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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. 
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Het Klooster 
houdt 
Zomersluiting

Heuvelrijk 
springt de 
vakantie in

Nuenenaren 
nader belicht... 
Ton de Brouwer, 
Van Gogh-kenner

Nuenen 040-283 96 47

Tevens voor de bestrijding van
ratten, muizen, zilver- / ovenvisjes,

vliegen, houtworm, etc...

Wespen overlast?

Serenade voor Pieter van Wijk
Afgelopen zaterdag heeft Brassband De Vooruitgang samen met de Nuenense 
Gilden de Nuenense kermis geopend. Vooraf werd door de brassband eerst een 
serenade gebracht aan de oud-voorzitter van de brassband, Pieter van Wijk, die 
onlangs een koninklijke onderscheiding in de graad Ridder in de Orde van Oran-
je-Nassau heeft gekregen voor zijn vele verdiensten. Pieter van harte gefeliciteerd.

Poolse kinderen logeren in gastgezinnen

Omdat het dit jaar voor de 25e keer is 
dat er Poolse kinderen eenmalig naar 
Nuenen komen, heeft het programma 
een extra ‘feestelijk’ karakter gekre-
gen. Zo gaan we, naast een bezoek aan 
de Efteling, ook op bezoek bij het kin-
dercircus ‘Il Grigio’ in Haaren (bij 
Oisterwijk). Het grootste gedeelte van 
het vakantieprogramma staat in Nue-
nen gepland. In het programma staan 

o.a. vermeld:  midgetgolf, paardrijden, 
bezoek aan het gemeentehuis, een 

CDA-Nuenen c.a. zegt 
vertrouwen in raadslid op
Het bestuur van het CDA-afdeling Nuenen c.a. heeft het vertrouwen in 
raadslid Tom van den Boomen opgezegd.

Na zijn ziekmelding in maart jl. heeft 
Tom van den Boomen zich onlangs weer 
beter gemeld. Dit was aanleiding voor 
bestuur en fractie om het afgelopen jaar 
te evalueren en naar de toekomst van 
het CDA in Nuenen c.a. te kijken. 

Hoewel alle betrokkenen de uitgangs-
punten van het CDA onderschrijven, 
bleek dat Tom van den Boomen daar 
toch op een zeer eigen manier vorm 
aan geeft. Aangezien dit niet gedragen 
wordt door de overige fractieleden en 
het bestuur, is besloten de samenwer-
king met hem niet te continueren. 

Bestuur en fractie betreuren dit be-
sluit te hebben moeten nemen, maar 
zien dit als de beste oplossing om als 
CDA in Nuenen verder succesvol de 
belangen van de burgers van Nuenen 
te behartigen.
Het bestuur wenst Tom alle succes toe 
en dankt hem voor zijn inzet voor het 
CDA in de afgelopen jaren. 

Namens het bestuur van 
het CDA-afdeling Nuenen c.a.

Peter Hendrickx,voorzitter 

www.nuenen.cda.nl

Op zondag 13 juli zijn om 6 uur ’s morgens een 15-tal Poolse kinderen, 
vergezeld van twee begeleidsters, in Nuenen (bij het van Goghplein) gear-
riveerd. De kinderen blijven tot en met zondag 27 juli in Nuenen en verblij-
ven in gastgezinnen. De activiteitencommissie heeft ook voor dit jaar weer 
voor een mooi en gevarieerd programma gezorgd.

Plantenwandelingen
                                             
Elke woensdagochtend, ook in de va-
kantie periode, gaan gidsen van het 
IVN Nuenen samen met wandelaars 
op pad voor een plantenwandeling. Sa-
menkomst is om 9.00 uur met de fiets 
bij de Clemenskerk in Nuenen. In on-
derling overleg wordt een gebied geko-
zen waar de wandeling kan starten. De 
wandeling duurt meestal 2 tot 2½ uur 
in beslag. Deelname is vrijblijvend en 
zonder kosten. Verdere informatie via 
Maria Willems, tel. 040-2834102. 

spellenmiddag op het terrein van het 
St.Annagilde, zwemmen, schilderen 
en knutselen. Via de plaatselijke en re-
gionale pers zal aan dit verblijf van de 
Poolse kinderen aandacht besteed 
worden. Ook zal de Lokale Omroep 
Nuenen van enkele activiteiten een 
beknopt beeldverslag maken.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Kermis
Door Elwien Bibbe

Ik ben te vroeg bij Schafrath, de voorlaatste ronde van het Toeptoernooi moet nog 
beginnen, maar het terras zit vol en het bier vloeit... Ik maak al wat foto's van po-
tentiële  winnaars en ik krijg mijn eerste toeplessen van Harry de melkboer, zijn 
broer en zijn zwager. Het gaat me goed af met al die kaarten, ik hoef maar weinig 
te kloppen, en ook niks onder de mat te vegen, één kaart spelen is al genoeg en dan 
heb ik al gewonnen. Ik leer snel. Ik krijg vast een paar bretellen voor volgend jaar... 
Vermeldenswaard is dat Henry van Vlerken, die mij hielp de kaarten vast te hou-
den, het toeptoernooi zeker niet zal winnen, want hij ligt er voortijdig uit. 

Dan loop ik langs de Snollebollekes bij Café Ons Dorp. Ook hier ben ik veel te 
vroeg. De 16 dames moeten nog met hun kermisactiviteit beginnen, de ‘beauty 
en THE brains quiz’.. Maar ook hier zit de stemming er al goed in en het gaat met 
beide vast lukken.
Voor Café René staat Toon tussen de Nuenense Toepers. Toon is de zoon van 
Harry en hij leert bij René de fijne kneepjes van het toepen. Een promotie naar 
Schafrath zit er op termijn wel in. De Nuenense Toep is overigens van een heel 
ander slag, een jonger slag. 

Volgens een insider kun je de toepkampioen ieder jaar vinden binnen een vaste 
groep van tien man. Daaruit zou je af kunnen leiden dat er bij dit spel wel degelijk 
skills betrokken zijn, maar waar we het dan precies over hebben, daarbij laat hij 
zich niet in de kaart kijken. Op mijn vraag of er sprake is van gunnen, krijg ik 
verder geen antwoord. Twee colaatjes en een uur later is dan eindelijk de win-
naar bij Schafrath bekend. Het is den Emmer oftewel Jan van de Heuvel (69). En 
voor wie het niet weet, ook in 2012 was hij de beste. Als ik de kermis verlaat is 
de winnaar van de Nuenense Toep bij Café René nog niet bekend.

Vlooienmarkt 
Scouting Panta Rhei
Wie kent hem niet, de vlooienmarkt bij 
Scouting Panta Rhei. Inmiddels zijn de 
voorbereidingen in volle gang. Dit gezel-
lige Nuenense evenement wordt gehou-
den op 13 en 14 september. In de twee 
weken voorafgaand aan de vlooienmarkt 
halen wij op beide zaterdagen op in Nu-
enen. Wij hopen ook weer op uw spullen 
en zorgen ervoor dat zij via onze vlooi-
enmarkt een nieuwe eigenaar vinden. 
Dus heeft u nog spullen die u niet meer 
gebruikt, gooi ze niet weg maar bewaar 
ze voor ons. Meer informatie over onze 
vlooienmarkt vindt u vanaf medio au-
gustus in de Rond de Linde. Wij wensen 
iedereen een prettige vakantie! 
Kijk op www.scoutingpantarhei.nl
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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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Meer informatie
Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op vakan-
tie gaat op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.
politiekeurmerk.nl/preventietips. 
Naast deze maatregelen is het natuurlijk wel belangrijk dat uw woning 
aan een aantal veiligheidseisen voldoet. Het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen helpt u hierbij.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 7	juli	2014	 Nuenen	West,	kavel	37	t/m	40	–	oprichten	van	
   twee 2 onder 1 kap woningen(BOUWEN);
•	 7	juli	2014	 Nuenen	West,	kavel	34	t/m	36,	48	t/m	54,	66	t/m	
	 	 	 69,	75	t/m	78	en	83	t/m	85	–	oprichten	van	21	
   woningen (BOUWEN);
•	 7	juli	2014	 Nuenen	West,	kavel	25	en	28	–	oprichten	van	
   twee vrijstaande woningen (BOUWEN);
•	 11	juli	2014	 Dilis	Ariens	Camp	22,	5674	VH	–	uitbreiden	van	
	 	 	 de	woning	(aanpassing)	(BOUWEN	en	RO,	
   afwijken van de bestemming);
•	 11	juli	2014	 Gerwenseweg,	terrein	bij	de	molen	–	wijzigen	
   van het gebruik ten behoeve van het organiseren 
   van een springwedstrijd op 9 en 10 augustus  

	 	 2014	(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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunningen verleend voor 
onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn  verzonden op:
•	 10	juli	2014	 Lieshoutseweg	31A,	5674	RK	–	oprichten	van	
	 	 	 een	nieuwe	woning	(BOUWEN	en	RO,	afwijken	
   van de bestemming));
•	 10	juli	2014	 Jan	van	Schijnveltlaan	2,	5671	CK	–	aanpassen	
   van het gemeentehuis ten behoeve van het 
   vestigen van de bibliotheek 
	 	 	 (BOUWEN	en	BRANDVEILIG	GEBRUIK).

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

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

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	wijkvereniging	Refelingse	Erven	is	vergunning	en	ontheffing	

verleend voor het organiseren van een wijkfeest op zaterdag 30 
augustus 2014 op het grote grasveld in de wijk Refelingse Erven 
(verzenddatum 8 juli 2014);

•	 aan	Gall	&	Gall	B.V.	is	een	gewijzigd	aanhangsel	afgegeven	als	be-
doeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet met daarop vermeld 
de namen van de leidinggevenden die werkzaam zijn in het slijters-
bedrijf	aan	Hoge	Brake	76	in	Nuenen	(verzenddatum	9	juli	2014).

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

PUBLICATIE
Ontwerp omgevingsvergunningen Nuenen-West gemeente Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.	hebben	op	17	juli	2014	
2014 besloten in beginsel medewerking te verlenen aan vier aanvragen 
om omgevingsvergunning 2e fase voor de activiteit ‘het (ver)bouwen 
van een bouwwerk’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel a Wabo) voor het bou-
wen van woningen in bestemmingsplan Uitbreidingsplan Nuenen-
West,	uitwerkingsplan	fase	1.	De	aanvragen	zijn	geregistreerd	onder	
de	 nummers	 N-HZ-2014-0081,	 N-HZ-2014-0083,	 N-HZ-2014-0084	
en N-HZ-2014-0086.

Voor de ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase is op 6 mei 2014 een 
omgevingsvergunning	1e	fase	voor	de	activiteit	gebruik	(artikel	2.12,	
lid	1,	onderdeel	a,	onder	3°	Wabo)	verleend.	De	omgevingsvergun-
ningen	 zijn	 geregistreerd	 onder	 de	 nummers	 N-HZ-2013-0103,	 N-
HZ-2013-0104,	N-HZ-2013-0105,	N-HZ-2013-0106	en	N-HZ-2013-0107.	

De ontwerp omgevingsvergunningen liggen met ingang van 18 juli 
2014 voor eenieder gedurende zes weken ter inzage bij de balie Wonen 
en Openbare ruimte op het gemeentehuis. U kunt de onderstaande 
ontwerp omgevingsvergunningen inzien tijdens de openingstijden van 
het gemeentehuis. 

Omgevingsvergunning	2e	fase	N-HZ-2014-0081	(Kavel	10	t/m	14	en	
70	t/m	74);
Omgevingsvergunning	2e	fase	N-HZ-2014-0083	(Kavel	0	t/m	2	en	57	
t/m	65);
Omgevingsvergunning	2e	fase	N-HZ-2014-0084	(Kavel	37	t/m	40);
Omgevingsvergunning	2e	fase	N-HZ-2014-0086	(Kavel	25	en	28).

