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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

Nuenen centrum    
krijgt gratis WiFi
De Coöperatie OnsNet Nuenen u.a. heeft het initiatief genomen om een 
gratis WiFi netwerk voor Nuenen centrum aan te leggen. Op donderdag 12 
juni is de overeenkomst tussen de Coöperatie OnsNet Nuenen u.a. en IT-
Pro officieel getekend.

Vrijdag de 13e …. een geluksdag!
Afgelopen vrijdag 13 juni was het dan zo ver. Vanuit haven van Oude Tonge 
voerde er een achttal zeilschepen en een motorjacht  richting Willemstad. 
Onder het motto ‘samen voor de wind’ organiseerden Nuenaren Walther 
en Annelien van Heeswijk deze tocht; een zeil-event. Gasten aan boord 
waren cliënten en vrijwilligers van de stichting ‘topsport for life’. Allen 
bedrijven zij topsport door dagelijks te knokken tegen een levensbedrei-
gende ziekte, zoals ALS en kanker. 

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044
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VERF, BEHANG, GLAS, 

RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

www.decohomemeulendijks.nu

29 juni

EERSTE en LAATSTE
  zondag van de maand

Diverse activiteiten

Ondertekening contract door Willem Ligtvoet (voorzitter), Christ van de Akker 
(IT-Pro), Stefan Prinsen (penningmeester).

Hiermee realiseert het bestuur van de 
Coöperatie één van haar maatschap-
pelijke doelstellingen. De Coöperatie 
is 10 jaar geleden opgericht voor de 
realisatie van het glasvezelnetwerk in 
Nuenen en zet zich actief in voor haar 
leden / gebruikers. Het bestuur van de 
Coöperatie verwacht dat veel Nue-
nenaren, toeristen en bezoekers van 
Nuenen blij zullen zijn met een goed 
en betrouwbaar WiFi netwerk in het 
centrum. Zeker tijdens de vele evene-
menten in en om het park in Nuenen.

Met dit netwerk kunnen Nuenenaren 
en bezoekers van Nuenen gratis ge-
bruik maken van een snelle en be-
trouwbare WiFi-verbinding in en rond 
het park. IT-Pro zorgt voor de techni-

sche realisatie en het beheer van het 
netwerk. IT-Pro heeft veel ervaring op 
het gebied van IT, netwerken en WiFi 
en is met een lokale winkel in het cen-
trum de ideale partner voor de Coöpe-
________________________________ 

“Gratis WiFi 
netwerk voor 

Nuenen centrum”
________________________________ 

Bungener
Fa. Bungener, de legendarische elek-
tronicazaak aan de Beekstraat 7, is niet 
meer. Het pand, dat al in 2010 ont-
ruimd werd, is onlangs gesloopt. Ooit 
stonden hier de tv’s hoog opgestapeld 
voor het raam. De bomen groeiden er 
naar binnen, achter in de tuin lagen wat 
auto’s. Als je je eenmaal naar binnen 
had gewurmd, moest je uitkijken dat er 
geen tv of radio op je hoofd viel. Die 
enorme voorraad apparatuur was voor 
de reserveonderdelen. Met het herge-
bruik van onderdelen en apparaten was 
Bungener eigenlijk een voorloper van 
het moderne repair-café. Tegenwoor-
dig is het goedkoper om een nieuwe te 
kopen dan iets te laten repareren. Maar 
wat er ook kapot was, ze wisten het al-
tijd te maken. Het kostte (bijna) niks al 
kon het soms erg lang duren. En anders 
kreeg je een soortgelijk apparaat mee.

Na de koffie bij WSV Oude Tonge 
ging het richting Willemstad. Het 
weer was zeer goed. Een straalblauwe 
lucht en een heerlijk windje. Geza-
menlijk door de Folkenraksluis waar 
troubadour Bart een geweldige sere-
nade bracht. In Willemstad werd ie-
dereen verrast op een heerlijke lunch. 
Rond half vier weer inschepen en te-
rug naar Oude Tonge. De wind was 
nog beter en een geweldige zeiltocht 

Het pand van Bungener zoals het er vo-
rig jaar nog bij stond.

ratie OnsNet Nuenen voor dit project. 
Het project wordt gefinancierd door 
de Coöperatie OnsNet Nuenen, NEM-
Nuenen en OnsBrabantnet. 

Ook werken enkele lokale onderne-
mers mee door hun pand te voorzien 
van een WiFi-zender. Zo komen er 
WiFi-zenders te hangen aan de panden 
van Tong-Ah, De Concurrent, Bille-
kens, Het Klooster en IT-Pro. Op deze 
manier wordt het Park in Nuenen goed 
gedekt. Het systeem is zo gebouwd dat 
het netwerk in de toekomst eenvoudig 
uitgebreid kan worden naar andere de-
len, winkelgebieden, verenigingen of 
scholen in Nuenen. De Coöperatie 
hoopt dat in de toekomst meerdere 
bedrijven of verenigingen zich aanslui-
ten bij dit initiatief om zo een groot 
WiFi-netwerk in Nuenen te creëren.

De zenders van het WiFi-netwerk Nue-
nen zijn van een hoge en professionele 
kwaliteit. Dit heeft als voordeel dat veel 
mensen tegelijk op een veilige en snelle 
manier van het netwerk gebruik kun-
nen maken. Daarnaast zijn de zenders 
zo intelligent dat deze alleen uitstralen 
als dit nodig is. Dit beperkt de straling 
en energiekosten van de apparatuur.

Het WiFi-netwerk zal medio juli 2014 
geïnstalleerd worden. In de zomer-
maanden en vooral tijdens een aantal 
evenementen in het Park wil de Coöpe-
ratie OnsNet Nuenen proefdraaien met 
het systeem. Na de zomer zal het sys-
teem dan officieel in gebruik worden 
genomen met een officiële opening. 

volgde. Daar waar mogelijk werden de 
gasten uitgenodigd het roer in eigen 
handen te nemen om zo nog meer van 
het zeilen en deze dag te kunnen ge-
nieten. Na een heerlijke afscheidsbor-
rel bij WSV Oude Tonge werd er 
emotioneel afscheid genomen. Het 
was een TOP-sport dag. De gasten 
zijn echt een dag uit de dagelijkse zorg 
geweest. Voor meer informatie over 
de stichting Topsport for life en ge-
noemd zeil-event :op www.topsport-
forlife.nl of facebook.

Een extra dank aan de Nuenense on-
dernemers die in de vorm van goede-
ren een bijdrage hebben geleverd aan 
deze dag; Apotheek Kernkwartier, 
Boekhandel Van de Moosdijk, De 
Tandarts Kernkwartier, Drogist 
Noordveld, Expert, Garage Janssen 
Eeneind, Intratuin, Jumbo Centrum, 
Prisma Pasbustes. Maar ook buiten 
Nuenen, WSV Oude Tonge, Helen 
Dowling instituut Bilthoven,  Rijkers 
Naaimachines Veghel, Restaurant Bel-
levue Willemstad, Wasven Bakkerij 
Eindhoven. En natuurlijk alle schip-
pers die hun tijd en schip belangeloos 
hebben ingezet voor deze dag.

Postbus 257  |  5670 AG Nuenen

Officiële opening speelterrein 
aan de Claushof in Nuenen
Op initiatief van de omwonenden heeft Woningbouwvereniging Helpt Elkan-
der een aantal speeltoestellen geplaatst aan de Claushof te Nuenen. Op 
woensdag 2 juli vindt de officiële opening van het speelterrein plaats. Direc-
teur van Woningbouwvereniging Helpt Elkander, Ellen van Beijsterveldt-
Niels, zal samen met de jeugdburgemeester, Pim Rombouts, in het bijzijn van 
de omwonenden de openingshandeling uitvoeren. 

 
 
Een aantal jaren geleden heeft Helpt 
Elkander aan de Claushof nieuwe wo-
ningen gebouwd. Met de omwonen-
den zijn toen afspraken gemaakt over 
het realiseren van een speelterrein in 
de wijk. Deze afspraak is Helpt Elkan-
der nu nagekomen. 

Mede dankzij de medewerking van de 
gemeente Nuenen is het gelukt om het 
speelterrein te realiseren. Alle betrok-
ken partijen zijn trots op het behaalde 
resultaat en hopen dat de kinderen 
veel speelplezier zullen beleven.  
 
Op woensdag 2 juli om 13.30 uur zal 
het speelterrein officieel worden ge-
opend. Alle omwonenden zijn uitge-
nodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

25 jarig jubileumfeest    
van de Soos Nuenen
Afgelopen zaterdagavond werd een spetterend feest gevierd vanwege het 25 jarig 
jubileum van de Soos Nuenen. In zaal Berkenbosch waren de deelnemers het 
(muzikale) hoogtepunt van een gezellige avond onder vakkundige begeleiding 
van Duo Vreemd. Het werd een gevarieerde avond.
De Soos is een club mensen tussen de 17 en 57 jaar met een verstandelijke en 
soms ook lichamelijke beperking. Ze hebben momenteel 22 deelnemers en bijna 
evenveel vrijwilligers. De Soos Nuenen is een plek waar mensen met een beper-
king elkaar op ongedwongen wijze kunnen ontmoeten. Iedere donderdagavond 
van 19.00 tot 21.30 uur, in de jongerenhuiskamer Luistruik aan de Sportlaan. 
www.desoosnuenen.nl Foto: Peer

Agora rijdt € 2300,- 
bijeen voor goede doel
Zaterdag 14 juni  verzamelden een 
dertigtal auto’s zich om deel te nemen 
aan een  door Agora Club Eindhoven  
georganiseerde toerrit. De toerrit, be-
doeld om geld op te halen voor het 
goede doel, leidde een verscheiden-
heid aan auto’s, klassieke en sportieve, 
door het Brabantse land in de omge-
ving van Nuenen. Er werd gefinished 
bij de Collse Hoeve, waar de deelne-
mers aanschoven aan een heerlijke 
barbecue. De deelnemers en hun spon-
soren reden met deze rit € 2300,- bij-
een. Een bedrag dat volledig gedoneerd 
werd aan Doctors for Mozambique 
Stichting, de stichting die zich sterk 
maakt voor het opleiden van kansarme 
jongeren tot arts in Mozambique.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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College van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

PUBLICATIE
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de 
gemeenteraad op 22 mei 2014 de Eerste wijziging Legesverordening 
2014 heeft vastgesteld.

De Legesverordening moest worden gewijzigd in verband met de wij-
ziging van Paspoort. Hierdoor gelden nieuwe maximumtarieven.

Voornoemde verordening is opgenomen in de algemeen verkrijgbare 
lijst van vastgestelde belastingverordeningen. Deze verordening en 
besluiten liggen kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeente-
huis. Ook zijn ze op de website van de gemeente te raadplegen. 

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

VERKEER
Aankondiging militaire oefening
De Koninklijke Landmacht houdt in de periode van 30 juni 2014 tot 
en met 4 juli 2014 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U 
kunt daarom militaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen 
60 personen deel en 27 wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt 
van oefenmunitie.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 8 juli 2014 is er een hoorzitting van de algemene kamer 
van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeentehuis. De 
volgende zaken komen aan de orde:
•	 om	18.30	uur	het	bezwaar	ingediend	door	de	heer	Swinkels	tegen	

het besluit van 13 mei 2014 waarbij een last onder bestuursdwang 
wordt opgelegd voor het perceel Vorsterdijk ongenummerd te 
Nuenen.

