielersport

Voetbal

Zwemmen

EMK zoekt nieuwe leden   
voor de D-, E- en F-categorie

Japanse dag SDF 
FRIENDS
Ieder jaar organiseert sportvereni-
ging SDF FRIENDS een leuke dag 
voor haar leden. 
Op zaterdag 21 juni wordt er een ‘Ja-
panse Dag’ georganiseerd waarin 
Oosterse krijgskunst centraal staat. 
Dit jaar is het thema zelfverdedi-
ging. Het middagprogramma is toe-
gankelijk voor publiek. Tussen 12.30 
uur en 15.00 uur kun je kijken naar 
demonstraties karate, selfdefence 
for kids (SDK) en zelfverdediging 
door middel van Tai Chi. Deze de-
monstraties worden verzorgd door 
trainers en leerlingen van SDF 
FRIENDS. Om 13.30 uur verzorgt 
Joop Leduc (5e dan aikido) samen 
met zijn demogroep een demon-
stratie aikido. Geïnteresseerden zijn 
van harte welkom in de dojo gelegen 
aan de Jacobushoek 5 naast basis-
school de Wentelwiek.

De Nuenense sportvereniging SDF 
FRIENDS is al twee decennia lang 
een vertrouwd adres voor zelfverde-
digingsporten. Oud of jong, iedereen 
is welkom. De leeftijd van de leden 
varieert van 6 tot 60+. Van nieuwe 
leden wordt een flinke dosis enthou-
siasme en een sportieve instelling 
verwacht. www.sdffriends.nl

Kleine ploeg Z&PV Nuenen 
heeft groot succes
Met 4 deelnemers was Z&PV Nuenen bij de Regionale Minioren Finales 
zeker niet de grootste ploeg aanwezig in Roosendaal. Maar met totaal 10 
medailles, waarvan 5 gouden was het wel de nummer 3 in de eindstand. 
Chris Verhoeven (2004) tekende voor 3 overwinningen, en Milan Meurs 
(2002) voor 2 keer goud. De Regionale Minioren Finales zijn speciaal voor 
de jongste jeugd (8 tot 12 jaar) van de zwemverenigingen uit Brabant. Om 
deel te mogen nemen moet je in de ranglijst na de voorronden bij de snelste 
18 zwemmers uit je eigen leeftijd staan.

De uitslag:
Milan Meurs: goud op 100m vrije slag en 100 m rugslag, brons op 100 m school-
slag en 200 m wisselslag.
Pieter Tijs Nijssen: brons op 100 m schoolslag.
Chris Verhoeven: goud op 100 m vrije slag, 100 m schoolslag en 100 m wisselslag 
en zilver op 100 m rugslag en 50 m vlinderslag.
En voor Flore waren er persoonlijke records.

Kleurrijk profpeloton in 
Gerwen met Gesink, Gilbert, 
Bos, Kittel en Greipel
 
Zondag 22 juni strijkt het internationale wielerpeloton van de Ster ZLM 
Toer neer in wielerdorp Gerwen. De kleurrijke rennerskaravaan zal zon-
dagmorgen vanaf 9.30 uur de woonkern bevolken en zich voorbereiden op 
de slotetappe Gerwen - Boxtel. Voor publiek een mooie kans om een derge-
lijk wielerfeest van dichtbij mee te maken met gratis toegang. De renners 
komen allemaal op het podium op het Kerkplein om de startlijst te tekenen. 
Wielerfans kunnen foto’s maken en handtekeningen verzamelen tot het 
startschot om elf uur klinkt.

Laat ook jouw kind     
een Funkey Kanjer worden
Steeds meer verenigingen zetten hun poorten open voor kinderen uit de 
leeftijdscategorie 4/5-jaar. Daarom heeft de hockeybond (KNHB) een les-
pakket ontwikkeld speciaal voor deze doelgroep: Funky hockey. En ook 
Hockey Club Nuenen doet daar graag aan mee.

NK weg wielrennen 2015   
in Lieshout
Afgelopen zondag werd in het Zeeuwse Philippine het Nederlands Kampioen-
schap weg wielrennen voor de jeugd gehouden. Vele deelnemers en hele mooie 
wedstrijden werden voorgeschoteld. De organisatie was zeer gastvrij en het 
mooie weer deed de rest. Een schitterend gebeuren.

Een grote delegatie van supportersclub ‘De Lieshoutse Wielrenners’ was bij dit 
NK aanwezig. Er vond namelijk ook de officiële overdracht plaats van het NK 
2014 naar de organisatie van 2015. Zondag 7 juni 2015 wordt dit Nederlands 
Kampioenschap in Lieshout georganiseerd. De Lieshoutse supportersclub is 
heel blij dit NK te mogen organiseren in het kader van haar 60 jarig jubileum.

Hockey

MC6 van Hockey Club Nuenen is op zaterdag 14 juni kampioen Zuid Neder-
land in haar klasse geworden. Staand v.l.n.r. Maaike Vermulst, Xanne Spapens, 
Jeske van Ham, Nathalie Sprenger, Margot van Leeuwen, Anniek Gijsbers, Fem-
ke Koelemans, Emma de Vet en Jolijn Brouwers. Zittend Fleur Heijster, Annick 
Verdijseldonk, Evie Francois en Pauline van der Wolf.