Tijdens	de	inzage	termijn	kan	een	ieder	een	zienswijze,	bij	voorkeur	
schriftelijk,	kenbaar	maken	bij	burgemeester	en	wethouders	van	Nu-
enen	c.a.,	postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	In	de	zienswijze	moet	
duidelijk worden aangegeven op welke (onderdelen van de) ontwerp 
omgevingsvergunningen	de	zienswijze	betrekking	heeft.	Mondelinge	
zienswijzen	kunnen,	bij	voorkeur	na	afspraak,	naar	voren	worden	ge-
bracht	bij	de	balie	Ontwikkeling,	telefoonnummer	(040)	263	16	99.

Nuenen,	17	juli	2014
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.

PUBLICATIE
Uitvoeringsregels Wet werk en bijstand
De	clusters	Sociale	Zaken	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	en	Son	en	
Breugel vormen vanaf 1 januari jl. één cluster in de Dienst Dommelval-
lei. Er is op een aantal onderdelen het uitvoeringsbeleid van beide 
gemeenten geharmoniseerd. Dit betreft o.a. de verplichtingen verbon-
den aan een woonkostentoeslag en hoe om te gaan met het ontvangen 
van giften en schadevergoedingen in het kader van de Wet werk en 
bijstand. 
Namens het college van de gemeente Nuenen c.a. (gemandateerd door 
het afdelingshoofd Dienstverlening van de Dienst Dommelvallei) zijn 
de beleidsregels met ingang van 1 juli 2014 in werking getreden. 
Op de website www.nuenen.nl kunt u het beleid inzien.

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

ZOMERCAMPAGNE  
POLITIEKEURMERK PREVENTIETIPS

Inbrekers	doen	niet	aan	vakantie.	Deze	periode	is	voor	hen	een	toptijd.	
Het is vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewo-
ners	 langere	 tijd	weg	zijn:	uitpuilende	brievenbussen,	gordijnen	die	
continu	gesloten	zijn,	nooit	een	lampje	aan.		
Wat kunt u doen om de kans op inbraak te verkleinen? 

Waardevolle zaken uit het zicht
In	veel	gevallen	is	een	inbraak	te	voorkomen	met	de	juiste	voorzorgs-
maatregelen. Het begint al bij de voorbereiding van de vakantie. Het 
loont om de woning door te lopen alsof u een inbreker bent. Waar 
zou	uw	oog	op	vallen?	Het	antieke	zilver,	de	mooie	klok,	de	computer	
met	groot	beeldscherm,	een	waardevol	schilderij?	Kijk	voor	dat	u	op	
vakantie vertrekt  wat er uit het zicht geplaatst kan worden. Voor de 
kleinere zaken kan een goed verankerde kluis een oplossing zijn.

Bewoonde indruk
Een inbreker kiest voor de woning waar hij gemakkelijk binnen kan 
komen. De afwezigheid van bewoners is een belangrijke factor. Veel 
inbraken overdag gepleegd als mensen naar hun werk zijn. De vakan-
tieperiode,	waarin	mensen	soms	wel	weken	weg	zijn,	is	voor	inbrekers	
helemaal ideaal. Om te voorkomen dat inbrekers tijdens uw vakantie 
hun	oog	op	uw	woning	laten	vallen,	is	het	dus	zaak	dat	de	woning	een	
bewoonde indruk maakt.

•	 Vraag	de	buren	om	hun	auto	op	uw	inrit	te	parkeren.
•	 Vraag	iemand	om	de	post	te	verwijderen	en	uit	het	zicht	neer	te	leggen.
•	 Heeft	u	planten	in	de	vensterbank	staan,	laat	deze	dan	ook	tijdens	

uw vakantie daar staan en vraag of iemand ze water geeft.
•	 Een	tijdschakelaar	op	meerdere	lampen	zorgt	dat	ook	’s	avond	de	

indruk wordt gewekt dat er iemand in huis is.

Buren informeren
Het is altijd verstandig om de directe buren te infomeren over uw va-
kantie.	Zij	kunnen	bij		verdachte	situaties	de	politie	inschakelen.	Maar	
liefst	80	procent	van	alle	aanhoudingen	wegens	woninginbraak,	ge-
beurt dankzij de alertheid van omstanders. Wie ’s nachts verdachte 
geluiden	bij	de	buren	hoort,	terwijl	die	op	vakantie	zijn,	moet	dan	ook	
niet aarzelen om 112 te bellen. 

U kunt zelf via de campagnesite www.politiekeurmerk.nl/zomercam-
pagne gratis een burenkaart downloaden. Print de burenkaart en 
noteer daarop uw vakantiegegevens zodat uw buren weten waar ze u 
kunnen bereiken in geval van nood. Het dient ook als geheugensteun-
tje voor wat u met elkaar hebt afgesproken over hoe zij uw woning een 
bewoonde indruk kunnen geven tijdens uw vakantie.

Voorzichtig met social media
Een live vakantieverslag vanaf het vakantieadres op internet of twit-
terberichtjes	over	je	vakantie	zijn	natuurlijk	leuk	voor	familie	en	vrienden,	
maar vergeet niet dat inbrekers ook met hun tijd zijn meegegaan. Wees 
ervan	bewust	dat	criminelen	berichten	mee	kunnen	lezen,	pas	berichten	
hierop	aan.	Maak	dus	geen	melding	op	Twitter,	Linkedin,	Facebook	of	
op uw weblog dat u op vakantie gaat en hoe lang u wegblijft.
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Ruilevenement Jouw Woning  
Mijn Woning zeer geslaagd initiatief
Rabobank Dommelstreek kijkt terug op een drietal succesvolle woning ruile-
venementen in het werkgebied Geldrop, Heeze-Leende en Nuenen. Het was 
de eerste keer dat een dergelijk evenement werd gehouden in de regio en als 
het aan de bank en de deelnemende makelaars ligt, komt er zeker een vervolg. 
De woningmarkt begint op dit moment 
weer aan te trekken en Rabobank Dom-
melstreek wil graag nog een extra impuls 
geven. Een nieuwe woning wordt meest-
al pas gekocht als de eigen woning is ver-
kocht. En meer dan de helft van de ver-
kopers wil weer in dezelfde gemeente 
terug kopen. Verkopers en kopers wach-
ten dus vaak op elkaar waardoor er te 
weinig doorstroming plaatsvindt. Tij-
dens de ruilevenementen waren de ma-
kelaars en verkopers van de woningen 
aanwezig en konden verkopers, zijnde de 
potentiële kopers, aangeven in welk huis 
zij eventueel geïnteresseerd zijn als de 

huidige woning is verkocht. Door een 
uniek matchingsysteem was het moge-
lijk om na afloop mogelijke matches te 
maken. Dit gaat niet alleen om 1 op 1 
matches, maar ook om zogenaamde 
treintjes. Een voorbeeld: een starter met 
een appartement koopt een rijtjeshuis 
van een stel met jonge kinderen, dit stel 
heeft interesse in de tweekapper van een 
ouder echtpaar  en dit echtpaar wil gaan 
huren. Er zijn diverse matches gemaakt 
en er is ruim 300 keer belangstelling ge-
toond voor circa 500 huizen! De komen-
de tijd zal blijken of dit daadwerkelijk 
gaan leiden tot aan- en verkopen. Tijdens 

de evenementen waren er ook woon ge-
relateerde bedrijven aanwezig, zoals een 
tegelhandel, een keukencentrum, een 
verlichtingszaak, een aannemer en een 
styliste. Zij konden inspringen op vragen 
van potentiële huizenkopers met betrek-
king tot eventuele verbouwingen aan een 
nieuwe woning.  Het ruilevenement 
Jouw Woning Mijn Woning is een initia-
tief van de Wooncoach van Rabobank 
Dommelstreek; Inge Walstra. Inge kent 
de woningmarkt in het werkgebied en 
heeft nauwe contacten met makelaars, 
de gemeente en projectontwikkelaars en 
uiteraard spreekt zij met heel veel inwo-
ners. Zij kunnen bij Inge terecht voor 
een persoonlijk gesprek waarin zij alle 
aspecten rondom de aanschaf van een 
woning ter sprake brengt. Een woon-
coach past helemaal bij de coöperatieve 
grondslag van Rabobank Dommelstreek. 
Voor vragen aan wooncoach Inge Wal-
stra kunt u haar bereiken op 040-280 75 
00 of per e-mail wooncoach@dommel-
streek.rabobank.nl

Politieberichten
Politie zoekt slachtoffers getuigen aanranding door bromfietser
Een 26-jarige bromfietser/scooterrijder werd op 30 juni buiten heterdaad in zijn woning 
in Waalre aangehouden. Hij wordt verdacht van aanranding van een 12-jarige fietster uit 
Helmond, gepleegd op 25 juni. De politie sluit niet uit dat hij de afgelopen periode meer-
dere malen heeft toegeslagen en slachtoffers heeft gemaakt. De politie vraagt hen maar 
eventueel ook getuigen contact op te nemen met de politie.
De aanranding van de minderjarige vond op woensdag 25 juni rond 18.30 uur plaats ter 
hoogte van de Kanaaldijk Hulsterbroek. Komende uit Helmond reed de minderjarige 
over het fietspad gelegen langs het kanaal richting Geldrop. Vervolgens werd ze inge-
haald door een bromfietser/scooterrijder die tijdens het passeren het meisje in haar bil-
len kneep. Het hevig geschrokken meisje meldde dit even later bij haar ouders, die daar-
op de politie informeerde over de aanranding. Inmiddels is hiervan aangifte gedaan.
Getuigen
Op basis van onderzoekgegevens kon er een verdachte worden aangehouden. Deze is 
inmiddels gehoord en in afwachting van het verdere verloop van het onderzoek heenge-
zonden. Echter, vanwege het onderzoeksbelang wil de politie graag in contact komen 
met hen die mogelijk de afgelopen tijd vermoedelijk ook zijn geconfronteerd met de 
verdachte. De politie roept hen daarom op hierover de recherche te contacten, telefoon: 
0900-8844. Anoniem kan ook, telefoon: 0800-7000. Voor getuigen die iets gezien hebben 
wordt eveneens gevraagd contact op te nemen met de politie.



  

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: 18 & 19 JULI: 

Sla + Radijs ..........................samen 0,99
Bospeen .................................. per bos 0,99
Mango ........................................per stuk 1,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 18 t/m 24  juli:

Hollandse opal pruimen 1/2 kilo 1,49
Bamipakket ........................ 1/2 kilo 0,99
Cabbage salade ....... 250 gram 1,59
Perssinaasappels .... 12 stuks 1,99

Service, Kwaliteit en 
ouderwetse gezelligheid!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Volgt u ons al
 op facebook?

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

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

Runder Bavette Spies
iedere 4e GRATIS

100 gr. Gebraden Gehakt +
100 gr. Snijworst 2,00
Beeforiënt
100 gram .......................................2,20
Shoarma Pakket
500 gr. vlees, 5 broodjes
en saus ............................................6,95
Kaas in ‘t Groen
100 gram .......................................2,10
Gerookte Kipsalade
100 gram .......................................1,95

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

Acties geldig van 14 juli t/m 19 juli 2014

Ons weekbrood; 
woudkorn
   € 1,75
_____________________________________________________

Franse croissant 
Ovenvers  € 0,69
_____________________________________________________

Worstenbroodjes

4 + 1 gratis
_____________________________________________________

4 Aarbeienvlaaitjes 
 

voor € 5,95
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN
Jan van Tien is op vakantie van maandag 21 juli t/m zaterdag 16 augustus

Voor de 
dagaanbiedingen,

let op onze 
stoepborden!

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”

Parkstraat 7 - 5671 GD    Nuenen - 040 283 64 41 
Parkhof 1 - 5671 EX          Nuenen - 040 763 04 15

Bloedmooi en toch ingrijpend afgeprijsd

Opruiming lingerie en badmode
20 - 50% korting

Opruiming mode
50 - 80% korting

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

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

Auto Service Verbroekken

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen
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Kunst met een grote G te Gerwen
Stichting Jeugd & Jongerenactiviteiten Gerwen organiseert alweer voor de 
8e keer de kindervakantieweek in Gerwen. Op 13, 14 en 15 augustus staat 
Gerwen in het teken van Kunst. Alle facetten van kunst komen aan bod in 
deze week. Van muziek tot schilderen, van beeldhouwen tot dansen.

