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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

AFWEZIG
van 14 juli t/m 1 augustus
I.R. Steenstra, J. Kroon, 

huisartsen
 J.J.A Rutten, D. van den Top,

huisartsen
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Jaargang 56 • Nr. 27 • 3 juli 2014 

De draad is 
opgepakt en 
de eindjes aan 
elkaar geknoopt 

De Nieuwe 
Kleren 
van de 
Keizer

Urike Arts 
opent sport- 
podotherapie 
praktijk

Klimaatpenning     
voor Ernst van der Leij
Prinses Laurentien van Oranje reikte op 27 juni in Utrecht de HIER kli-
maatpenningen uit aan woningbouwcorporatie Wonen Limburg en aan 
Ernst van der Leij van Morgen Groene Energie.
 

Uw herinneringen zijn geld waard

Gratis toegangskaarten   
Bloem en Tuin 
Ook dit jaar is het weer mogelijk gratis toegangskaarten voor Bloem en 
Tuin te winnen via Rond de Linde. Van 18 t/m 27 juli is het alweer de 21e 
editie van Bloem en Tuin, op landgoed de Gulbergen in Nuenen. Omdat dit 
evenement al jaren zo succesvol in onze gemeente plaatsvindt, moet het 
voor velen mooie herinneringen oproepen. Naar deze herinneringen zijn 
wij op zoek, op allerlei manieren.

Ooit een memorabel moment of gezellige middag daar gehad? 
Iets moois of praktisch gekocht waar u nog steeds plezier van heeft? 
Foto's van bloemen, tuinen of mensen daar gemaakt? 
Vrienden leren kennen? 
Leuke ontmoetingen waar u met plezier aan terugdenkt? 
Iets geleerd wat nu nog steeds toegepast wordt? 
Gedenkwaardig bezoek om andere reden? 
Misschien een romantische ontmoeting? 
Dat plantje wat u zo klein kocht en nu een pronkstuk in de tuin is? 
Uw jaarlijks uitstapje waar u zo naar uitkijkt?

Sible Schöne, programmadirecteur van 
het HIER klimaatbureau: “Met de HIER 
klimaatpenningen willen we een jaar-
lijks terugkerend signaal afgeven dat 
burgers en organisaties in Nederland al 
volop bezig zijn met de omschakeling 
naar een duurzame economie.”

business cases ruimhartig met de hon-
derden lokale energie-initiatieven in 
Nederland. Prinses Laurentien: “Van 
der Leij is koploper in kennisdeling, 
een essentieel element in de wereld van 
lokaal duurzaam waar rijp en groen 
van elkaar leren om verder te komen. 
Ernst neemt zijn taak als voorloper 
zeer serieus. Hij is open source en dat 
heeft de beweging nodig.”
Wonen Limburg wint de HIER klimaat-
penning omdat deze woningcorporatie 
voorop loopt bij de ontwikkeling van 
innovatieve energierenovatie-concep-

________________________________ 

Ernst van der Leij 
ging onder het motto 

‘gewoon doen’ tegen de 
stroom in van start

________________________________ 

Alle herinneringen aan Bloem en Tuin 
zijn welkom en doen mee. De mooiste 
20 inzendingen worden beloond met 2 
entreekaarten en de allermooiste inzen-
dingen ontvangen een set VIP kaarten. 

Wat ontvangt u bij het V.I.P. ticket?
•	 Een	prachtige	en	bijzondere	plant:	

de Yacon. (t.w.v. € 7,95)
•	 3	bloembollen	van	de	prachtige	Le-

lie (t.w.v. € 5,-)
•	 Een	stuk	gebak	(t.w.v.	€	2,50)
•	 De	 allernieuwste	 uitgave	 van	 het	

magazin LandIdee! (t.w.v. € 4,95)
•	 Toegang	tot	de	beurs.

Stuur uw verhaal of foto naar wed-
strijd@bloem-en-tuin.nl met vermel-
ding van uw naam en telefoonnummer. 
In de Rond de Linde van volgende 
week worden de eerste winnaars be-
kend gemaakt. De winnaars kunnen 
dan op vertoon van legitimatie de 
kaarten ophalen bij Slijterij en Wijn-
handel André van Lieshout, Parkstraat 
25A, Nuenen,
De V.I.P. kaarten en voorverkoopkaar-
ten zijn te koop bij Intratuin Nuenen 
of via:

www.bloem-en-tuin.nl 

Camping de Kievit:   
‘Speeltuin onder de Sterren’
Kamperen in Speeltuin De Kievit altijd al eens willen doen? Zaterdag 5 juli 
kun jij erbij zijn! Kinderen kunnen er dan samen met hun ouders of groot-
ouders een tent opzetten en er een nachtje blijven slapen. Nog even de tent 
uitproberen voor de grote vakantie en dat gecombineerd met een leuk pro-
gramma en de volgende ochtend een heerlijk ontbijt!

Wat staat er zoal op het programma? 
Vrij spelen in de speeltuin, een spel in 
het donker, iets lekkers roosteren bo-
ven een kampvuur, een spannend ver-
haal en de volgende ochtend genieten 
van een compleet verzorgd ontbijt. 
Speeltuin de Kievit gaat zondag 6 juli 
om	 13.30	 uur	 gewoon	 weer	 open	 en	
daarom moeten de tenten voor 12.00 
uur weer afgebroken zijn. Het evene-

ment is voor kinderen van 2 tot en met 
10 jaar, begeleid door minimaal een 
volwassene.	 De	 kosten	 zijn	 €	 3,-	 per	
persoon en dit is inclusief ontbijt. Aan-
melden kan per mail (info@speeltuin-
dekievit.nl) of bij de entreetafel in de 
speeltuin. Betalingen moeten worden 
voldaan op 5 juli bij de entreetafel. 
Actuele informatie kun je vinden en 
opvragen via Facebook www.face-
book.com/speeltuindekievit of 
www.speeltuin-dekievit.nl

De vakantie begint bij Speeltuin De 
Kievit! Ben jij erbij?

Kijk de spannende wedstrijd!

NEDERLAND - COSTA RICA

Zaterdag 5 juli 22.00 uur

ten die betaalbaar en daardoor herhaal-
baar zijn. De corporatie is bezig 700 tot 
900 seniorenwoningen verspreid over 
Limburg te renoveren. 

De uitreiking van de klimaatpenningen 
maakt deel uit van het HIER klimaat-
beraad en de HIER klimaatborrel. Tij-
dens het beraad stond de vraag centraal 
hoe Nederlanders te betrekken bij de 
oplossing van het klimaatprobleem. 
HIER bundelde een verzameling van 
interviews en bijdragen van weten-
schappers en ervaringsdeskundigen 
over dit vraagstuk in het vandaag gepu-
bliceerde ‘De Staat van het Klimaat 
2014’. www.hier.nu/downloads/HIER-
Staat_van_het_klimaat_2014.pdf.

Stichting HIER klimaatbureau betrekt 
heel Nederland bij de oplossing van het 
klimaatprobleem. 

www.hier.nu

Ernst van der Leij van Morgen Groene 
Energie ontvangt de prijs vanwege zijn 
rol als energiepionier. Hij is er in ge-
slaagd een non-profit zonnepark te rea-
liseren; een collectief zonnepark op het 
dak van een wijkcentrum in Eindhoven 
in eigendom van omwonenden. Dit 
deed hij in het kader van de zogenaam-
de ‘postcoderoosregeling’ uit het SER 
Energieakkoord, een belastingkorting 
voor omwonenden. Er is groeiende kri-
tiek op deze regeling. Ernst van der Leij 
ging onder het motto ‘gewoon doen’ 
tegen de stroom in van start en laat 
daarmee concreet zien op welke pun-
ten de regeling beter kan. 
Van der Leij deelt zijn ervaringen en 

Wereldwinkel-Nuenen verkoopt artikelen   
van en voor Connected to Namibia
Van nature is de mens ijdel en streeft naar weelde die men vervolgens wil laten 
zien. Sieraden en kunstig gemaakte voorwerpen laten ook iets zien wie je bent 
en wat je doet. Vaak unieke stukken met veel liefde en zorg gemaakt. De 
Wereldwinkel in Nuenen heeft veel aandacht voor creativiteit van volkeren die 
de kunst verstaan om een product te maken met een bijzondere uitstraling.

Deze keer krijgen sieraden en ge-
bruiksvoorwerpen uit Namibië tot en 
met augustus bij de Wereldwinkel de 
aandacht. Alles is rechtstreeks bij de 

maker(maakster)s gekocht en wordt 
nu in de Wereldwinkel verkocht. De 
winst gaat rechtstreeks naar de projec-
ten in Namibië.
De sieraden gemaakt van de schaal van 
een struisvogelei zijn erg bijzonder. Deze 
techniek beheersen voornamelijk de 
Bushman. De schaal van het struisvoge-
lei wordt in kleine stukjes gebroken 
waarna er met de hand een klein gaatje 
in wordt geboord. Als dat klaar is rijgt 
men de stukjes aan een draad en gaat 
men vervolgens de stukjes schuren op 

een schoenzool om ze mooi rond en glad 
te krijgen. Voor het verkrijgen van een 
andere kleur worden de stukjes in wat 
olie gelegd en op een vuurtje warm ge-
maakt om een bruine of zwarte verkleu-
ring te krijgen. Vervolgens worden er 
sieraden van ‘geweven’.
Op rotstekeningen van meer dan 2000 
jaar oud ziet men de Bushman afgebeeld 
met een of meerdere snoeren om hun 
lijf. Deze techniek is dus al eeuwen oud. 
Helaas beoefenen alleen de oudere Buh-
man deze manier van sieraden van 
struisvogelei maken omdat dit zeer ar-
beidsintensief is en de sieraden zullen na 
verloop van tijd daarom uniek worden.
Zo ook de manden, gemaakt van de 
wortel van een bepaalde boom. De wor-
tel wordt blootgelegd en voorzichtig 
schraapt men een gedeelte van de wor-
tel af zodat de boom daar geen schade 
van onder vindt. Het verdere verloop 
van dit proces is te lezen in de Wereld-
winkel. Degene die zo'n mand koopt 
krijgt de beschrijving hiervan later via 
mail toegestuurd.
Het is natuurlijk onmogelijk om alle 
producten uit Namibië hier te beschrij-
ven. Het zijn allemaal projecten om de 
werkgelegenheid ter plaatse te bevorde-
ren, zeker voor de vrouwen. Maar dan 
moet er wel afzet zijn.
Als extra aanbieding verkoopt de We-
reldwinkel afdekkleedjes van € 7,50 voor 
€ 5,-. Deze zijn gemaakt door de vrouwen 
van Baobab farm en wel van tule versiert 
met kraaltjes. Als men zo'n kleedje over 
een glas of karaf legt komen er zeker geen 
insecten uw lekker drankje verpesten. De 
prijs is nu van € 7,50 voor € 5,-.

Collier verloren
Wie heeft er een tijdje geleden in Nue-
nen een gouden collier gevonden? 
Voor de eigenaar heeft het collier een 
hoge emotionele waarde. De vinder 
kan met de eigenaar contact opnemen 
via	 tel.	 06	 57327435.	 Uiteraard	 staat	
hier een vindersloon tegenover.



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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Meer informatie?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op www.vananaarbeter.
nl/werkzaamhedena50 of www.rws.nl/zuidwillemsvaart of bel met 
de gratis informatielijn 0800-8002. 

JAARPROGRAMMA    
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Afval en afvaldumpingen
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Gedumpt afval kan het milieu verontreinigen maar is ook 
storend voor het oog. Wij zien daarom gedurende week 28 en 29 extra 
toe op het thema “afval en afvaldumpingen”. Op de naleving van an-
dere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Grof huishoudelijk afval
De gemeente haalt eenmaal per maand grof huishoudelijk afval op. 
Dit is een verzamelbegrip waarbij u kunt denken aan voorwerpen zo-
als kastjes, tapijten, palen, stoeptegels, vlonders e.d. Grof huishou-
delijk afval wordt opgehaald op de laatste woensdag van de maand. 

Bij de gemeente kunt u bij de afdeling Burgerzaken stickers kopen voor 
€ 16,95 per afvalpakket. U plakt de sticker op het pakket zodat de 
inzamelaar ziet dat hij het pakket moet meenemen. Dit pakket mag 
niet groter zijn dan 0,5 x 0,5 x 1,5m. Hebt u bijvoorbeeld twee keer 
zoveel afval, dan dient u twee stickers te kopen. Natuurlijk kunt u grof 
huishoudelijk afval ook bij de Milieustraat inleveren. 

