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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. 

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Japan en 
Van Gogh, 
wederzijdse 
inspiratie

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

De 
TOPontwerpers 
van basisschool 
De Mijlpaal 

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37

APK €18,-

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37

Weverkeshof 
zoekt 
vrijwilligers

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

RelatiegeschenkenRelatiegeschenken
Uw specialist voor  
relatiegeschenken,

give-aways en premiums 
kundig advies en snelle service

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 29889665

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

Redactioneel 
en advertenties 
aanleveren wk. 20
Voor de mensen die artikelen en 
advertenties willen aanleveren 
voor Rond de Linde in week 20, in 
verband met Hemelvaart, kunnen 
dit doen t/m maandag 12.00 uur.

Treed in de voetsporen van 
Vincent van Gogh
Fans van Vincent van Gogh en wandelliefhebbers kunnen hun hart opha-
len. Voor het eerst brengt een interactieve website de 21 woonplaatsen van 
Vincent van Gogh (1853-1890) overzichtelijk in kaart. Met behulp van his-
torisch materiaal en wandelroutes kun je nu letterlijk in de voetsporen tre-
den van de wereldberoemde kunstenaar. De website geeft een compleet 
beeld van het bewogen leven van Vincent en blijft continue in ontwikke-
ling, doordat de bezoeker zelf informatie kan toevoegen. De website www.
vangoghroute.nl is ontwikkeld door Stichting Gifted Art en wordt onder-
steund door het Van Gogh Museum.

Vincent van Gogh werd 37 jaar en 
woonde maar liefst in 21 verschillende 
plaatsen door heel Europa. Dat hij in Pa-
rijs, Arles, Saint-Rémy en Auvers-sur-
Oise woonde en daar zijn expressieve, 

kleurrijke doeken maakte, is voor de 
meeste mensen bekend, maar dat hij als 
jong broekie in de kunsthandel Goupil & 
Cie in Den Haag, Londen en Parijs werk-
te en hij onderwijzer was in het Zuid-
Engelse Ramsgate is minder bekend.
In veel van de voormalige woonplaat-
sen van Vincent zijn initiatieven ont-
wikkeld om het leven van Vincent 
onder de aandacht te brengen, door 
middel van een wandeling, informatie-
bord of een Van Gogh Centrum. Een 
uitgebreide overkoepelende website 
was er nog niet. Voorzitter van de 
stichting Gifted Art Jaap van Duijn: “Ik 
reisde in de jaren 2010-2013 alle plek-
ken af waar Vincent leefde en merkte 

Moederdag in het 
Kernkwartier
 
Op 10 mei is het moederdag, een spe-
ciale dag, om niet voorbij te laten 
gaan. De winkeliers van het Kern-
kwartier vinden dat iedere mama een 
fijne dag verdient.
Vind jij ook dat jouw moeder speciaal 
in het zonnetje gezet mag worden, vul 
dan jouw wens in op de wensenlijst 
met naam adres telefoon en deponeer 
de lijst in een van de speciale bussen 
in het winkelcentrum. De winkeliers 
pakken daaruit 4 wensen, en komen 
een pakket bij deze 4 moeders thuis 
afleveren. Doe mee en maak er een 
speciale, onvergetelijke hartverwar-
mende MOEDERDAG van. 

op dat er veel gedateerde boekjes wa-
ren en gefragmenteerde informatie op 
verschillende websites. Een overkoepe-
lende actuele website met betrouwbare 
informatie was er niet. Dát vormde de 
directe aanleiding om deze website te 
ontwikkelen.” De stichting hoopt met 
de website het leven van Vincent nóg 
dichter bij kunstliefhebbers, toeristen 
en professionals te brengen.
In dit project is samengewerkt met het 
Van Gogh Museum Amsterdam. Infor-
matie op de website is grotendeels ont-

leend aan de brieven van Vincent van 
Gogh en de geannoteerde online editie 
daarvan op www.vangoghletters.org
Stichting Gifted Art is een Neder-
landse stichting die culturele projec-
ten ondersteunt op het gebied van 
19e- en 20e-eeuwse Nederlandse 
kunst en heeft als doel kunst dichter 
bij het publiek te brengen: een Van 
Gogh Route sluit daarop aan. De web-
site is het eerste project dat de stich-
ting op eigen initiatief ontwikkelde. 
www.giftedart.nl

Arke Nuenen en JUMBO Ton Grimberg geven een vliegreis weg

Reis naar Curaçao te winnen
Het nieuwe Arke-reisbureau in Nuenen en JUMBO Ton Grimberg slaan de 
handen ineen. Ze komen met een spectaculaire actie waarmee klanten van 
de supermarkt kans maken op een 8-daagse vliegreis voor twee personen 
naar Curaçao. Bij aankoop vanaf € 25,- aan boodschappen kunnen klanten 
meespelen. De winnaar vliegt vanaf Eindhoven met de Dreamliner van 
Arkefly naar het eiland in de Caribische Zee voor een verblijf in het Papa-
gayo Beach Hotel.

Roland Grimberg van JUMBO Ton 
Grimberg gaat samen met zijn team 
elke dag voor honderd procent tevre-
den klanten, de beste service, het 
grootste assortiment en de laagste 
prijs. “We hebben al vaker grootse ac-
ties georganiseerd in Nuenen, maar 
deze actie samen met Arke is een 
unieke, waardoor winkelen bij ons nóg 
aantrekkelijker wordt. Je maakt im-
mers kans op een hele mooie reis!”