Funkey hockey heeft als doel kinderen 
van 4 en 5 jaar kennis te laten maken 
met hockey. Tijdens de lessen komen de 
kinderen in aanraking met een variëteit 
aan grondvormen van bewegen, die aan-
sluiten bij het natuurlijke bewegingsge-
drag van 4/5-jarigen. Op die manier le-
ren ze op een leuke en veilige manier 
omgaan met sportief bewegen. De kin-
deren spelen nog niet met echte hockey-
sticks. Wel wordt er gebruik gemaakt 
van knotshockeysticks.
De trainingen zijn op zaterdagmorgen 
tijdens de veldhockeycompetitie van 

september t/m eind november van 
8.45-9.45 uur op de hockeyvelden van 
HCNuenen op Sportpark De Lisse-
voort. Funkey kost € 45,- per 10 trai-
ningen. Dit is inclusief een Funkey 
Kanjer T-shirt en ranja met een ver-
snapering. Om mee te doen is alleen 
gemakkelijk zittende kleding nodig, 
het liefst sportkleding, en sportschoe-
nen/gymschoenen. Specifieke hockey-
materialen zoals hockeyschoenen en 
een hockeystick zijn dus niet nodig.
Om uw kind aan te melden, gaat u naar 
de HCNuenen site www.hcnuenen.nl 

De ploeg van Nuenen met vlnr Pieter Tijs, Milan, Chris en Flore.

Wielerfans op het Gerwense kerkplein bij het podium van de Ster ZLM Toer editie 2013 
(foto: Cees van Keulen)

Achttien profploegen komen met in 
totaal 144 renners naar ons land voor 
deze vijfdaagse wielerwedstrijd in de 
provincies Noord-Brabant en Lim-
burg en in België. De Ster ZLM Toer 
wordt afgesloten met de etappe Ger-
wen – Boxtel over ruim 170 km. Het 
wielerdorp Gerwen is dankzij de pui-
ke plaatselijke organisatie voor de 
tweede keer in successie uitgekozen 
als startplaats voor de slotrit in dit 
grootse wielerevenement. Op de deel-

nemerslijst prijken onder meer de na-
men van topsprinters Marcel Kittel, 
André Greipel en Theo Bos en ook 
klassementsrenners als Robert Ge-
sink, Philippe Gilbert en Tyler Farrar.

De vorige edities werden gewonnen 
door Lars Boom uit Vlijmen (2013), 
Mark Cavendish (2012) en Philippe 
Gilbert (2011). De Ster ZLM Toer geldt 
voor veel renners als de generale voor-
bereiding op de Ronde van Frankrijk.
 

Rennerskaravaan door regio
De Ster ZLM Toer is woensdag 18 juni 
van start gegaan met een proloog in 
Bladel. De tweede etappe is Rucphen 
- Sint Willebrord (19 juni) en de derde 
Buchten - Buchten (20 juni). Zaterdag 
21 juni is de koninginnenrit in de Bel-
gische Ardennen: Verviers - La Gilep-
pe. De vijfde etappe gaat in Gerwen 
van start op zondagmorgen 22 juni 
om 11.00 uur. De rennerskaravaan 
volgt dan een route door Lieshout, 
Beek en Donk, Helmond, Deurne, Ge-
mert-Bakel, Rips, Elsendorp, Gemert, 
Erp, Keldonk, Mariahout en Nijnsel. 
Omstreeks 13.30 uur zullen de ren-
ners de finish aan de Stationsstraat in 
Boxtel voor de eerste keer passeren. 
Na drie passages wordt rond 15.00 uur 
het einde van de etappe verwacht. 
Voor meer informatie over de Ster 
ZLM Toer, de rennersstartlijst, de 
juiste tijden en doorkomsten, zie de 
website www.sterzlmtoer.nl

Op de foto: het dagelijks bestuur van de supportersclub ‘De Lieshoutse Wielren-
ners’ Pierre Steegs, Leo van Berlo en Carlo Klomp, Harrie Smits namens de 
KNWU en Edwald Martijn voorzitter Wielercomité Philippine.

Kunstrolschaatsen
Aylin Nederlof 
zevende in Misano
Afgelopen week werd in Misano Italië 
een internationale wedstrijd kunstrol-
schaatsen gehouden. Het was een ver-
moeiende dag. ’s Middags de korte kür 
en ’s avonds rond 22.00 uur de lange 
kür. In een sterk deelnemersveld met 
allemaal toplanden, zoals Japan, Ar-
gentinië, Italië en Israël kwam Aylin in 
de klasse junioren voor Nederland uit. 
Zelfs de juniorwereldkampioene moest 
deze keer met de 2e plaats genoegen 
nemen. Aylin stond 9e na de korte kür 
en kon zich in de lange kür nog 2 plaat-
sen verbeteren naar een mooie 7e 
plaats. Na een vermoeiende dag bij 
35°C keek ze tevreden terug op een ge-
slaagde week in Misano.
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