•	 om	19.00	uur	de	bezwaren	 ingediend	door	G.P.A.	Bax	en	door	
M.A.M. van Rooij tegen de planschadebesluiten met betrekking 
tot het bestemmingsplan Nuenen-Noordwest, correctieve herzie-
ning Hendrikstraat.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

AANGEVRAAGDE OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 16	juni	2014	 Opwettenseweg	88,	5674	AD	–	oprichten	van	
   een aanbouw aan de achterzijde ten behoeve 
   van een liftopgang en portaal (BOUWEN);
•	 16	juni	2014	 Nuenen-West,	kavel	56	–	oprichten	van	een	
   woonhuis (BOUWEN en RO, afwijken van de 
   bestemming);
•	 19	juni	2014	 Soeterbeek	3,	5674	NH	–	wijzigen	van	een	loods	
   ten behoeve van huisvesting seizoenarbeiders 
   (BOUWEN);
•	 19	juni	2014	 De	Beethof	1,	5673	LV	–	plaatsen	van	een
   opbouw op de bestaande garage (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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 17	juni	2014	 De	Huufkes	15A,	5674	TL	–	wijzigen	van	een	
   erfafscheiding en plaatsen van een overkapping 
   (BOUWEN en RO, afwijken van de bestemming).

De vergunningen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 

Nieuw Ontmoetingscentrum 
Rabobank Dommelstreek
Het nieuwe kantoor van Rabobank Dommelstreek aan de Laan der Vier 
Heemskinderen in Geldrop is op 20 juni officieel geopend. Een nieuwe omge-
ving die helemaal klaar is voor de toekomst met veel ruimte voor persoon-
lijke dienstverlening. Bovendien biedt het de Rabobank medewerkers, die 
klaarstaan voor het begeleiden van klanten, een aangename werkomgeving.

Tijdens deze middag presenteerde de 
Rabobank met gepaste trots een inspi-
rerend gebouw. 
Daarnaast ontvingen de vertegen-
woordigers van de gemeente Nuenen 
(Henk Pero, wethouder), gemeente 
Geldrop-Mierlo en gemeente Heeze-
Leende een ‘maatschappelijk cadeau’ 
in de vorm van een cheque. Deze che-
ques vertegenwoordigen de persoon-
lijke inzet die Rabobankmedewerkers 
gaan geven bij een bepaalde activiteit 
op zaterdag 20 september binnen de 
genoemde gemeentes. Voor Geldrop 
zal dat betekenen dat de Rabobank-
medewerkers ingezet worden bij het 
evenement ‘Sterrenslag in Zesgehuch-
ten’. Voor de overige gemeentes neemt 
Rabobank deze week contact op om 
samen met de gemeente te bepalen bij 
welke activiteit de Rabobankmede-
werkers op die dag kunnen assisteren.

Voor het Ontmoetingscentrum is het 
bestaande gebouw hergebruikt en zijn 

de nieuwste technieken en oplossin-
gen op het gebied van duurzaamheid 
toegepast. Een mooi voorbeeld van 
duurzaam en innovatief bouwen en 
passend bij de ideeën en ambities van 
de Rabobank.
In het gebouw ervaart men het ver-
band tussen het verleden en het ban-
kieren van nu en in de toekomst. Het 
is voor de medewerkers een motive-
rende werkplek waarin ze de klanten 
en relaties kunnen ontmoeten en waar 
ruimte is voor advies, service en per-
soonlijk contact. 

De twee kantoren in Geldrop stammen 
uit de jaren ‘60 en ‘70. De huidige eisen 
aan een pand en de aard van de werk-
zaamheden vragen een andere klant- 
en werkomgeving. Rabobank Dom-
melstreek heeft bewust de keuze 
gemaakt niet te gaan voor nieuwbouw, 
maar het bestaande bankkantoor aan 
de Laan der Vier Heemskinderen in 
Geldrop te herontwikkelen. Op de lo-

catie van het oude adviescentrum is het 
bestaande gebouw gestript tot casco, 
gerenoveerd en uitgebreid tot 2.990 m2 
bruto vloeroppervlak. Het kenmerkt 
zich door een ‘plaza’ op de begane 
grond, waar het ontmoeten tussen 
klanten en medewerkers centraal staat.

Het nieuwe gebouw gaat fungeren als 
ontmoetingspunt. Een plek voor per-
soonlijk contact met de klanten. Er 
zijn ruimtes voor klantgesprekken, in-
structieruimtes voor het verzorgen 
van workshops en een restaurant en 
atrium waar allerlei soorten bijeen-
komsten kunnen plaatsvinden. De 
nieuwe omgeving sluit beter aan op de 
manier waarop de klanten nu en in de 
toekomst hun bankzaken regelen. 
Bankzaken worden steeds vaker digi-
taal geregeld, en dat maakt het per-
soonlijk contact als dat nodig is, juist 
zo belangrijk. In het nieuwe gebouw 
zijn 64 Arbo werkplekken waar onge-
veer 120 Rabomedewerkers gebruik 
van gaan maken.

De enige echte 
Gerwense 
Vlooienmarkt
Hoewel de vakantie voor de meesten 
van ons nog moet beginnen, wil 
Drumfanfare Jong Leven u er al op at-
tent maken dat de voorbereidingen 
voor de jaarlijkse vlooienmarkt in vol-
le gang zijn. De Gerwense vlooien-
markt wordt voor de 45e keer gehou-
den op zondag 31 augustus op het 
Heuvelplein te Gerwen.

Behalve de vele verschillende artikelen 
die worden aangeboden zijn er ook di-
verse kraampjes met koffie, frisdrank 
en hartige hapjes. Deze markt biedt u 
vele mogelijkheden en gezelligheid en 
de toegang is uiteraard gratis. Noteer 
dus de datum in uw agenda, zodat u 
een dagje heerlijk kunt ‘rommelen’ op 
de enige echte Gerwense vlooien-
markt. Er worden geen kramen ver-
huurd. In de periode vanaf 12 juli t/m 
24 augustus (vakantieperiode) kunnen 
er geen vlooienspullen aangeleverd of 
opgehaald worden. Op 30 augustus zal 
er enkel opgehaald worden in het 
Centrum van Gerwen. Voor meer in-
formatie kunt u kijken op:
www.drumfanfarejongleven.nl

50 jaar getrouwd

Kees Risseeuw      
en Ini Risseeuw-van Brakel
Kees Risseeuw (1939) en Ini Risseeuw van Brakel (1943) zijn getrouwd op 
27 juni 1964 te Hengelo (OV) en zijn dus deze week 50 jaar getrouwd. Zij 
hebben 2 zonen (Frank en Mike) en 4 kleinkinderen.

Hun kleindochter heeft, met ‘een 
schoolproject’ als excuus, oma vorige 
week uitgehoord over hun ontmoe-
ting. Oma werd door een vriendin 
meegevraagd naar een korfbalfeest. 
Opa woonde op kamers in Hengelo 
waar hij werkte en korfbalde. Op het 
feest in 1961 ergens tijdens het dansen 
op muziek van Elvis, Cliff Richards of 
de Blue Diamonds sprong de vonk 
over. Een oud familiegeheim werd 
door oma aan haar kleindochter ont-
huld: opa had op dat moment nog een 
vriendin thuis in Haarlem.
In 1976 zijn ze met hun twee zoons, 
Mike en Frank, in Nuenen komen wo-
nen. Vanuit de groene koepeltjes in 
Nuenen-Zuid zijn zij sindsdien sociaal 
actief binnen diverse verenigingen. 
Natuurlijk werden Kees en Ini, maar 
ook hun kinderen, lid van de korfbal-
vereniging NKV. 
In de 50 jaar was één van hun grootse 
passie samen reizen met hun caravan 
of met het vliegtuig. Ze hebben dan 

ook heel veel van Nederland en de rest 
van de wereld mogen zien. Fotoal-
bums en muren vol met foto’s van exo-
tische bestemmingen (en natuurlijk 
hun kleinkinderen). Een mooi leven 
om op terug te kijken en nog elke dag 
samen van te genieten!



  

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: 27 & 28 JUNI: 

Tastytom-tomaten .... 1/2 kilo 0,99
Paraguayo ............................. 1/2 kilo 0,99
Blauwe bessen ...........per bakje 0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Maandag 30 juni:

Courgettes ........................... 2 stuks 0,99
Dinsdag 1 juli:

Komkommers .................. 2 stuks 0,99
Woensdag 2 juli:

Spinazie ...................................per zak 1,49
Donderdag 3 juli:

Gekookte bietjes ........ 1/2 kilo 0,79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 27 juni t/m 2  juli:

Galia meloen ...................per stuk 1,35
Cantaloupe meloen ..per stuk 1,35
Tomaat salade ............ 250 gram1,59
Perssinaasappels .... 12 stuks 1,99

Voor Kwaliteit
en Service!!!

 

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!

3 Cordon Bleus ...5,95
Bij 150 gr. Gebraden Kipfilet
100 gr. Kip Kerrie salade gratis
Mini Varkens Rollade
100 gram, + GRATIS 
champignon roomsaus ..........1,50
Kippiggeit
“Kippenvlees met geiten-
kaas-amandel en honing”
100 gram .......................................1,80
Club Schaaltje
Div. gehakt balletjes + 
kip sticks met GRATIS
WK bandjes  ...............................6,50

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

Acties geldig van 23 t/m 28 juni 2014

Gildespelt
 desem
  nu  € 2,95
_____________________________________________________

Middenstippen 
rozijnenbol met dopje
amandelspijs 4 voor  € 2,00
_____________________________________________________

Heerlijke Aardbeienslof
nu € 6,00

_____________________________________________________

Oranje tompoucen 
 4 + 1 GRATIS
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

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

In verband met 
onze vakantie zijn 
wij gesloten van 
maandag 30 juni 
t/m 
maandag 21 juli.

Ju
w

el
ie

r

Boordseweg 2, 5671 AS Nuenen, tel 040-2845262

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

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

Vanaf €29,50 per persoon

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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.
Deze week: vrijdagavond, zaterdag en zondag gesloten.

Beleeff

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

lunch • high tea • dinner

lunch • high tea • dinner

 Wij staan op 
Nuenen Culinair   

met een ‘Sweet Table’, 
een tafel vol met zoete lekkernijen:

   appeltaart, citroentaart, brownies, cupcakes, 
   cakepops, minitaartjes, scones etc.
   (Thee)cocktails, Champagnefontein
   Fingerfood (tapas): 
   bruschetta’s, hartige taartjes, 
   brood met tapenade, 
   gemarineerde olijven, 
   spiesjes, fish & chips 
   en sushi
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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

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 

Vrijdag 27 juni 
20.00 uur KBO kienavond 

in het Dorpshuis in Lieshout

Vrijdag 27 juni 
20.00-22.00 uur 

Jeanine Hofs workshop
‘Blijvend meer energie’ 

Boekhandel van de Moosdijk, Parkhof

Zondag 29 juni
Doorkomst van 

de Kennedy Toertocht door Nuenen

Zondag 29 juni
Vanaf 7.00 uur 

wandelen in Lieshout met RCL
start Provinciale weg Lieshout/Mariahout

Zondag 29 juni
10.00 uur 

Ponyconcours PVN, 
ponyclub Prins Willem Alexander 

terreinen aan de Dubbestraat 

Zondag 29 juni
11.00-17.00 uur 

Emelie Cilissen schildert
Tweevoren 101

Zondag 29 juni
11.00-17.00 uur 

Zomerdag Walburg 
Boord 64

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

Maandag 30 juni
Wandeling IVN Nuenen rond het Kamerven 
Vertrek 19.00 uur per fiets vanaf Het Kloos-
ter. Start wandeling iets later, parkeerterrein 

Oude Lieshoutsebaan Gerwen

Dinsdag 1 juli
09.30 uur Wandeling langs Van Gogh 

informatiezuilen
Verzamelen bij Vrouwencentrum De 

Vlinder, Sportlaan 12

Dinsdag 1 juli
19.45 uur Bridge
Zaal Berkenbosch

Woensdag 2 juli
13.30 uur 

Opening speelterrein Claushof Nuenen
door Woningbouwvereniging 

Helpt Elkander

Vrijdag 4 juli 
20.30 uur 

Nuenenaar Dick Boonman 
met de voorstelling Oud(t)

in het Parktheater, Eindhoven

Vrijdag 4 en zaterdag 5 juli
Jaarlijkse inzamelactie voor 

Voedselbank Nuenen 
bij vijf supermarkten

Zaterdag 5 en zondag 6 juli
Show Klassieke Landbouw Werktuigen 

vereniging
Vresselseweg 33 Sint-Oedenrode

Zondag 6 juli
Paardensportspektakel De Coovelse 

Menners, terrein fam. Henkelman aan 
Lieshoutseweg 45

Zondag 6 juli 
10.30 uur eucharistieviering 

Gouden Priesterfeest 
pastor Stef Kuijpers

H. Clemenskerk Nuenen 

Dinsdag 8 juli
19.45 uur Bridge
Zaal Berkenbosch

Zaterdag 11 juli t/m dinsdag 15 juli
Nuenen kermis

Centrum Nuenen

Zondag 13 juli
14.00 uur 

Combo SO NICE
Weverkeshof

Vrijdag 18 t/m zondag 27 juli
De 21e editie van Bloem & Tuin
Landgoed Gulbergen in Nuenen

Kerkberichten

Gouden Priesterfeest 
pastor Stef Kuijpers 
Zondag 6 juli wil de Parochie Heilig 
Kruis het Gouden Priesterfeest vieren 
van pastor Stef Kuijpers o.praem. In 
de afgelopen negen jaren is hij zeer re-
gelmatig voorgegaan in de parochie-
kerken van Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten. Kerkgangers waarderen 
hem om zijn inspirerende manier van 
voorgaan en zijn levensnabije verkon-
diging.