Oswald Verleg, manager van Arke Nue-
nen (onderdeel van TUI Nederland): 
“Als nieuwkomer in het dorp waren we 
op zoek naar een geschikte partner om 
onze naamsbekendheid in Nuenen te 
vergroten en de nieuwe vliegverbinding 
vanaf Eindhoven Airport naar Curaçao 

en Aruba met de Dreamliner van Arke-
fly te promoten. We hoefden slechts de 
hoek om, want JUMBO Ton Grimberg 
is nagenoeg onze buurman.”

Hoe de actie werkt
De actie is eenvoudig opgezet. Klanten 
die vanaf maandag 11 tot en met zondag 
24 mei boodschappen doen voor € 25,- 
of meer, krijgen een actiekaart. Of meer-
dere, want bij elke € 25,- ontvangen 
klanten een kaart. Klanten kunnen zo 
vaak meedoen als ze willen. Ingevulde 
actiekaarten kunnen tot en met dinsdag 
26 mei ingeleverd worden bij het reisbu-
reau van Arke aan de Boordseweg 2a. De 
winnaar wordt op 29 mei bekend ge-
maakt. ‘Hallo Jumbo’, ‘Welkom bij Arke’ 
en... ‘Bon Bini na Korsou’?

Motortoertocht 
Ons Dorp 
Op zondag 10 mei organiseert Café 
Ons Dorp haar eerste motortoertocht. 
Een mooie route van ongeveer 200 ki-
lometer over idyllische wegen en door 
pittoreske dorpjes. De snelwegen wor-
den ontweken en er zijn slechts 2 ver-
keerslichten die men tegenkomt. 
Zeker geen rit voor snelheidsduivels 
maar voor de gezellige motorrijder, al 
dan niet ervaren. Uiteraard wordt er 
ook voor een lunchstop gezorgd en 
kan men na de rit gebruik maken van 
een goed verzorgde barbecue in de 
binnentuin van Ons Dorp. Om 09.00 
uur staat de koffie klaar waarna er tus-
sen 09.30 en 10.30 uur op eigen gele-
genheid vertrokken kan worden. Wel 
dient men zich van te voren aan te 
melden, dit kan aan de bar bij Café 
Ons Dorp. Kosten voor het meerijden 
bedragen € 5,00 per persoon (bijrij-
ders betalen € 2,50) en € 15,00 per per-
soon voor de barbecue.   Aanmelden 
voor de tocht kan tot en met donder-
dag 7 mei.  Meer info aan de bar bij 
Café Ons Dorp, via 040-8428879 of 
via: info@CafeOnsDorp.nl

- CAFÉ - 

Mien van Deurzen 
90 jaar
De geboren en getogen Nuenense Mien 
van Deurzen - van de Donk wordt op 10 
mei 2015 negentig jaar. Dochter van 
Willem van de Donk en Cis van de 
Donk - Cuyten. Zuster van vier broers 
en vijf zussen. Echtgenoot van Bèr van 
Deurzen. Moeder van acht kinderen. 
Grootmoeder van negentien kleinkin-
deren. Overgrootmoeder van zestien 
achterkleinkinderen. 

Wat een rijk leven. In het Nuenense 
dorpsleven is Mien een graag geziene 
gast. Ze houdt ervan om aandacht te 
geven aan iedereen en er vervolgens 
een uitgebreid babbeltje mee te maken. 
Ook tref je haar nu nog bij de KBO aan, 
om voor iedereen koffie in te schenken. 
Het is een echte ‘Florence Nightingale’. 
Mien houdt van ‘het Bourgondische’. 
Lekker eten en drinken, daar is ze altijd 
voor in. En wij als kinderen hebben dat 
van haar meegekregen. Altijd actief bij 
de vele bridgeclubs, gymclub, fietseve-
nementen, wandelverenigingen, va-
kantiereisjes en nog veel meer.
En nu is ‘de koningin van Nuenen’ jarig 
en dat willen we heel Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten laten weten. Kom je ze 
een dezer dagen tegen, groet haar dan 
en ze zal zeker een praatje met je maken.

Kinderen, kleinkinderen en 
 achterkleinkinderen.

Ketting gevonden
Vlakbij Chinees-Indisch restaurant 
Tong Ah aan het park is een ketting 
van dunne zwarte draadjes met daarin 
blauwe kralen gevonden. De eigenaar 
kan bellen naar: 06-41428070.
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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.

7 mei 2015Rond de Linde  Nr.  19

GEMEENTEHUIS NUENEN
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 de volgende 
website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantel-
zorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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HANDHAVINGSVERSLAG 2014
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 april 2015 
het handhavingsverslag 2014 vastgesteld. In het verslag staat onder 
andere dat:

•	 tijdens	52	initiële	controles	op	het	gebied	van	milieu	bij	18	
bedrijven een overtreding is geconstateerd. 

•	 op	 het	 gebied	 van	 bouw,	 ruimtelijke	 ordening,	 Algemene	
Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetgeving het 
aantal verzonden waarschuwingen is gestegen met 30% ten 
opzichte van 2013. In 77% van de gecontroleerde vergun-
ningen is conform vergunning gebouwd. Dit is een daling ten 
opzichte van 2013 (10%). 

•	 de	 opsporingsambtenaren	 (boa’s)	 de	 meeste	 tijd	 hebben	
besteed aan de overlast en verkeer. Het aantal meldingen 
voor	de	boa’s	is	nagenoeg	gelijk	aan	2013.	In	2014	zijn	835	
waarschuwingen gegeven en 320 boetes opgelegd. 