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

Elke Woensdag
09.00 uur IVN wandeling 

Verzamelen met fiets bij de Clemenskerk 
in Nuenen 

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

Zaterdag 19 juli
20.15 uur 

Zomerconcert
De Regenboogkerk

Zondag 20 juli
9.00-16.30 uur 

Luikse Markt
Floreffeplein in Lieshout

Zondag 20 juli
09.00 uur

IVN wandeling Roosdoncken 
parkeerplaats van Begraafplaats 

De Roosdoncken 

Zondag 20 juli
12.00 - 17.00 uur 
Kleine Boerenmert 

Weverkeshof 

Maandag 21 juli
14.30 uur 

‘De Nieuwe Kleren van de Keizer’
openluchttheater van Mariahout

Zaterdag 26 juli
19.00 uur 

Disco voor mensen 
met verstandelijke beperking

Café René

Zondag 27 juli
14.00 uur 

Blazerij de Molshoop
Weverkeshof

Donderdag 31 juli 
14.30 uur 

‘De Nieuwe Kleren van de Keizer’
Openluchttheater Mariahout

Dinsdag 5 augustus
Veilig Verkeer Nederland, 

fietscursus elektrische fiets
Het Klooster 

Dinsdag 5 augustus
20.00 uur 

Kienen KBO kienavond 
Dorpshuis in Lieshout

Donderdag 7 augustus
Veilig Verkeer Nederland, 

fietscursus elektrische fiets
Het Klooster

Zaterdag 9, zondag 10 augustus
springconcours 

Rijvereniging Sint Clemens
terrein Fons Linders, hoek Broekdijk/

Gerwenseweg 

Dinsdag 12 augustus
19.45 uur 

Bridge
Zaal Berkenbosch

Dinsdag 12 augustus.
20.00 uur 

Kienen KBO kienavond 
Dorpshuis in Lieshout

Woensdag 13 t/m vrijdag 15 augustus
Kindervaktieweek gerwen

Terrein de Huikert

Vrijdag 15 t/m 18 augustus
Dorpsfeest/kermis Nederwetten 

terrein aan de Koppeldreef 

Zaterdag 16 augustus
Doen! KPJ touwtrekken over water 

weiland hoek Oude Torendreef 
en Hoekstraat Nederwetten

Zondag 17 augustus 
De Luchthappers

Weverkeshof

Dinsdag 19 augustus.
20.00 uur 

Kienen KBO kienavond 
Dorpshuis in Lieshout

Zaterdag 23 & zondag 24 augustus
Goeden doelen weekend op W.H.

Weverkeshof

Zondag 24 augustus
Sint Anna Gilde, 

DistrictsGildedag Kring Noord 
terrein aan Koutergat in Nederwetten.

Zondag 31 augustus
verenigingenmarkt Stichting 

DwersVerband / Open dag Het Klooster
in en om het Park.

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zondag  20  juli 09.30 uur: viering, volks-
zang, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker J. Deckers. In deze 
viering zijn de Poolse kinderen te gast.
 
Misintenties
Zondag 20 juli 09.30 uur: Uit dank-
baarheid vanwege 55 jarig huwelijk; 
Maria en Wim van Lieshout-van der 
Meijden; Jan Kanbier (vanwege trouw-
dag); Noud en Marie van Rooij-van de 
Kam; Antoon van den Berg (vanwege 
verjaardag); Miriam Raessens;

Mededelingen:
In onze parochie is overleden Toos 
Vrijhoeven-Scheerder, Dalkruiddreef 
25. Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 20 juli 11.00 uur: Viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties
Lena Saris - Swinkels; Jan Rooijackers 
(vanwege huwelijksverjaardag); Jo-
hannes en Johanna Raijmakers – 
Rooijakkers; Petrus Raijakkers; Wil-
helmus Rooijakkers en Elisabeth 
Bastiaans; Bastiaan Rooijakkers.

Mededeling
Gelieve tijdens de vakantieperiode 
medio juli t/m medio augustus de mis-
intenties uiterlijk donderdag op te ge-
ven i.p.v. zondag.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 20 juli, 10.00 uur. Voorganger: 
mv. Th. de Ruijter. 
In de vakantieperiode is er geen kin-
dernevendienst. De collecte is voor 
het Diaconaal Centrum Eindhoven. 
Na de dienst is er gelegenheid om el-
kaar te ontmoeten bij een kop koffie of 
thee. Elke donderdag is er Open Huis 
tussen 10.00 en 12.00 uur.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 20 juli 9.30 uur: Viering, volks-
zang, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties 
Karel Foolen; Theo Coolen.

Mededeling
In onze Parochie is overleden: Theo 
Coolen, Margot Begemannstraat 9 te 
Nuenen. Wij wensen familie en vrien-
den troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

Gelieve tijdens de vakantieperiode 
medio juli t/m medio augustus de mis-
intenties uiterlijk donderdag op te ge-
ven i.p.v. zondag.

Vakantieregeling
In de periode van de schoolvakantie, 12 
juli t/m 22 augustus, is het parochiese-
cretariaat  alleen geopend op dinsdag 
en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op  
zaterdagavond vervalt de viering. Op 
zondagmorgen zijn der geen wijzigin-
gen in de drie kerken van Parochie Hei-
lig Kruis.

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 17 juli. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis van H. 
Alexis, belijder. 
Vrijdag 18 juli. 7.15 uur H. Mis, H. Ca-
millus van Lellis, belijder; gedachtenis 
H. Symforosa en haar zeven zonen, 
martelaren.
Zaterdag 19 juli. 8.30 uur H. Mis, H. 
Vincentius a Paulo.  
Zondag 20 juli. 10.30 uut gezongen 
Hoogmis, 6de zondag na Pinksteren.  
Maandag 21 juli. Kloosterstilte. Feest 
van H. Laurentius van Brindisi, belij-
der en kerkleraar; gedachtenis van H. 
Praxedes, maagd.     
Dinsdag 22 juli. 18.30 uur H. Mis, H. 
Maria Magdalena, boetelinge.    
Woensdag 23 juli, 07.15 uur H. Mis, H. 
Appolinaris, bisschop en martelaar; 
gedachtenis H. Liborius, bisschop en 
belijder.

Roy Donders look-alike loreert in 
De Nieuwe Kleren van de Keizer
“Zullen we scheetjes laten en door de modder rollen?” Dat oppert een sol-
daat in de kindervoorstelling De Nieuwe Kleren van de Keizer, bang om met 
keizerin Mitsubishi op oorlogspad te moeten gaan. Het theaterstuk ging 
zaterdagavond in het openluchttheater van Mariahout in première. Met 
kinderlijke poep-en-plashumor ontlokte schrijfster en regisseuse Michelle 
van Daalhoff een lach op de snoeten van de jongste kijkers.

Van Daalhoff bleek in staat het stuk 
een extra dimensie te geven met een 
verwijfde keizer, een barbaarse keize-
rin en een travestiet. De drie karakters 
vormen een opzienbarend gezelschap 
dat elkaar manipuleert en voorliegt. 
De extreem ijdele keizer (Bart van 
Turnhout), een ware Roy Donders 
look-alike, stelt alles in het werk om aan 
nieuwe kleren te komen. De keizerin 
(Debbie Segboer) uit een naburig land 
is, om persoonlijke redenen, uit op de 
kop van de keizer en verzint een list om 
het paleis in te komen. En de eerste mi-
nister (Peter van der Burgt) wil zeggen-
schap over de financiën en probeert 
verkleed als vrouw de keizers beslissin-
gen te beïnvloeden. 
Iedereen wordt ontmaskerd en alles 
komt goed. Maar niet voordat de kei-

zer in zijn bijna-nakie op het toneel 
verschijnt en de eerste minister vol 
walging met zijn vingers zijn tong 
schraapt, nadat hij de keizer heeft ge-
zoend. De Nieuwe Kleren van de Kei-
zer van Toneelvereniging Mariahout 
is op 21 juli en 31 juli nog te zien in het 
openluchttheater Mariahout.

Tineke en Bouke Oosterbaan 
vijftig jaar getrouwd
 
Rond de Linde had contact met hun dochter Astrid. Astrid wilde niet zon-
der de instemming van haar ouders over hun persoonlijk leven vertellen 
maar wel haar visie geven over hoe het haar ouders is gelukt om bij elkaar te 
blijven en van elkaar te blijven houden. Hieronder haar visie.
 
In ons land worden er jaarlijks 74.000 huwelijken gesloten. Van alle huwelijken 
eindigt 34 % in een echtscheiding. Wat maakt nou het verschil? Waarom lukt het 
sommige mensen, zoals Tineke en Bouke wel om hun leven lang gelukkig met 
elkaar te zijn? Volgens Astrid zijn er zeven Gouden Regels die je in acht moet 
nemen, de zogenaamde wetten van een oprechte relatie:
1.  Een oprechte relatie vereist wederzijdse betrokkenheid
2.  Een oprechte relatie vereist gezamenlijkheid
3.  In een oprechte relatie moeten beide de vrijheid hebben om te groeien en 

zich als individu te uiten
4.  In een oprechte relatie is regelmatige, oprechte, niet-beschuldigende com-

municatie een noodzaak
5.  Wat we niet prettig vinden aan onze partner is een afspiegeling van wat we 

niet prettig en niet acceptabel vinden aan onszelf.
6.  In een oprechte relatie nemen beide partners verantwoordelijkheid voor hun 

gedachten, gevoelens en beleving
7.  In een oprechte relatie is voortdurende vergeving van jezelf en je partner een 

onderdeel van de dagelijkse praktijk

Als we gaan proberen in ons denken en in onze relaties vorm te geven aan de het 
bovenstaande, moeten we niet uit het oog verliezen dat we dat niet volmaakt zul-
len doen. Er bestaat immers geen perfectie op het menselijke vlak. Hoe goed 
partners ook bij elkaar passen, hoeveel ze ook van elkaar houden, geen enkele 
relatie verloopt zonder trammelant en strijd. www.keltisch-enzo.nl

Tineke en Bouke, proficiat!

170 kinderen en 100 vrijwilligers zijn 3 
dagen bezig met spelletjes en creatieve 
kunstzinnige activiteiten. Vanaf 19.00 
uur op vrijdagavond 15 augustus kunt 
u allen het resultaat bekijken van drie 
dagen ‘Kunst met een grote G’ .Op 
deze avond laten de kinderen zien 
waar ze tijdens deze drie dagen mee 
bezig zijn geweest. U kunt als bezoeker 
de tenten van de 16 groepen bezichti-
gen en aan de verschillende kunst ge-
relateerde activiteiten deelnemen. 
Donderdagavond 14 augustus is er om 

19.00 uur een activiteit voor de oudere 
jeugd vanaf 12 jaar en voor volwasse-
nen. Na het fierljeppen in 2013, vindt 
er dit jaar een beachvolleybal toernooi 
plaats. Schrijf snel een team in en doe 
gezellig mee! Inschrijvingen kunnen 
verzonden worden naar onderstaand 
mailadres. U bent op alle dagen wel-
kom om een kijkje te nemen op het 
terrein. De koffie staat klaar! Voor vra-
gen: kindervakantieweekgerwen@live.
nl  of neem een kijkje op onze website: 
www.jeugdactiviteitengerwen.nl 



17 juli 2014Rond de Linde  Nr.  29

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.

Stop de discussie over KAFI
GroenLinks en de SP hebben dit jaar in Nuenen voor het eerst deelgenomen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. Zij deden dat omdat zij elk vanuit hun eigen achter-
grond wilden bijdragen aan een gezonde toekomst van Nuenen. Inmiddels maken 
zij samen met W70 en D66 deel uit van de coalitie en - nu de eerste 100 dagen 
voorbij zijn -  kan vastgesteld worden dat zij zich daar prima thuis voelen. Zij 
herkennen zich volledig in het coalitieprogramma en misschien wel dankzij alle 
recente verwikkelingen wordt “hun” wethouderteam steeds hechter.