Op deze dag vindt er om 10.30 uur in 
de H. Clemenskerk aan het Park te 
Nuenen een plechtige eucharistievie-
ring plaats waarin de jubilaris zal 
voorgaan. Na deze viering is er een re-
ceptie in de pastorie of de tuin. U bent 
van harte welkom.

Namens de Parochie Heilig Kruis Paro-
chiebestuur, pastoraatsgroep en pasto-
res.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 28 juni 18.30 uur: viering, 
panfluit, voorganger pastor F. Verhoe-
ven.
Zondag 29 juni 09.30 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger: pastor F. Ver-
hoeven.

Misintenties
Zaterdag 28 juni 18.30 uur: voor een 
bijzondere intentie bij gelegenheid 
van een Gouden Bruiloft; Lucia Roij-
akkers en overleden broers en zussen; 
overleden familie Kemps-van Breugel.
Zondag 29 juni 09.30 uur: uit dank-
baarheid bij gelegenheid van een 
40-jarig huwelijk; alle overleden fami-
lieleden en vrienden van de familie 
Kauwenberg-de Leeuw; Willem Na-
gel; Zus Teunisse-Rooijackers; Dora 
Bressers-Megens en Wendy; Jeanne 
van der Sanden-van Schijndel; overle-
den ouders Cees van Laarhoven en 
Gertrude van Laarhoven-Dacus; Har-
ry van Mierlo; Harrij van der Velden; 
Louis van der Linden; Door Kortstee-
Ramaaker (vanwege 10e sterfjaar).

Mededelingen
In onze parochie is overleden Nick 
Pernot, Lissevoort 5. Wij wensen de 
familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.
In onze parochie is gedoopt Stan van 
Steenbergen uit Geldrop. Wij wensen 
de familie van harte proficiat en veel 
geluk.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 29 juni 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor S. Kuij-
pers en pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties
Johannes en Wilhelmina Engelen-
Wouters en Peter Venrooij; Thea 
Maas-Köhnen; Leentje Verhoeven-
Keeris (vanwege haar 100e geboorte-
dag), haar echtgenoot Sjef Verhoeven 
en dochtertje Ria.

Mededelingen
De opbrengst van de sponsoractie 
voor zuster Bonnie heeft in totaliteit 
€ 1051,90 opgebracht (van Gerwen 
en Nederwetten samen). Heel veel 
dank aan alle gevers die dit fantasti-
sche bedrag bijeen brachten. Voor 
eventuele giften aan zuster Bonnie bui-
ten de sponsoracties om, gelieve con-

tact op te nemen met Diny de Vries voor 
Nederwetten (tel. 2833818) en Ruud 
Bovens voor Gerwen (tel. 2838472).

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 29 juni, De Regenboog 10.00 
uur. Voorganger ds. C. Crouwel. In deze 
dienst wordt afscheid genomen van de 
oudste groep kinderen van de kinder-
nevendienst. De collecte is voor het 
Educatiefonds Vluchtelingen Nuenen. 
Op maandag 30 juni is er Samen aan 
Tafel. Opgeven bij tel. 283 4312. Het 
Open Huis is elke donderdag van 
10.00-12.00 uur. U bent van harte wel-
kom! Iedere dinsdag van 16.00-17.30 
uur is er gelegenheid de pastores van 
onze gemeente in De Regenboog te 
spreken.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 29 juni 9.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers en pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties 
Pastoor Freek Groot (namens de voet-
balver. RKVV Nederwetten); de heer 
en Mevrouw Hoeks; Vader en moeder 
Lie; Anna Schenkels-Vereijken.

Mededelingen
De sponsoractie voor zuster Bonnie 
heeft in totaliteit € 1.051,90 opgele-
verd (van Gerwen en Nederwetten sa-
men). Heel veel dank aan alle gevers 
die dit fantastische bedrag bijeen 
brachten. 
Voor eventuele giften aan zuster Bo-
nie buiten de sponsoracties om gelieve 
contact op te nemen met Diny de 
Vries voor Nederwetten (tel. 2833818) 
en Ruud Bovens voor Gerwen (tel. 
2838472).

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 26 juni. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Johannes en Pau-
lus, martelaren. 
Vrijdag 27 juni. 17.30 uur H. Lof; 18.30 
uur (gezongen) H. Mis, Feest van het 
Allerheiligst Hart van Jezus. 

Zaterdag 28 juni. 08.30 uur H. Mis, Vi-
gilie van de H. Petrus en Paulus, apos-
telen. 
Zondag 29 juni. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, H. Petrus en Paulus, aposte-
len; gedachtenis van de 3de zondag na 
Pinksteren. 
Maandag 30 juni. Kloosterstilte. Ge-
dachtenis van de H. Paulus, apostel. 
Dinsdag 1 juli. 18.30 uur (gezongen) 
H. Mis, Feest van het Kostbaar Bloed 
van Onze Heer Jezus Christus. 
Woensdag 2 juli, 07.15 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw Visitatie; gedachte-
nis van H. Processus en Martinianus, 
martelaren. 

Byzantijnse liturgie 
op Eikenburg
Zondag 6 juli is er weer de plechtige 
Byzantijnse Goddelijke Liturgie van 
de H. Johannes Chrysostomos om 
11.30 uur in de kapel van de Broeders 
van Liefde op Eikenburg, Aalsterweg 
289. De ‘Gemeenschap van de Alheili-
ge Moeder Gods Gruzinskaja’ draagt 
zorg voor de organisatie. Het vier-
stemmige Slavisch-Byzantijnse koor 
zingt. Dit koor zoekt nieuwe leden. 
Zie verder www.pokrof.nl

Paard met roze 
strik in Gerwen: 
nieuwe amazone!
De gestelde vraag in Rond de Linde 
waarom het paard in Gerwen (Snuitje 
genaamd) een roze strik om zijn nek 
had, is vrij simpel te beantwoorden. 
Snuitje heeft een nieuwe amazone: 
Nina van Kuringen genaamd. De 
mooie dochter van Simone Klaverdijk 
en Walter van Kuringen, geboren op 19 
mei 2014. De moeder van Nina klimt 
regelmatig op 'ons' Gerwense snuitje 
en de geboorte van Nina moest natuur-
lijk ook door Snuit gevierd worden.

De vriendinnen van de mama van de 
nieuwe amazone.

Meldpunt eigen risico    
en ziektekostenpremies
In Nederland hebben meer dan één miljoen mensen moeite om de zorgkos-
ten te betalen. Omdat dit veel persoonlijke drama’s betreft heeft SP een 
meldpunt ‘Eigen risico in de zorg’ opgericht waar u uw persoonlijk verhaal 
kunt melden. 

In de afgelopen 2 weken zijn er lande-
lijk al 2000 schrijnende verhalen ge-
meld, het gaat hierbij om mensen die 
in grote problemen komen door het 
eigen risico. Het gaat om mensen die 
noodzakelijke medicijnen niet meer 
innemen, zich niet meer laten door-
verwijzen naar de specialist of patiën-
ten die controles overslaan, simpelweg 
omdat ze de kosten niet meer op kun-
nen brengen.

We roepen ook de inwoners uit Nue-
nen c.a. op om hun verhaal te melden 

bij het meldpunt. Achter de betalings-
problemen gaat veel persoonlijk leed 
verscholen en dat is vaak onderbe-
licht. Mijdt u zorg omdat u de hoge 
kosten niet kunt dragen? Meldt het via 
de site van SP Nuenen (nuenen.sp.nl), 
wilt u uw verhaal persoonlijk kwijt bel 
dan de hulpdienst van SP Nuenen 06-
36 50 20 66.

De Zomerdag van 
de Walburg Tuinen 
Met de inzet van een groeiend aantal 
vrijwilligers en tuinliefhebbers en de 
steun van de Stichting de Walburg Tui-
nen worden de oude tuinen van de Wal-
burg buiten de gure winden van een 
harde realiteit gehouden onder andere 
om bezoekers te laten zien wat tuinie-
ren eigenlijk inhoudt. Vier maal per jaar 
worden er daarom – vrij toegankelijke 
- seizoenstuindagen georganiseerd. Op 
29 juni vindt de Zomerdag plaats. De 
bezoeker kan vanaf een van de vele een-
voudige zitplaatsen genieten van de 
rust en de natuurlijke schoonheid van 
deze zomertuinen. Verspreid over ver-
schillende tuinen en op het zomerse 
terras nemen Singer-songwriters de 
toehoorders even mee in gezongen ver-
halen. Zoals altijd op dit soort dagen 
worden er verschillende rondleidingen 
gehouden over de plantenwereld en de 
dierenwereld op deze plek. Het pro-
gramma staat op de website. Openings-
tijd: van 11.00 tot 17.00 uur. Boord 64, 
Nuenen. www.dewalburg.nl
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Douglas (in binnen en buitenland ) is 
Peter van de Harst momenteel direc-
teur en eigenaar van een Marketing & 
Business - Innovatie Consultancy Bu-
reau voor internationale MKB bedrij-
ven en heeft een eigen architecten bu-
reau.

Met de benoeming van de heer van de 
Harst heeft de VVD Nuenen wederom 
een enthousiaste, gedreven en resul-
taatgerichte teamspeler en bouwer.
Zijn motivatie is dan ook:
Meehelpen en een steentje bijdragen 
om Nuenen een mooi en fijn dorp te 
laten blijven en als het even kan nog 
mooier en plezieriger te maken!

Monica van de Klundert (27) is gebo-
ren in Roosendaal en woont sinds 
1996 in Nuenen.
Zij studeerde Technische Bedrijfskun-
de aan de Fontys Hogescholen te Eind-
hoven en is momenteel werkzaam bij 
Philips Healthcare in Eindhoven (Busi-
ness Support - Customer Service).

Monica van de Klundert is penning-
meester bij de Stichting Intocht Sin-
terklaas Nuenen. En was lid van het 
VVD Campagne team gedurende de 
meest recente gemeenteraadsverkie-
zingen.
Monica is zeer betrokken en integer 
en wil zich als liberaal in hart en nie-
ren inzetten voor Nuenen.