Het verslag ligt vanaf vandaag zes weken ter inzage in het gemeente-
huis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen.

EIKENPROCESSIERUPS
Het seizoen van de eikenprocessierups komt er weer aan. Op eiken-
bomen kunt u in de maanden mei, juni en juli behaarde rupsen aan-
treffen. Deze rupsen gaan groepsgewijs (in processie) op zoek naar 
voedsel (eikenblad), vandaar de naam eikenprocessierups. 
Na contact met de haren van deze rups kunnen klachten ontstaan 
zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. 
Voor (gezondheids)vragen over de eikenprocessierups kunt u terecht 
op www.ggd.nl

Uitvoering 
De bestrijding van de eikenprocessierups wordt verricht door een ge-
specialiseerd bedrijf onder begeleiding van de gemeente. We verwach-
ten in week 20 met de uitvoering te kunnen beginnen. Een tweede 
behandeling binnen ca. 10 dagen kan noodzakelijk zijn. 
In verband met de werkdruk bij de aannemer kunnen de werkzaam-
heden ook ‘s avonds en/of  ‘s nachts plaatsvinden. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij ons KCC, telefoon 040-
2631699.

Bij de bestrijding van de eikenprocessierups wordt rekening gehouden 
met de aanwezigheid van beschermde vlindersoorten. 
Zie www.vlinderstichting.nl/eikenprocessierups

De gemeente zal alleen op die plekken spuiten waar de eikenproces-
sierupsen een bedreiging voor de volksgezondheid zijn. Een lijst met 
locaties kunt u vinden op onze website.

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	 28	april	2015	 Zwanenstuck	35,	5673	KP	–	uitbreiden	van	
   de woning (BOUW);
•	 29	april	2015	 Kerkstraat	56,	5671	GP	–	plaatsen	van	een	
   erfafscheiding (BOUW);
•	 29	april	2015	 Andriesplein	4,	5671	VS	–	oprichten	van	een	
   dakkapel aan de voorzijde van de woning 
   (BOUW).

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

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV  
EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:

•	 Aanvrager:	de	Parkblaozers	Nuenen	voor	het	organiseren	van	een	
muziekevenement onder de naam Parkblaozersevenement op zon-
dag 13 september 2015 op de kiosk in het Park;

•	 Aanvrager:	Stichting	Levgroep	Leven	&	Verbinden	voor	het	orga-
niseren van een multicultureel festival “Mozaik” door gebruikers 
van het gebouw aan Sportlaan 2 op 13 juni 2015 in en om voor-
noemd gebouw.

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

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

VERLENGING OMTRENT BESLUIT 
OMGEVINGSVERGUNNING
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis 
van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met 6 
weken verlengd:

•	 Langlaar	4A,	5674	SK	-	het	plaatsen	van	een	kozijn	aan	de	linker	
zijgevel, verlengd tot 11 juni 2015.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV   
EN BIJZONDERE WETTEN
Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:

•	 aan	 DOEN	 KPJ	 Nederwetten	 zijn	 toestemming,	 vergunning	 en	
ontheffingen verleend voor het organiseren van een touwtrekwed-
strijd op 16 augustus 2015 op het terrein aan Hoekstraat-Oude 
Torendreef in Nederwetten (verzenddatum 29 april 2015);

•	 aan	LONU	Loopgroep	Nuenen	zijn	toestemming,	vergunning	en	
ontheffingen verleend voor het organiseren van een hardloopwed-
strijd,	de	zgn.	Van	Goghloop	op	6	juni	2015,	waarbij	de	start	en	
finish in het centrum t.h.v. het Park plaatsvinden (verzenddatum 
6 mei 2015);

•	 aan	de	heer	M.	Cornelis	is	een	vergunning	–tot	wederopzegging-	
verleend voor het inrichten van een terras aan de voorzijde en 
zijkant	van	zijn	horecabedrijf	aan	Vincent	van	Goghplein	99	als-
mede is de horecavergunning gewijzigd i.v.m. het toevoegen van 
het terrasgedeelte aan de zijkant van genoemd horecabedrijf (ver-
zenddatum 6 mei 2015).

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.

 
SUBSIDIEPLAFOND ONDERHOUD 
MONUMENTEN NUENEN C.A. 2015
Burgemeester en wethouders van gemeente Nuenen maken bekend 
dat zij hebben besloten het subsidieplafond voor het jaar 2015, con-
form artikel 6 van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 
Nuenen c.a. 2015, vast te stellen op € 10.000,-.
Het beschikbare budget voor gemeentelijke monumenten wordt ver-
deeld op basis van de volgorde van binnenkomst van volledige aan-
vragen zoals gespecificeerd in de verordening. Aanvragen kunnen 
worden gedaan met het daarvoor vastgestelde aanvraagformulier. 

Tegen de vaststelling van het Subsidieplafond staat bezwaar of beroep 
open.

Verhuizing heemkundekring  
De Drijehornick     
Van Heemkamer naar Heemhuis
Na jaren van onzekerheid is de kogel nu door de kerk: de Nuenense heem-
kundekring De Drijehornick gaat haar huidige onderkomen, de voormalige 
kolenkelder in Het Klooster, verlaten en verhuizen naar het voormalige Van 
Gogh documentatiecentrum bij het gemeentehuis aan de Papenvoort.