Zowel de SP als GroenLinks hebben, net zoals alle andere Nuenense partijen, hel-
derheid en transparantie hoog in het vaandel staan. Toch hebben zij gestemd vóór 
geheimhouding van het KAFI-rapport. Niet omdat zij vinden dat er dingen in de 
doofpot gestopt moet worden, maar juist omdat alles aan het licht moet komen en 
het Openbaar Ministerie dus eerst zijn werk moet kunnen doen. Hoe zwaar het 
ook valt: de procesgang heeft voorrang. Burgers verdienen rechtsbescherming, 
openbaarmaking zou een volksgericht teweegbrengen. Schending van geheimhou-
ding/vertrouwelijkheid is strafbaar en daarom handhaven GroenLinks en de SP 
de geheimhouding. 

In de raadsvergadering van 26 juni heeft een duidelijke meerderheid voor geheim-
houding gestemd en daaraan werd bovendien een raadsenquête gekoppeld. Daar-
mee is voor de SP en GroenLinks de zaak afgedaan en zolang het onderzoek van 
het OM loopt is elke verdere discussie over openbaarmaking wat hun betreft zin-
loos. Zij doen daaraan niet meer mee!

Recent hebben wij in een persbericht kunnen lezen dat het rommelt binnen een 
Nuenense zusterpartij. Commentatoren verbonden daaraan de conclusie dat wij 
hier weer te maken hebben met een typisch voorbeeld van “Nuenense politiek”. 
GroenLinks en de SP herkennen zich daar in het geheel niet in. Het gaat hierbij om 
een zaak die een individuele politieke partij aangaat en dat staat los van datgene 
waarmee veel andere Nuenense politieke partijen bezig zijn. Deze partijen zijn 
constructief bezig met de vele uitdagingen waaronder de transities en zij willen 
niet geassocieerd worden met gekibbel binnen een enkele partij. En al helemaal 
niet met de oude Nuenense politiek.

Bas Smouter, SP Nuenen
Boudewijn Wilmar, GroenLinks Nuenen

Dag van het Omdenken
Onze gemeenteraad vroeg zich af wat er gebeurd is tussen 23 en 28 mei m.b.t. het 
Kafi rapport. Het oude College had openbaarheid beloofd, en plots was dat voor-
bij. De geachte afgevaardigde van het College nam afstand van de suggestie dat er 
mogelijk meerdere versies van het rapport in omloop waren. Wat waren dit dan 
voor bijzonder dagen? 
Uit onderstaande tabel blijkt dat de afgevaardigde eigenlijk alleen tijd in zijn 
agenda had op 26 mei, toen moet het gebeurd zijn, op maandag 26 mei dus.
23 mei Dag van de Coach 
24 mei Internationale Vrouwendag voor Vrede & Ontwapening 
25 mei Dag van de Vermiste Kinderen 
27 mei Europese Dag van de Buren 
28 mei Wereld MS Dag 
Volgend jaar staat 26 mei erbij in deze tabel, als ‘Dag van het Omdenken’.
Omdenken is in, iets van de toekomst, anders roest je vast. Ja, dit geldt voor ons 
allemaal, dames en heren politici, maar ook voor ons als burger, omdenken is van 
iets negatiefs iets positiefs maken, probeer dat eens in je huwelijk, of met je buren. 
Omdenken is van je eigen alter ego afstappen, twitter niet voor jezelf, maar juist 
voor die ander, huil niet maar lach, help niet jezelf maar helpt elkander. Mooier 
kan het niet worden omschreven in dit fijne dorp.
Welnu, zoveel positiefs levert gigantische besparingen op, immers er wordt dan 
niet meer gefraudeerd, we hoeven dus niet meer naar de rechter, geen dure advo-
caten meer, minder zorgkosten want we helpen elkaar, minder groenkosten want 
iedereen veegt zijn eigen straatje schoon. Mogelijk kunnen we ook zelf scholen bou-
wen, straten aanleggen, rioleringen vervangen, en ga zo maar door. 
Nuenen wordt het tweede paradijs ooit op aarde en dat zal ook lang zo blijven 
want er komen hier betrekkelijk weinig vijgenbomen voor. Conclusie, omdenken 
maakt een negatieve begroting positief.

Jan Zuring, Nuenen

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Uitvaartzorg Hans Raaijmakers 
breidt dienstverlening verder uit
Sinds kort heeft Uitvaartzorg Hans Raaijmakers haar dienstverlening aan 
nabestaanden verder uitgebreid. Tijdens een crematieplechtigheid wordt 
vaak persoonlijke muziek ten gehore gebracht en steeds vaker worden er 
foto's en/of filmpjes van de overledene op de beeldschermen in de aula van 
het crematorium getoond. In het verleden moest de familie zelf altijd de 
fotopresentatie (powerpointpresentatie) samenstellen en deze samen met 
de muziekstukken tijdens kantooruren aanleveren bij het crematorium.

Om nabestaanden tijdens de vaak 
hectische dagen na een overlijden ver-
der te ontzorgen, kunnen deze werk-
zaamheden voortaan door Uitvaart-
zorg Hans Raaijmakers worden 
verzorgd. U hoeft slechts aan te geven 
welke muziekstukken u wenst en de 
fysieke en/of digitale foto’s aan te leve-
ren. Uitvaartzorg Hans Raaijmakers 
bespreekt met u uw wensen, zorgt dat 
de gewenste muziekstukken in haar 
bezit komen en zorgt dat de foto’s tij-
dens de juiste muziekstukken worden 
ingedeeld. Hierna wordt u uitgeno-
digd een controle te komen doen op 
het kantoor aan het Emopad in 
Geldrop, hierbij kunt u nog aanpassin-
gen doen. U bent welkom op het mo-
ment dat u dat schikt, desgewenst ’s 
avonds of in het weekend. Na goed-
keuring zorgt Uitvaartzorg Hans Raa-
ijmakers er voor dat de bestanden 
worden aangeleverd en getest bij het 
crematorium. De nieuwe service heeft 
voor nabestaanden veel voordelen.

•	 U	hoeft	zelf	geen	CD’s	meer	bij	el-
kaar te zoeken of de muziek te 
downloaden.

•	 U	hoeft	niemand	te	zoeken	die	een	
fotopresentatie voor u kan samen-
stellen.

•	 U	hoeft	de	bestanden	niet	meer	zelf	
naar het crematorium te brengen.

•	 Omdat	Uitvaartzorg	Hans	Raaijma-
kers op de hoogte is hoe het crema-
torium de bestanden aangeleverd 
wil hebben, worden fouten voorko-
men.

•	 De	aangeleverde	fotopresentatie	sluit	
naadloos aan bij de muziekstukken.

•	 De	 service	 is	 geheel	 kosteloos	 en	
hoort als vanzelfsprekend tot de 
persoonlijke dienstverlening van 
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers.

Voor meer informatie: 
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers, 040-
7808000, info@hansraaijmakers.nl, 

www.hansraaijmakers.nl

Het Klooster houdt Zomersluiting
Van maandag 21 juli tot en met vrijdag 15 augustus zijn de Kloosterdeuren 
gesloten. Voor de kaartverkoop van het theater geldt dat deze in de maan-
den juli en augustus gesloten zijn. Natuurlijk kunt u nog wel tickets via 
www.hetklooster.org blijven boeken. Op zondag 31 augustus, tegelijk met 
de Verenigingsmarkt in Het Park en Het Klooster vindt ook de open dag van 
Het Klooster plaats én start de losse verkoop van de theatertickets. Op deze 
dag is de kaartverkoop extra geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Naast de geopende kaartverkoop, 
kunt u in de Theaterzaal diverse trai-
lers zien van de voorstellingen die ko-
mend seizoen te zien zijn in Het 
Klooster, en wat alle overige mogelijk-
heden binnen Het Klooster zijn. Zoals 
bijvoorbeeld huwelijksfeesten, verga-
deringen, maar ook diners en privé-
feestjes. Dus deze dag is er genoeg te 

beleven in en om Het Klooster. Noteer 
Zondag 31 augustus van 12.00 tot 
17.00 uur alvast in uw agenda! 
Wat betreft het nieuwe theaterseizoen 
kan het volgende gemeld worden; de 
eerste zeven voorstellingen zijn in-
middels uitverkocht! Wat natuurlijk 
niet inhoudt dat er niet nog vele mooie 
voorstellingen te boeken zijn! Wat 

dacht u van Roué Verveer, of Angela 
Groothuijzen? Vorig seizoen was LOS 
Muziektheater in Nuenen ook uitver-
kocht, maar ze komen nu terug naar 
Het Klooster met een nieuwe show. U 
kunt er nog bij zijn! www.hetklooster.
org. Emillo Guzman, de Wëreldbänd 
of Op Sterk Water zijn natuurlijk ook 
bekende en goede namen. Maar u 
kunt dit jaar ook eens voor iets nieuws 
kiezen, een zondagmiddag matinee-
voorstelling met de liedjes van Toon 
Hermans	 of	 Charles	 Aznavour	 bij-
voorbeeld. Uniek dit jaar is de ‘voor-
stelling’ Vader, een 5-gangen diner be-
reid en uitgeserveerd door drie acteurs 
tijdens het spelen van de voorstelling! 
Hier kunnen slechts 56 gasten aan-
schuiven, dus wacht niet te lang. Op 
de site kunt u door de brochure blade-
ren (of downloaden) om alles te bekij-
ken wat Het Klooster u in het nieuwe 
seizoen te bieden heeft. De voorstel-
lingen welke inmiddels uitverkocht 
zijn, zijn; Huub Stapel, Arnout van de 
Bossche, De mannen van Petazzie, 
Mark van de Veerdonk, Van der Laan 
en Woe en allebei de avonden van Ka-
rin Bruers.

Tot maandag 1 september is het alleen 
mogelijk schriftelijk te reserveren (via 
het bestelformulier in de brochure of 
de website). Vanaf maandag 1 septem-
ber kunnen de kaarten zowel telefo-
nisch als persoonlijk bij de kaartver-
koopbalie gereserveerd worden, deze 
is geopend van maandag tot en met 
vrijdag tussen 13.30 uur en 17.30 uur. 
En natuurlijk de extra start van de los-
se verkoop op zondag 31 augustus 
2014 van 12.00 en 17.00 uur.

Column van Cees 

Nuenen uit Balans: Ontslag op       
Staande Voet en Collectieve Fout! -2-
Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

“Hoe lang blijft dat rapport GE-
HEIM?” zo vroeg ik mij af in mijn vo-
rige column (3 juli). Nou niet lang dus, 
want het Eindhovens Dagblad meldde 
onlangs dat er een topambtenaar van 
de gemeente Nuenen op staande voet 
is ontslagen die verdacht wordt van 
fraude met taxatierapporten. Hij zat al 
thuis na de rode kaart die hij kreeg van 
het gemeentebestuur. Van topambte-
naar naar tobambtenaar…..