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

 

SALE 
Korting tot

50%
óók 

op laatste stuks
60% - 70%

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Wisseling voorzitter en penning-
meester VVD afdeling Nuenen
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de VVD afdeling Nuenen is 
met algemene stemmen de heer Peter van de Harst benoemd tot voorzitter 
en Monica van de Klundert benoemd tot penningmeester. Zij volgen daar-
mee respectievelijk Dick de Groot en Paul Silvis op. Toos Solleveld werd 
herkozen als secretaris.

Zowel Peter van de Harst als Monica 
van de Klundert waren lid van het 
VVD Campagne team gedurende de 
meest recente gemeenteraadsverkie-
zingen, waarbij de VVD een raadszetel 
winst boekte. Tijdens de campagne 
bleek duidelijk dat onder het voorzit-
terschap van Dick de Groot de Nue-
nense VVD zich heeft ontwikkeld tot 
een hechte club met een groot aantal 
zeer actieve en betrokken leden, waar-
bij openheid en integriteit voor op 
staat.

Peter van de Harst (56) is geboren in 
Eindhoven en na vele omzwervingen 
in o.a. Uruguay, Chili, India en Cana-
da, woont hij sinds 1999 in Nuenen.
Peter van de Harst is actief in Nuenen 
als:
* founding member van de Rotary Nue-
nen en mede-organisator van ‘de Voice 
of Nuenen’;
* lid van de Hockeyclub Nuenen als 
trainer, coach en Manager van Dames1;
* Lid van het VVD Campagne team 
gedurende de meest recente gemeen-
teraadverkiezingen.

Na diverse management functies in 
Marketing & Business - Innovatie bij 
internationale ondernemingen als 
Philips, Hewlett Packard en Hunter 

Ontspanningsyoga 
of mindfulness 
Zorg goed voor jezelf en onderneem ac-
tie om tot rust te komen. Gratis les ont-
spanningsyoga donderdag 28 augustus 
om 18.30 uur. Meld je op tijd aan. Mind-
ful leven yogalessen, speciale lessen, 
vanaf 4 september op donderdagavond. 
Mindfulness wijst je de weg naar een 
bewuster, ontspannen en gelukkig le-
ven. Yoga helpt je om het rustiger aan te 
doen, om aanwezig te zijn. Yoga en 
mindfulness helpen je om je te ontwik-
kelen tot wie je eigenlijk al bent. 
De lessen bestaan uit yogaoefeningen, 
meditatie, diepteontspanning en een 
beetje theorie om je meer bewust te 
worden over hoe het allemaal in je 
doorwerkt. Opgave en info: Prana Yoga 
studio, Corina van Dommelen. 040-
2840430 & 06-27055614. 
www.pranayogastudio.nl

WoensXL 
Oranjeweken
In de periode van 12 juni tot 13 juli 
zijn er vele prijzen te winnen via de 
Facebook-pagina van winkelcentrum 
WoensXL. Om kans te maken op 
prijzen moeten vragen worden be-
antwoord via www.facebook.com/ 
woensxl. Koopzondagen zijn er op 29 
juni en 6 juli. Zie ook www.woensxl.nl

Heilig Kruisgilde zoekt verjonging
Vele verenigingen kampen met het feit dat het ledental eerder krimpt dan 
dat het stijgt. Dit geld ook voor de Brabantse gilden. En al heeft het Ger-
wense Heilig Kruisgilde daar nog niet zoveel last van, de gemiddelde leeftijd 
van de Gildebroeders is van dien aard dat het gilde toch op zoek is naar 
jonge leden.

Daarom is het gilde gestart met een le-
denwerfactie. Door meer bekendheid 
te geven aan de activiteiten van het 
gilde, hoopt men mogelijk leden te 
werven. Er is een drietal flyers onder 
de bewoners van Gerwen verspreid 
om zo interesse bij de mensen te wek-
ken en het ledental onder de doel-
groep te vergroten.
Groep 7 en 8 van de lagere school heb-
ben al een bijzondere leuke middag bij 
het gilde doorgebracht. Bij vele Bra-
bantse gilde ziet men flinke groepen 
jeugd meedoen. Jongens en meisjes 
doen mee met trommen, vendel-
zwaaien en bazuinblazen. Het gilde 
wil zich graag inzetten om deze groep 
aan zich te binden, onder het motto 
‘eenmaal gildebroeder of gildezuster 
altijd gildebroeder en gildezuster’.
Maar richt men zich ook op de doel-
groep 25 jaar en ouder. Jonge mensen 
die naar iets anders op zoek zijn, die 
ergens bij willen horen, willen ze pro-
beren te interesseren om gildebroeder 
of gildezuster te worden. Tot enkele 
jaren terug was een gilde een mannen-
club maar dat is bij vele gilden voorbij, 
zo ook bij het Gerwense Heilig Kruis-
gilde. Zowel mannen als vrouwen zijn 
volwaardig lid. Zelfs dames kunnen 
zich tot Koning van het Gilde schieten. 
En ook al hebben de gilden nog steeds 
een band met de kerk, iedereen die 
zich achter het Vaandel van het gilde 
wil opstellen, is van harte welkom. 

Op 29 juni wil het Gilde in hun ac-
commodatie D’n Schutsherd een ken-
nismakingsmiddag organiseren.
Het programma ziet er als volgt uit.
14.00 uur Dansgroep Brabants bont
14.30 uur Tsjonge jonge
14.55 uur Vendelen Trommen en Ba-
zuinblazen
15.10 uur Louis Staals
15.30 uur Brabants bont
17.00 uur Demonstratie handboog en 
vlakboog schieten, geweerschieten 
vlak en op de wip
17.40 uur Trommen, Bazuinblazen en 
Vendelen
18.00 uur Entertainment door plaatse-
lijke artiesten
Indien het Nederlands elftal op zon-
dag moet voetballen, zal het program-
ma aangepast worden.
www.heiligkruisgilde.nl
 

Willie en zijn orkest zoeken 
een eufonium speler
Er wordt gerepeteerd op donderdag van 14.00 tot 16.00 in gebouw LONU, Wet-
tenseind 28, Nuenen. Kom gerust eens luisteren. Er zijn regelmatig optredens 
overdag en af en toe ’s avonds, vooral in zorginstellingen, de Warrande en soms 
ook in het buitenland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willie 
van Bakel, tel. 06-15414964. www.the-old-timers.nl

Brandweer Nuenen 1e prijs 
Afgelopen weekend heeft Brandweer Nuenen de 1e prijs gewonnen bij de 
regionale wedstrijden Basis Brandweerzorg. Het team van Nuenen is in de 
1e klasse (koningsklasse) nummer 1 geworden. Ze streden die dag tegen 56 
andere teams uit 21 gemeentelijke, bedrijfs- en beroepsbrandweerkorpsen.
 
Het team bestond uit Bevelvoerder 
Dimitry de Wit, chauffeur/pompbe-
diende Ruud de Wit en de brandwach-
ten Anne-Marie Berkhout, Frank 
Lentjes, Bart van Kemenade en Ra-
mon van Keulen.
Postcommandant Eric Kuijten is reuze 
trots op zijn vrouwen en mannen en 
feliciteert hen van harte met deze 

overwinning. Zeker in het licht van 
deze (voor de brandweer) zware tijd 
met onzekerheid en dreigende bezui-
nigingen is dit echt een opsteker voor 
het hele korps.
 
De korpsleiding feliciteert dan ook 
alle vrijwilligers van Nuenen met deze 
geweldige overwinning.

Eerste Nuenense Eendjesrace!

Met dit initiatief ondersteunt de Ron-
de Tafel Nuenen twee lokale goede 
doelen: Stichting Speelkracht en Club 
Sam. Het evenement richt zich met 
name op de schoolkinderen die dan 
ook in grote getale verwacht worden!
Deelnemers aan de Eendjesrace spon-
soren voor € 5,- een eendje en ontvan-
gen een ticket wat gekoppeld is aan 
hun eigen genummerde race-eend. 
Voor de winnaars zijn er prachtige 

prijzen zoals een WII-U spelcompu-
ter, een mountainbike, een Ipad 2 of 
toegangskaarten voor de Efteling voor 
het hele gezin. Ook zijn er tientallen 
troostprijzen waaronder snoeptaarten 
en de populaire Loom-bandjes.
Op de ochtend zelf is er nog van alles 
te doen voor de jeugd van 4 tot 10 jaar. 
Er wordt geschminkt, er is een spring-
kussen en er komt een spectaculaire 
demonstratie van het Flyboarden. Dj 

Show Klassieke Landbouw 
Werktuigen vereniging 
Op zaterdag 5 en zondag 6 juli wordt 
voor de 28ste keer het Plattelands Festi-
val georganiseerd. De Klassieke Land-
bouw Werktuigen vereniging heeft als 
doel historische trekkers, stationaire 
motoren en werktuigen te verzamelen 
en te restaureren. Het resultaat wordt 
jaarlijks met een show aan het publiek 
getoond. De vereniging telt ruim 850 
leden, waaronder een groot aantal 
dorpsgenoten. In Nijnsel komen in dit 
weekeinde ongeveer 750 oldtimerauto`s 

- vrachtauto`s - tractoren - stationaire 
motoren en werktuigen uit de vroeger 
tijden bij elkaar. Op zaterdag 5 juli be-
gint de show om 10.00 uur en duurt tot 
18.00 uur. Om 18.30 uur gaat de Lady’s 
Ride van start en om ± 20.00 uur gaan 
een aantal luchtballonnen op weg naar 
waar de wind ze brengt. Op zondag 6 
juli begint de show om 10.00 uur en 
duurt tot 17.00 uur. Vresselseweg 33 
Sint-Oedenrode. Parkeren en entree 
zijn gratis. www.KLW-vereniging.nl

Zondag 6 juli organiseert Round Table Nuenen in samenwerking met Laco 
Strandbad de eerste Nuenense Badeendenrace. Zo’n 1000 gele badeendjes 
gaan met elkaar de strijd aan over een parcours op het water. Bij dit evene-
ment gericht op de schooljeugd kunnen kinderen een race-eendje sponso-
ren en maken daarmee kans op prachtige prijzen. Daan the party DJ zal zorgen voor mu-

ziek. Laco Strandbad Nuenen heeft 
bovendien beloofd dat de deelnemers 
aan de Eendjesrace en hun gezin de 
hele dag gratis mogen blijven zwem-
men! Het ticket voor de eendjes race is 
op 6 juli dus geldig als toegangsbewijs 
voor het strandbad. 
Het programma begint om 11.00 uur, 
de race start om circa 12.00 uur. De 
prijsuitreiking vindt plaats direct na 
de race rond 12.30 uur.
Vaders en moeders, opa’s en oma’s 
wees er op tijd bij want er is maar een 
beperkt aantal eendjes beschikbaar! 
Voor meer informatie, 
zie: www.eendjesracenuenen.nl
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Tweemaal per jaar gaat Stichting War-
me Beer langs alle kinderoncologische 
centra om opwarmbare knuffelberen 
uit te delen. En eenmaal per jaar trak-
teert de stichting sponsors, vrijwilli-
gers en vrienden op een warm samen-
zijn, dit jaar afgelopen zondag 22 juni.

Stichting Warme Beer is in 2011 opge-
richt en geeft inmiddels 400 van deze 
‘warme’ knuffels per jaar aan zieke 
kinderen. Kijk voor meer informatie 
op: www.warmebeer.nl

“Luuk en Saar bewonderen de   
processie van Handel”
Deel 10.1 

Hallo Lindekids, we gaan snel ons verhaal vertellen want het is zo’n 
bijzonder verhaal dit keer. Het begon allemaal afgelopen zaterdag-
morgen toen ik nog lekker in bed lag. Ik lag nog lekker te slapen 
toen Luuk stuiterend de slaapkamer op kwam.