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft ingestemd met de ver-
huur van het gebouw aan de vereniging. 
‘Het definitieve contract en de huur-
overeenkomst moeten nog formeel 
worden ondertekend, maar we zijn 
reeds in het bezit van de sleutel. Dat be-
tekent dat we vanaf nu aan de slag kun-
nen om de verhuizing voor te bereiden. 
Onze secretaris John Parmentier is 
vanuit het bestuur aangesteld als de ‘co-
ordinator verhuizing’. Hij zal zo spoedig 
mogelijk met de werkgroepen contact 
opnemen om de verhuizing in goede 
banen te leiden. Een mooie toekomst 
ligt voor ons. De Drijehornick kan nu 
uitgroeien tot een volwaardige eigen-
tijdse cultuurhistorische vereniging 
voor Nuenen - Gerwen - Nederwetten 
- Eckart’, aldus voorzitter van de heem-
kundekring Roland van Pareren.

Het gebouw maakte oorspronkelijk 
deel uit van de voormalige linnenfa-
briek Van Hoven uit 1837.
Hier was de spinnerij gevestigd. Vanaf 
de realisatie van ‘buitenplaats Den 
Bergh’ (nu gemeentehuis) door baron 
Van Hardenbroek van de Kleine Lindt 
in 1930 werd het een bijgebouw van de 
buitenplaats en gebruikt als koetshuis 
en tingieterij, een hobby van de baron. 
In 1976 werd het in gebruik genomen 
als het Van Gogh documentatiecen-
trum.

Blues’m festival eerste 
pinksterdag in het Park
Op eerste pinksterdag 24 mei kunt u weer genieten van heerlijke bluesmuziek in 
het Park van Nuenen. Het unieke Blues’m openlucht blues festival begint om 
14.00 uur en net zoals de voorgaande twee jaren, staan er weer vier top bands op 
het podium. Waarbij een band uit Amerika! Om 20.00 uur klinken de laatste 
klanken. Het Blues’m festival is ontstaan door een samenwerking tussen de ho-
reca en de blues liefhebbers van Sunny Blues Nuenen die het gehele jaar blues 
optredens in Nuenen verzorgen. 
Voor uitgebreide informatie zie www.bluesmnuenen.nl

NUENEN • GERWEN • NEDERWETTEN

HEEMKUNDEKRING



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

 

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
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AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Love is... MamaLekker en vlug klaar!!
Acties week 19: geldig maandag 4 t/m zaterdag 9 mei 2015

_____________________________________________________

Love cake 
roombotercake overtrokken met
witte chocolade en rijkelijk
bestrooid met hartjes  € 4,50
_____________________________________________________

Koekhart
knapperige koek  in hartvorm    € 2,95
_____________________________________________________

Love taartje
champagne - frambozenmousse
in knapperige witte chocolade    € 9,95
_____________________________________________________

Grote aardbeienvlaai  
meerprijs harde wener of
bladerdeegschelp € 0,60    € 12,95
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Cherrytomaatje 
per bakje 0,99

Clemenmiel mandarijn     
hele kilo 1,99

Jonagold appel 
hele kilo 0,99

Raapstelen
2 bosjes 1,99

Huzaren salade
hele kilo 4,98

Waldorf salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

4 Slavinken
4 Saucijzen
samen ...................................... 6,95
Uienbol
per stuk ...........................................2,25
100 gr. Gebraden Spek +
100 gr. Boterhamworst ..............2,45

“Lasagne”
Kant en klaar, 500 gram .........5,00
Caprese al Forno
100 gram .........................................2,45
Ham Gehakt Wellington
per stuk ...........................................1,75

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Het beschrijft de financiële gevolgen van een (echt)scheiding 
en geeft u een goed inzicht in alle zaken die moeten worden  
geregeld. Het wordt u kosteloos en discreet toegestuurd.

Gaat u scheiden?

Vraag ons  
gratis boekje  
aan: ‘Help, ik  
ga scheiden!’

Eindhoven Parklaan 81, 5613 BB Eindhoven
Tel. 0800-scheiden (0800-7243433)

eindhoven@scheidingsplanner.nl
www.scheidingsplanner.nl

KOOPJE

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

weekaanbiedingen 
donderdag 7 t/m woensdag 13 mei

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Als u op zoek bent naar een betrouwbare catering bent u hier op het juiste adres!  
Catering Briquetiers heeft al 35 jaar ervaring. Door ons krijgt u een persoonlijk

advies wat het beste bij u past. Bijvoorbeeld buffetten, tapas, hapjes, 
walking dinners en BBQ’s. Niets is ons teveel!

Voor meer informatie: 
06-27133269  |  info@briquetiers.nl  |  www.briquetiers.nl

Snijbonen panklaar
1/2 kilo1,79

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Algemeen Fysiotherapie
Oedeem & Oncologie

Steunkousen
Tape Technieken

www.fysiotherapiehendrix.nl | Sophiastraat 6 | 06-19416234 | Nuenen

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

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! 

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

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

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

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

Winkelen onder één dak

Op 10 MEI is het moederdag, een speciale dag, om niet voorbij te laten gaan. Wij 
winkeliers van het Kernkwartier vinden dat iedere mama een fijne dag verdient.
Vind jij ook dat jouw moeder speciaal in het zonne-
tje gezet mag worden,vul dan jouw wens 
in op de wensenlijst met naam adres 
telefoon en deponeer de lijst in 
een van de speciale bussen in 
het winkelcentrum.
Wij winkeliers verloten 
daaruit 4 van de meest 
speciale wensen, en ko-
men het pakket bij jullie 
moeder thuis afleveren.
Doe mee en maak er 
een speciale, onverge-
telijke hartverwarmen-
de MOEDERDAG van.