Klare Taal
In de aanbiedingsbrief bij het rapport 
doet het onderzoeksbureau KAFI en-
kele aanbevelingen. Zoals: neem be-
sluiten op basis van originele geteken-
de stukken; neem bij sollicitaties geen 
genoegen met kopieën of originelen 
van diploma’s en/of certificaten, maar 
doe navraag bij het opleidingsinsti-
tuut. En een advies in die brief: doe 
aangifte bij de Officier van Justitie van 
een vermoedelijk gepleegd strafbaar 
feit. Er zou sprake kunnen zijn van het 
meerdere malen plegen van valsheid 
in geschrift, artikel 225 Wetboek van 
Strafrecht (art. 225, lid 1: “Hij die een 
geschrift dat bestemd is om tot bewijs 
van enig feit te dienen, valselijk op-
maakt of vervalst, met het oogmerk 
om het als echt en onvervalst te ge-
bruiken of door anderen te doen ge-
bruiken, wordt als schuldig aan vals-
heid in geschrift gestraft, met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes 
jaren of geldboete van de vijfde cate-

Het GEHEIME KAFI-rapport ‘Uit Balans’ blijft in het nieuws. Het betreft 
GEHEIM onderzoek naar enkele dossiers die behoren tot de Ruimtebalans-
projecten in opdracht van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
En over de inhoud van dat rapport mogen de 19 Nuenense raadsleden niks 
zeggen en ook burgemeester Maarten H. niet en de wethouders ook al niet. 
GEHEIM staat er op het rapport.

gorie.” Dat is geen GEHEIMschrift, 
maar klare taal. KAFI zegt ook nog dat 
gebleken is dat de papieren werkelijk-
heid een andere is dan de praktijk. Pa-
pier is geduldig, en alles wat je zegt 
kan tegen je worden gebruikt. Het GE-
HEIME rapport (in 25-voud geleverd) 
gaat vergezeld van diverse bijlagen in 
3-voud, die STRIKT VERTROUWE-
LIJK zijn.

Collectieve Fout
Bij het KAFI-onderzoek zijn zeker ook 
de rapportages van de Rekenkamer-
commissie de Groene Rand tegen het 
licht gehouden. Daaruit blijkt dat op 
het Nuenense gemeentehuis jarenlang 
zowel ambtelijk als bestuurlijk ge-
werkt is met een onjuiste versie van de 
nota grondbeleid. Niet schrikken: er is 
gewerkt met een grensbedrag van 
2.500.000 euro, zegge 2,5 miljoen euro 
als een soort blanco cheque voor 
grondaankopen, terwijl het door de 
gemeenteraad vastgestelde grensbe-
drag toch echt een nulletje minder 
heeft: 250.000 euro (zegge een kwart 
miljoen euro). Dat is een collectieve 
fout in de ogen van de Rekenkamer-
commissie. Niemand is die fout opge-
vallen. De gemeenteraad niet, het col-
lege van burgemeester en wethouders 
niet	en	ook	de	ambtenaren	niet.	Col-
lectief foutje, bedankt! 
De bestuurlijke verantwoordelijkheid 
berust bij het gemeentebestuur en wie 
die bestuurders zijn is bekend. Kijk 

maar eens na wie er tussen 2009 en 
2011 deel uitmaakten van genoemde 
raad en het college van B&W. Wellicht 
dat al die betrokkenen boter op hun 
hoofd hebben, of zou die ‘dure’ boter 
al gesmolten zijn? 
De Rekenkamercommissie publiceert 
alles op een openbare site: www.de-
groenerand.nl en kijk dan boven in de 
groene balk bij Documenten en zoek 
dan bij Gemeente Nuenen.

Buitenwacht: Burger en Pers
In het rapport (van oktober 2011) zegt 
de Rekenkamercommissie dat het in 
formeel opzicht uiteraard beter is om 
als gemeente een goedkeurende ac-
countantsverklaring te krijgen, al was 
het maar voor de Buitenwacht (lees 
Burger en Pers). 
De hamvraag zou moeten zijn: wie 
wordt waar van beschuldigd en wan-
neer is er iets fout gegaan, wat zijn de 
consequenties en wie is verantwoor-
delijk? De gevolgen zijn voor de inwo-
ners van Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten al duidelijk zichtbaar. Kijk eens 
naar de stagnatie in woningbouwpro-
jecten en naar de leegstand van win-
kels aan de Berg (zie foto). Tussen 
twee haakjes: een geruststelling voor 
alle inwoners: bij onze gemeenteraad 
staat openheid voorop en de raad be-
stuurt onze gemeente maatschappe-
lijk verantwoord!
Ik koop Wonen in Weelde (Luistruik), 
dan krijg jij Dorpsstraat Berg er gratis 
bij. Je komt langs AF, ontvangt geen 
250.000 euro en Ga nu brommen in de 
Gevangenis. Jaja, de Nuenense versie 
van het populaire gezelschapsspel 
Monopoly is in de maak……. 
En wat de Ruit betreft: Vincent van 
Gogh zou tegenstander van de Ruit zijn.
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De Crijnsschool neemt afscheid 
van directeur Monique van Ekert 
Na 5 jaar directeur te zijn geweest op de Crijnsschool, nam juffrouw Moni-
que van Ekert op 11 juli, de laatste dag van dit schooljaar, afscheid. Na de 
grote vakantie begint ze namelijk op de Silvester Bernadetteschool in Hel-
mond en wordt daar niet alleen directeur, maar ook bestuurder, een nieuwe 
uitdaging waar ze veel zin in heeft.

Omdat haar grootste hobby lezen is en 
het daarnaast ook een speerpunt van 
De Crijns is, werd juf Monique verrast 
met een minimusical over Lezen is 
leuk, geschreven door een leerkracht 
en uitgevoerd door alle kinderen van 
de school. Al haar positieve eigen-
schappen en alles wat ze voor de school 
gedaan en bereikt had, werd in een 
slotact van de leerkrachten nogmaals 
benadrukt. Als cadeau kreeg ze een 
heuse eigengemaakte glossy: Monique, 
waaraan met veel enthousiasme en 
creativiteit door (oud) leerkrachten, 
leerlingen, ouderraads- en MR leden 

gewerkt was. De kinderen schonken 
haar een prachtige afbeelding met een 
toepasselijke spreuk, afgedrukt op 
hout, om in haar kantoor in Helmond 
te hangen. Juffrouw Monique genoot 
zichtbaar en geëmotioneerd van alle 
sterren die dansten en haar toezongen. 
Tenslotte deelde ze aan alle kinderen 
een loom-armbandje, ijverig gemaakt 
door haar dochter Anne en een me-
daille uit. Daarna konden ouders, colle-
ga’s van andere scholen en verdere ge-
nodigden afscheid van haar nemen. Juf 
Monique veel geluk op je nieuwe school 
en kom nog eens langs op De Crijns.

“Luuk en Saar naar de kermis”
Deel 13.1 

Hallo Lindekids, zijn jullie ook nog zo dol van al dat gedraai en dat geluid 
van de kermis? Maar wat was dat leuk zeg! In Niemandsland hebben we 
helemaal geen kermis, oooooh als oma dit eens zou zien! En wat waren 
er veel leuke dingen te doen zeg en wat waren die dingen met krenten 
erin lekker en die poedersuiker erop, mmmmmmm! Weet jij nog hoe die 
dingen heten? Olieknollen of zoiets, mmmm, heerlijk. Het begon afgelo-

pen week al vroeg toen grote 
vrachtauto’s Nuenen binnen re-
den. Vanuit onze slaapkamer za-
gen we dat er van alles rond het 
park werd opgebouwd. We wis-
ten niet wat we zagen zoveel 
knuffels en zoveel prijzen die je 
kon winnen. Michael vertelde 
dat we niet zomaar overal in 

konden of mochten. Daar 
moesten we wel voor beta-
len. Maar hij had een goede 
afspraak met ons gemaakt. 
Als we hem zouden helpen 
met kleine klusjes konden 
we centjes verdienen voor 
de kermis. Zo deed de papa 
van Michael dat vroeger 
ook. Dus eerst waren we 
moe van al die klusjes en toen waren we weer moe van al die leuke 
dingen doen. Zeg ben jij ook naar de kermis geweest? Ja? Waar ben je 
dan in geweest? Kijk maar eens mee op onze site van alle foto’s die er zijn 
gemaakt. Misschien sta jij er ook wel op? Dan gaan wij alvast een mail 
naar oma Nel sturen want die verlangt elke week nog naar ons.

Dus snel kijken maar: 
“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 13.2

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

Deze week:
met Luuk & Saar

met Luuk & Saar

Hoi Iris, 

We kunnen niet echt 
slapen, maar moeten 
wel goed rusten dus 
gaan wel naar bed.

Iris van Abel
Van de Putschool Geldrop, groep 4

Hoi Luuk en Saar, kunnen jullie slapen?

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.

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

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

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

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

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl
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Heuvelrijk springt de vakantie in
Vrijdag hebben de leerlingen van Bredeschool Heuvelrijk op spectaculaire 
wijze afscheid genomen voor de zomer. Met een grote sprong lieten ze 
school en leerkrachten achter zich om zó de vakantie in te tuimelen.

Het vakantie in springen of glijden is 
al jaren traditie op Heuvelrijk. Soms 
wordt er een glijbaan gebouwd, dit 
jaar werd er gesprongen. Na een laat-
ste zoen, hand of highfive van de juf of 
meester sprongen de kinderen een 
voor een de zomer tegemoet. Ouders 
en grootouders stonden klaar op het 
schoolplein om ze op te vangen.

Voorafgaand aan de sprong was er een 
swingende afscheidsviering in de 
gymzaal. Er werd volop gedanst en ge-
zongen, vooral ook voor juf Ursela van 
groep 3, die na de vakantie op een an-
dere school gaat werken. Ook werden 
de ouders bedankt die zich afgelopen 
jaar op verschillende manieren voor 
de school hadden ingezet. Tot over zes 
weken!

Toegepaste gerontologen 
afgestudeerd
Op donderdag 10 juli heeft de eerste reguliere diplomering van Fontys Hoge-
school Toegepaste Gerontologie in Eindhoven plaats gevonden. Vier studenten 
mogen zich nu ‘de eerste deeltijd reguliere afstudeerders Toegepaste Geronto-
logie Eindhoven’ noemen. Tijdens deze uitreiking  hebben zij hun diploma ont-
vangen en zijn ze persoonlijk toegesproken en in het zonnetje gezet. 

Afgestudeerd en nu?
Het aantal senioren groeit terwijl in 
verhouding het aantal jongeren af-
neemt. Dat heeft diverse gevolgen 
voor de samenleving. Voor het werk: 
men zal langer doorwerken. Voor de 
afzetmarkt van producten: ouderen 
zijn kritische consumenten. Voor de 
woningmarkt: senioren bepalen zelf 
hoe en waar zij willen wonen. En ook 

voor de zorg: kwaliteit van leven staat 
voorop maar heeft financiële gevol-
gen.

Door de grote groep senioren en een 
terugtrekkende overheid, zal er grote 
vraag komen naar professionals met 
veel kennis over veroudering en de ge-
volgen daarvan. De pas afgestudeerde 
toegepaste gerontologen zijn geen 
hulpverlener. Wat zijn ze dan wel? Ze 
hebben veel kennis over veroudering 
en de gevolgen hiervan. Ze zijn gespe-
cialiseerd, breed georiënteerd en kun-
nen de ontwikkelingen op het gebied 
van ouderen vertalen in praktisch be-
leid.
Steeds meer organisaties en bedrijven 
krijgen te maken met vraagstukken 
over veroudering, op het gebied van 
wonen, werken, vrije tijd, mobiliteit, 
zorg en technologie. Het zijn vraag-
stukken waar nog geen antwoorden 
voor bestaan. Naar die antwoorden 
gaan zij op zoek en zij geven er ook 
een praktische invulling aan. Dat kan 
zijn in een uitgebreid advies of het op-
zetten en leiden van een project, door 
het maken van nieuw beleid of door 
het doorvoeren van veranderingen.
De pas afgestudeerde toegepaste ge-
rontologen zijn van vele markten thuis 
en zijn steeds gericht op wat de toe-
komst brengt. Kortom; werk genoeg 
voor deze pas afgestudeerde toegepas-
te gerontologen.

Van links naar rechts Hanny Vos, 
Maartje Sanders, Ellen Stevens en 
Peter Coolen (Nuenen)

Aanzoek op het 
honk- en softbalveld
Vrijdagavond 10 juli was het grote 
moment voor Marcel Spoor. Midden 
op het Honk- en softbalveld vroeg hij 
zijn Laura Snoeren, operations mana-
ger bij Het Klooster ten huwelijk. On-
der toeziend oog van haar teamleden 
zei Laura volmondig ja.