Tuinafval
Soms leidt illegaal gestort tuinafval ertoe dat men sneller andere zaken 
illegaal stort. Hierom hebben wij in de gemeente Nuenen een aantal 
regels waar u zich aan moet houden voor tuinafval. Zo moet tuinafval 
afzonderlijk worden aangeboden, dus niet in de grijze container. Daar-
naast moet u:
•	 het	kleine,	“normale”	tuinafval	aanbieden	in	de	groene	GFT-con-

tainer, die afhankelijk van uw woongebied om de twee weken op 
woensdag of donderdag wordt geleegd (in het buitengebied kunt 
u bellen met het gratis nummer 0800 – 023 24 99 voor het legen 
van de container);

•	 het	grove	tuinafval	aanbieden	bij	de	milieustraat	aan	De	Huufkes,	
omdat dit bij het grove huisvuil hoort. U mag 2 kubieke meter per 
keer storten. Dit kost € 5,20 per storting. Let op: u kunt bij de 
Milieustraat alleen per pin betalen!

Het is dus niet toegestaan om tuinafval op een andere dan de hiervoor 
beschreven wijze aan te bieden of te storten zoals in parken, gemeen-
telijke plantsoenen, bossen of op parkeerplaatsen. 

Zwerfafval
In Nuenen is op sommige plaatsen overlast van straatafval dat op de 
grond wordt gegooid: zwerfafval. Het verschil tussen straatafval en 
huishoudelijk afval is dat straatafval huishoudelijke afvalstoffen van 
zeer beperkte omvang en gewicht zijn zoals proppen papier, sigaret-
tenpeuken, kauwgom, blikjes, etenswaren, verpakkingsmateriaal etc. 
die buitenshuis ontstaan zoals op straat, voetpad of park. De ge-
meente heeft ter voorkoming van zwerfafval diverse afvalbakken in 
de openbare ruimte geplaatst. 
Het is verboden om:
straatafval op een andere plaats achter te laten dan in de afvalbakken;
de afvalbakken te gebruiken voor huishoudelijk afval;
chemisch afval te deponeren in de afvalbakken. 

Overige informatie
Het is niet toegestaan om grof huishoudelijk afval, tuinafval of zwerf-
afval op een andere dan de hiervoor beschreven wijze aan te bieden, 
te deponeren, of te storten zoals in parken, gemeentelijke plantsoenen, 
bossen of op parkeerplaatsen. Uw normale huishoudelijke afval biedt 
u natuurlijk aan via de grijze, groene of blauwe afvalbak. Daarnaast 
kunt u uw plastic aanbieden in de speciale plastic zakken. Deze zijn 
verkrijgbaar bij de gemeente en bij de meeste supermarkten. 

Onze BOA’s zijn bevoegd om op te treden tegen afvalovertredingen. 
Als u nog vragen heeft over dit artikel kunt u bellen met het nummer 
(040) 2 631 631. Voor meldingen over bijvoorbeeld illegaal gestort 
afval kunt u ook contact opnemen met ons via dit nummer. U kunt 
uw melding ook op onze site kwijt, www.nuenen.nl

INSPRAAK VERORDENING JEUGDHULP  
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hulp 
aan jeugd. De nieuwe Jeugdwet geeft de kaders van de jeugdhulp en 
schrijft voor dat gemeenten eigen regels opstellen in een verordening. 
Gemeenten moeten uiterlijk op 1 november 2014 een ‘Verordening 
Jeugdhulp’ vaststellen.

De gemeente Nuenen heeft een concept ‘Verordening Jeugdhulp’ op-
gesteld. Dit concept is de eerste stap naar een definitieve ‘Verordening 
Jeugdhulp’. Alle inwoners van de gemeente krijgen de gelegenheid om 
te reageren op de inhoud van de conceptverordening. 
Het concept ligt vanaf woensdag 25 juni tot en met woensdag 23 juli 
ter inzage in de hal van het gemeentehuis. 

U kunt uw zienswijze op het concept sturen naar het onderstaande 
adres.
College van Burgemeester en Wethouders gemeente Nuenen
Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen

Wat staat in deze verordening?
Deze verordening regelt welke vormen van Jeugdhulp de gemeente kan 
bieden. Hierin is ook geregeld hoe een aanvraag gedaan wordt en aan 
welke termijnen de gemeente zich moet houden. 

Is hiermee alles geregeld?
De verordening regelt niet alles, de gemeente moet ook nog een uit-
voeringsbesluit vaststellen. Daarin staat hoe een gemeente bepaalde 
vormen van jeugdhulp wil inzetten. 

Is al duidelijk wat er voor mij verandert in 2015?
Landelijk is geregeld dat jeugdigen die in 2014 al zorg hebben, deze 
zorg nog houden in 2015. In veel gevallen loopt de zorg door zolang 
de indicatie duurt. Wanneer in 2015 voor het eerst jeugdhulp nodig is 
gelden de nieuwe regels. 
U hoort in elk geval tijdig van de gemeente wanneer er voor u of uw 
kind iets verandert. 

Wat doet de gemeente met mijn mening?
De gemeente hoort graag van inwoners wat zij vinden van deze concept-
verordening. Alle opmerkingen worden verzameld. We besluiten daarna 
hoe de verordening aangepast wordt. Het is de bedoeling dat de gemeen-
teraad van Nuenen in het najaar de verordening Jeugdhulp vaststelt.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 25	juni	2014	 Luistruik,	2e	fase	–	oprichten	van	30	woningen	
   en 30 tuinbergingen (BOUWEN);
•	 26	juni	2014	 De	Vroente	182,	5672	TS	–	plaatsen	van	een	
   dakopbouw (BOUWEN);
•	 24	juni	2014	 Weverstraat 110, 5671 BE – wijzigen van het 
   gebruik van de garage ten behoeve van een
   diëtistenpraktijk (RO, afwijken van de bestemming).

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

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	 5	juni	2014	 Constantijnstraat	18	en	20,	5671	XE	–	plaatsen	
   van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
   (BOUWEN).

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

MEDEDELING VERLENING OMTRENT 
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis 
van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met 6 
weken verlengd:
•	 Olen	26		 5674	PJ,	oprichten	van	een	woonhuis	met	
   bijgebouw, verlengd tot 18 augustus 2014.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunningen verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 23	juni	2014	 Berg	5,	5671	CA	–	veranderen	van	de	voorgevel	
   (BOUWEN);
•	 25	juni	2014	 Boordseweg	71,	5671	AR	–	veranderen	van	de	
   woning (BOUWEN en RO, afwijken van de 
   bestemming);
•	 25	juni	2014	 Park	34,	5671	GA	–	wijzigen	van	de	gevel	
   (BOUWEN);
•	 25	juni	2014	 Berg	56,	5671	CD	–	oprichten	van	een	aanbouw	
   aan de achterzijde van de woning (BOUWEN en 
   RO, afwijken van de bestemming).

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

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
Maatregelen tijdens de kermis 2014 in Nuenen Centrum
Van vrijdag 11 juli tot en met dinsdag 15 juli aanstaande wordt in het 
centrum van Nuenen weer de jaarlijkse kermis gehouden. In verband 
met het opzetten en afbreken van de attracties worden enkele wegen 
in het centrum tussen woensdag 9 juli 8.00 uur en woensdag 16 juli 
17.00 uur afgesloten voor het verkeer, namelijk:
•	Park,	tussen	H.	Clemenskerk	en	Parkstraat;
•	Park,	tussen	Berg	en	Boordseweg;
•	Park,	tussen	H.	Clemenskerk	en	Vincent	van	Goghstraat/Berg.	

Openbaar vervoer
Tijdens	de	kermis	wordt	het	openbaar	vervoer	omgeleid.

Weekmarkt verplaatst naar Vincent van Goghplein tijdens de kermis
Op maandag 14 juli wordt de weekmarkt eenmalig verplaatst naar het 
Vincent van Goghplein.

VIER WEKEN VERKEERSHINDER OP DE A50 
A50 dicht van 11-19 juli richting Oss/Nijmegen en van 19-28 juli 
richting Eindhoven 
Rijkswaterstaat voert van 11 juli tot en met 28 juli grootschalige on-
derhoudswerkzaamheden uit aan de A50 tussen Eindhoven en Veghel. 
De	eerste	week	is	de	weg	dicht	in	de	richting	van	Oss/Nijmegen,	in	de	
tweede week richting Eindhoven. Aansluitend aan deze werkzaam-
heden wordt bovendien de J.J. Ewellbrug in de A50 in Veghel opge-
hoogd, in het kader van de opwaardering van de Zuid-Willemsvaart. 
In de periode van 28 juli tot en met 8 augustus krijgen weggebruikers 
hier te maken met verschoven en versmalde rijstroken en een week-
endafsluiting. Weggebruikers moeten rekening houden met extra 
drukte, omleidingsroutes en een langere reistijd. 

Onderhoud aan de A50 tussen Eindhoven-Veghel
De snelwegen in Nederland zijn van goede kwaliteit. Om dit zo te 
houden voert Rijkswaterstaat beheer- en onderhoudswerkzaamheden 
uit. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig 
hun bestemming bereiken. Komende zomer staat het groot onderhoud 
van de A50 tussen Eindhoven en Veghel op de planning. Hierbij worden 
op beide rijbanen het asfalt en de voegovergangen vervangen. 

Twee weekafsluitingen A50
•		 Vrijdag	11	juli	23.00	uur	tot	zaterdag	19	juli	23.00	uur:	
 Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan de A50 en vervangt 

zowel asfalt als voegovergangen. Daarom is de A50 dicht van knoop-
punt	Ekkersrijt	tot	afrit	11	Veghel	in	de	richting	van	Oss/Nijmegen.

•	 Zaterdag	19	juli	23.00	uur	tot	maandag	28	juli	05.00	uur:	
 Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan de A50 en vervangt 

zowel asfalt als voegovergangen. De A50 is dicht van oprit 11 
Veghel tot knooppunt Ekkersrijt in de richting van Eindhoven. 

Ophoging J.J. Ewellbrug in Veghel
Van 28 juli tot en met 8 augustus werkt Rijkswaterstaat aan het 
verhogen van de J.J. Ewellbrug in de A50 in Veghel. De brug wordt 
met ongeveer 1 meter verhoogd. Zo kunnen grotere schepen (met 3 
lagen containers) straks over de Zuid-Willemsvaart varen. Hiermee 
bereiken we dat bedrijven en havens langs het kanaal beter bereikbaar 
zijn. Dit geeft een impuls aan de Brabantse economie. Ook betekent 
het minder files en CO2-uitstoot: een schip met 3 lagen containers 
haalt ongeveer 100 vrachtwagens van de weg. 

Verschoven en versmalde rijstroken en weekendafsluiting J.J. 
Ewellbrug
•	 Maandag	28	juli	05.00	uur	tot	vrijdag	1	augustus	21.00	uur:
 Weggebruikers worden ter hoogte van de J.J. Ewellbrug in de A50 

over de Zuid-Willemsvaart bij Veghel over verschoven en versmal-
de rijstroken geleid. 

•	 Vrijdag	1	augustus	21.00	uur	tot	maandag	4	augustus	06.00	uur:
 De A50 is in beide richtingen dicht tussen oprit 11 Veghel en afrit 

10 Eerde.
•	 Maandag	4	augustus	06.00	uur	tot	vrijdag	8	augustus	21.00	uur:
 Weggebruikers worden ter hoogte van de Julian J. Ewellbrug in de 

A50 over de Zuid-Willemsvaart bij Veghel  over verschoven en ver-
smalde rijstroken geleid.

•	 Van	28	juli	tot	en	met	8	augustus	zijn	ook	afrit	11	Veghel	van	de	
A50 vanuit Eindhoven en oprit 11 Veghel naar de A50 richting 
Eindhoven dicht.