MOEDERdag in het KERNkwartier

 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!

Gespecialiseerd in 

traditionele 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)

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

 10 mei Moederdag!
 Voor prachtige boeketten en bloeiende 

tuinplanten bent u bij ons aan het juiste adres!
 

Moederdag actie:
Stam roos rood
1 meter

 
Nu maar € 10,-

 
 

Wij bezorgen zondag 
10 mei tot 13.00 uur
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De Kabouterweek, 
wat is dat?
Geloof het of niet, maar in de natuur-
gebieden van Staatsbosbeheer hebben 
boswachters sporen gevonden van ka-
bouters. Tijdens, maar ook na de Ka-
bouterweek krijgt iedereen de kans 
om met zijn of haar kinderen midden 
in de natuur op zoek te gaan naar ka-
boutersporen. 

Dat is niet alleen erg leuk, maar nog 
leerzaam ook! Om mee te doen aan 
deze spannende speurtocht hoef je 
trouwens nooit ver te reizen. Staats-
bosbeheer heeft op 14 locaties in Ne-
derland een Kabouterpad aangelegd. 
In de Kabouterweek, die loopt van 2 
tot en met 10 mei, is de speurtocht 
nog wat spannender dan erbuiten, 
omdat er dan schatten zijn verstopt 
langs de kabouterpaden. Wat er in zit 
is een geheim, maar één ding is zeker: 
het is een zeer toepasselijke verras-
sing. De kinderen ( 3 tot en met 7 jaar) 
speuren in een gepaste outfit en krij-
gen vooraf een rode puntmuts, een 
knapzak en rood geschminkte wan-
gen. Als beloning voor hun speurwerk 
mogen ze hun puntmuts houden. 
Daarnaast krijgen ze als extra aanden-
ken aan de Kabouterweek een mooi 
speldje. www.kabouterweek.nl

Carat-concerten
Brassband De Vooruitgang opende afgelopen zondag het nieuwe seizoen 
van de 21e reeks Carat-concerten in het Helmondse stadswandelpark de 
Warande. Ondanks de regen waren er genoeg mensen, ook uit Nuenen, die 
van de muziek hebben genoten.

Programma donderdag 14 mei 
(Hemelvaartsdag):
12.00 uur, Seniorenorkest St. Caecilia, 
Lieshout.
Op hogere leeftijd, zo lang en zo goed 
mogelijk muziek blijven maken, dat 
was de doelstelling van het senioren-
orkest bij oprichting in 1994. De leden 
zijn allemaal 55 jaar of ouder. Het bij-
na 25 leden tellende orkest staat sinds 
2011 onder de bezielende leiding van 
Piet van Neerven uit Beek en Donk. 
www.harmonielieshout.nl/orkesten/
seniorenorkest. 
13.00 uur, Gemengde Zangvereniging 
Una Sono, Liessel.
Una Sono is een gemengde zangvereni-
ging met 45 actieve leden. Ze organise-
ren zelf concerten en verzorgen ook 
graag op uitnodiging een concert. Het 
repertoire van Gemengde Zangvereni-
ging Una Sono is internationaal en 
veelzijdig en vierstemmig gezongen. 
Deels a capella, deels ook onder bege-
leiding van piano. www.unasono.nl.
14.00 uur, Gerwens Muziekkorps; 
Gerwen.

Op 20 januari 1960 werd de Gerwense 
Muziekkapel opgericht. In 1983 is de 
Gerwense Muziekkapel het Gerwens 
Muziekkorps geworden. De opleiding 
van nieuwe muzikanten is onderge-
bracht bij de Nuenense muziekschool. 
In de loop der jaren is het Gerwens 
Muziekkorps uitgegroeid tot de har-
monie zoals die zich nu presenteert. 
Het gezelschap telt een kleine hon-
derd leden, die in het opstaporkest, 
het aspirantenorkest of het harmonie-
orkest en de percussiegroep spelen. 
www.gerwensmuziekkorps.nl 

Brassband de Vooruitgang 
& Lode Violet presenteren 
‘Embrassment’
Koop nu uw kaartjes voor ‘Embrassment’ en laat u op 30 mei in Het Klooster 
omarmen door een bijzondere koperklank! Nuenen houdt van goed koper. 
Vooral brassband De Vooruitgang gaat er prat op dat zij een orkestbezetting 
hebben van louter koperen blaasinstrumenten. 

Deze orkestvorm is ooit overgewaaid 
uit Engeland en komt in Zuid-Neder-
land heel weinig voor. Vaak weet de 
Nuenense brassband de koperklanken 
te combineren met andere kunstvor-
men, zoals toneel en zang. Maar dit 
keer gaat het orkest helemaal ‘back to 
brass’, koper zonder omlijsting. We 
nemen u mee in de ontwikkeling van 
de brassbandmuziek. Daar willen we 
graag iets over vertellen en vooral veel 
van laten horen. 

De Nuenense brassband vindt het een 
eer om een bijzondere solist te mogen 
presenteren: Lode Violet op cornet. 
Deze telg uit een uitzonderlijk muzi-
kaal gezin werd geboren in het Belgi-
sche Jette, in 1995 en begon op zesja-
rige leeftijd zijn opleiding aan de 
Muziekacademie van Willebroek in de 
klas van vader Frans Violet; een jaar 
later voegde hij hier piano aan toe. Al 
op 16-jarige leeftijd werd Lode de 
principal-cornet bij Brass Band Wille-
broek. Lode neemt regelmatig deel 
aan solistenwedstrijden. In 2009 en 
2010 werd Lode 'British Open Solo 
Champion' in de Intermediate Secti-
on. Hij kreeg in 2010 awards voor 
'Newcomer of the Year' en werd ver-
kozen in de '4barsrest Band of the Year 
2010'. 