Shanghai Youth Science Innovation 
Mission bezoekt het Strabrecht College
Het Strabrecht College heeft al een jarenlange ervaring met uitwisselings-
projecten met andere Europese landen. Middelbare schoolleerlingen uit 
landen als Portugal, Zweden, Finland en Estland bezoeken ieder jaar weer 
het Strabrecht College en samen met de Nederlandse leerlingen wordt tij-
dens deze meerdaagse uitwisseling hard gewerkt aan een thema.

Nieuw en uniek is het bezoek van een 
groep zeer jonge leerlingen van ver-
schillende scholen uit Shanghai. Op 
woensdag 9 juli, vlak voor de aanvang 
van zomervakantie, heeft een grote 
groep vwo-4 leerlingen  ‘de strijd aan 
gebonden’ met ruim twintig Chinese 
leerlingen. 
Zowel de Chinese als onze eigen leer-
lingen kregen als opdracht om een 
LED verlichting te verwerken in een 
eigen of bestaande creatie. Onze leer-
lingen en de Chinese leerlingen kre-

gen een bouwpakketje om een LED-
lampje te maken. Met dit LED lampje 
moest een creatieve toepassing be-
dacht worden. Hun creaties werden 
beoordeeld door een deskundige jury. 
Over een klein jaar zullen de leerlin-
gen van het Strabrecht College een te-
genbezoek brengen. Dit gebeurt in het 
kader van een studiereis door China 
die in april 2015 plaats zal vinden. 
Daarbij wordt niet alleen Shanghai 
aangedaan maar ook steden als Beij-
ing, Xi’an en Nanjing worden bezocht. 
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Ton woont al sinds 1970 in Nuenen en 
is via de Kuifmeeshof, Refelingse Er-
ven en Akeleihof in Gerwen beland. 
Nuenen is een levensplek voor hem, 
waar hij zich helemaal thuis voelt. 
Naast zijn voordeur staat een grote te-
kening van Vincent op het raam, van 
een boer aan het werk. Het raam komt 
uit de tentoonstelling van 1984 in het 
gemeentehuis over de Brabantse Van 
Gogh ervaring. De tekening stond in 
een brief aan broer Theo. 

Sport & cultuur
Beroepsmatig heeft Ton altijd veel met 
de sport en het verenigingsleven in het 
dorp te maken gehad, als ambtenaar 
sportzaken bij de gemeente. Daar 
kwam hij in 1969 werken. Later kreeg 
hij ook ‘cultuur’ en ‘monumenten’ on-
der zijn hoede. Bij de gemeente werk-
ten destijds nog maar 25 mensen. 
Sportpark De Lissevoort was in op-
richting. De voetbalclub speelde achter 
Zaal Apollo van Jan van Maasakkers 
(nu Comigo). Daar lagen ook nog wat 
tennisbaantjes. De Hockey Club Nue-
nen verhuisde van Tongelre naar sport-
park De Lissevoort, samen met de ten-
nisclub, softbalclub en honkbalclub. 
“De hobby in Van Gogh kon ik via 
mijn werk mooi verder uitbouwen”.
Ton was toen al zeer geïnteresseerd in 
kunst. Hij verzamelde van alles en 
kwam zo als vanzelf bij Van Gogh te-
recht. “De hobby in Van Gogh kon ik 
via mijn werk mooi verder uitbouwen” 
vertelt hij lachend. In 1973 werd het 
Van Gogh museum in Amsterdam ge-
opend. Mensen kwamen hier in het 
dorp kijken naar de plekjes, die Vin-
cent had geschilderd. Ze kwamen bij 
het gemeentehuis aan en werden niet 
geholpen, want er was niets. 

Nuenenaren nader 
belicht... Ton de Brouwer,   

Van Gogh-kenner

Ton de Brouwer, Van Gogh-kenner

Oprichting documentatiecentrum
Burgemeester Smits van Oyen zei: 
“Ton, doe daar eens iets mee”. “We zijn 
een ruimte gaan zoeken” vervolgt Ton. 
“Eerst kwamen we uit bij het protes-
tants kerkje, maar dat moest beschik-
baar blijven voor begrafenissen e.d.. 
Dan zouden de reproducties iedere 
keer moeten worden weggehaald. 
Daarna kwamen we op het idee om 
het oude koetshuis voor het gemeen-
tehuis te gebruiken. Dat was de 
‘schuur’ van de gemeente”. Er is een 
plan gemaakt en 55.000 gulden be-
schikbaar gesteld. Na de restauratie 
van het koetshuis heeft Ton het Van 
Gogh Documentatiecentrum samen 
met zijn eerste vrouw Mieke ingericht. 
Op 10 april 1976 werd het geopend. 
“Echte Van Gogh’s hadden we niet. We 
hebben met foto’s en reproducties een 
beeld gegeven van de tijd waarin Van 
Gogh in Nuenen was. En we hebben 
een plattegrond gemaakt, zodat men-
sen de objecten konden vinden, die 
Vincent getekend en geschilderd 
heeft” vertelt Ton. “Het was heel ama-
teuristisch. Geen museum, maar echt 
een documentatiecentrum”. 
Soms kwam er dagen niemand. Dan 
ging ik weer achter mijn bureau zitten”.
In het begin hing er een briefje op de 
deur van het koetshuis. Als mensen 
het wilden bezoeken, belden ze Ton bij 
het gemeentehuis. “Dan liet ik mijn 
werk liggen en ging ik ernaar toe”. Het 
waren bijvoorbeeld kinderen, die een 
opstel moesten maken voor school, of 
buitenlanders die in het Van Gogh 
Museum in Amsterdam waren ge-
weest. Soms was er de hele dag bezoek. 
Soms kwam er dagen niemand. Dan 
deed ik de deur op slot en ging ik weer 
achter mijn bureau zitten” lacht Ton.

Ontstaan van Vincentre
Toen hij vervroegd met pensioen ging, 
is de deur een half jaar op slot geweest. 
Het idee ontstond om een stichting op 
te richten en het documentatiecen-
trum met hulp van vrijwilligers open 
te houden. Maar het pand voldeed 
niet aan de eisen van de tijd. De wen-
teltrap was een probleem en er was 
geen keuken en toilet. Het Chinese 
restaurant vertrok uit het pand aan de 
Berg 29. En dat werd de perfecte plek 
voor het huidige museum, Vincentre. 
Eén van de eerste vrijwilligers die zich 
aanmeldden was Martien de Groot, de 
kleinzoon van Sien de Groot.

Ton is nu nog de hele dag met Van 
Gogh bezig. Hij verzamelt van alles en 
zoekt uit hoe iets is gelopen in de ge-
schiedenis. Hij heeft geholpen met de 
tentoonstelling voor de familie Van 
Gogh en heeft de Engelse schilder 
Martin Huxter inspirerend materiaal 
gegeven voor zijn nieuwe interpretatie 
van De Aardappeleters. 

Actief verenigingsleven
Daarnaast is hij actief als lid van het 
Sint Annagilde Nuenen-Dorp en se-
cretaris van de overkoepelende orga-
nisatie van de Brabantse gilden. Een 
bezige bij, die altijd heel actief is ge-
weest, o.a. als bestuurslid van de Eind-
hovense Molenstichting, voorzitter en 
secretaris van Brassband De Vooruit-
gang en bestuurslid van de Ton Smits 
Stichting. Ook was hij betrokken bij de 
organisatie van het Nederlandse car-
toonfestival en de Airborne Taptoe. 
“Dat vragen we aan Ton, die doet dat 
wel” werd er vaak gezegd. Nu houdt 
hij zich alleen nog bezig met Van 
Gogh en het gilde. “Daar heb ik ge-
noeg aan” lacht hij en voegt er aan toe 
dat hij dit actieve verenigingsleven 
ook bij zijn zoon en kleinzoon terug 
ziet. Dat doet hem plezier. 

Door Nannie van den Eijnden

Ton is samen met de Tinie de Groot en haar kinderen, nazaten van De Aardap-
peleters, geportretteerd door de Engelse schilder Martin Huxter in een nieu-
we versie van het schilderij. Als een eerbetoon aan zijn kennis van Van Gogh. 

Verf betekent niet alleen kleur, verf betekent vooral ook 
bescherming. Wij leveren uitsluitend eersteklas verf, gemengd 
met de door de producent voorgeschreven kleurpasta’s voor een 
jarenlange bescherming.

Bij aankoop van
3 blikken verf

Mierloseweg 86, 5707 AP, Helmond, (0492) 53 50 66 www.driessenhelmond.nl

39,50€
€ 52,50

35,10€
€ 47,00

38,55€
€ 51,30

36,30€
€ 48,50

30,40€
€ 41,10

32,50€
€ 43,75

49,45€
€ 64,95

47,60€
€ 62,65

52,00€
€ 68,15

*) Prijs per liter exclusief € 2,50 mengkosten.
Actieperiode t/m 31 augustus 2014.

Nieuw in bedrijf:
Van Nature start in Nuenen
1 tuin. 6000 m² grond. 15000 planten. In Nuenen laten ze 
zien wat ze met planten kunnen doen. Op een manier die 
onderhoudsvriendelijk is, zonder eentonig te zijn. Veel 
kleur, maar wel gestructureerd. Veel siergrassen, om de 
rust te behouden. Diverse beplantingsplannen laten vele 
mogelijkheden zien. Een tuin groeit het hele jaar door, is 
iedere dag anders. Ze zien de tuin 12 maanden per jaar 
mooi zijn, van februari tot februari. 

Ze maken tuinen
Van Nature is ontstaan uit De Zilverlinde (uit Heeze) en kwe-
kerij Van Nature. Van tuinontwerp tot gehele aanleg, met de 
nadruk op de planten die in de tuin worden gebruikt. Vaak is 
dit het minst belangrijke onderdeel in het hele aanlegproces, 
ze vinden dit het belangrijkste punt. In de tuin kunnen ze de 
sfeer laten proeven die ze graag bij hun klanten terugzien. 
Vind de klant dit een fijne ervaring, en staan hun ideeën aan, 
dan gaan ze verder met het ontwerpproces.

Ze kweken zelf
Alle planten die ze gebruiken kweken ze zelf. Elk jaar worden er 
ook nieuwe planten aan het assortiment toegevoegd. Het is be-
langrijk om te weten hoe een plant in elkaar zit, dit zegt vaak al 
voldoende over de standplaats en grondkeuze. Wat is de bijdra-
ge van een plant gedurende het hele seizoen en welke planten 
concurreren goed met elkaar om in balans te blijven. Al deze 
informatie hebben ze nodig om tot mooie tuinen te komen. 

Van Nature bestaat uit Caroline van Heeswijk, Frank van der 
Linden en Frank Heijligers. Ieder heeft zijn eigen bezigheden 
binnen het bedrijf en expertises. Daardoor kunnen ze mooie 
en sfeervolle tuinen en beplantingen leveren. Bent u geïnte-
resseerd, bel Frank 06-46387880. www.wijzijnvannature.nl

Laatste kans: 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	ge-
zellige middag daar gehad? 

•	 Iets	 moois	 of	 praktisch	 gekocht	
waar u nog steeds plezier van heeft? 

•	 Foto's	van	bloemen,	tuinen	of	men-
sen daar gemaakt? 

•	 Vrienden	leren	kennen?	
•	 Leuke	 ontmoetingen	 waar	 u	 met	

plezier aan terugdenkt? 
•	 Iets	geleerd	wat	nu	nog	steeds	toe-

gepast wordt? 
•	 Gedenkwaardig	 bezoek	 om	 andere	

reden? 
•	 Misschien	 een	 romantische	 ont-

moeting? 
•	 Dat	plantje	wat	u	zo	klein	kocht	en	

nu een pronkstuk in de tuin is? 
•	 Uw	jaarlijks	uitstapje	waar	u	zo	naar	

uitkijkt?

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. 

Winnaars tickets Bloem & Tuin 
Deze week heeft een aantal mensen al 
bericht gekregen dat ze de tickets, op 
vertoon van hun legitimatie, op kun-
nen halen bij Slijterij en Wijnhandel 
André van Lieshout, Parkstraat 25A, 
Nuenen, Een greep van de inzendin-
gen treft u hier aan.
Wilt u ook tickets van Bloem & Tuin 
winnen, stuur dan uw verhaal of foto 
naar wedstrijd@bloem-en-tuin.nl.