Neem de fiets!
Om eventuele drukte op de snelweg en omleidingsroutes tijdens de 
werkzaamheden te ontlopen, kan de fiets een goed alternatief ver-
voersmiddel zijn. B-Riders, een project van het ministerie van Infra-
structuur en Milieu en de provincie Noord-Brabant, stimuleert auto-
mobilisten om vaker de fiets te nemen. Om hen te helpen, is de Online 
Fietscoach-app	ontwikkeld.	Met	deze	app	houden	fietsers	bij	hoeveel	
kilometers ze fietsen en hoeveel benzinegeld ze daarmee besparen. 
Voor meer informatie: www.b-riders.nl. 
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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: 4 & 5 JULI: 

Hollandse bloemkool .per stuk 1,49
Frieslanders ..................... hele kilo 0,99
Champignons ................per bakje 0,69
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Maandag 7 juli:

Wittekool panklaar ................. 1/2 kilo 0,69
Dinsdag 8 juli:

Spitskool panklaar .................. 1/2 kilo 0,79
Woensdag 9 juli:

Koolrabi ..................................per stuk 0,89
Donderdag 10 juli:

Gekookte mais ............. 2 stuks  1,49
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 4 t/m 10  juli:

Plumcot .................................... 1/2 kilo 1,49
Rode grapefruit ............. 7 stuks 1,99
Courgette salade ... 250 gram 1,59
Perssinaasappels .... 12 stuks 1,99

Voor Service
en Kwaliteit!!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Volgt u ons al
 op facebook?

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

GRATIS Kruidenboter
bij al onze biefstuk!!!

Aubergine Kip 
en Papillotte
100 gram .......................................1,75
Bij 150 gr. Beenham
100 gr. Beenham salade gratis
4 Gepaneerde 
Kipschnitzels ..................6,50
Bos Asperges
100 gram .......................................1,75
Ham Gehakt Wellington
per stuk ..........................................1,75

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

Acties geldig van 30 juni t/m 5 juli 2014

Franse Croissant
 
  nu  € 0,69
_____________________________________________________

Worstenbroodjes 

4 + 1 GRATIS
_____________________________________________________

4 Verse aardbeienvlaaitjes

€ 5,95
_____________________________________________________

Chipolatavlaai 
 

slechts  € 9,95
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

In verband met 
onze vakantie 
zijn wij gesloten 
t/m 
maandag 21 juli.Ju

w
el

ie
r

Boordseweg 2, 5671 AS Nuenen, tel 040-2845262

OPRUIMING!

LINGERIE • BORSTPROTHESES
NACHTHEMDEN • PYJAMA’S • DUSTERS 
MEY / SLOGGI / BJÖRN BORG 

Livano ondermode; Voor hem en haar.
Bezoek ook eens onze website: www.livano.nl

Björn Borg
Kids/Heren Boxershorts
20% Korting!

Chantelle
Bikini’s

20% Korting!

Pyjama’s, 
Nachthemden
Dusters 
Badpakken

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

kijkt naar je uit
Geef je dagelijkse leven een kunstzinnig, 
creatief of expressief tintje. Onze cursussen en 

Open dag  
31 augustus
in Het Klooster

workshops zijn voor 
iedereen die in een 
open en fijne sfeer 
actief met beweging, 
beeldende kunst of 
podiumkunsten bezig 
wil zijn. Kom erbij! 

www.stichtingcan.nlWWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

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

Zondag: 14.00 uur – 22.00 uur. Maandag: gesloten 
(geopend voor grote groepen met reservering)

De keuken is geopend tot 21.00 uur.

Beleeff

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

Nieuwe menukaart
met zowel bekende als 

nieuwe gerechten:
 fingerfood, picknick, 

(tea)cocktails en high tea

Juli actie
Vijf soorten fingerfood 

met sangria
€ 12,50

lunch • high tea • dinner

lunch • high tea • dinner
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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 juli
WSV-wandeling

Woensdag 19.00 uur, Zondag 09.00 uur
parkeerplaats aan de vijverzijde bij het 

gemeentehuis

Vrijdag 4 juli
20.30 uur 

Nuenenaar Dick Boonman 
met de voorstelling Oud(t)

in het Parktheater, Eindhoven

Vrijdag 4 juli
20.00 uur Kienen in Lieshout
Dorpshuis, aan het Grotenhof, 

in Lieshout

Vrijdag 4 en zaterdag 5 juli
Jaarlijkse inzamelactie 

is voor Voedselbank Nuenen
bij vijf supermarkten

Zaterdag 5 juli
18.00 uur 

Camping de Kievit: 
‘Speeltuin onder de Sterren’

Speeltuin De Kievit

Zaterdag 5 en zondag 6 juli
Show Klassieke Landbouw Werktuigen 

vereniging
Vresselseweg 33 Sint-Oedenrode

Zondag 6 juli
10.30 uur eucharistieviering Gouden 

Priesterfeest pastor Stef Kuijpers
H. Clemenskerk Nuenen

Zaterdag 5 juli
VOETBAL 22.00 UUR

NEDERLAND - COSTA RICA

Zondag 6 juli
11.00 uur 

Eerste Nuenense Badeendenrace Round
Laco Strandbad

Zondag 6 juli
10.00 uur Paardensportspektakel 

De Coovelse Menners
terrein fam. Henkelman 
aan Lieshoutseweg 45

Zondag 6 juli
13.00 uur concert Seniorenorkest van 

Harmonie St. Caecilia uit Lieshout
Bavaria Brouwerij Café aan de Heuvel in 

Lieshout

Maandag 7 juli
20.30 uur Harmonie St. Caecilia 

afsluiting muzikale seizoen
Openluchttheater Mariahout

Dinsdag 8 juli
18.15 uur musical: 

“de doem van Gunder”
Koppelaar in Nederwetten

19.45 uur Bridge, Zaal Berkenbosch

Woensdag 9 juli
19.30 uur 

Het Nuenense wereldmuziekkoor 
Keskedee

Café Schafrath

Zaterdag 11 juli t/m dinsdag 15 juli
Nuenen kermis

Centrum Nuenen

Zondag 12 juli
11.00 -15.00 uur 
Honing slingeren

Weverkeshof

Zondag 12 juli
19.00 uur 

‘De Nieuwe Kleren van de Keizer’
Openluchttheater van Mariahout

Zondag 13 juli
14.00 uur 

Combo SO NICE
Weverkeshof

Dinsdag 15 juli
vanaf 10.30 uur 

Openbare repetitie DVS
Jo van Dijkhof

Dinsdag 15 juli
19.45 uur 

Bridge
Zaal Berkenbosch

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

Zondag 20 juli
9.00-16.30 uur Luikse Markt

Floreffeplein in Lieshout 
11.00 - 17.00 uur Kleine Boerenmert

Weverkeshof

Maandag 21 juli
14.30 uur 

‘De Nieuwe Kleren van de Keizer’
Openluchttheater van Mariahout

Zaterdag 27 juli
19.00 uur 

Disco voor mensen 
met een verstandelijke beperking.

Café René

Zondag 27 juli
14.00 uur Blazerij de Molshoop

Weverkeshof

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 5 juli 18.30 uur: viering, 
werkgroepleden.
Zondag 6 juli 10.30 uur: viering, alle 
parochiekoren, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 5 juli 18.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege sterfdag); Piet El-
zenga en Leny Elzinga-van der Graaf; 
Aly Dörenberg-Engbersen.
Zondag 6 juli  10.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege sterfdag); Francisca 
en Antoon van Moorsel; overleden 
ouders Jan de Louw en Drika van Hap-
pen en Geert Haex en Theo Saris; Ma-
rinus van Maasakkers; Diny van Zon-
van de Ven; Harry Schmitz; Tiny van 
Grotel en Lies van Grotel-Verberne; 
Riet Slippens-van Gils; Wil Crooy-
mans; Jo Cuijpers-Coppens; Narda 
Renders-de Koning; Toos Lijten-van 
Kessel; overleden familie IJzermans-
van den Eijnden; Lajos van der Bij; Si-
mon en Frieda van Gennip-van de 
Water; Marjo de Boer-Sanders (van-
wege sterfdag); Hendrik Coppens; 
Harrie Raessens (vanwege verjaar-
dag); Tineke van Gestel-Maas; Anne-
ke Mouwen.

Mededelingen
In onze parochie zijn getrouwd Joia 
van Berkel en Kazimier Helfenrath. 
Wij wensen ze van harte proficiat en 
veel geluk.

In de periode van de schoolvakantie, 
12 juli tot en met 22 augustus, is het 
parochiesecretariaat alleen geopend 
op dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 
12.00 uur en vervalt in Nuenen de vie-
ring van zaterdag. Op de zondagmor-
gen zijn er geen wijzigingen in de drie 
kerken van de Parochie Heilig Kruis.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Geen dienst in Gerwen vanwege de ju-
bileumviering van pastor S. Kuijpers 
in de H. Clemenskerk in Nuenen om 
10.30 uur.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 6 juli, De Regenboog 10.00 
uur. Voorganger ds. C. Crouwel. In de 
zomerperiode is er geen kinderneven-
dienst. De collecte is voor het Jeugd-
werk van de PKN: JOP. Op donderdag 
10 juli is er weer Open Huis van 10.00-
12.00 uur. U bent van harte welkom!

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Geen dienst in Nederwetten vanwege 
de jubileumviering van pastor S. Kuij-
pers in de H. Clemenskerk in Nuenen 
om 10.30 uur.

Misintenties (in viering van 10.30 uur 
in Nuenen) Anneke Mouwen.

Mededelingen
De sponsoractie voor zuster Bonnie 
heeft in totaliteit € 1.051,90 opgeleverd 
(van Gerwen en Nederwetten samen). 
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 3 juli. 17.30 uur H. Lof; 
18.30  uur H. Mis, eerste donderdag 
van de maand; votiefmis van Onze 
Heer Jezus Christus Hogepriester; ge-
dachtenis van H. Rumoldus, bisschop 
van Den Bosch en martelaar en H. Ire-
neüs, bisschop en martelaar.  
Vrijdag 4 juli. 17.30 uur H. Lof; 18.30 
uur H. Mis, eerste vrijdag van de 
maand; votiefmis van het H. Hart van 
Jezus. 
Zaterdag 5 juli. 08.30 uur H. Mis; eer-
ste zaterdag van de maand; votiefmis 
van het Onbevlekte Hart van Maria; 
gedachtenis van de H. Antonius Maria 
Zaccaria, belijder. Na de H. Mis uit-
stelling tot 12.30 uur.
Zondag 6 juli. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 4de zondag na Pinksteren; 
kinderzegen na de Hoogmis.  
Maandag 7 juni. 18.30 uur H. Mis, 
Zoete Lieve Vrouw van den Bosch; ge-
dachtenis van H. Cyrillus en Metho-
dius, bisschoppen en belijders.  
Dinsdag 8 juli. 18.30 uur H. Mis, H. 
Elisabeth, koningin van Portugal, we-
duwe.  
Woensdag 9 juli, 07.15 uur H. Mis, H. 
Martelaren van Gorcum.

Ik wil helpen
Samen voorop  
in de strijd
Het bestuur van KWF-Kankerbestrij-
ding afdeling Nuenen c.a. gaat actief de 
strijd aan tegen kanker. Dit doet zij 
door onder andere wetenschappelijk 
onderzoek mogelijk te maken. De be-
stuursleden kunnen hun inspanningen 
echter alleen voortzetten met uw 
steun. Wilt u KWF-Kankerbestrijding 
hierbij helpen? Dat kan door collec-
tant te worden. Collecteer met ons 
mee in de jaarlijkse collecteweek, de 
eerste week van september. Collecte-
ren kost maar een paar uurtjes per jaar.
Nog 6 collectanten !!!!
Aarzel niet en meld je nu telefonisch 
aan: tel.nrs. 2831348 (mevr. De Thou-
ars); 2839047 (mevr. Van de Ven) en 
2832330 (F. van Roij).

Muziek en evenementen op Weverkeshof
Naar beschikbaarheid van de ruimte en van de muziek organiseert 
Weverkeshof meestal op de 3e zondag van de maand vanaf 14.00 muziek 
of een evenement en op de 2e zondag van de maand vindt de Ierse Sessie 
plaats.

Komende periode:
13-07 JAZZ Combo SO NICE
20-07 Boerenmert op W.H. muzikale 
omlijsting Carel Janssen
27-07 Blazerij de Molshoop
17-08 De Luchthappers
23-08 & zondag 24-08 Goeden doelen 
weekend op W.H.
06-09 & zondag 07-09 Grote jaarlijkse 

boekenmarkt W.H.
14-09 IERSE SESSIE
21-09 Rock & Rollband Doris B z.z.z. 
05-10 Dierendag op Weverkeshof   

Voor meer informatie hieromtrent zie 
de maandelijkse aankondigingen in de 
media of kijk op facebook of:
www.weverkeshof.nl 

50 jaar getrouwd

Martien van de Wetering & 
Ria van de Wetering - Sleutjes
Martien van de Wetering (1935) en Ria van de Wetering – Sleutjes (1941) zijn 
getrouwd op 30 juni 1964 te Liempde. Deze week zijn ze dus 50 jaar getrouwd. 
Zij hebben twee zonen (Robert en Stephan), één dochter (Mariëlle) en 7 
kleinkinderen.