De brassband zal zich tijdens de 
maandagavondrepetities stevig voor-
bereiden op dit bijzondere concert. 
Solist Lode Violet zal ongetwijfeld in 
een sterke vorm in Nuenen aantreden, 
want eind dit jaar legt hij zijn Ba-
chelorproef af in het Koninklijk Con-
servatorium Antwerpen. Zaterdag 30 
mei aanvang 20.00 uur theaterzaal Het 
Klooster Nuenen. tickets via:
www.brassbanddevooruitgang.nl

Moederdagbrunch 
in Het Klooster
Aansluitend op het Art in Listening  
concert verzorgt Het Klooster een 
Moederdagbrunch in buffetvorm. Zie 
de website van Het Klooster voor 
meer informatie. Reserveren hiervoor 
is noodzakelijk.

Toegangskaarten voor de voorstelling 
kosten € 9,50. Aansluitend hierop be-
gint de Moederdagbrunch, toegangs-
kaarten hiervoor kosten € 15,50 per 
persoon. Te bestellen via www.het-
klooster.org of van maandag tot en 
met vrijdag tussen 13.30 uur en 17.30 
uur telefonisch te reserveren via tel. 
040-2843399.

  
Wandeling IVN 
Laarbeek
Op zondag 10 mei wandelt het IVN 
Laarbeek in natuurgebied de Biezen. 
Laarzen of hoge schoenen zijn nodig 
voor deze wandeling. De start is om 
10.00 uur bij de woning de Biezen 5 te 
Aarle-Rixtel, de tocht duurt ongeveer 
twee uur.

De Biezen (foto Gerrit Post).

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
COLLSE HEIDE 4 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Art in Listening zondagmorgen

Laureaten concert Fontys 
Master in Music zondag 10 mei 
De School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit te Eindhoven organi-
seert in samenwerking met theater Het Klooster zondagmorgen koffiecon-
certen in de reeks ‘Art in Listening’.

10.30 uur:  Ontvangst met een kopje koffie of thee.
11.00 uur  Aanvang concert
 Eva Dierickx, gitaar
 Francisco Tárrega (1852-1909), Fantasia la traviata
 Manuel Maria Ponce (1882-1948, Sonatina Meridional 
 Anna Sophie Torn, viool
 Max Bruch (1838-1920), Vioolconcert nr. 2, deel 2 en 3.
11.45 uur Pauze.
12.00 uur  Vervolg van concert
 Duo Madera: Leo van Lierop - accordeon met Arjanne Bruggeman - fluit 
 Anatoli Kusjakow (1945 - 2007), Fünf Spanische Bilder, Deel 2 t/m 5
 Reggy van Bakel, slagwerk. Nog niet bekend. 
12.30 uur  Einde concert.

Voor nadere informatie over de musici 
en hun programma: zie www.artinliste-
ning.nl, www.hetklooster.org. Kaartver-
koop: Theater Het Klooster Nuenen, 
Park 1 Nuenen maandag t/m vrijdag 
13.30-17.00 uur.Telefonische reserve-
ring: 040 284 33 99, Via www.hetkloos-
ter.org is het mogelijk een e-ticket uit te 
printen. Kosten: € 9,- p.p + € 0,50 admi-
nistratiekosten. Kinderen tot 18 jaar 
gratis. Kinderen tot 12 jaar alleeen on-
der begeleiding van een volwassene.

Het Gerwens Muziekkorps.

Fietste Mee maandag    
2e Pinksterdag 25 mei
Nu de lente weer doorbreekt, krijgen we weer de kriebels om naar buiten te 
gaan. We gaan wandelen of fietsen om te genieten van de natuur, maar ook 
omdat bewegen zo gezond is.

Zoals reeds eerder is vermeld gaan het 
St. Leonardusgilde en de Scouting van 
Beek en Donk de organisatie van de 
FietstMeetocht ter hand nemen. Hier-
voor is de stichting Goede Doelen 
Laarbeek opgericht. Het bestuur hier-
van wil dit jaar de opbrengst besteden 
aan de Stichting Leergeld Laarbeek. 
Het jaar 2014 is voor de Stichting 
Leergeld in Laarbeek een jaar geweest 
van forse groei. Onder het bekende 
motto: ‘Alle kinderen mogen mee-
doen, want nu meedoen is straks mee-
tellen’, worden kinderen uit financieel 
zwakkere gezinnen in de gelegenheid 
gesteld  deel te nemen aan tal van bin-
nen- en buitenschoolse activiteiten. 
hierbij wordt onder andere gedacht. 
aan het betalen van de contributie 
voor een schoolreisje, een kamp, mu-
ziekles, een sportvereniging of ge-
woon de jeugdvakantieweek. Ook bij-
komende zaken, zoals sportkleding 
wordt door Leergeld voor deze kinde-
ren aangeschaft. Zonder deze financi-
ele ruggensteun van de stichting Leer-
geld zouden de kinderen niet kunnen 
deelnemen aan activiteiten, die voor 
de ontwikkeling van jonge mensen 
cruciaal zijn.
In Laarbeek is in 2014 de hulpverle-
ning aan deze kinderen sterk toegeno-
men. Het aantal kinderen, dat werd 
geholpen, steeg met bijna 20% tot 113  
gevallen. De stichting Leergeld merkt 
heel duidelijk dat ook in de gemeente 
Laarbeek nog steeds sprake is van heel 
veel verborgen armoede, ondanks het 
feit dat landelijk de economie weer 