“Kom kijken, kom, kijken “ 
riep hij luid. Wat was dat? 
Ik hoorde belletjes, muziek, 
voetstappen, het leken wel 
100.000 paarden die voorbij 
kwamen. We keken uit het 
raam en zagen heel veel 
mensen lopen en mooie 
oude huifkarren.

“Wauw, wat is dit”? Zei 
Luuk. “Dat is de processie 
van Valkenswaard naar 
Handel” vertelde Micha-
el. Ieder jaar lopen vele 
mensen de bedevaarts-
route van Valkenswaard 
naar Handel en de dag 
erop weer terug.“Weet 
je wat, we zullen ze mor-
gen eens ontvangen als ze weer terug gaan naar Valkenswaard en 
vanavond zal ik jullie vertellen waarom die processie eigenlijk is, 
zodat jullie dit weer kunnen mailen aan oma Nel”zei hij. Dus wil jij 
ook weten waarom mensen deze processie lopen? Lees dan ons 
verhaal op onze site.

Dus snel kijken maar: 
“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 10.2

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 Danique,

Nou ik (Saar) hou van 
lieve knuffeldieren en 
Luuk houdt van hele 

stoere enge dieren.

Danique de Groot 8 jaar
School Heuvelrijk Gerwen groep 4

Wat is jullie lievelingsdier?

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

Excellentieprogramma 
instalelektro van 
Vakcollege Eindhoven

Een 
vakdiploma 
met 
een plus!  

Vakcollege Eindhoven is uniek in Nederland. Direct kiezen 

de leerlingen voor hun latere beroepenveld in techniek of 

zorg en welzijn. Al vanaf het eerste jaar worden leerlingen 

dus getraind in hun vak. Vakcollege Eindhoven maakt deel 

uit van de landelijke organisatie voor vakcolleges die  

praktijkgericht opleiden op basis van de behoefte van de 

arbeidsmarkt. De wijze waarop Vakcollege Eindhoven dit  

invult, gaat nog een stap verder, onder andere door het  

netwerk van bedrijven en instellingen waarmee wordt 

samen gewerkt. Maar ook door het Excellentie-programma: 

een combinatie van de vakrichtingen Installatietechniek en 

Elektrotechniek, genaamd instalelektro.

Extra uitdagingen, extra carrièrekansen

Instalelektro is voor leerlingen die vanuit hun interesse, 

talent en capaciteiten extra uitdagingen aankunnen. Een 

richting voor aanpakkers, want het betreft een zwaarder 

onderwijsprogramma. 

Leerlingen over instalelektro 

Leerlingen die het Excellentieprogramma volgen, kiezen 

hier bewust voor en zijn enthousiast over de extra’s die  

instalelektro biedt. Daan van den Heuvel is zo’n leerling: 

“Instalelektro combineert twee vakgebieden, waardoor je 

straks in de praktijk veel meer kansen hebt. Het klopt dat de 

opleiding zwaarder is, maar dat vind ik juist aantrekkelijk. 

Het verband tussen deze twee richtingen maakt dat je veel 

completer wordt. Ik kan als vakman in allerlei beroepen  

terecht. Je merkt het ook als je stage gaat lopen. Sowieso is 

het vinden van zo’n stage geen probleem en er zijn zelfs 

bedrijven waar je meteen terecht kunt om daar verder te 

leren. Bij instalelektro krijg je onder andere te maken met 

besturingstechniek, water- en koeltechniek, CAD-tekenen, 

elektronica, pneumatiek en het programmeren van instal-

laties. Heel afwisselend en gevarieerd. Daarom kom je ook 

makkelijk aan de slag, bijvoorbeeld in de consumentenelek-

tronica, als servicemonteur of automonteur, zeker omdat 

auto’s steeds meer elektronica hebben. Als je zo’n uitdaging 

aankunt, of bijvoorbeeld niet op je plek zit op een vmbo-t 

omdat je graag veel meer praktisch met techniek bezig wilt 

zijn, dan is het Excellentieprogramma instalelektro echt 

iets voor jou!” 

Voor meer informatie over Vakcollege Eindhoven: 

www.vakcollegeeindhoven.nl. 

Met instalelektro ben je een 
gewilde vakman voor uiteenlopende 
technische bedrijven!

de school voor vakmensen

Dick Boonman speelt Oud(t)
25 Jaar geleden kwam Dick Boonman uit de kast en zette hij ook zijn eerste 
stappen in theaterland. In het kader van Roze Zaterdag, dat dit jaar op 5 juli 
in  Eindhoven gevierd wordt, maakte hij de voorstelling Ou(d)t. Een intieme 
voorstelling met een lach en … mooie Nederlandse kleinkunstparels.

Geen inloopochtend Kiekeboe! vanwege zomervakantie

________________________________ 

Als ik terug kijk op een leven,
vol hoge toppen, diepe dalen.
Heb ik steeds alles gegeven,

altijd angsten voor het falen.
Leefde voller dan vele anderen,

als ik terug kijk op die tijd
Zou ik  niets willen veranderen,

heb ik geen seconde spijt.
________________________________ 

Terugblikken doet Dick door het spe-
len van scenes uit voorstellingen van 
de afgelopen 25 jaar. En vooruitblik-
ken doet hij met nieuw materiaal. Zijn 
coming out, eenzaamheid, een zoek-

tocht naar liefde en de invloed van het 
aidstijdperk hierop, dat zijn allemaal 
thema’s, die in deze voorstelling aan 
bod komen. Het is een verhalende 
ontroerende voorstelling, waarin op 
momenten zeker ook wat te lachen 
valt, maar die de toeschouwer op z’n 
minst ook een brok in de keel zal be-
zorgen. Het is een voorstelling waarin 
ook Nuenen een grote rol speelt, aan-
gezien Dick nagenoeg zijn hele leven 
in Nuenen heeft gewoond.

Deze voorstelling  is slechts één keer 
te zien en wel op 4 juli in het Parkthea-
ter in Eindhoven. Dus niet in het Nue-
nense Klooster!

van eventuele vragen over de verzorging, 
opvoeding of gezondheid van uw kindje. 
Kiekeboe vindt u op de hoofdlocatie van 
basisschool ‘De Rietpluim’ aan de van 
Duynhovenlaan 15. Via de hoofdingang 
komt u binnen en loopt u rechtdoor tot 
u aan de rechterkant een gele deur ziet 
van de BSO. Daarachter bevindt zich 
ook inloopochtend Kiekeboe! Bent u er 
nog nooit geweest? Kom eens kijken! 
www.kiekeboenuenen.blogspot.nl 

Stichting Warme Beer ontmoet 
sponsors en vrijwilligers
Ter gelegenheid van hun vijfjarig jubileum werd de stichting Warme Beer 
uitgenodigd om op het Boordhuys dit feest te geven. Veel mensen leverden 
vrijwillig een muzikale of culinaire bijdrage. De opkomst was bijzonder 
goed en het weer werkte mee. Hartverwarmend, zo is de ontmoetingsbij-
eenkomst het beste te omschrijven.

Dinsdag 1 juli kunnen de kindjes nog een keer komen spelen voordat het 
zomervakantie is! Van 8 juli t/m 19 augustus is Kiekeboe gesloten vanwege 
de zomervakantie. Op 26 augustus kan iedereen weer fijn komen spelen en 
staat de koffie/thee voor de papa’s en mama’s klaar.
 
Kiekeboe is er voor kindjes van 0 tot 4 
jaar. Om met leeftijdgenootjes samen in 
een gezellige ruimte te spelen. Wekelijks 

bezoeken tussen de 10 en 15 ouders/ver-
zorgers met hun kindjes de inloopoch-
tend. Er staat iedere week ander speel-

goed klaar en er is ruimte voor knutselen, 
verven, muziek maken enz. Voor de 
(groot)ouders/verzorgers staat er een 
lekker kopje thee of koffie. En is er mo-
gelijkheid om met andere ouders of gast-
vrouwen te praten over bijvoorbeeld de 
opvoeding. De ochtend wordt verzorgd 
door vrijwillige gastvrouwen die zelf ook 
kleine kinderen hebben. Eens per maand 
komt de verpleegkundige van het con-
sultatiebureau voor het beantwoorden 

Workshop     
‘Blijvend meer energie’
Ben jij vaak moe? Kost stress jou veel energie? Wil je meer leren over jouw 
energie en wat je zelf kunt doen om blijvend meer energie te krijgen? Jeani-
ne Hofs verzorgt op vrijdag 27 juni in Nuenen een workshop ‘Blijvend meer 
energie’ samen met boekhandel van de Moosdijk. 

Het dagelijks leven is erg druk en eist 
veel van onze energie. Stress en ver-
moeidheid zijn dan ook de meest ge-
hoorde klachten bij de huisarts. Wat 
veel mensen niet weten is dat je met 
een aantal praktische tips zelf je ener-
gie weer in balans kunt krijgen. Jeani-
ne Hofs is expert in energie, therapeut 
en schrijver van ‘Blijvend meer energie 
volgens de vijf elementen’. Tijdens de 
workshop geeft ze je een andere kijk 
op energie, laat ze je voelen hoe ener-
gie werkt en deelt ze praktische tips 
die je eenvoudig thuis kunt toepassen. 
Wanneer: vrijdag 27 juni van 20.00-

22.00 uur.

Waar: Boekhandel van de Moosdijk, 
Parkhof in Nuenen Kosten: € 5,- (in-
clusief koffie/thee, een knabbeltje en 
een heerlijk glaasje bubbels). Meer in-
formatie en aanmelden: www.jeanine-
hofs.nl/energie-bubbels of bij Boek-
handel van de Moosdijk, 040-2831023, 

info@moosdijk.com
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GESLAAGDEN
Geslaagd voor en gefeliciteerd door:
Lisa van Lierop Willibrod Gymnasuim Deurne Super trots zijn wij.  Harrie Henriette Nicole Rob en Dennis de Groot
Marco de Groot VMBO Commanderij College Laarbeek Super trots zijn wij,  Harrie Henriette Nicole Rob en Dennis de Groot 
Maarten van den Bogaert HAVO Strabrecht College Oma Ria en Opa Jan van den Bogaert zijn trots op je.
Geert Hoogenboom VWO Pleincollege Eckart Cor en mama
Paul Gruithuijzen MAVO Pleincollege Eckart Papa, mama, Danique en Suzan Gruithuijzen.
Anne de Haas HAVO Pleincollege Eckart Ruud Beks
Björn van Beek HAVO Pleincollege Eckart Papa,Connie, Jelle, Lio, Estée en Patrick
Michelle Jansen VMBO-T Pleincollege Eckart Mama, Armand, Wouter en Maarten
Lisa van Roosmale VMBO-T Pleincollege Eckart Ruud Beks
Denise de Louw VMBO-T Pleincollege Eckart Willy, Ans, Lieke en Karlijn Verhoeven en Huub
Maurice Harsveld HAVO Pleincollege Eckart Mama, René en Sammy  & veel suc6 op de Fontys
Fleur Oomens MBO onderwijsassistente Brigitte, Pieter, Stijn, Niek en Tess
Demie Foederer VWO Lorents Casimir Lyceum Marc, Margaret en Dion
Chritsel Saris Helicon Gr. Campus dierenartsassistente Peter, Angelique, Martijn en Arvid
Anouschka Meulendijks HBO PABO de Kempel Papa, Mama en Mariska
Laura  Hendriks Summa College kinderopvang PW 4 Laura gefeliciteerd met je diploma. Wij zijn trots op je! Liefs, Mama en Papa xxx
Johan Vereijken VMBO-T Carolus Borromeus College Helmond Proficiat van Rina, Martin, Marieke. Prachtig. 
Loreen Simons tweetalig HAVO Stedelijk College Eindhoven Ome Huub, Tante Anita, Jeroen en Erwin.
Sjors van Laarhoven VWO, Strabrecht College Trots op jou!! Joost, Irma, Koen, Michiel van Laarhoven
Jeroen Janssen  VWO Novalis College  Marlou, Marieke en Hanneke
Niels van den Boogaart  VMBO-k Helicon Eindhoven  Adrie, Mirjam & Lisa  
Team BS de Nieuwe Linde, Brede School Vrouwkensakker feliciteert alle oud- leerlingen met hun diploma