Heel lang gezocht waar wij deze struik 
konden kopen. 3 Jaar geleden na lang zoe-
ken gekocht op de beurs Bloem & Tuin. 
Dit jaar heeft de struik voor het eerst 
bloemen gekregen. Is het geen plaatje?

Met vriendelijke groet,
Julia van Ree, Nuenen

Het is fijn om er een dagje uit te zijn,
Bloem en Tuin is een gezellig Nuenens 
festijn.
Ik hoop dat ik er dit jaar ook weer bij 
kan zijn.

Ineke Slegers, Nuenen

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	ma-

gazin 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 telefoonnum-
mer. In de Rond de Linde van volgende 
week worden de winnaars van deze 
week bekend gemaakt. De winnaars 
kunnen dan op vertoon van legitima-
tie de kaarten ophalen bij Slijterij en 
Wijnhandel 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

“Een bloem en een lach
zijn twee mooie dingen.
Geniet van de BLOEM
en lach iedere dag”!

Ieder jaar op de beurs Bloem en Tuin 
zijn wij op zoek naar “nieuwe” hosta’s. 
Ieder jaar lukt het weer een nieuw 
exemplaar te vinden (zie foto).

Groet,Richard van Ree, Nuenen

Leerlingen Summa collega en Vrienden van 
Akkers verzorgen Verwenmiddag in Akkers
Niets is er zo fijn om je te laten verwennen, en even de aandacht krijgen die je 
verdiend. Lekker ontspannen, wellicht de beentjes omhoog of de ogen sluiten.

Bewoners van Akkers kunnen zich sinds 
kort één keer per maand laten vertroete-
len door leerlingen van het Summa col-
lege. Dan vindt namelijk de verwenmid-
dag plaats in Akkers, een beautymiddag 
met de mogelijkheid tot nagelverzor-
ging, handmassage, harenstyling, een 
maskertje op het gezicht én een gezellig 
praatje. Mooi de lippen stiften een 
kleurtje op de nagels of gewoon een ge-

zellig praatje maken, ‘wat een luxe’, en 
“daar had ik vroeger geen tijd voor hoor” 
zijn veel gehoorde kreten.
De verwenmiddag vindt plaats in sa-
menwerking met leerlingen van het 
summa college, de leerlingen moeten 
het leren, en de bewoners genieten 
met volle teugen! Ook de leerlingen 
geven aan veel op te steken van een 
middagje samen doorbrengen met de 

bewoners. Bewoners genieten van de 
aandacht en de gegeven behandeling, 
na afloop gaan zowel de leerlingen als 
bewoners met een grote lach op  het 
gezicht huiswaarts.
De maandelijkse verwenmiddag wordt 
mede mogelijk gemaakt door de Vrien-
den van de Akkers. En daarvoor willen 
wij de vrienden van harte bedanken 
voor deze zeer geslaagde samenwerking!

Marijke van den Elzen
Team Dagbesteding en welzijn Akkers
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Zomeravond-
concert in het   
Van Gogh Kerkje
 
Op zondag 3 augustus is er in het Van 
Gogh Kerkje een zomeravondconcert. 
Op deze avond zal Paul Weijmans im-
proviseren op de piano. Het karakter 
van de muziek is verstillend, ofwel ge-
woon lekker wegdromen en luisteren. 
Het concertje is in het Van Gogh Kerk-
je aan de Papenvoort in Nuenen en be-
gint om 19.30 uur. Toegang gratis, na 
afloop collecte voor de Wilde Ganzen.

Woonbedrijf koopt     
24 huurwoningen in Nuenen West
Onlangs hebben Bouwfonds Ontwikkeling en Stichting Woonbedrijf SWS.
Hhvl (Woonbedrijf) de koopovereenkomst gesloten voor 24 huurwoningen 
in Nuenen-West. Woonbedrijf, woningcorporatie in Eindhoven en regio, 
gaat deze woningen verhuren. In Nuenen West zijn ook al 21 vrije sector 
koopwoningen verkocht. De bouw start naar verwachting eind 2014. 

Kermis 2014!

Frans van den Boomen, directeur Nue-
nen West: “Dit is heel goed nieuws 
voor Nuenen West. De ontwikkeling 
van de nieuwe wijk vergde veel voorbe-
reiding. Maar het resultaat is er dan 
ook naar: in slechts vier maanden tijd 
hebben we voldoende woningen ver-
kocht en kunnen we starten met de 
bouw.” Nuenen West wordt de nieuwe 
uitbreidingswijk tussen Eindhoven en 
Nuenen, grenzend aan het groene 
Dommeldal. De eerste woonbuurt, 
Opwettens Land ligt in de hoek Euro-
palaan, Vorsterdijk en Dubbestraat. 
Kenmerkend is de dorpse opzet met 
gebogen klinkerstraatjes, een groene 
brink en veel verschillende woningen. 
De architectuur is traditioneel en lan-
delijk, met schuine daken, gevels van 
metselwerk, ramen met roedeverde-
ling, houten luiken en metselwerkde-
tails. Diversiteit is er volop in de wo-
ningontwerpen, maar ook in typologie 
en prijs: het aanbod loopt uiteen van 

rijwoningen vanaf € 212.000,- tot vrij-
staande woningen van € 489.500,- en 
vrije kavels om zelf te bouwen.

De 24 huurwoningen van Woonbedrijf 
liggen aan de nieuw aan te leggen vent-
weg langs de Europalaan en hebben 
een tuin op het zuidwesten. Het zijn 
complete hoek en rijwoningen met 
twee woonlagen en een schuine kap, 
geheel passend in de stijl van de nieu-
we woonwijk. De woningen hebben 
een woonkamer, keuken, 2 of 3 slaap-
kamers en een achtertuin met berging. 
De huurprijs bedraagt ongeveer € 699,- 
(onder de huurtoeslaggrens prijspeil 1 
juli 2014). De woningen worden aange-
boden via de website van Woonbedrijf: 
www.woonbedrijf.com 

Geïnteresseerden kunnen reageren als 
ze zijn ingeschreven als woningzoe-
kende bij Woonbedrijf. Inschrijven is 
gratis en kan heel eenvoudig via de 

website. Daar staat nog meer informa-
tie over de woningen en welke regels 
van toepassing zijn.

Als grootste corporatie in de regio, 
neemt Woonbedrijf graag zijn verant-
woordelijkheid om een bijdrage te le-
veren aan de volkshuisvestelijke opga-
ve in de regio. Ingrid de Boer, algemeen 
directeur Woonbedrijf: Ondanks de 
verhuurderheffing wil Woonbedrijf 
nieuwbouw blijven realiseren. We 
gaan door met waar we goed in zijn: 
het zorgen voor goede woningen in 
prettige buurten. Ook in de regio van 
Eindhoven.” Woonbedrijf werkt aan 
wonen, het wonen van onze klant. 
Onze grootste maatschappelijke pres-
tatie ligt in het beschikbaar hebben en 
houden van een grote voorraad betaal-
bare huurwoningen. Wij vinden dat 
iedereen goed moet kunnen wonen, in 
een woning met kwaliteit, in een leef-
bare buurt. En dat daarbij niemand 
mag worden uitgesloten. 
nuenenwest.nl Foto’s van H. Ariëns.

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

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

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

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

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

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

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

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

ICT-er met de VUT 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.

TE HUUR (FULL- OF 
PARTTIME) IN NUE-
NEN ZUID praktijk- of 
kantoorruimte 2,75 x 6,00 
mtr. M.G.V. keuken, toilet, 
internet, wachtruimte. Vloer 
speciaal geschikt voor fysio 
e.d. Tel. 040-2836365.

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

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

GEVRAAGD; KLUSJES-
MAN Handige 65 plusser 
die lichte werkzaamheden 
kan verrichten voor mijn be-
drijf Happykidsart. Kasten in 
elkaar zetten, sloten vervan-
gen en ritten kan maken om 
kasten op te halen. Bel Pas-
calle Ris 06-47692927.

20 JULI VLOOIEN-
MARKT Sporthal Strijp, 
Rijstenweg  7, Eindho-
ven. 9-16 uur. € 1 p.p.  06-
20299824.

GEZOCHT: Oppas moe-
der voor ongeveer 5 tot 10 
u/pw. Ben je flexibel, ouder 
dan 50 jaar en lijkt het je 
leuk om iets bij te verdie-
nen als oppas moeder met 
lichte huishoudelijke hulp? 
Dan zijn we op zoek naar 
jou. Voor meer informatie of 
interesse bel 06-15614737.

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

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

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

• Exclusief assortiment stoelen

• Gordijnen en PVC vloeren

EIGEN INDIA IMPORTCOMPLETE ZITHOEKEN EXCLUSIEVE KASTEN

Giorno Loungebank
2 ½ hoekeiland

normaal € 2395,- nu €1365,-

WIJ ZIJN GESLOTEN VAN 21 JULI T/M 4 AUGUSTUS. WIJ WENSEN U EEN PRETTIGE VAKANTIE!WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 17 juli t/m zaterdag 26 juli. (Niet in combinatie met andere aanbiedingen, OP=OP) Openingstijden | Ma. 11.00 - 18.00 | Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00 | Vr. 9.00 - 21.00 | Za. 9.00 - 17.00

Lancôme Zomerweken!
20% korting op het gehele assortiment 
Bij besteding van € 65,- aan Lancôme producten, 
ontvangt u een strandtas of luxe miniaturenset kado

20%
KORTING
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BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Exploitatietekort LACO zet 
Zwem- & Polovereniging 
Nuenen onder druk
Op 7 juli heeft Zwem- & Polovereniging een brief ontvangen van LACO 
Nederland B.V. waarin zij haar plannen ten aanzien van het gebruik van het 
zwembad in Nuenen deelt. Vanwege een exploitatietekort ziet LACO zich 
genoodzaakt om de huurprijs te verhogen naar een commerciële huurprijs. 
Deze commerciële huurprijs is een veelvoud van de huidige huurprijs die 
LACO bij de vereniging in rekening brengt.

LACO is eerder dit jaar in gesprek ge-
gaan met wethouder Pernot om een 
jaarlijkse financiële bijdrage te ver-
krijgen op basis van het in stand hou-
den van een maatschappelijke tarief-
stelling, gebruik en openingstijden. 
De gemeente heeft aangegeven dat er 
geen financiële bijdrage gegeven 
wordt aan een commercieel bedrijf en 
dat op basis van de kaders subsidie- 
en accommodatiebeleid van de ge-
meente Nuenen LACO geen partij is 
om bijdragen aan te verstrekken voor 
maatschappelijk gebruik. Het verschil 
tussen de huidige en de commerciële 
huurprijs is door de zwemvereniging 
niet te overbruggen zonder een sub-
stantiële financiële bijdrage van bui-

tenaf. Dit betekent dat de vereniging 
geen huurcontract voor het nieuwe 
seizoen heeft kunnen afsluiten. Daar-
mee is de start van het nieuwe zwem-
seizoen op 25 augustus niet zo van-
zelfsprekend als andere jaren. Net als 
deze week wordt er in de komende 
weken intensief overleg gevoerd door 
het bestuur van de zwemvereniging 
met zowel de gemeente als LACO. 
Hierbij wordt alles in het werk ge-
steld om op een verantwoorde ma-
nier het zwemseizoen te kunnen 
starten en een oplossing te vinden 
voor de langere termijn. Het bestuur 
van Zwem- & Polovereniging Nue-
nen hoopt op korte termijn te komen 
tot een oplossing.