aantrekt. Hulp aan kinderen, die bui-
ten de boot dreigen te vallen als het 
gaat om het ‘meedoen’  met alle ande-
re kinderen, is meer dan ooit een bit-
tere noodzaak. De stichting Leergeld 
bekijkt eerst wat er nodig is en betaalt 
dan de contributie voor het lidmaat-
schap en houdt ook bij of het kind de 
club blijft bezoeken. “Zo blijft een 
kind betrokken bij de maatschappij en 
raakt het niet buiten gesloten”, rede-
neert de stichting Leergeld.
 Wij vinden het daarom belangrijk om 
de opbrengst van onze Fietste Mee-
tocht van dit jaar ter beschikking te 
stellen aan de Stichting Leergeld.
Deze fietstocht van 32 km. met drie 
rustmomenten vindt plaats op maan-
dag Tweede Pinksterdag 25 mei, ver-
trek tussen 11.00 en 13.00 uur bij de 
blokhut van de Scouting. Het wordt een 
gezellige gezinsfietstocht, waaraan niet 
alleen volwassenen, maar ook kinderen 
kunnen deelnemen. Het inschrijfgeld is 
daarom erg laag gehouden, € 3,- per 
persoon. Tijdens de fietstocht zullen 
ook nog loten worden verkocht voor 
het goede doel. De trekking hiervan 
vindt plaats op dezelfde dag om 16.00 
uur bij de blokhut ten overstaan van 
Wethouder Frans van Zeeland.
In de week voor de fietstocht volgt nog 
nader bericht in deze krant met be-
trekking tot inschrijving en routebe-
schrijving, maar houdt nu al rekening 
met de datum maandag 2e Pinkster-
dag. Wij rekenen op een grote op-
komst. Gilde St. Leonardus en Scou-
ting Beek en Donk.
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COLOFON
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 
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.
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 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.

© 2015 - “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:

Pubers, kunst en 
cultuur
Op 12 mei organiseert de Ouderver-
eniging van het Augustinianum een 
thema-avond rondom pubers, kunst 
en cultuur.
Het Van Abbe museum, het Muziek-
gebouw en het Parktheater zullen met 
sprekers hun opwachting maken en 
vertellen over hun aanbod voor jonge-
ren. Mark Mieras, wetenschapsjour-
nalist, gaat in op pubers, cultuur en 
hun hersenen. De thema-avond vindt 
plaats in het Atrium van het Augusti-
nianum, v. Wassenhovestraat 26 in 
Eindhoven.
Aanvang 20.00 uur, de toegang is gra-
tis. Aanmelden kan bij doriakuijper@
hotmail.com.

Klooster:  
Angela Groothuizen
In de voorstelling Eeuwige jeugd gaat 
Angela Groothuizen samen met Nico 
Brandsen op zoek naar de mooiste lied-
jes die over de jeugd en ouder worden 
gaan. Ook worden er nieuwe liedjes ge-
maakt. De voorstelling is op zaterdag 9 
mei te zien in Het Klooster, aanvang 
20.15 uur. Toegangskaarten à € 21,- te 
bestellen via www.hetklooster.org of te-
lefonisch te reserveren van maandag 
tot en met vrijdag tussen 13.30 uur en 
17.30 uur via tel. 040-2843399.

Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

Goedgemutst
Niet alleen Nuenen pikt een graantje mee van de viering Van Gogh 2015, 125 
jaar inspiratie. Ook de Borinage, Boxtel, Stiphout en Tongelre, zeg maar gerust 
van A t/m Z, van Amsterdam tot en met zijn geboorteplaats Zundert. 
Voor een Vincent van Gogh wordt dik betaald. Dus duiken er diverse ‘echte’ 
Van Gogh-schilderijen op. In Frankrijk is een fotootje gevonden met een vol-
wassen Vincent in beeld. Ik vraag mij af of er niet een Nuenenaar is die zo tus-
sen 1883 en 1885 een paar kiekjes heeft geschoten van kunstschilder Vincent. 
Keer die oude dozen met vergeelde foto’s eens om, wie weet wat dat oplevert….

Wel echt zijn de postzegels die uitge-
geven worden door post.nl. Voor de 
filatelisten onder de lezers: veertig 
echte Van Gogh-schilderijen in vier 
blokjes van tien zelfklevende postze-
gels en een handig bewaarmapje ‘Vin-
cent van Gogh 1853-1890’ met post-
bode Joseph Roulin op de omslag. 
Tien Landschappen, tien Portretten, 
tien Boerenleven en tien Stad en Dorp. 
Op de koop toe nog een postzegel 
‘Van Gogh in zilver’.

De Belgische industriestreek Borinage 
pakt uit met ‘Van Gogh in de Borina-
ge’. Het plaatsje Mons, zeg maar Ber-
gen, is dit jaar Culturele Hoofdstad 
van Europa en daar volgt nog veel 
meer over predikant/schilder Vincent 
van Gogh. Vincent verbleef er van de-
cember 1878 tot oktober 1880. Bijna 
twee jaren in de Borinage, vergelijk-
baar met de bijna twee jaren die hij in 
Nuenen heeft gewoond en geschil-
derd.