Uit d’n hoek…

WK-verhaal

Het WK. De toevoeging ‘voetbal’ is niet nodig. Spanje er uit, Engeland naar huis. 
Costa Rica, een aangename verrassing. Uruguay – Engeland, Spanje – Nederland 
waren meeslepende potten voetbal. Ik hoop dat Algerije, Iran, Ghana nog wat 
punten pakken. De hartstocht van vooral de Midden- en Zuid-Amerikaanse lan-
den is mooi om te zien. De cultuur en mentaliteit van een volk, terug te zien in 
het voetbal. Dat is bij geen andere sport zo sterk zichtbaar. Creativiteit in het 
moment, geen herkansing voor de voetballer.
 Eigenlijk ben ik wel een beetje voor België, al was het maar om Fellaini. 
Iedere keer als ik hem zie, moet ik aan Phil Lynott denken, de zanger en bassist 
van Thin Lizzy die in 1986 overleed. Fellaini is van 1987 dus een zoon kan het niet 
zijn. Ik moet hoognodig weer naar Thin Lizzy gaan luisteren. Met de vriendelijke, 
melancholieke stem van Lynott. Whiskey in the jar. Still in love with you. Don’t 
believe a word.
 De wedstrijden zijn de hoofdstukken, het WK is het boek.

Edwin Coolen

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.

Beste mevrouw die zaterdag    
mijn Axa hangslot heeft meegenomen
Jammer dat u deze niet heeft laten hangen of heeft afgegeven bij de klantenservice 
van de Albert Heijn in de Parkstraat. Ja, was ook dom van mij om te denken dat het 
extra hangslot vast geklikt zat, terwijl dat dus niet zo was. Wat ben ik dan toch 
trots op mijn zoon van 14, die tijdens de vakantie een portemonnee vindt en (zon-
der zich maar een moment te bedenken) deze afgeeft bij de kiosk van het parkje. 
Heeft dit misschien te maken met de opvoeding? Ik wens u in ieder geval veel geluk 
met uw mazzeltje, hopelijk past dit hangslot in een fietsslot die u al heeft en ik hoop 
voor u dat u er altijd goed op zult letten dat hij ook daadwerkelijk in uw eigen slot 
geklikt zit. Want je weet helaas nooit wie er naast je gaat staan met de fiets.

Vriendelijke groeten, Yvon Biemans
(adres is bekend bij de redactie)

Openbaarheid van bestuur    
in Nuenen alsjeblieft
Op 26 juni beslist de gemeenteraad van Nuenen of er al dan niet opening van za-
ken naar de Nuenense bevolking gegeven moet worden over de complete inhoud 
van het Kafi rapport inclusief alle bijlagen. Die uitkomst lijkt me nogal voor de 
hand liggen.

Op mogelijk een handjevol personen na, zal iedere inwoner van Nuenen van harte 
toejuichen dat er duidelijkheid komt. De gemeenteraad zal daarom, als gekozen 
vertegenwoordiger van de Nuenense bevolking, niet anders kunnen doen dan ope-
ning van zaken eisen. 
Raadsleden die tegen zijn laden, al dan niet ten onrechte, de schijn op zich ergens 
bij betrokken te zijn. Zo simpel is het. 
Van B&W wordt dan verwacht dat zij die eis van de raad honoreert.

Jan Lammerts. j.lammerts@onsnet.nu
Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen

Feestweekend 85 jaar KPJ Doen
Afgelopen weekend heb ik genoten van het feestweekend van het 85 jarig bestaan 
van KPJ DOEN. Op vrijdagavond zijn we gestart met een stratenplaybackshow, 
waarin de straten hun uiterste best deden om een leuke act te brengen. De avond 
werd aan elkaar gepraat door Riene Huibers, en alle acts werden gejureerd door 
Punt en L. Op zaterdag hadden we een mooie combinatie van de jeugd en de ou-
deren, buiten hadden de kinderen de grootste lol met de piratenspelletjes en bin-
nen werd er fanatiek gekaart door de ouderen.
Op zondagmorgen werden alle straten opgehaald door muziekkapel De Opdon-
ders uit Boekel en gingen richting ouwe toren om de strijd met elkaar aan te gaan 
met de tienkampspellen. Elke straat had een mooie joker gemaakt, er werd nog een 
fiets verloot, die geschonken was door Paul van de Broek, deze werd gewonnen 
door Annemiek Renders.
Graag wil ik het bestuur, commissies en alle vrijwilligers die mee geholpen hebben 
om dit feestweekend tot een succes te maken, heel hartelijk bedanken voor hun inzet.

Het was super georganiseerd, in een woord TOPPIE.
Het getuigt maar weer hoe we als klein dorp groot kunnen zijn.

Een inwoner van Nederwetten
(naam en adres is bekend bij de redactie)

Koninklijke onderscheiding      
voor Pieter van Wijk

Drs. Pieter van Wijk (63 jaar) heeft 
verdiensten opgebouwd gerelateerd 
aan de voormalige en huidige hoofd-
functie als huisarts te Nuenen (van 
1979 tot 2005) en (medisch) directeur 
/ lid van de Raad van Bestuur van Co-
operatie Cohesie U.A. (van 2006 tot 
heden). Hij heeft zich gedurende zijn 
gehele loopbaan in de gezondheids-
zorg bijzonder ingezet voor een betere 
zorg door professionals vanuit de 
huisartsenvoorziening met als resul-
taat een betere zorg voor de patiënt 
thuis. 

Pieter van Wijk was van 1979 tot 2005 
werkzaam als huisarts in Nuenen. 
Vanuit zijn praktijk was hij steeds op 
zoek naar de optimale zorg voor zijn 
patiënten door samenwerking en goe-
de eerstelijnszorg. Hij droeg zijn visie 
uit en zette zich in voor de vormge-
ving en ontwikkeling van het huisart-
sen vak. Vanaf 1996 was hij naast zijn 
praktijk actief als bestuurder en toe-
zichthouder van diverse aan de ge-
zondheidszorg gerelateerde organisa-
ties, ressorterend onder de District 
Huisartsen Vereniging (DHV). Als 
plaatselijk coördinator was hij verant-
woordelijk voor de directe opzet, 
vormgeving en uitvoering van kwali-
teitsbeleid voor huisartsen en prak-
tijkpersoneel. Vervolgens zette hij 
zich als districtscoördinator, adjunct-
directeur en (medisch) directeur in 
voor de sturing en ontwikkeling, als 
ook de landelijke uitrol en het beleid 
richting de landelijke beroepsvereni-
gingen. Vanaf 2000 was hij lid van de 

Raad van Toezicht van PAMM Veld-
hoven (laboratorium voor pathologie 
en medische microbiologie). 

Vanaf 2003 tot 2014 was hij voorzitter 
van de Landelijke Stuurgroep Taak-
herschikking Eerste Lijn. Hij is een 
voortrekker in het op de kaart zetten 
van controversiële onderwerpen. Hij 
heeft zich ingezet voor de invoering en 
ontwikkeling van praktijkondersteu-
ning door middel van de Verpleegkun-
dige Specialisatie. Vanaf 2005 was hij 
directeur van de Regionale Ondersteu-
nings Structuur (ROS) Zuid-Neder-
land. Toen in 2005 de DHV werd opge-
heven, heeft hij zich ingezet voor de 
verdere ontwikkeling en ondersteu-
ning (bij het vormgeven van samen-
werking) van de brede eerstelijnszorg 
en voor de kwaliteitsontwikkeling 
door middel van praktijkgericht on-
derzoek. Van 2007 tot 2013 was hij 
medeoprichter en Lid van de Raad van 
Bestuur van de Stichting KOH (Kwali-
teit en Ontwikkeling Huisartsen). 
Dankzij zijn inspanningen is deze 
stichting nu een regionaal en landelijk 
erkend en relevante kwaliteitsorgani-
satie en kenniscentrum taakherschik-
king die sturingsinformatie voor de 
eerstelijnszorg genereert en kwaliteit 
tegen aanvaardbare kosten biedt. 

________________________________ 

“Hij is een voortrekker 
in het op de kaart 

zetten van controversiële 
onderwerpen.”

________________________________ 

Lions ‘Hollandse Nieuwe’ 
Festijn ‘voedt’ vier goede doelen
Heerlijke, volvette nieuwe haringen, aangenaam gezelschap, een sfeervolle 
locatie, passende achtergrondmuziek en lekkere drankjes; die ingrediënten 
stonden vrijdag 20 juni garant voor een geslaagd Lions ‘Hollandse Nieuwe’ 
Festijn in Auberge Vincent. Met de opbrengst kon de Lions Club Nuenen 
maar liefst vier goede doelen steunen. De nodige creativiteit en een hands-
on mentaliteit voegen bovendien extra waarde toe aan de donaties.

“Als we een goed doel steunen, willen 
we niet alleen een cheque overhandi-
gen; we kijken altijd waar de behoef-
ten liggen en hoe we meerwaarde 
kunnen geven aan de beschikbare 
middelen.” Dit vertelt Eva Haverkorn 
van Rijsewijk van de commissie Fund-
raising. Door op een handige manier 
gebruik te maken van het Lions-net-
werk, de handen uit de mouwen te ste-
ken en de verbinding te leggen tussen 
verschillende organisaties, kon de club 
tijdens dit evenement Stichting Hulp-
hond Nederland, het Huiskamer Pro-
ject Nuenen, het Vincentre en de 
Stichting Warme Beer verrassen met 
een zeer waardevolle bijdrage.

Hulphond Nederland leidt hulphon-
den op om mensen met beperkingen 
en therapeutische behoeften te hel-
pen. De inzet van vrijwilligers is hier-

________________________________ 

“Goed doen, 
doet goed”

________________________________ 

Naast zijn beroepsgerelateerde ver-
diensten heeft de heer Pieter van Wijk 
ook verdiensten opgebouwd binnen 
de Nuenense samenleving. Hij was 
van 1974 tot 1978 gemeenteraadslid 
van Nuenen. In 1976 was hij mede-
opzetter van de Hartstichting in Nue-
nen. Van 1989 tot heden, ruim 25 jaar, 
is hij actief binnen carnavalsvereni-
ging De Dwèrsklippels. In 1989 was 
hij Prins Chirurgein, de 33e prins van 
CV De Dwèrsklippels. Van 1993 tot 
2003 was hij voorzitter en in 2005 in-
terim voorzitter. Ook was hij van 1995 
tot 2003 voorzitter van de commissie 
Protocol en van 2003 tot heden is hij 
voorzitter van de Senaat. Hij praat het 
seniorencarnaval aan elkaar en hij is 
opperspreekstalmeester tijdens de 
prinsenreceptie. Daarnaast heeft de 
heer Pieter van Wijk zich ook zeer ver-
dienstelijk ingezet voor Brassband De 
Vooruitgang Nuenen. Van 2009 tot 
2012 was hij voorzitter van deze mu-
ziekvereniging. Hij bracht heldere 
strakke structuurlijnen, weldoordach-
te besluiten en verrichtte achter de 
schermen veel werk waarbij hij altijd 
samenwerking zocht tussen de vier 
Nuenense muziekverenigingen. Hij 
begeleidde de dirigentenwissel, de 
vernieuwing van de uniformen en het 
verenigingslogo kreeg een modernere 
uitstraling. De heer Pieter van Wijk 
ontving in 1978 de bronzen en in 2006 
de zilveren erepenning van de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten. Vanwege bovengenoemde bij-
zondere verdiensten is de heer Pieter 
van Wijk bij koninklijk besluit be-
noemd door Zijne Majesteit de Ko-
ning tot Ridder in de Orde van Oran-
je-Nassau. 