Martien uit Son 
en Ria uit Liemp-
de hebben elkaar 
57 jaar geleden 
ontmoet in café 
Het Groene-
woud in Liemp-
de. Het was lief-
de op het eerste 
gezicht. In 1964 
zijn ze getrouwd. Op 22 mei voor de 
wet en op 30 juni voor de kerk. Nadat 
ze getrouwd waren, gingen ze in Mier-
lo-Hout wonen waar hun 3 kinderen 
zijn geboren. In 1973 verhuisde het ge-
zin naar Liempde om vervolgens weer 
2 jaar later te verhuizen naar Gerwen. 

Martien heeft altijd bij Campina (ijs) 
gewerkt. Nu houdt Martien zich voor-
namelijk bezig met kaarten, voetbal 
(-en andere sporten kijken), de moes-
tuin en zijn kleinkinderen om niet te 
vergeten. Ria zorgde voor het gezin en 
heeft daarnaast zo’n 25 jaar naailes ge-
geven aan veel vrouwen uit Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Ria heeft 
veel hobby’s waaronder haar biologi-
sche moestuin, zwemmen en haar 

kleinkinderen en nog veel meer. Er 
wordt zoveel groenten verbouwd dat 
alle kinderen makkelijk daarvan kun-
nen mee-eten. Beroemd zijn de eigen-
gemaakte groentesoepen en stamp-
potten van oma. Favoriet bij alle 
kleinkinderen. De kleinkinderen zijn 
alles voor ze. Ze brengen dan ook veel 

tijd met ze door. Of het 
kleinkind nu voetbalt, 
hockeyt of honkbalt 
maakt voor deze trouwe 
supporters niets uit.

Deze heugelijke dag, “De 
Gouden Bruiloft” werd af-
gelopen zaterdag gevierd 
in Nuenen. De buurt heeft 
traditiegetrouw de voor-
deur prachtig versierd, 
waarbij als afsluiting voor 
het bruidspaar zelfs op 
maandagavond (dé trouw-
dag) Drumfanfare Jong Le-
ven een serenade verzorgde 
voor het bruidspaar. 

Leve het bruidspaar!!

Zilveren armband 
verloren
Ik ben 19 of 20 juni mijn massief zilve-
ren slaven armband verloren. Ik denk 
in de buurt van Kernkwartier, maar ik 
heb nog meer boodschappen gedaan 
(o.a. apotheek) in het dorp. Het was 
een geschenk vorig jaar voor mijn ver-
jaardag van mijn vriendinnen, dus 
zeer waardevol voor mij. Ik hoop dat 
iemand de armband heeft gevonden 
en deze wil afgeven bij het politiebu-
reau of mij even belt op 06 51937447. 
Hartelijk dank, Mevr. I van Rosmalen.
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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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Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te 
‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Hertogen-
bosch, een verzoek worden gedaan een voorlopige voorziening te treffen.

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	buurtvereniging	BAB	is	vergunning	verleend	voor	het	organiseren	van	een	

buurtfeest op zaterdag 23 augustus 2014 in de Acaciastraat (verzenddatum 2 
juli 2014);

•	 aan	buurtvereniging	Boschhoeve	is	ontheffing	en	vergunning	verleend	voor	het	
organiseren van een buurtbarbecue op zaterdag 12 juli 2014 op de hoek Bosch-
hoeve - Van Heijstlaan (verzenddatum 2 juli 2014).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond van de Alge-
mene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na datum van verzending van 
deze brief een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 
5670 GA Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaarschrift een verzoek 
tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter bij de recht-
bank, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE 
EMIGRATIE NAAR ONBEKEND ADRES
Het college van Nuenen, Gerwen en Nederwetten maakt bekend dat uit onderzoek 
is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar 
hij in de BRP (Basisregistratie personen) stond ingeschreven. Zijn persoonslijst is 
opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat hij daardoor 
formeel niet meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft: Johannes Hubertus Peeters, geboren op 25 januari 1951

Bezwaarschrift:
Nadat een besluit  bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar 
worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze 
publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken 
ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

•	 de	naam	en	het	adres	van	de	indiener
•	 de	dagtekening
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	het	bezwaar	gericht	is
•	 de	gronden	van	bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Post-
bus 10.000, 5670 GA Nuenen. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. 
Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 
5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

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 
Nu extra
opletten!

de collectie is
scherp afgeprijsd.

ècht te gekke prijzen!

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

www.firstclassmodestiphout.nl

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

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Dromen  over        
een vakantiewoning
Er is vast geen onderzoek naar gedaan, maar ook zonder onderliggend rapport 
durf ik wel te beweren dat veel mensen in en rond de vakantie gaan dromen over 
het kopen van een vakantiehuis(je). Want we komen daarvoor nu eenmaal voor-
al in de stemming tijdens ons zorgeloze en zonnige verblijf in vakantieparken en 
vakantiegebieden, dichtbij of ver weg. We bekijken het leven dan van de roos-
kleurige kant en denken eerder: ja, hier wil ik vaker terugkomen. Het is dus niet 
zo gek om in deze column zo vlak voor de vakantie eens stil te staan bij de aan-
koop van een recreatiewoning.
Want voor velen mag het dromen daarover dan bij dagdromen blijven, inmiddels 
staan er in Nederland toch meer dan 105.000 recreatiewoningen. Natuurlijk zijn 
die niet allemaal in particulier eigendom, maar dat aantal is wel groeiende. Dan 
zijn er nog eens 60.000 Nederlanders met een tweede woning in het buitenland 
en 130.000 bezitters van vaste stacaravans of chalets, waarvan er 10.000 in het 
buitenland staan. Dit geeft wel aan dat steeds meer Nederlanders hun droom 
over een eigen vakantieverblijf tot werkelijkheid maken.
Uiteraard is het mooi als zo’n aanschaf voortkomt uit positieve ervaringen die we 
opdoen tijdens onze vakanties. Maar uiteindelijk is ook het kopen van een recreatie-
woning of een tweede huis in het buitenland een zakelijke beslissing waaraan goede 
rekensommen en realistische inschattingen voorafgaan. Het mag beginnen met 
emotie, maar vervolgens moeten het verstand en de rekenmachine hun werk doen. 
Daarin spelen marktomstandigheden een rol, maar ook uw financiële positie en 
vooruitzichten. Dus raadpleeg altijd een specialist die u op dit gebied kan adviseren. 
Het is in de eerste plaats van belang in beeld te krijgen wat bij u voorop staat. Wilt u 
vooral zelf van de woning genieten of gaat het u om een belegging van uw spaargeld, 
waarbij u zelf slechts een beperkt aantal weken van het huis gebruik kunt maken? 
Wilt u het beheer en de verhuur zelf doen of uitbesteden? 
Daarna bekijkt u de marktomstandigheden. Op dit moment is de rente op spaar-

geld zo laag dat veel particulieren op zoek gaan naar alterna-
tieve mogelijkheden. Naast beleggen in aandelen en obli-

gaties kan dat ook beleggen in onroerend goed zijn. 
Investeren in een recreatiewoning kan (soms gegaran-
deerd) rendementen tussen 5 en 8 procent opleveren 
en dat is beduidend hoger dan de huidige spaarrentes. 
Het is wel goed om in het oog te houden dat er naast 
de aanschafkosten vaak ook andere kosten om de hoek 
komen, zoals die voor beheer en onderhoud van de wo-

ning, energie en servicekosten, onderhoud van het park 
(indien van toepassing), belastingen en eventueel erfpacht. 

Maak uzelf niet te zeer afhankelijk van verhuurinkom-
sten, want dan wordt uw bezit eerder stress dan ple-
zier. Vakantiedromen kunnen uitkomen als u met 
beide benen op de grond blijft staan. 

De draad is opgepakt en de 
eindjes aan elkaar geknoopt 
Een uniek stukje cultureel erfgoed van Vincent van Gogh komt definitief 
terug naar Nuenen, dit werd bekendgemaakt tijdens het Hollandse nieuwe 
festijn van Lions Club Nuenen. Op vrijdag 23 mei organiseerde het Vincen-
tre in samenwerking met Kunsthandel Art Dumay een benefietavond met 
als doel geld in te zamelen om een uniek schilderij te verwerven. 

________________________________ 

“Het zal toch niet zo 
zijn dat er een schilderij 

opduikt van…?”
________________________________ 

Het schilderij is gemaakt door An-
thon van Rappard en vormt een unie-
ke herinnering aan Vincent van 
Gogh. Het Vincentre hoopte dit werk 
naar Nuenen te laten terugkeren: 130 
jaar na dato. Mede door de bijdrage 
van de Lions Club Nuenen en met 
ondersteuning van de Lions  is er de 
afgelopen weken een aanvraag inge-
diend bij de Stichting Pieter Haver-
korn van Rijsewijk voor een bijdrage 
en deze aanvraag is gehonoreerd. Te-
zamen met alle andere schenkingen 
is hiermee het gehele bedrag bijeen 
gebracht voor onderzoek, verwer-
ving en restauratie van dit bijzondere 
schilderij.

unieke kans om de collectie uit te brei-
den met een schilderij van één van 
Van Goghs beste vrienden en collega-
schilders. Dichter bij Van Gogh kan 
het Vincentre niet komen. Er moest, 
zo gezegd nog garen op de klos ko-
men. Tientallen particulieren en klei-
ne bedrijfjes hebben geschonken om 
dit mogelijk te maken. De handge-
maakte lijst wordt geschonken door 
Kunsthandel Art Dumay en daarmee 
is dit schilderij eigendom geworden 
van het Vincentre en zal het werk als 
belangrijk cultuurgoed een vaste plek 
krijgen in het Vincentre. Vlakbij de 
plek waar het 130 jaar geleden is ge-
schilderd.

Het Van Gogh Museum in Amster-
dam heeft een röntgenfoto van het 
schilderij gemaakt. Tot ieders verba-
zing kwam er een onderschildering 
tevoorschijn: een ander schilderij, in 
de vorm van een stilleven. Voor zover 
bekend zijn er van Van Rappard geen 
stillevens bekend. Dat maakt het ze-
ker interessant voor verder onder-
zoek. Het zal toch niet zo zijn dat er 
een schilderij opduikt van…? Het on-
derzoek zal verder ingezet worden, 
maar ook daar was budget voor no-
dig. De Stichting Pieter Haverkorn 
van Rijsweijk is van groot belang ge-
weest voor een deel van het benodig-
de budget. De stichting heeft geld ge-
schonken voor het onderzoek naar 
het schilderij en de onderschildering. 
De stichting verleent financiële steun 
aan projecten die gericht zijn op beel-
dende kunst, kunstnijverheid en to-
neel in de periode van de 17e tot en 
met begin van de 20e eeuw. De Stich-
ting is vernoemd naar: Pieter Haver-
korn van Rijsewijk die leefde van 
1839 tot 1919. Hij was dominee, later 
journalist en redacteur van het NRC 
en ten slotte directeur van Museum 
Boijmans in Rotterdam. Hij kocht als 
eerste een Van Gogh (‘Het Laantje 
van Nuenen’) voor een openbare ver-
zameling.

Zo gaan we het niet meer doen 
Als de gemeente waarin je woont zoiets zegt kan dat 
allerlei spookbeelden oproepen. Niet voor degenen die 
op dit moment niets mankeren of geen hulp nodig heb-
ben. Die denken dat het voor hen een zorg voor later is. 
Vaak wordt gedacht dat het alleen maar betrekking 
heeft op de inwoners die nu al hulp krijgen of in de 
nabije toekomst die hulp nodig hebben. 

Dat beeld is tot nu toe door iedereen 
in standgehouden. Inderdaad, door ie-
dereen. Ook de gemeente heeft driftig 
meegeholpen om dat beeld in stand te 
houden. De gemeente vond het van 
belang om de helpende hand te bieden 
als burgers ergens mee geholpen 
moesten worden. De gemeente was in 
zekere zin automatisch aangewezen 
om ondersteuning te bieden. Dat ook 
nog eens op heel veel gebieden. De ge-
meente werd ingeschakeld als een weg 
gerepareerd moest worden. De ge-
meente was degene die op moest tre-
den als er onenigheid was tussen bu-
ren. De gemeente zorgde voor een 
uitkering als je werkloos werd. Ieder-
een kan hier nog een heleboel voor-
beelden aan toevoegen. De gemeente 
verleent hulp waar nodig. Dat veran-
dert niet. Toch zegt de gemeente: zo 
gaan we het niet meer doen. 