Extra zwemmen 
voor de kids bij 
Laco Nuenen
Als het mooi weer is, dan is het in ons 
landje goed toeven. Ga maar eens een 
dagje naar het Laco Strandbad Nuenen 
en je voelt je als een god in Frankrijk. 
Dat is lekker dichtbij en zand en water 
doen het altijd goed. Maar, o wee, als het 
minder weer is. Dan zoekt men vaak 
naar alternatieven. Daarom heeft Laco 
Nuenen het Nuenense binnenbad extra 
opengesteld voor de jeugd. Elke dinsdag 
en donderdag middag is er dan extra re-
creatief zwemmen van 13.30 tot 15.30 
uur. Lekker spelen met veel speelgoed in 
het water, zoals drijfmatten, een grote 
opblaas slang en allerlei andere attribu-
ten. Ook houders van een buitenbad 
abonnement kunnen in het binnenbad 
van Laco sportcentrum Nuenen terecht. 
www.laco.eu

Rally Team Brabant met beide 
Rookie auto’s aan de finish van 
de GTC Rally
Afgelopen weekend toog Rally Team Brabant naar het westen van Brabant 
om deel te nemen aan de GTC Rally. De rally die de beroemde ‘Nacht van 
Achtmaal’ in zich herbergt werd maar liefst met twee Rookie auto’s bestre-
den. Naast de Mitsubishi Lancer Evo X van Antoine en Johan was er ook de 
taak voor het team om te zorgen dat de Nissan 350Z van Stijn van Bree en 
Marco Schillemans in de wedstrijd bleef.

Vrijdagavond kregen de deelnemers 
meteen acht klassementsproeven 
voor de kiezen, met als extra uitdaging 

het rijden tot diep in de nacht. Na een 
korte nachtrust moesten er zaterdag 
wederom acht klassementsproeven 

(WiMofotografie)

Zomerwandeling 
IVN Nuenen
IVN-Nuenen organiseert een natuur-
wandeling genaamd Roosdoncken van 
vijf kilometer over Gerwense en Nue-
nense dreven. Onderweg wordt aan-
dacht besteed aan natuur en cultuur-
historie, zoals het IJsbaantje, de 
Gerwense Loop, bolle akkers, een 
drenkkuil uit de middeleeuwen, de 
ontwikkelingen in de Roosdonken en 
al wat er groeit en leeft langs de wegen 
en paden. De wandeling start zondag-
morgen 20 juli 9.00 uur onder leiding 
van natuurgidsen op de parkeerplaats 
van Begraafplaats De Roosdoncken 
naast Broekdijk nr. 7 te Nuenen. Voor 
meer informatie tel. 040-2833954.

Uitslag paardensportspektakel
Op zondag 6 juli werd op het Landgoed van de Familie Henkelman te Ger-
wen een groots paardensportspektakel gehouden. De wedstrijd was georga-
niseerd door Menvereninging De Coovelse Menners te Nuenen

Op het terrein waren 6 spectaculaire 
hindernissen geplaatst, waar van een 
met een waterbak en brug. 
Ook waren er een dressuurring en een 
vaardigheid uitgezet op het prachtige 
terrein. Op sommige momenten op de 
dag begon het een beetje te regen 
maar het was een geslaagd evenement 
geworden. 

Een groot dankwoord gaat uit naar Fa-
milie Henkelman voor het terrein en 
alle vrijwilligers en sponsoren die dit 
evenement mogelijk hebben gemaakt 
en natuurlijk de deelnemers voor hun 
deelname en gezelligheid!

Uitslag:
Dressuur Paarden:
1e Theo Smulders, Nuenen
2e Appie de Greef, Nuenen

Dressuur Pony’s:
1e Jurgen Frencken, Son
2e Jan van Tien, Nuenen
Marathon 1-pony:
1e Jos Gerlings, Someren
2e Menteam De Voes, Breda
Marathon 2-pony:
1e Dennis Rijntjes, Nuenen
2e Marcel Coolen, Nuenen
Marathon 4/La-pony:
1e Nick Weytjens, Zutendaal (B)
2e Karel Geentjes, Tielen (B)
Marathon 1-paard
1e Piet Peepers, Keldonk
2e Bert Berben, Heythuysen
Marathon 2-paard
1e John Fick, Oirschot
2e Wim v Rooij, Bergeijk
Marathon ODM
1e Mandy Royakkers, Nuenen
2e Kim Bastiaans, Nuenen

Bridgeclub speelt 
door tijdens de 
zomervakantie
De Lieshoutse bridgeclub ‘de Poort 
van Binderen’ speelt de hele zomer 
door in Bavaria Brouwerij Café op de 
Heuvel in Lieshout. Omdat de club 
door de vakantie toch niet helemaal 
op volle sterkte is, krijgen alle bridgers 
uit Laarbeek en omgeving de gelegen-
heid om een paar keer mee te komen 
spelen in de zomerperiode, ook begin-
ners en huiskamerbridgers. De zo-
merperiode is van 1 juli tot en met 31 
augustus. De club speelt op dinsdag-
middag (aanvang 13.15 uur, aan/af-
melden vóór 10.00 uur) en op woens-
dagavond (aanvang 19.15 uur, aan/
afmelden vóór 16.00 uur). Via: Gerda 
Spek, tel. 0499-421980 of Marie-José 
Kobussen, tel. 0499-375017, email:  
mjkobussen@xs4all.nl.

worden volbracht. Dat dit geen mak-
kelijke opgave was, is te zien aan het 
aantal deelnemers wat de finish uit-
eindelijk bereikte, van de 58 deelne-
mers waren dat er slechts 38. Super 
trots is Rally Team Brabant dan ook 
dat zij maar liefst twee auto’s aan de 
finish wisten te krijgen. Antoine van 
Ballegooijen en Johan Findhammer 
vochten zich naar een vijfde plaats al-
gemeen terwijl Stijn van Bree en Mar-
co Schillemans de achttiende plaats 
wisten te bemachtigen in hun eerste 
rally met de 350Z.

Uiterst tevreden kan het team zich nu 
gaan richten op hun wedstrijd van het 
jaar, de WK rally in Duitsland. Met 
deze perfecte  generale gaan ze daar 
vol goede moed heen.
Meer informatie over Rally Team Bra-
bant kun U vinden op de  website www.
rtbrabant.nl of bezoek de pagina op 
Facebook.

Prinses Beatrix Spierfonds 
zoekt collectanten
Blokje om, door weer en wind, eigen stek, online; collectanten komen in 
allerlei soorten en maten en iedereen is welkom. Collecteren kost maar 
twee uur per jaar en elke euro die wordt opgehaald draagt bij aan ons doel: 
Spierziekten de wereld uit! 

Samba op de Sint Jozefschool 
Op  de laatste schooldag,  op 11 juli, heeft Eenbes basisschool Sint Jozef in 
Nederwetten het schooljaar muzikaal afgesloten.  Speciaal voor deze afslui-
ting werd de heer Ivo Jansen van BRAPEWO uitgenodigd. Vol enthousiasme 
leerde hij de kinderen muziek maken op Braziliaanse muziekinstrumenten 
en de kinderen van de bovenbouw kregen ook nog  samba les. Na veel gelach 
en veel oefenen vond rond 12.00 uur de spetterende presentatie plaats. Het 
was een gezellig en vrolijk optreden, waarmee de kinderen en het schoolteam 
vervolgens de vakantie inluiden
Voor de kinderen van groep 8 was dit de laatste dag op de basisschool.  Sa-
men met de leerlingen uit groep 7 speelden ze op dinsdag 8 juli in een volle 
‘theaterzaal’ de De Koppelaar’ de musical ‘de doem van Gunder’. 

Het Prinses Beatrix Spierfonds finan-
ciert en stimuleert wetenschappelijk on-
derzoek naar genezing en verbetering 
van kwaliteit van leven van spierziekte-
patiënten. Om geld in te zamelen voor 
onderzoek naar spierziekten organiseert 
het spierfonds daarom van 7 tot en met 
13 september 2014 de collecteweek.

Spierziekten en wetenschappelijk 
onderzoek
Eén op de tachtig mensen in Nederland 
heeft een spierziekte. De meeste spier-
ziekten zijn progressief en nog niet te 
genezen. Er zijn ongeveer 600 verschil-
lende spierziekten, en allemaal hebben 
ze een verlammend effect op de spie-

ren en dus op het hele lichaam. Spieren 
raken verzwakt of vallen helemaal uit. 
De afgelopen tien jaar heeft het Prinses 
Beatrix Spierfonds bijna € 25 miljoen 
beschikbaar gesteld voor wetenschap-
pelijk onderzoek. Dankzij de financie-
ring van het Prinses Beatrix Spierfonds 
is er onder andere een levensreddend 
medicijn voor de spierziekte van Pom-
pe ontwikkeld en zijn wetenschappers 
op de goede weg naar een therapie voor 
de spierziekte van Duchenne. 

Vind uit wat voor type collectant jij 
bent en meld je aan als collectant, bel 
070 - 3607 607 of via prinsesbeatrix-
spierfonds.nl/type

Speciale kraam no 31 
op Bloem&Tuin
Het Nationaal Ouderenfonds met de 
afdeling Nuenen staat wederom dit 
jaar bij Bloem&Tuin van 18 t/m 27 
juli. Het Ouderenfonds is landelijk en 
plaatselijk speciaal actief voor de ou-
deren die echt eenzaam zijn en zo 
weer met andere ouderen in contact 
komen middels het gezellig breien of 
andere vormen van handwerk. Door 
deze bijeenkomsten komen de oude-
ren gezellig bij elkaar, drinken een 
kopje koffie of thee, kunnen praten 
over alle hedendaagse onderwerpen 
waar zij belangstelling voor hebben en 
maken, onder vakkundige leiding, 
heel mooi brei en handwerk. Zo pro-
beren ze ook opdrachten te verkrijgen 
zoals bijvoorbeeld mooie sjaals in 
clubkleuren, speciale campagne met 
bloemetjes, opdrachten met maat-
werk, mutsjes van Innocent, enz. Van-
uit de opbrengsten steunt u onze ou-
deren voor vele dag-uitstapjes, 
museumbezoek, de Boodschappen-
PlusBus en vele bijzondere activiteiten 
in de diverse regio’s. Zie ook op www.
ouderenfonds.nl wat ze doen voor de 
ouderen. Een mooi aanvulling welke 
hard noodzakelijk is gezien alle nieu-
we regels vanuit Rijk en Gemeente.



www.parkluistruik.nl

Nuenen Park Luistruik fase 2a
15 luxe parkwoningen

2 parkeerplaatsen op eigen terrein

Vele indelingsmogelijkheden

De brochure is vanaf 17 juli 
op te halen bij de makelaars:

vanaf € 299.900,- v.o.n.

Van Santvoort Makelaars

T 040 - 283 37 08

www.vansantvoort.nl

Metselaars Makelaardij B.V.

T 040 - 283 30 57

www.metselaarsmakelaardij.nl

Park Luistruik is een initiatief van 

Van Wanrooij Projectontwikkeling 

en Bouwfonds Ontwikkeling

Start verkoop donderdag 17 juli

2 0 1 4

21e Bloem & Tuin
“Het grootste tuinevenement van de Benelux”

Landgoed Gulbergen | Nuenen

18 t/m 27 juli
Koop aan de kassa het speciale 

V.I.P. Ticket à €13,00 
ontvang producten* t.w.v. € 20,00

& GRATIS ENTREE 
Dagelijks open van 10.00 uur tot 18.00 uur ∙ Dagkaart volwassenen €12,00  

CJP of 65+ Pas € 10,00 ∙ Kinderen tot 12 jaar (onder begeleiding) GRATIS
alle informatie op  www.bloem-en-tuin.nl

* ■ De bijzondere uit Zuid Amerika afkomstige plant Yacon (t.w.v. € 7,95) ■ Gebak bij een van de 
cateringpunten (t.w.v. € 2,50) ■ 3 bloembollen van de Lelie (t.w.v. € 5,00) ■ De nieuwste uitgave van het 

magazine LandIdee (t.w.v. € 4,99) ■ Gratis toegang voor 1 persoon 
■ Deze actie is in gelimiteerde oplage en op=op. 

Ronddelinde_BT2014.indd   1 9-7-2014   19:25:01

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)

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • F 040-283 6055 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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