Op vrijdag 20 juni heeft drs. Pieter van Wijk, tijdens een afscheidssympo-
sium van huisartsenorganisatie Cohesie te Venlo, van Burgemeester Maar-
ten Houben een Koninklijke onderscheiding in de graad Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau ontvangen. 

bij onmisbaar. De vrijwilligers uit onze 
regio worden in het zonnetje gezet tij-
dens een vrijwilligersdag in Dieren-
rijk, de cosponsor van deze dag. 
“Dankzij onze samenwerking met 
Dierenrijk kunnen we de dag op een 
heel mooie manier invullen”, aldus 
Eva. Ook voor het Huiskamerproject 
Nuenen is er een mooie verbinding 
gelegd. Dit project is er voor mensen 
die vanwege fysieke of mentale beper-
kingen moeite hebben om deel te ne-
men aan reguliere activiteiten. Voor 
hen wordt er iedere week een ochtend 

georganiseerd in steunpunt de Goud-
vinkhof. Vrijwilligers en deelnemers 
kijken nu uit naar een vip-arrange-
ment bij het Vincentre. Het bedrag dat 
het Vincentre hiermee verdient, 
bracht het Vincentre een stap dichter-
bij de aanschaf van een bijzonder 
schilderij van Anthon van Rappard 
dat herinnert aan de Nuenense perio-
de in het leven van Vincent van Gogh. 
“We hebben het Vincentre bovendien 
extra kunnen helpen vanwege onze 
nauwe contacten met een stichting die 
financiële steun biedt aan bijzondere 
kunstprojecten.” Een extra bijdrage 
was ten slotte bestemd voor de Stich-
ting Warme Beer, die ‘warme’ knuffels 
geeft aan kinderen met kanker in di-
verse ziekenhuizen. “We hebben hier-
voor zelf ook een warme hand uitge-
stoken. Verschillende leden zijn met 
Tomas, de voorzitter en initiatiefne-
mer van de stichting, naar ziekenhui-
zen gereden om warme beren naar de 
kinderen te brengen.” 
www.lions.nl/8857/Home.html
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Fysiotherapie Kootstra uitgebreid met      
een geriatriefysiotherapeut
Sinds 10 juni is het team van Fysiotherapie Kootstra versterkt met een geri-
atriefysiotherapeut. Mirjam ter Beek, geregistreerd geriatriefysiothera-
peut, is vanaf die datum werkzaam in de groepspraktijk aan de Weverstraat 
16 in Nuenen. Naast reguliere fysiotherapie en geriatriefysiotherapie zijn 
hier ook de specialisaties manuele therapie, sportfysiotherapie, kinderfy-
siotherapie, haptonomie, oedeemtherapie, bekkenfysiotherapie, handfy-
siotherapie en medische fitness gehuisvest.

Van 9 tot en met 14 juni was de regiovakantie van De Zonnebloem Nuenen. 
Via het hotel in Westelbeers, Drimmelen, de Biesbosch, Dordrecht, Musee 
Dansant in Hilvarenbeek, Orgelmuseum met een Winkeltje Van Sinkel, Meer-
lese Dreef (België), Oisterwijk, het Textielmuseum in Tilburg en de voetbal-
wedstrijd Nederland – Spanje ging iedereen op zaterdag weer naar huis.

De Mijlpaal eerste officiële Techniek&ik locatie
Op donderdag 19 juni werd Basisschool De Mijlpaal in Nuenen als eerste 
Techniek&ik-locatie van Nederland gecertificeerd. 

Leerkrachten van de Mijlpaal hebben 
daarvoor eerst de basistraining ge-
volgd en techniekprojecten uitge-
voerd op school. Met de oudere kinde-
ren heeft de school in samenwerking 
met ASML en betrokken ouders ro-
bots gebouwd.

Het certificaat werd uitgereikt door 
Michael Fritz, directeur van Haus der 
kleinen Forscher uit Berlijn. Haus der 
kleinen Forscher is de Duitse metho-
diek voor techniekeducatie en vormt 

de basis voor Techniek&ik in Neder-
land. ‘Ik ben trots dat Techniek&ik in 
Nederland vorm krijgt’, aldus Fritz. 
‘Aankomende periode worden meer-
dere scholen en kindercentra gecerti-
ficeerd. Het is een eer om het eerste 
Nederlandse certificaat te mogen uit-
reiken.’

Techniek&ik is gebaseerd op de me-
thodiek uit Duitsland  waarbij het on-
derzoekend en ontwerpend leren cen-
traal staat. Initiatiefnemers Korein 

Groep en Fontys Hogeschool Kind en 
Educatie leiden leerkrachten en peda-
gogisch medewerkers op in deze me-
thodiek en aanpak. De initiatiefne-
mers willen hiermee bereiken dat 
kinderen spelenderwijs hun techni-
sche talenten leren kennen en vormen.

Zomerprinses Samantha 
en adjudant Tom. 

Foto Cees van Keulen.

Zonnig ZomerCarnaval 
De allereerste Gerwense Zomerprinses Samanta (van Rensen) en adjudant 
Tom (Wellens) dun Urste werden zaterdagavond 21 juni onthuld door het 
organiserende dartteam De Stam 2.
Aangevoerd door drumfanfare Jong Leven Gerwen arriveerde het zomerse 
duo op een platte kar om elf voor negen bij café De Stam. Sambaband Heisa 
uit Mariahout verzorgde met Braziliaanse klanken de muzikale omlijsting. 
Het ZomerCarnaval Gerwen is een ludieke sponsoravond voor de Kinderva-
kantieweek Gerwen en maakt deel uit van de barcompetitie van De Stam.

Een geriatriefysiotherapeut heeft, 
naast de basisopleiding fysiotherapie, 
een drie-jarige post-bachelor opleiding 
en is gespecialiseerd in preventie, advi-
sering en behandeling van kwetsbare 
ouderen, ouderen met een hoge biolo-
gische leeftijd en ouderen met com-
plexe gezondheidsproblemen. Hierbij 
gaat het om mensen met bijvoorbeeld 
klachten na een beroerte (hersenin-
farct of hersenbloeding), mensen met 
dementie, COPD (ernstige longproble-

men), artrose of een gebroken heup. 
Een combinatie van aandoeningen is 
ook mogelijk.
Belangrijk bij de behandeling is het 
streven de zelfredzaamheid te behou-
den en/of te vergroten in de dagelijkse 
leefomgeving waarbij de eigen wensen 
van de mensen centraal staan en dus 
de doelen bepalen.
Ook de overheid verplicht het langer 
in de (eigen) thuissituatie blijven van 
mensen. In de praktijk betekent dit dat 

er een groter beroep gedaan wordt op 
de eerstelijns- en thuiszorg en op 
mantelzorgers. De geriatriefysiothera-
peut kan hierbij dus een belangrijke 
rol vervullen.
Sinds een aantal jaar is voor fysiothe-
rapie geen verwijzing van een huisarts 
of specialist meer nodig. U kunt dan 
ook rechtstreeks een afspraak maken. 
De vergoeding is afhankelijk van uw 
eigen polisvoorwaarden en zijn voor 
geriatriefysiotherapie gelijk aan die 
van gewone fysiotherapie. 

In het kader van preventie wordt bij 
voldoende belangstelling na de zomer 
gestart met fitness voor 55+. Informa-
tie hierover staat op de website van de 
praktijk www.kootstra-fysiotherapie.
nl . Als u hieraan deel wilt nemen of u 
hebt andere vragen of opmerkingen, 
neem dan contact op via 040-2832667 
of via info@kootstra-therapie.nl 

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.

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

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

Nagelstudio ALTA GRACE 
PEDICURE-MANICURE 
• Pedicure-Manicure be-
handeling • Voetmassage 
NIEUW! Kleine Pedicure 
behandeling € 15,- (Alleen 
in salon) Lekker mak-
kelijk, ik kom ook bij u 
thuis! Diabetes en reuma 
aantekening. Marieke: 06- 
50 57 11 83.

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

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

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

29 JUNI VLOOIEN-
MARKT Sporthal Tivo-
li. Geert grootestraat 72, 
Eindhoven. 9-16 uur. € 1 
p.p.  bomvol! 06-20299824.

TE KOOP: Zeer mooie 
electrische fiets, X-Track. 
Vraagprijs € 750,-, met nieu-
we accu. 06 - 52 04 50 90.

KRUIS - RODE - ZWARTE 
BESSEN Graag bestellen 
040-2831509. Goossens 
Vaarle 8, Nuenen richting 
Mierlo.

TE HUUR: mooie tourca-
ravan voor 5-7 personen. 
Nog vrij voor juli & augus-
tus, bel: 040-2844244
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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.

TE KOOP AANGEBODEN (bemiddeling)

TOYOTA STARLET 1.3 • 1993 • GROEN
Handgeschakeld • Met trekhaak • Benzine

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.

Restaurant De Specialist
V. van Goghstraat 88, Nuenen | 040 - 2835753
RestaurantDeSpecialist.nl

 SUPER ACTIE
3 GANGEN MENU  

19,50
p.p.

BIJ HET INLEVEREN VAN DEZE ADVERTENTIEONTVANGT U ÉÉN LEKKER GLAS WIJN GRATIS
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Wielersport Zwemmen

Badminton
Derde plaats voor recreantenteam 
Badminton Club Lieshout 
Badminton Club Lieshout heeft dit seizoen met één recreantenteam deel-
genomen aan de midweekcompetitie. Het team BCL-R1/’t Verswarenhuys 
heeft in de vijfde klasse, poule 1 dit seizoen afgesloten op een verdienste-
lijke derde plaats. De belangrijke wedstrijd tegen BC Schijndel-R3 werd 
nipt verloren, waardoor een plaatsje hoger er nét niet in zat.

Zwemmers Z&PV Nuenen   
in top 10 van Nederland
Bij de Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen in Amsterdam 
hebben de zwemmers uit Nuenen zich acht keer in de top 10 van Nederland 
gezwommen.

TV de Lissevoort: 2 jeugdteams kampioen 
in de jeugdlandelijke competitie

Robbie Hageman 
Een bijzondere wedstrijd voor thaibok-
ser Robbie Hageman uit Nuenen afge-
lopen zaterdagavond. De 23 jarige Nu-
enenaar heeft zaterdag in een bomvolle 
sporthal in Venray, zijn wedstrijd in de 
hoogste(prof ) klasse gewonnen op k.o. 
Zijn tegenstander uit Bremen, Valit 
Arslan, werd in de eerste ronde volle-
dig overklast door de huidige wereld-
kampioen Robbie Hageman. Robbie 
gaf zijn tegenstander enkele rake knie-
en. Op 5 juli zijn de volgende wedstrij-
den van Robbie in Mamaris(Turkije).

In het dagelijks leven volgt Robbie de 
studie Sport en Marketing aan de Johan 
Cruijff University inTilburg (speciaal en 
alleen voor topsporters). Hij hoopt in 
december zijn diploma te behalen.