De gemeente was vanzelfsprekend de-
gene die hulp bood. De gemeente 
wordt niet meer de gemeente die van-
zelfsprekend hulp biedt. 

Dat is wat de Nuenense burgers in de 
komende jaren te wachten staat. Niet 
alleen voor de inwoners van onze ge-
meente, deze boodschap wordt door 
elke Nederlandse gemeente uitgedra-
gen. Nuenen is daarin geen uitzonde-
ring. Dat de gemeente niet meer van 
nature hulp biedt geldt voor de voor-
zieningen die nu in stand gehouden 
worden, maar zeker ook heeft dat be-
trekking op de voorzieningen waar-
voor de gemeente vanaf 1 januari 2015 
moet zorgen. In de komende maanden 
zullen we telkens een onderwerp in de 
schijnwerpers zetten. Het is erg be-

langrijk dat wij als gemeente en u als 
inwoner weet wat er met ingang van 1 
januari aanstaande van elkaar ver-
wacht wordt. 
We zullen telkens aangeven dat de ge-
meente het ‘zo niet meer doet’, maar 
zal telkens aangeven op welke wijze 
het dan wel moet. Immers, zeggen dat 
iets niet meer kan zonder dat daarbij 
nagedacht wordt over hoe het dan wel 
moet, is gemakkelijk. Het is niet de 
manier zoals wij als gemeente met 
onze inwoners omgaan. Ondanks dat 
we ervan overtuigd zijn dat we het zo 
niet meer doen, zijn we daarmee niet 
onze verantwoordelijkheid kwijt. 

Maar is de gemeente wel de enige die 
verantwoordelijk is voor het welzijn 
en welbevinden? Nee, ook elke Nue-
nense inwoner zal gevraagd worden 
een steentje bij te dragen. We hebben 
in dat verband al diverse reacties ge-
hoord. 
Om er enkele te noemen: 
• We hebben ons hele leven gewerkt 

en nu krijg ik geen recht meer op 
zorg! 

• Ik ga toch niet de billen van mijn 
buurman wassen? 

• Hoe zit het met mijn kind? Krijg ik 
geen hulp meer als het bij de opvoe-
ding even niet meer lukt? 

Vragen die Nuenense inwoners bezig 
houdt. In de komende weken gaan we 
uiteen zetten dat we het niet meer 
doen zoals het tot nu toe is gegaan. 
Hoe dan wel? Lees het. Heeft u naar 
aanleiding van dit artikel een vraag, of 
heeft u een vraag waar u al langer mee 
zit? Dan kunt u die aan ons stellen via 
servicepunt@nuenen.nl

Expositie werken 
van de Nuenense 
kunstenaars   
Hugo Brouwer  
en Rina Bekkers 

Van zondag 6 juli t/m 10 augustus kan 
iedereen bij Arte Vidal, Horstlanden-
park 8 in Helmond op alle zondagen 
van 13.00 – 18.00 uur, schilderijen van 
Rina Bekkers en Hugo Brouwer be-
zichtigen. Voor degenen die niet op 
zondag kan komen kijken is er ook een 
mogelijkheid om op afspraak langs te 
komen. 

Behalve de kunstwerken van Hugo de 
Brouwer (1913-1986), krijg je er ook 
veel aanvullende informatie over deze 
bekende Nuenense kunstenaar. De 
vaste collectie van Hugo Brouwer is 
deze zomer uitgebreid met enkele 
werken van Rina Bekkers. Iedereen is 
van harte welkom en de toegang is 
gratis.
Voor meer informatie over haar werken: 
www.rina-bekkers.kunstinzicht.nl

Van Rappard was een schildersvriend 
van Vincent van Gogh en verbleef in 
mei 1884 in Nuenen en schilderde met 
Vincent van Gogh. Tot eind 2013 was 
er slechts één schilderij bekend van 
Van Rappard uit deze periode. In de-
cember 2013 ontdekte Kunsthandel 
Art Dumay uit Nuenen een tweede 
schilderij; een wever aan zijn weefge-
touw. Het was voor het Vincentre een 
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“Luuk en Saar naar de ijssalon”
Deel 11.1 

Hallo Lindekids, leuk dat jullie onze avonturen weer willen volgen in 
Rond de Linde. Deze week vertellen we het lekkerste verhaal wat we 
tot nu toe geschreven hebben. 
Weet je waarom? Omdat we deze week een echte ijsmaker hebben 
bezocht. 
Wooooooooooow, wat was dat leuk zeg en ook nog eens heel 

lekker. Luuk mocht zoveel 
proeven dat hij zelfs buikpijn 
kreeg van al dat lekkere ijs.
Michael heeft ons namelijk 
mee genomen naar ijssa-
lon Italia in de Vincent van 
Goghstraat in Nuenen. Waar 
Sandra en Loet de lekkerste 
ijsjes maken.

Nou dan willen jullie vast 
wel weten hoe dat alle-
maal gegaan is?
We mochten zelfs ook 
een ijsje maken van Loet, 
leuk hè? En mocht je na 
ons verhaal ook trek ge-
kregen hebben in zo’n 
heerlijk ijsje, dan kan je 
deze zelfs winnen. Je 
moet dan wel even de goede antwoorden geven op de vragen 
die Luuk en Saar samen hebben bedacht. Leuk hè? 
Kom dan snel naar internet dan vertellen we je hoe dit gaat en wat 
we hebben gezien in de ijssalon. Hier is onze website nog een keer 
www.luukensaar.nu

Dus snel kijken maar: 
“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 11.2

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

met Luuk & Saar

met Luuk & Saar

Hoi Mats,

Nou wij vinden 
alle ijsjes wel lekker, 

maar het lekkerst vinden 
wij aardbeienijs!

Mats van Nisselrooij  3 jaar
Peuterspeelzaal Enode

Welk ijs vinden jullie lekker?

Danique 
de Groot 

8 jaar
School

Heuvelrijk 
Gerwen 
groep 4

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.

“Oeps, dit waren de èchte 
foto’s van vorige week”

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.

Alleen maar verliezers
Het raadsdebat, over het door het college opgelegde geheimhouding aan de raads-
leden van het KAFI-rapport fraude grondtransacties Nuenen tijdens de raadsver-
gadering afgelopen donderdag 26 juni, heeft alleen maar verliezers opgeleverd. De 
uitkomst van het debat is, dat het rapport vooralsnog geheim blijft voor de burgers 
van Nuenen c.a. totdat het OM haar onderzoekswerk verricht heeft. Zij zijn daar-
mee in feite wel de grootste verliezers geworden. Immers de inzet van het gehele 
debat was om de burgers mede kennis te laten maken over de inhoud van het rap-
port en dat is niet gelukt. De coalitie heeft wel gedaan gekregen dat het rapport 
geheim blijft tot na het onderzoek van het OM, maar heeft wel moeten slikken dat 
er een raadsenquête komt naar de fraude en bestuursverantwoordelijkheid daar-
in. De oppositie heeft daarentegen niet klaar gekregen de geheimhouding op te 
heffen, maar er wel de door haar voorgestelde raadsenquête uit kunnen slepen 
over de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij deze (vermeende) fraude. De door 
alle raadsfracties zo bij de verkiezingen gepropageerde transparantie en openheid 
was in ieder geval in dit raadsdebat duidelijk niet aanwezig.

Rens Kuijten, Nuenen

Zondag 6 juli gaan Luuk en Saar 
naar de Eendjesrace op Enode!!!
Van 11.00 uur tot 13.00 uur en dit is 
voor het goede doel!!

GESLAAGDEN
Geslaagd voor en gefeliciteerd door:
Maxime van Keulen Gymnasium Strabrecht College We zijn supertrots op je! Papa, mama, Ghilaine, Yori.
Björn van Bee HAVO Pleincollege Eckart Papa en Connie, Jelle, Lio, Estée en Patrick.
Pim Sluys HAVO Pleincollege Eckart Pap Mam Koen en Milou
Joris Hendriks HAVO Strabrecht College Huub, Mieke, Maartje&Tim en Teun
Claudia Kaldenhoven MBO Summa College, onderwijsassistente Hans, Marie -Jose, Danielle, Guido en Hans
Koen van Heesch Vakcollege Eindhoven, VMBO-K Papa, mama, Nienke en Steven XXX
Loes Custers VWO Lorentz Casimir Lyceum Els,Wil en Anne
Bas Rovers VWO, Lorentz Casimir Lyceum Papa, mama en Jessica

Urike Arts opent 
sportpodotherapie praktijk 
aan Vincent van Goghstraat
Al een aantal jaar heeft ze een bloeiende praktijk bij Sportplein Eindhoven, 
sportpodotherapeut Ulrike Arts. Een deel van haar klantenkring komt ech-
ter uit Nuenen en dat heeft geleid tot de uitbreiding van haar praktijk naar 
het pand van Fysiotherapie Nuenen aan de Vincent van Goghstraat (het 
pand met de houten lamellen). Sinds 1 juni heeft Ulrike  hier een dagdeel in 
de week (dinsdagochtend van 08.00 – 13.00 uur) spreekuur en komt ze zo 
haar klanten tegemoet.

Ulrike Arts, podotherapeut, heeft zich 
gespecialiseerd in sportpodotherapie. 
Ze behandelt voornamelijk voetklach-

ten die voortkomen uit bijvoorbeeld 
standafwijkingen van de voet of vanuit 
klachten die een oorzaak vinden in de 
rug of de knie. Klachten kunnen sport 
gerelateerd zijn en het gevolg van een 
blessure, maar ook voortkomen uit 
het verkeerd gebruiken van bijvoor-
beeld de rug, wat pijnklachten of be-
perkingen in het functioneren op kan 
leveren. Haar diagnose komt altijd pas 
tot stand na een gedegen manueel on-
derzoek, een standsonderzoek via de 
computer en een bewegingsanalyse, 
welke opgenomen wordt op film en 
ter vergelijk altijd teruggekeken kan 
worden. Alle onderzoeken bij elkaar 
leiden tot een overwogen advies over 
het vervolg van behandeling: een 
schoenadvies, het eventueel aanmeten 
van zooltjes, een doorverwijzing naar 
een (manueel)fysiotherapeut of een 
combinatie. Samenwerking tussen 
verschillende specialisten, waaronder 
fysiotherapeuten is erg belangrijk. 
Veel klachten van de voet zijn op te 

Touwtrekteams 
gezocht
DOEN! KPJ Nederwetten organiseert 
voor de 35ste keer, touwtrekken over 
water. Dit jaarlijkse evenement vindt 
plaats op zondag 17 augustus op het 
terrein bij de Oude Toren in Neder-
wetten. De wedstrijden zullen om 
10.30 uur van start gaan. 
Een touwtrekteam bestaat uit 6 touw-
trekkers en 1 coach. Teams kunnen 
zich vanaf vandaag tot vrijdag 15 au-
gustus inschrijven via bestuur@doen-
nederwetten.nl. Inschrijven kan in de 
volgende categorieën: dames, heren 
en jeugd tot 16 jaar. De inschrijfkosten 
bedragen € 15,- voor dames en heren 
teams. Jeugdteams betalen € 7,50. Na-
tuurlijk is ook publiek van harte wel-
kom! De toegang is gratis! 

lossen door samenwerking. Verwij-
zing gebeurt dan ook over en weer.

Vanwege haar expertise wordt het ad-
vies van Ulrike ook gevraagd door 
sporters die net iets meer uit hun in-
spanning willen halen. De hardloper 
die nog net iets sneller zou kunnen 
door een iets andere manier van lopen 
of door die basketballer die zijn 
sprongkracht nog wil verbeteren. Po-
dotherapie is dus veel meer dan het 
aanmeten van zooltjes om zo stands-
afwijkingen te corrigeren; het is een 
totale kijk op het bewegingsapparaat 
en hoe dit zonder of met minder 
klachten kan functioneren. U kunt bij 
Ulrike Arts terecht met en zonder ver-
wijzing van uw huisarts of fysiothera-
peut. Bent u benieuwd naar de vergoe-
ding, check dan uw polisvoorwaarden. 
Ulrike is op werkdagen tussen 08.00 
en 18.00 uur te bereiken op 06- 
54308622. U kunt ook mailen: sport-
podotherapie.ulrike@gmail.com.

Laco Strandbad Nuenen genomineerd voor     
Zwembad van het Jaar Verkiezing Openlucht Zwembaden
Met de start van de zomer is ook de 5e editie van de Zwembad van het Jaar 
Verkiezing begonnen. Dat betekent dat er tot en met 31 juli op Laco Strand-
bad Nuenen uit Nuenen gestemd kan worden via www.zwembadvanhetjaar.
nl. Zwembadbezoekers kunnen gedurende de komende weken hun waarde-
ring uitspreken over hun favoriete openlucht zwembad en daarmee mooie 
prijzen winnen.

De Zwembad van het Jaar Verkiezing 
viert dit jaar haar vijfjarig bestaan. 
Een mooi moment om de titel te win-
nen. Bij de openlucht zwembaden 
kan er nu gestemd worden om de 
provinciale winnaars te bepalen. In 
augustus vindt er een korte finaleron-
de plaats waarin wordt gestreden om 
de landelijke titel. Stemmen kan via 
e-mail, Facebook en SMS. Voor de 
kwaliteit van het zwembad is het be-
langrijk te weten hoe bezoekers on-
der meer de sfeer, klantvriendelijk-
heid en hygiëne waarderen. Als het 
zwembad meer dan 200 stemmen 
haalt, ontvangt zij een benchmark 
rapport met beoordelingen en verbe-
terpunten. De Award Uitreiking van 
de Zwembad van het Jaar Verkiezing 
vindt plaats op 1 december.

Scouting Rudyard Kipling 
opent nieuwe aanbouw
Zaterdag 5 juli is het zover; dan zal tijdens een feestelijke dag, samen met 
alle leden en genodigden, de nieuwe aanbouw van Scouting Rudyard Kip-
ling op spectaculaire wijze geopend worden.

Nu de aanbouw een feit is, heeft onze 
groep voldoende ruimte om de mate-
rialen op te slaan en overzichtelijk te 
houden voor alle speltakken. Dat in-
spireert de leiding een nog gevarieer-
der programma aan te bieden aan de 
jeugdleden. De nieuwe aanbouw werd 

mede mogelijk gemaakt door een fi-
nanciële bijdrage van de Rabobank 
Dommelstreek en Scouting Neder-
land. 
Daarnaast zijn wij bezig met de plan-
nen voor het seizoen 2014-2015. Er is 
nog plaats voor nieuwe jeugdleden. 
Ben jij in de leeftijd van 5-7 of 7-11 
jaar en lijkt het je leuk om samen met 
anderen een leuke ochtend of middag 
te beleven, dan ben je welkom bij 
Scouting Rudyard Kipling, bij de spel-
tak Bevers, Welpen / Esta’s. Ook als je 
ouder bent: kom gerust eens kijken. 
Verder zijn wij altijd op zoek naar en-
thousiaste leiding/vrijwilligers. Neem 
voor meer informatie contact op met 
Dave Verheijen tel. 06-23240363 of 
kijk op: www.rudyardkipling.nl.

Marathon Nuenen
Zondag 6 juli, vanaf 10.00 uur. Gratis 
entree. 6 spectaculaire hindernissen 
en een springkussen voor de kinderen. 
Ook voor onder de man. Op Landgoed 
Henkelman Lieshoutseweg in Ger-
wen. www.decoovelsemenners.nl

Maatschappelijk partner KiKa
Net als in voorgaande jaren is ook bij 
deze editie KiKa maatschappelijk 

partner van de verkiezing. Met het 
stemmen wordt geld ingezameld voor 
dit goede doel en bij de Award Uitrei-
king wordt een mooie cheque over-
handigd. Andere partners van de ver-
kiezing zijn onder meer Diversey en 
OndernemersUnited. Meer informa-
tie over de verkiezing is te vinden via  

www.zwembadvanhetjaar.nl
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Afsluitingsconcert open lucht St. Caecilia
Harmonie St. Caecilia sluit 7 juli haar muzikale seizoen af in het Openluchtthea-
ter Mariahout. Zomerse sferen, een prachtig decor en de orkesten van St. Caeci-
lia, ingrediënten voor een top avond in het theater. Mocht de zomeravond toch 
iets te Hollands blijken, dan wordt er uitgeweken naar het Dorpshuis in Lieshout. 

Open dag Cultureel 
Activiteitencentrum 
Nuenen
Op 31 augustus vanaf 12.00 uur kan 
iedereen kennismaken met het cur-
susaanbod van het Cultureel Activi-
teitencentrum Nuenen (CAN). Tij-
dens de open dag kunnen bezoekers 
ook kennis maken met de docenten en 
kijken wat de cursisten het afgelopen 
jaar gemaakt hebben.
De cursussen en workshops zijn voor 
iedereen die in een open en fijne sfeer 
actief met beweging, beeldende kunst 
of podiumkunsten bezig wil zijn. Er 
zijn cursussen en workshops voor zo-
wel kinderen, jongeren als volwasse-
nen. Het cursusaanbod, data, kosten 
etc. is te bekijken op www.stichting-
can.nl. Nieuws vind je ook op www.
facebook.com/kunstencentrumcan

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?
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De Nieuwe Kleren van de Keizer
De toneelvereniging Mariahout bestaat al ruim 40 jaar, maar naast dat jubi-
leum brengt de toneelvereniging al 25 jaar een kinderproductie. Met jeugd 
vanaf 12 jaar en enkele oudere spelers, een groep van ongeveer 25 mensen 
en een regisseur, is er dit jaar hard gewerkt aan de voorstelling ‘De Nieuwe 
Kleren van de Keizer’.

De keizer van Kwalaloempië vindt 
maar één ding belangrijk: zijn uiter-
lijk. Hij geeft al zijn geld uit aan beau-
ty-behandelingen en mooie kleren. 
Dat zijn volk arm is en niets te eten 
heeft, kan hem niets schelen. Dat de 
schatkist steeds leger raakt, ook niet. 
De ministers zitten met de handen in 
het haar. Als de keizer zo doorgaat, zal 
er een ramp gebeuren. Want wat nou 
als er iemand oorlog wil voeren met 
Kwalaloempië? Er is niet eens geld 
voor een leger! En terwijl de ministers 
snode plannen bedenken, het volk 
steeds kwader wordt en de keizer al-
leen maar meer geld uitgeeft, wil Kei-
zerin Mitsubishi, de gemeenste keize-

rin van heel Azië, maar een ding: 
oorlog. Ze heeft haar oog laten vallen 
op, je raadt het al, Kwalaloempië...In 
'De Nieuwe Kleren van de Keizer' is 
niets wat het lijkt en blijkt niemand te 
zijn wie je dacht dat hij was. Een span-
nend, humoristisch sprookje in Oos-
terse sferen voor jong en oud. 

De voorstelling ‘De Nieuwe Kleren 
van de Keizer’ is te zien op:
•	 Zaterdag	12	juli	om	19.00	uur.
•	 Maandag	21	juli	om	14.30	uur.
•	 Donderdag	31	juli	om	14.30	uur.
In het openluchttheater van Maria-
hout. Meer informatie:
www.toneelverenigingmariahout.nl

Nuenen uit Balans:  
flutrapport over fraude?
Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

De Nuenense gemeenteraad heeft de geheimhouding van het KAFI-rapport 
‘Uit Balans’ bekrachtigd. Waar gaat het over? Het betreft onderzoek naar 
enkele dossiers die behoren tot de Ruimtebalansprojecten in opdracht van 
de gemeente Nuenen c.a. GEHEIM! staat er in vette letters op de omslag van 
het rapport. Nou, mooi is dat….

Wereldmuziekkoor Keskedee luidt   
de zomer in met een vrolijk optreden
Nog geen vakantieborrel gedronken dit jaar? Dan ben je van harte uitgenodigd op 
het	terras	van	Café	Schafrath	op	woensdagavond	9	juli	vanaf	19.30	uur.	Het	Nue-
nense wereldmuziekkoor Keskedee is er dan in ieder geval ook en geeft een gratis 
vrolijk concert om de zomer in te luiden. Iedereen is daarbij welkom. Keskedee zingt 
een uurtje om iedereen in de juiste vakantiesfeer te brengen. Vrolijke liederen van 
over de hele wereld. Gratis. Alleen eventuele consumpties moeten betaald worden! 
Keskedee zingt op informele wijze een vrolijk deel van zijn repertoire, waaronder 
veel nieuwe nummers. Tijdens het optreden wordt aandacht besteed aan Amref Fly-
ing Doctors. Een van de leden van Keskedee gaat in het najaar naar Kenya om daar 
voor dit goede doel te fietsen. Tijdens het concert is iedere – vrijwillige – bijdrage of 
sponsoring welkom. Kom naar dit gratis concert met Keskedee op woensdagavond 
9	juli	om	19.30	uur	op	het	terras	van	Schafrath.	Ben	je	verhinderd,	kom	dan	op	zon-
dagmiddag 6 juli naar Het Wasven in Eindhoven-Tongelre (Celebeslaan 30), want 
ook daar geeft Keskedee een concert, midden in de natuur (vanaf half twee). 

Terrasconcert Seniorenorkest St. Caecilia
Op zondag 6 juli om 13.00 uur zal het Seniorenorkest van Harmonie St Caecilia 
uit Lieshout weer een concert geven op het terras van Bavaria Brouwerij Café 
aan de Heuvel in Lieshout. U kunt dan weer genieten van gezellige, vrolijke 
muziek. En ook bij slecht weer vindt het optreden doorgang, maar dan binnen. 

Tijdelijke huisvesting 
Spoedpost huisartsen 
St. Anna Ziekenhuis
 
De Spoedeisende Hulp van het St. Anna 
Ziekenhuis en de Spoedpost van de 
centrale huisartsenpost worden gere-
noveerd. In verband met deze renovatie 
wordt de Spoedpost van de centrale 
huisartsenpost vanaf 30 juni tijdelijk el-
ders ondergebracht. De Spoedpost be-
vindt zich dan in tijdelijke huisvesting 
op het terrein van het St. Anna Zieken-
huis, nabij de ingang van de Spoedei-
sende Hulp. De nieuwe aanrijdroute 
wordt op het terrein duidelijk aangege-
ven. De totale renovatie van de SEH en 
de HAP wordt naar verwachting in ja-
nuari 2015 afgerond. Gedurende deze 
renovatie blijft de Spoedeisende Hulp 
24	uur	per	dag	en	zeven	dagen	per	week	
geopend. Ook de bereikbaarheid van de 
Spoedpost blijft ongewijzigd.

Velen zullen zich het gezellige concert 
van	4	augustus	vorig	jaar,	onder	het	ge-
not van een stralend zonnetje en een 
lekker drankje nog herinneren. Maar het 
is vooral de vrolijke muziek van het Se-
niorenorkest in de open lucht die daar 
een extra tintje aan gaf.
Het Seniorenorkest Sint Caecilia, on-
derdeel van de gelijknamige Harmonie 
uit	Lieshout,	is	in	september	1994	opge-
richt. De doelstelling was en is, om op 
hogere leeftijd zo lang en zo goed moge-
lijk muziek te blijven maken. Maar ook 
gezelligheid staat bij het muzikale gezel-
schap hoog in het vaandel. De leden zijn 
allemaal 55 jaar of ouder. De oudste 
zelfs,	 nadert	 de	 leeftijd	 van	 96	 (!)	 en	
blaast nog een beste partij mee op de 
klarinet. Het ledenbestand mag inmid-
dels regionaal genoemd worden, want ze 
komen uit alle windstreken in de omge-
ving van Lieshout. Het bijna 25 leden 
tellende orkest staat sinds 2011 onder de 
bezielende leiding van Piet van Neerven 
uit	Beek	en	Donk.	
Jaarlijks treedt het orkest zo’n 15 tot 20 
keer op, onder meer in verzorgings-, en 
verpleeghuizen en bij feestelijke gebeur-
tenissen in Laarbeek, maar ook daarbui-
ten. 
Op zondag 6 juli geeft het orkest een 
concert	op	het	terras	van	Bavaria	Brou-
werij Café aan de Heuvel in Lieshout. Zij 
spelen daar dan die middag de vrolijkste 
muziek uit hun repertoire. Het optreden 

kan gezien worden als een afsluiting van 
het seizoen. En het publiek zou het kun-
nen ervaren als een gezellig begin van de 
vakantie	periode.	Bij	slecht	weer	wordt	
het concert in het café gehouden. 