BCL-R1/’t Verswarenhuys – BC Gil-
ze-R4: 8-0
In de thuiswedstrijd tegen het vierde 
recreantenteam van BC Gilze was 
BCL-R1/’t Verswarenhuys veel ster-
ker. In de startende dubbelpartijen 
wonnen Ida van de Lockant en Ingrid 
Bergé met 2-1, na een eerste verloren 
set (19-21). Jos Kluijtmans en Martijn 
Junggeburth wonnen in twee sets. Bei-
de mixpartijen werden door de Lies-
houtse badmintonners in twee sets 
binnen gesleept. In de singlepartijen 
won eerste heer Martijn Junggeburth 
met gemak. Tweede heer Jos Kluijt-
mans had meer moeite met Michel 
Faes, maar won uiteindelijk toch nog 
met duidelijke cijfers. Eerste dame Ida 
van de Lockant speelde een goede 
partij en won met twee keer 21-13. 
Tweede dame Ingrid Bergé tenslotte 
won met 21-18 en 21-10 waardoor alle 
punten in Lieshout bleven.

BCL-R1/’t Verswarenhuys – BC 
Schijndel-R3: 3-5
Met Richard Essers in plaats van Mar-
tijn Junggeburth is BCL-R1/’t Verswa-
renhuys er niet in geslaagd om het 
derde recreantenteam uit Schijndel te 
verslaan. Hierdoor liep het de tweede 
plaats in de vijfde klasse, poule 1, mis. 
De laatste wedstrijd van het seizoen 
begon met twee verliespartijen. Zowel 
de herendubbel, Richard Essers en Jos 
Kluijtmans, als de damesdubbel, In-
grid Bergé en Ida van de Lockant, 
werd verloren. In de mixpartijen wis-
ten Richard Essers en Ida van de Loc-
kant na een slopende driesetter met 
21-19 de beslissende derde set binnen 
te halen. Jos Kluijtmans en Ingrid Ber-
gé verloren hun mixpartij in twee sets. 
Ook in de singlepartijen had eerste 
heer Richard Essers een slopende 
driesetter die met 21-18 in de derde 
set werd gewonnen. Ook tweede dame 
Ingrid Bergé wist haar singlepartij 
binnen te slepen: 21-12, 21-19. Ida van 
de Lockant en Jos Kluijtmans verloren 
beide hun singlepartij in twee sets, 
waardoor de gehele wedstrijd met 3-5 
verloren ging.

Silke Voets kwam tot een 4e, 6e en 8e 
plaats op respectievelijk de 50m 
schoolslag, 100m schoolslag en 200m 
rugslag. Voor Merel Phaff was er een 
5e plaats op de 200m vlinderslag, voor 
Thomas van Ekert een 7e en 9e plaats 
op de 400m wisselslag en 200m 
schoolslag en voor Robin Goossens 
tweemaal een 9e plaats. Op zowel de 
100 als 200m schoolslag zette zij haar 
naam in het bovenste deel van de 
ranglijst.
Silke plaatste zich pas recent op deze 

afstanden voor dit NK, maar wist di-
rect door te dringen tot de finales. Met 
een 4e en 6e plaats kon ze dik tevreden 
zijn. Voor Merel was het toernooi na 
haar eerste afstand eigenlijk al ge-
slaagd met een dik persoonlijk record 
op de 200m rugslag. Komend week-
end sluiten de jongste zwemmers van 
Z&PV Nuenen het seizoen af in Dor-
drecht. Daar verschijnen Chris Ver-
hoeven, Pieter Tijs Nijsen en Milan 
Meurs aan de start van de landelijke 
jaargangfinales.

Zwemmers Z&PV Nuenen bij NJJK (vlnr: Joeri, Merel, Thomas, Silke en Robin)

KBO Bridgedrive 
voor Voedselbank 
Nuenen
De KBO bridgeclub organiseert zater-
dag 13 september om 13.00 uur een 
bridgedrive waarvan de opbrengst ten 
goede komt aan de Voedselbank Nue-
nen. De bridgedrive wordt gehouden in 
de KBO ruimte in Het Klooster aan het 
Park in Nuenen. Inschrijving naar op-
gegeven sterkte (3 lijnen). Inschrijving 
door storting van €15,= per paar op re-
kening nr. NL 89 RABO 0109125878 
t.n.v. Nelly van Breugel o.v.v. voedsel-
bankdrive. Voor aanmelding en of na-
dere informatie: Beike Rooijackers 
040-2832399 of Marij van Dun 040-
2834153, beike.smetsers@zbcnet.nl of 
p.vandun@onsnet.nu.

Concours Hippique Pony’s
Onder de vlag van Paardensport Verenigingen Nuenen (PVN) organiseert 
ponyclub Prins Willem Alexander op zondag 29 juni weer een groots Pony-
concours in Nuenen.

Op de schitterende terreinen aan de 
Dubbestraat starten om 10.00 uur de 
eerste ponyruiters in de disciplines 
dressuur en springen. Zij gaan strijden 
om de felbegeerde prijzen, want daar 
staan we in de regio om bekend! Alle 
deelnemers ontvangen bij voorbaat al 
een doosje aardbeien. Tevens zijn er 
voor de prijswinnaars leuke extra prij-
zen te verdienen.
De wedstrijd in Nuenen is een selectie-
wedstrijd voor kring Eindhoven. Alle 
dressuur- en springruiters rijden in dit 
outdoor seizoen 5 selectiewedstrijden 
waarvan de beste 3 tellen voor afvaardi-
ging naar de Brabantse Kampioen-
schappen. Nuenen is de laatste selectie-
wedstrijd en de kampioenen dressuur 
en springen van kring Eindhoven zullen 
op deze dag op gepaste wijze worden 
gehuldigd. 
Ook worden op deze dag de Bixie-ru-
brieken verreden. De Bixie Vaardig-
heidsproeven zijn speciaal voor kinde-
ren tussen de 6 en 13 jaar die graag 
wedstrijden willen rijden maar nog niet 
klaar zijn voor de reguliere klassen B-
dressuur of B-springen. Door mee te 
doen aan de Bixie Vaardigheidsproeven 
raken kinderen op een leuke manier en 
spelenderwijs vertrouwd met de sport. 
Er worden 2 Bixie onderdelen verreden: 
een dressuurproef en een springproef.
Als klapstuk van de dag wordt er een 
dressuur- en springfinale verreden. De 
hoofdprijs voor deze finale is nog ge-
heim, maar zeker de moeite waard om 
deel te nemen. 
De jaarlijkse loterij mag natuurlijk ook 
niet ontbreken. Leden van de vereni-
ging verkopen loten op de wedstrijd-
dag. Onder het genot van een hapje en 
een drankje kunt u vanaf het gezellige 
terras genieten van afwisselende po-

nysport. Van de beginnende ruiter tot 
de dressuur-/springruiter op het aller-
hoogste niveau! Voor de kids is er een 
springkussen en diverse kraampjes.

Dus kom op 29 juni a.s. genieten van 
mooie ponysport in Nuenen. Volg ons 
via facebook. Maar meer informatie 
over de ponyclub of de wedstrijd kunt 
u vinden op www.ponyclubnuenen.nl

Veel publiek bij     
start slotrit Ster ZLM Toer
De start van de 5e etappe Gerwen – Boxtel van de Ster ZLM Toer trok 22 juni 
aardig wat publiek. In de woonkern Gerwen was het een drukte van belang op 
de vroege zondagochtend. Vooral bij het podium op het kerkplein waar de ren-
ners de startlijst tekenden was het soms dringen voor een handtekening of foto. 

Veel drukte bij het lossen van het start-
schot door Nuenens wethouder Mar-
tien Jansen (foto Cees van Keulen).

Organisator Toon Bouw wenst gele 
truidrager Philippe Gilbert alle succes 
(foto Cees van Keulen).

De wielerliefhebbers kwamen ook aan 
hun trekken bij de bussen van de 18 
ploegen bij het van dichtbij bekijken 
van de high tech racefietsen. Om pre-
cies elf uur loste wethouder en wieler-
kenner Martien Jansen het startschot 
en binnen een kwartier was Gerwen 
weer wielervolkvrij.

De vijfdaagse internationale profwie-
lerwedstrijd werd een overwinning 
voor Philippe Gilbert uit België, die 
ook de edities van 2009 en 2011 op 
zijn naam schreef. De slotrit Gerwen 
– Boxtel over 170 km werd gewonnen 
door de Duitse topsprinter André 
Greipel.

Plantenwandeling 
rond het Kamerven
Op maandag 30 juni wandelt het IVN 
Nuenen rond het Kamerven  in na-
tuurgebied de Stiphoutse bossen, een 
afwisseling van loofbos, naaldbos en 
gevarieerd heidegebied. Vertrek om 
19.00 uur per fiets vanaf Het Klooster, 
Park 1, Nuenen. Start van de wande-
ling iets later vanaf het parkeerterrein 
aan de oude Lieshoutsebaan Gerwen. 
Deelname is gratis. Meer informatie: 
tel. 040- 2421423.

Wandeling De Vlinder
Op dinsdagochtend 1 juli organiseert 
het Vrouwencentrum de Vlinder een 
wandeling langs de Van Gogh infor-
matiezuilen in Nuenen, over de we-
reldberoemde schilder die hier heeft 
gewoond en gewerkt. Verzamelen om 
09.30 uur bij het Vrouwencentrum De 
Vlinder, Sportlaan 12, Nuenen.

Muziek op de 
Weverkeshof
Zondag 29 juni speelt de Eindhovense 
Klezmer band Klezmajeur op de We-
verkeshof aan de Hugo van Berckel-
laan 5 in Nuenen. Klezmajeur bestaat 
al sinds 2006 uit: Erwin Engelsma 
(klarinet, zang); Onno van Hagen 
(contrabas); Cora van den Berg (viool 
en zang) en Heleen ’t Hart (accorde-
on). Aanvang 14.00 uur, vrij entree. 
www.weverkeshof.nl

Liederentafel 
vervalt
In verband met het WK-voetbal gaat 
de liederentafel  van zondag 29 juni 
niet door. Volgende bijeenkomst op 29 
september in Café Schafrath.

Meisjesteam 2e klasse 
t/m 17 jaar van links 
naar rechts: Maartje 

Wijnands, Jasmine 
Beelen, Anne Lauwers, 

Loes Ettema en Elise Wolf

Jongensteam 2e 
klasse t/m 14 jaar 
van links naar 
rechts: Mick van de 
Voort, Lars Voer-
mans, Sam Jans, 
Martijn Lauwers 
en Gijs Kennis



Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

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

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

• Exclusief assortiment stoelen

• Gordijnen en PVC vloeren

EIGEN INDIA IMPORTCOMPLETE ZITHOEKEN EXCLUSIEVE KASTEN

Giorno Loungebank
2 ½ hoekeiland

normaal € 2395,- nu €1365,-

Accessoires • Bankstellen • Tafels • Gordijnen • Dressoirs • Karpetten • Poortkasten • Stoelen • En nog veel meer...

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

Opwettenseweg 81, Nuenen, 040-2840013, www.beddenspecialistnuenen.nl

* Vraag naar de voorwaarden

  
  

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

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

SALE

STAPEL
KORTING

1 stuk    20% korting
2 stuks  25% korting
3 stuks  30% korting

KOOPJES
HOEK

tot 

75% 

korting
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   woensdag 25 juni, 
   open vanaf 9.00 uur!Start opruiming

It’s a man’s worldIt’s a man’s world

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

Restaurant Olijf op Nuenen Culinair!

27 t/m 29 juni kunt u in het park van Nuenen 
bij de Olijfstand genieten van heerlijke gerechtjes 
met heerlijke wijnen. 

Vrijdag 27 juni
16.00 tot 19.00 Culinaire Businessborrel. 
(kaarten te verkrijgen via www.nuenenculinair.nl)
Vanaf 19.00 geopend voor iedereen. 

Zaterdag 28 juni
Familiemiddag
Ook voor de kinderen hebben we deze middag 
iets lekkers…

Vanaf 19.00 LIVE muziek

Zondag 29 juni
Olijf BBQ

Ook is ons restaurant aan de berg in Nuenen geopend!

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

Olijf
r e s t a u r a n t

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