Verstuurd vanaf mijn iPad

De muur
Elwien Bibbe

Maar liefst 6 keer passeerde ik de grens tussen Israël en Palestina. Dat kwam 
doordat	ons	hotel	in	Bethlehem	lag.	En	op	mijn	rondreis	door	Israël	sliepen	we	
daar drie nachten. En dat was dan weer een budgettaire kwestie.
Het passeren van de grens verliep overigens heel smooth. Onze Arabische 
chauffeur draaide het zijraampje van de bus open en sprak het magische woord 
'Holland', waarna de Israëlische soldaat knikte en wij onze weg probleemloos 
konden vervolgen. En dat was  dan door een poort in de betonnen muur die al 
10	jaar	grote	delen	van	Palestina	van	Israël	scheidt.	En	dat	Bethlehem	een	soort	
van	modern	middeleeuws	karakter	geeft.	Bij	het	naderen	van	de	stad	vanuit	Je-
rusalem zie je hoe de muur deels om de stad en vandaar het heuvelachtige land-
schap in kronkelt.
Onze Joodse gids ging overigens niet mee. Volgens de reisbeschrijving was dat 
de normale gang van zaken. Jared, een Palestijnse gids, nam het over. Hij bracht 
ons de eerste dag naar het herdersveld, ja,  'de plek van de herdertjes lagen bij 
nachte'. En daar stond ik dan te midden van een handjevol zingende en swin-
gende toeristen uit Zuid Afrika. In de verte wees Jared ons de geboortekerk. De 
afstand inschattend, was dat nog een flinke wandeling voor die herders en hun 
schapen	2014	jaar	geleden.
Veel bezoekers waren er dus niet. Geen rijen voor de herdersgrot. Ook de ge-
boortekerk was allesbehalve overcrowded. Of dat iets met de muur te maken 
had?	Bij	ons	tweede	bezoek,	ik	ging	samen	met	mijn	dochter	nog	een	keer,	wa-
ren we zelfs de enige in de geboortegrot met een eindje verderop twee hoog-
blonde biddende Russische vrouwen.  Stonden we daar…. bij de ster die de ge-
boorteplaats markeert, de kribbe en de plek waar de drie wijzen uit het oosten 
ooit met hun geschenken gestaan zouden hebben……
Afgelopen maandag zijn de drie ontvoerde Joodse tieners op de Westelijke Jor-
daanoever vermoord teruggevonden. Voorpagina in de Volkskrant dinsdag. Ik 
ben nu dus gewoon weer in Nuenen.

Kleurrijk Gerwen 
kleurt Oranje
Ook kleurrijk Gerwen kleurt steeds 
meer Oranje. De riante woonlaan Ter 
Warden is omgedoopt tot Oranjelaan 
en het Nederlandse Trekpaard ont-
komt ook al niet aan de Oranjekoorts. 
Erger is het gesteld met een fanatieke 
Oranjevoetbalfan: zijn vrouw kan het 
niet meer aanzien en heeft de benen 
genomen. "Oranje wordt wereldkam-
pioen en dan komt mijn echtgenote 
wel weer op haar pootjes terecht. Ik 
wacht maar rustig af tot na de finale in 
Rio op zondag 13 juli", aldus deze 'al-
leenstaande' Gerwense Oranjefan.

Vanaf oktober vorig jaar is het onder-
zoeksbureau KAFI in actie, doet gede-
gen haar werk, het kost een paar ‘ge-
meenschaps’duiten met als resultaat 
een GEHEIM rapport. Terwijl toch 
steeds – tot begin juni – het college 
van burgemeester&wethouders een 
openbaar rapport heeft beloofd. Mooi 
niet dus……

Niks OPENBAAR, maar GEHEIM!
Nuenen	uit	Balans!	Tijdens	de	openbare	
vergadering van de gemeenteraad vie-
len een paar opvallende termen: doof-
potcultuur, angstcultuur, huiszoekin-
gen, flutrapport, weerstandsvermogen, 
schijnveiligheid, dictatuur, helpt elkan-
der, collectief geheugenverlies, selectief 
lekken, aangeschoten wild en valsheid 
in geschrifte. Deze termen nader ver-
klaren past niet in deze column. En alles 
is GEHEIM, ook wat er niet in het rap-
port staat. Raadslid Hans P. zegt dat het 
een flutrapport is en dat kan ik niet veri-
fiëren, want het rapport is GEHEIM.
Hoe lang blijft dat rapport GEHEIM? 
Dat valt niet op de dag nauwkeurig te 

zeggen. In de tussentijd lichten pers-
muskieten en klokkenluiders al deksels 
van de beerputten. Er zijn gemeente-
raadsleden die vinden dat ook de pers 
alles GEHEIM dient te houden.
Het Eindhovens Dagblad publiceerde 
onder de kop: Fraudezaak gemeente 
Nuenen nog groter dat de fraudezaak 
met grondaankopen door de gemeente 
Nuenen nog groter is dan eerder werd 
gedacht. Zo zou zelfs een tiental van de 
41	onderzochte	dossiers	verdacht	zijn.
Het lijkt wel of heel het land meekijkt, 
aldus burgemeester Maarten H. in de 
raadsvergadering van donderdag 26 
juni. Wie wordt waar van beschuldigd 
en wanneer is er iets fout gegaan? Inder-
daad, deze Nuenen-promotie heeft ook 
het NOS-journaal al gehaald. Het jour-
naal besteedde aandacht aan de moge-
lijke malafide praktijken, grondaanko-
pen waar de gemeente zeven miljoen 
euro te veel voor betaalde door te hoge 
taxaties. In die TV-uitzending werd ge-
meld dat er in het Nuenense al enkele 
koppen zijn gerold. Wie het weet mag 
het zeggen……

Wellicht wordt ook het Nuenense Park 
bij het diepgravend onderzoek betrok-
ken. De voorbereidingen zijn al gestart, 
want ik zag afgelopen weekeinde dat het 
Park hermetisch was afgesloten voor 
alle verkeer en ook pottenkijkers wer-
den niet geduld (zie foto).
En wat de Ruit betreft: Vincent van 
Gogh zou tegenstander van de Ruit zijn.

Een griezelig 
spannende musical 
in Nederwetten
Groep 7 en 8 van Eenbes basisschool 
Sint Jozef in Nederwetten zijn bezig 
met de laatste voorbereidingen van 
een griezelig spannende musical: ‘de 
doem van Gunder’. De musical gaat 
over een meerdaags schoolreisje naar 
‘survivalslot Gunderstein’ alwaar de 
kinderen mysterieuze avonturen bele-
ven.	Bent	u	ook	benieuwd	hoe	dit	 af	
gaat lopen?
Kom dan naar de musical kijken op 
dinsdag 8 juli in de Koppelaar in Ne-
derwetten. De voorstelling begint om 
18.30 uur, maar vanaf 18.15 uur is het al 
mogelijk om kaartjes à € 1,- te kopen. 
Iedereen is van harte welkom! Tot dan!

Normaal betekent het concert het begin 
van de zomervakantie en dus is het ook 
de laatste muzikale uitspatting van het 
muziekseizoen. Dit jaar is het anders, 
want het harmonieorkest en de slag-
werkgroep reizen anderhalve week later 
af naar het Duitse Dotternhausen. On-
der de rook van Stuttgart neemt het har-
monieorkest deel aan het concours geor-

ganiseerd door de bevriende harmonie 
Mv Dotternhausen.  Tijdens het concert 
in Mariahout zal zowel de slagwerkgroep 
als het harmonieorkest een optreden 
verzorgen. Daarnaast eert de harmonie 
ook haar jubilarissen en wordt het nieu-
we concerttenue van het harmonieor-
kest gepresenteerd. Toegang is gratis en 
het concert start om 20.30 uur.
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LINDEBLAADJES

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-appara-
ten. Tevens verkoop van 
AEG, Siemens, Miele en 
Beko. Zowel vrijstaand als 
inbouw. Voor aanbiedingen 
zie www.adivitswasdroog-
koelspec-nl. - Uw specialist 
AD IVITS, tel. 040-2541803 
/ 06-14697792, www.ivits.nl, 
email: aivits@onsmail.nl 

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

Feestje? Huur: Statafels 
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting Vrijwilligers 
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

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

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

VERMIST: Grijze Valkpar-
kiet. Omg. Stormmeeuwhof. 
06-52 31 66 35.

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.

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

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

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

ZONDAG 6 JULI MEGA-
VLOOIENMARKT Ruim 
200 kramen. Kerstroos-
straat, Valkenswaard. Gratis 
entree. 06-20299824

6 JULI MEGA VLOOIEN-
MARKT Kerstroosstraat  val-
kenswaard. 200 kramen. Gra-
tis entree 06-20299824. www.
timmermans-evenementen.nl

GEBOREN  TEUS
18 juni 2014

Zoon van: 
Bas en Marieke
Broertje van 
Midi, Junior, Maud, Tijn en Julia

SBN SBN
Studie Begeleiding Nuenen
Ons bureau richt zich op leerlingen uit het voortgezet onderwijs, die behoefte hebben aan:
Huiswerkbegeleiding in kleine groepen met
 aandacht voor leren studeren
Individuele begeleiding voor een of meer vakken
Inlichtingen: 040 - 2836524, postbus 10, 5670 AA Nuenen. Vrouwe Cecilialaan 20, 5673 MX Nuenen

Inschrijven voor het nieuwe schooljaar nu al mogelijk!

WWW.STUDIEBEGELEIDINGNUENEN.NL

Maandmenu 
Juli

Afhaalmenu voor 2 à 3 personen

•	Kip	Ketjap
•	Babi	Pangang
•	Foe	Yong	Hai
•	2	Sate	Kip
•	Pisang	Goreng
•	Kroepoek
•	Bami,	Nasi	of	Rijst

€ 1750

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

Chinees Indisch Restaurant

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

Activiteiten
•  Phoxy, de PSV mascotte kunt u 

ontmoeten om 13.30 en 14.30 uur.
•  Voetbalschool Joga Bonito geeft 

voetbal les demonstraties.
• Gratis kinderattracties.
• Zomermarkt. Winkels met kramen.

Oranjeweken
LIKE de WoensXL facebook-pagina en 
maak tijdens de WoensXL Oranjeweken 
kans op een van de vele prijzen.

6 JULI ZIJN DE WINKELS GEOPEND    

  VAN 12.00 TOT 17.00 UUR  (Supermarkten 
  andere tijden)

www.facebook.com/woensxl

Koopzondag 
6 juli

MANNENMODE ZOMER 2014

JENL
administratie.nl 

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

EVERYBODY 
(2)DANCE NOW! 

Dansschool 2Dance start komend dansseizoen  
2014-2015 voor het eerst met een dansgroep 

voor kinderen vanaf 6 jaar! Dus… 

…ben jij tussen de 6 en 8 jaar en wil jij op een 
gezellige manier streetdance/hiphop leren? 

Meld je dan aan voor een gratis proefles! 
 

Ook in onze andere dansgroepen is komend 
dansseizoen weer ruimte voor nieuwe 

inschrijvingen! 

Meer info? Stuur een mailtje naar 
info@dansschool2dance.nl, kijk op 

www.dansschool2dance.nl of like onze 
Facebook pagina om op de hoogte te blijven. 

Dansschool 2Dance – It's fun 2Dance! 
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Honk- en Softbal Kunstrolschaatsen

‘Strijden in de nacht’        
voor Rally Team Brabant

WiMofotografie

De Mitsubishi Lancer Evo X heeft 
weer een volledige check-up gehad 
van het serviceteam en is voor deze 
wedstrijd omgebouwd om te kunnen 
rijden op Bio brandstof. Dit om te tes-
ten of er een verschil is in vermogen 
ten opzichte van het rijden op de 
brandstof van de eerdere wedstrijden.
Het zal een lang en zwaar weekend 
worden voor zowel de auto, de equipe 
alsmede het serviceteam. Rally Team 
Brabant is er op gebrand om de finish 
te halen en zoveel mogelijk testkilo-
meters te maken aangezien de volgen-
de wedstrijd, de WK rally in Duitsland 
gaat zijn. Met in het achterhoofd dat 
de proeven niet veel veranderd zijn en 
de goede prestatie die Antoine altijd 
heeft neergezet in deze rally, zijn ze 
100% gemotiveerd om er voor te gaan!!
Rally Team Brabant heeft ook voor de 

Datum: Vrijdag 4 en Zaterdag 5 juli
Locatie: Etten-Leur
Locatie Serviceterrein: Blom slip-
school, Hoevenseweg 39d   
Totale lengte van de rally: 573 Km
Aantal klassementsproeven: 16
Totale lengte klassementsproeven: 203 km
Wegdek van de klassementsproeven: 
98% verhard
Website: www.gtcrally.eu
Startnummer: 8

Meer informatie over Rally Team Bra-
bant kun u vinden op Facebook of op 
www.rtbrabant.nl.

Aylin Nederlof Nederlands 
Kampioen Kunstrolschaatsen 
Afgelopen weekend werden in Zaandam de Nederlands Kampioenschappen 
Kunstrolschaatsen gehouden. De Nuenense Aylin Nederlof kwam in de klas-
se junioren voor figuren en vrijrijden uit. Vrijdagavond waren de figuren. 
Aylin liet mooie figuren aan de jury zien, wat haar een 2e plaats opleverde.

HSCN pakt derde plaats   
in Waltham Abbey
Honk-en Softbalclub Nuenen heeft afgelopen weekend beslag weten te leg-
gen op de derde plaats tijdens het Mid Essex European Tournament in Wal-
tham Abbey, Engeland. 

Wandelen in de 
vakantiemaanden 
bij WSV Nuenen 
 
Ook tijdens de vakantiemaanden kan 
men 2 keer per week wandelen bij 
WSV Nuenen. De startlocatie voor de 
zondagmorgen- en woensdagavond-
wandeling bij de Nuenense wandel-
sportverenging WSV is in de maand 
juli de parkeerplaats aan de vijverzijde 
bij het gemeentehuis. Op zondagmor-
gen om 09.00 uur en op woensdag-
avond om 19.00 uur vertrekken 2 
groepen, ieder in een eigen tempo, 
voor een sportieve wandeling van 
maximaal 2 uur door de mooie Nue-
nense omgeving. Iedereen is welkom 
om ook eens vrijblijvend mee te wan-
delen. Vooraanmelden is niet nodig, 
men kan zich melden op de startloca-
tie. www.wsvnuenen.dse.nl. Ook kunt 
u mailen naar het secretariaat, joke_
wsv@hotmail.com
 

Zilveren seizoenseinde Z&PV Nuenen

Aylin Nederlof Nederlands Kampioen 
Kunstrolschaatsen (2x goud en 1x zilver)

Tijdens de korte kur op zaterdag was 
het deze keer dan ook extra spannend. 
Na het N.K. zou de selectie E.K. en 
W.K. bekend worden. De druk was 
dan ook erg groot. Maar met mooie 
pirouetten en moeilijke sprongen stel-
de ze haar 1e plaats veilig. Een goed 
begin voor de lange kür op zondag.
Zondag waren de lange kuren aan de 
beurt. Je kon de spanning in de hal 
voelen. Maar ze probeerde haar zenu-
wen de baas te blijven en liet een kür 
met moeilijke elementen zien. De jury 
beloonde haar met hoge punten en 
een mooie 1e plaats en Nederlands 
Kampioen kunstrolschaatsen 2014. 
Aylin had nog een extra reden deze 
keer om extra blij te zijn. Dit was de 
10e keer op rij dat ze Nederlands kam-
pioen vrijrijden is geworden. Haar 
trainster Gerrie Obbens is dan ook su-
per trots op haar. Omdat Aylin zowel 
aan figuren en vrijrijden deel nam 
werd zij ook 1e en Nederlands kampi-
oen in combinatie. Na de prijsuitrei-
king werd de selectie bekend gemaakt. 
Aylin is door de bond geselecteerd 
voor de Europese Kampioenschappen 
in september in Italië, de Wereldkam-
pioenschappen in september in Span-
je en de Interland cup in Oktober in 

Vorig jaar werd dit prestigieuze toer-
nooi ook bezocht door de Nuenena-
ren, maar vanwege hevige sneeuwval 
werd er uiteindelijk niet gespeeld. De 
organisatie achter het evenement 
heeft daarop besloten de editie van 
2014 in juni te laten plaatsvinden. Niet 
zonder succes, want het bleek een 
fraai zonnig weekend te zijn.
Met een kleine 20 personen kwam de 
Nuenense delegatie vrijdag aan in 
Waltham Abbey onder leiding van 
HSCN preses Pim Cuypers. Geflan-
keerd door een technische staf, een 
eigen scheidsrechter (je weet maar 
nooit) en een selectie van spelers uit 
maar liefst 4 Nuenense seniorenteams 
werd al snel bezit genomen van de 
plaatselijke horeca. 

Gastheer van het toernooi was Essex 
Arrows baseball club. Omdat naast 

hun terrein toevalligerwijs de jaarlijk-
se kermis gehouden werd, was er een 
gezellige toeloop van publiek op de za-
terdag en de zondag.
De tegenstand was helaas voor HSCN 
iets sterker dan van tevoren gedacht, 
maar op karakter en conditie konden 
er toch een aantal wedstrijden gepakt 
worden. Zondagmiddag kon de balans 
opgemaakt worden: HSCN hoefde al-
leen Essex Arrows en Cambridge Mo-
narchs voor zich te laten, een mooie 
derde plaats voor de Nuenense bezoe-
kers. “Een knap resultaat van de spe-
lers, aan de coaching dient hier en 
daar nog wel wat te gebeuren” aldus 3e 
honkcoach G. van den Nieuwenhof.
In oktober zal HSCN zelf gastheer zijn 
voor hun opponent uit Waltham Ab-
bey tijdens het jaarlijkse Missing Ear 
European Tournament op Sportpark 
de Lissevoort. 

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 4 juli organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.

KBO Lieshout in de zomer

In juni ging KBO Lieshout met 86 leden vijf 
dagen naar Drenthe. Foto Henny Stoop.

Fietsen
Zodra de zomer in aantocht is, halen 
de Lieshoutse senioren de fiets weer uit 
het schuurtje. Iedere eerste en derde 
woensdag van de maand is er een fiets-
tocht. De Grote Fietsdag is op donder-
dag 10 juli. Twee routes, 33 en 52 km, 
zijn uitgezet. Start en finish zijn bij fa-
milie Van den Biggelaar aan de Schuts-
straat. Onderweg wordt voor een lunch 
gezorgd. De dag wordt besloten met de 
traditionele Chinese verrassing. 

Museum de Kluis
De Kluis van Huize Padua is een mu-
seum over psychiatrie. Op donderdag 
17 juli gaat de Lieshoutse Senioren-
vereniging er een bezoek brengen. In 

een eerder bericht stond als begintijd 
14.00 uur vermeld. Dit moet echter 10 
uur ’s morgens zijn. Na de inleiding 
over psychiatrie en het ontstaan van 
Huize Padua wordt de tentoonstelling 
bekeken. Eventueel kan men nog met 
een gids een wandeling over het ter-
rein maken. Aanmelden kan al bij de 
Inloop. 

Kunstgeschiedenis en filmcyclus
Het volgende seizoen is volop in voor-
bereiding. Denkt u alvast om mee te 
doen met de lezingenserie kunstge-
schiedenis en de filmcyclus. Informa-
tie bij de Inloop.

Inloop
Bij de Inloop kunt u terecht om u op te 
geven voor activiteiten, met vragen en 
ideeën, of zomaar voor de gezelligheid. 
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 
11.30 uur in het Dorpshuis in Lieshout. 
Sinds de zomerklok is er ook elke dins-
dagavond een Inloop van 19.00 tot 20.00 
uur. Loop gewoon eens binnen. In ver-
band met de sluiting van het Dorpshuis 
in de vakantietijd is de Inloop van dins-
dag 15 juli tot en met dinsdag 19 augus-
tus alleen ’s morgens van 10.00 tot 11.00 
uur in de Hofkamer van het Fransiscus-
hof aan de Ribbiusstraat. 

Naamgever, erelid en ex-voorzitter van Badminton Club Lieshout, Leo Bosch 
was speciaal naar de clubavond van Badminton Club Lieshout gekomen om 
de naar hem genoemde ‘Leo Bosch Trofee’ uit te reiken aan Roel de Laat. Roel 
is dit jaar winnaar geworden van de interne jeugdcompetitie, Mathijs Jansen 
werd tweede en Sabine Verbakel derde.

De tweede grote brabantse klassieker, de GTC rally, waaraan Rally Team 
Brabant aankomend weekend gaat deelnemen brengt een zware uitdaging 
met zich mee, het rijden tot diep in de nacht. Vrijdagavond wordt er rond de 
klok van zeven uur gestart en de allerlaatste klassementsproef van de eerste 
etappe start diep in de nacht om 2:25. Wakker en geconcentreerd blijven om 
zo het verschil te maken op de eerste avond gaat het doel van het team zijn.

GTC rally nog een verrassing in petto, 
dit zal in de loop van de week op de 
facebook pagina verschijnen.

Bij de jaargangfinales, het officieuze NK 
voor minioren, streden Chris Verhoe-
ven (2004), Pieter Tijs Nijsen (2003) en 
Milan Meurs (2002) van Z&PV Nuenen 
met hun leeftijdsgenoten uit het hele 
land om de titels. Chris zorgde met  2 
zilveren en 1 bronzen medaille voor een 
passend slot van een mooi seizoen. 
Chris behaalde met zijn 9 jaar zilver op 
de 100 meter rugslag in 1.24.08, nog-
maals zilver op zijn favoriete 100m 
schoolslag in 1.35.05 en brons op de 

100m vrijeslag in een persoonlijk record 
van 1.11.98. Om deel te mogen nemen 
aan de jaargangfinales moet je als zwem-
mer bij de beste 24 van Nederland staan 
na het hele seizoen. Na al deze weken 
met kampioenschappen mogen de 
zwemmers van Z&PV Nuenen nu even 
lekker vakantie houden, waarna op 25 
augustus het nieuwe seizoen weer van 
start gaat. Hopelijk met wederom veel 
mooie prestaties en in de competitie een 
gooi naar promotie naar de hoofdklasse.

Nederland (Bergen op Zoom). Gefeli-
citeerd….en heel veel succes.

Fietscursus voor 
e-bike gebruikers
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Nue-
nen, organiseert in samenwerking met 
de afdeling Nuenen van de Fietsersbond 
en de Nuenense Ouderenbonden, KBO, 
PVGE en ANBO een fietscursus voor 
het gebruik van de e-bike, de elektrische 
fiets. De cursus is op dinsdagochtend 5 
en donderdagochtend 7 augustus.
De fietscursus bestaat uit een stukje 
theorie met daarin  onder andere het 
opfrissen van de verkeersregels en in-
formatie over de elektrische fiets. In het 
praktische gedeelte rijden de deelne-
mers een kort parcours om de behen-
digheid te vergroten en afsluitend een 
rondje van ca. 5 kilometer door Nuenen 
met daarin aandacht voor bijzondere 
punten zoals een rotonde, kruising, 
oversteken en de snelheid van de fiets.
Bij deze bijeenkomst zijn ook deskun-
dige begeleiders van Veilig Verkeer Ne-
derland aanwezig, alsmede  rijwielhan-
del Rubino die u het nodige zal vertellen 
over uw elektrische fiets. Voelt u voor 
oefenen met uw elektrische fiets, dan 
kunt u zich aanmelden via de Ouderen-
bond of rechtstreeks via VVN. Nue-
nen@onsnet.nu. Rijwielhandel Rubino 
neemt verschillende fietsen mee. Dus 
ook mensen zonder e-bike kunnen 
meedoen. De kosten voor deelname be-
dragen € 5,- per persoon en de deelna-
me staat open voor alle Nuenenaren. 

Trainer Martin de Wildt,  
met Pieter Tijs, Chris 
en Milan.



Parkstraat 7 - 5671 GD    Nuenen - 040 283 64 41

Geef uzelf het voordeel 
van de korting

Opruiming mode
20 - 75% korting

Auto Service Verbroekken

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

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

D a g o p v a n g  •  B S O

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

Goed voor je kind!

Open huis

Ontvangst bij Vitalis 
Residentie Petruspark 
Mgr. Swinkelsstraat 2, Eindhoven

Deelnemende locaties: 
- Vitalis Residentie Petruspark 
- Vitalis Genderstate 
- Vitalis De Hoeve
- Vitalis Residentie Gennep 
- Vitalis Residentie Wilgenhof en Wilgenstaete - 
Vitalis Berckelhof

Residentiële appartementen voor senioren

Zondag 6 juli
van 14.00 tot 16.00 uur

Vitalis Berckelhof

Programma:

•  Presentatie ontwikkeling ouderenzorg

•  Informatie over ons actueel 

residentieel huuraanbod

Informatie Vitalis Klantencentrum

0800 - 2 456 456 (gratis) 

www.vitalisgroep.nl

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

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

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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