Wat dichter bij huis: Tongelre en Stip-
hout. ‘Made in Tongelre’ staat op de 
folder met de Vincent van Gogh fiets- 
en wandelroute in dat Eindhovense 

stadsdeel. Het schilderij ‘Mastbomen 
in het ven’ heeft Vincent van Gogh ge-
maakt in Tongelre, nabij Groendo-
mein Wasven, aldus de foldertekst. 
Datzelfde schilderij is volgens de Hel-
mondse cultuurfilosofe Maria van den 
Looverbosch door Vincent gemaakt 
nabij het Molenven in Stiphout. Wie 
heeft een foto van Vincent bij de mast-
bomen in Stiphout, of zat hij destijds 
gewoon in Nuenen deze prent te ma-
ken? Een foto zegt meer dan duizend 
woorden……….

En dan het Brabantse Boxtel, in het 
hartje van die mooie plaats tref ik in 
een historisch pand vele mutsen aan. 
Een Kempische muts, een Brabantse 
muts en ook een Nuenense muts ont-
breekt niet in de collectie van museum 
Brabant Goedgemutst. Nuenense 
mutsen op de geboetseerd karakter-
poppen in een tafereeltje van de Aard-
appeleters (zie foto).

Goedgemutst verlaat ik het museum 
en stap de wijde wereld in. Ik ga op 
zoek naar voetsporen van Vincent van 
Gogh om er foto’s van te maken. Wie 
weet hoeveel dat oplevert....

The Vincent Affair

Japan en Van Gogh, 
wederzijdse inspiratie
In het Van Goghjaar 2015 worden er bijzondere lezingen georganiseerd in 
Nune Ville. Japankenner Inge Klompmakers vertelt op donderdag 21 mei 
over de wederzijdse relatie tussen de Japanse kunst en Vincent van Gogh.

Het eerste gedeelte van de lezing be-
licht de invloed van de Japanse prent-
kunst op het oeuvre van Van Gogh en 
zijn activiteiten als verzamelaar en 
handelaar van Japanse prenten. Het 
tweede gedeelte behandelt de grote 
impact die Van Gogh had op de mo-
derne Japanse kunstenaars in het be-
gin van de 20e eeuw. De Japanse kun-
stenaars waren niet alleen onder de 
indruk van zijn werk en schilderden in 
de stijl van Van Gogh, maar ze bewon-
derden vooral zijn persoonlijkheid en 
zijn vastberadenheid om zijn eigen 
weg te volgen. Een studiebezoek aan 
Europa begin 20e eeuw was niet com-
pleet zonder een bezoek aan het graf 
van Van Gogh en zijn broer Theo. En 
ongetwijfeld herinnert u zich nog hoe 
in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
Japanse bedrijven op veilingen miljoe-
nen boden voor schilderijen van Van 
Gogh.
Deze lezing is de eerste in een cyclus 
van drie. Ko van Dun (18 juni) en Her-
man Pleij (29 oktober) zijn de twee an-
dere sprekers. Ko van Dun spreekt 
over de Parijse invloeden op Vincent 
van Gogh en andersom. Herman Pleij 
over de Brabantse identiteiten van Van 

Gogh. De gehele cyclus kost € 32,50 in-
clusief consumptie in de pauze. Losse 
lezingen kosten € 15,-.
Kijk voor het complete programma en 
het bestellen van tickets op: www.the-
vincentaffair.nl, onderdeel Program-
ma & Tickets.

Brug in de regen (naar Hiroshige), Vin-
cent van Gogh, 1887.

Kwaliteit 
borstonderzoek in 
Elkerliek verbeterd 
door nieuwe 
apparatuur 
Het Elkerliek ziekenhuis heeft een 
nieuw mammografie-apparaat in ge-
bruik genomen. Een mammografie is 
een röntgenfoto van de borst. Het 
nieuwe apparaat maakt driedimensio-
nale beelden waarmee de borst van 
boven tot onder gedetailleerd wordt 
weergegeven. Hierdoor is het mogelijk 
tot maar liefst 40% meer tumoren op 
te sporen dan met het oude apparaat.

Radioloog Sander van der Wolk is zeer 
te spreken over de nieuwe apparatuur: 
“Het apparaat maakt een serie beelden 
uit verschillende richtingen met be-
hulp van een bewegende röntgenbuis. 
Aan de hand van deze beelden maakt 
de computer een weergave van de 
borst in dunne plakjes. We kunnen 
hierdoor als het ware in lagen door de 
borst heen kijken. Hierdoor zijn de 
verschillende structuren zoals vet-
weefsel, klierweefsel en bindweefsel 
beter te zien en vallen afwijkingen 
meer op.”

De manier waarop een mammografie 
wordt gemaakt is met de komst van de 
nieuwe apparatuur niet veranderd. De 
beelden worden gemaakt door de 
borst tussen twee plexiglasplaten plat 
te drukken. Sander van der Wolk: “Dit 
is niet zo prettig voor patiënten, maar 
is noodzakelijk om de hele borst zo 
goed mogelijk in beeld te krijgen. De 
stralingsdosis is veel lager, terwijl de 
onderzoekstijd gelijk blijft. Daarnaast 
hoeven er door de nieuwe techniek 
minder aanvullende foto’s gemaakt te 
worden.”

Ook de methode om biopten te ne-
men in de borst is met de nieuwe ap-
paratuur sterk verbeterd. “We kunnen 
nu het weefsel dat we willen biopteren 
veel beter lokaliseren. Dat vergroot de 
kans op aanprikken, wat uiteraard ook 
prettiger is voor de patiënt. De biop-
ten nemen we met een vacuüm sys-
teem. Het is sneller en de opbrengst 
van de biopten is groter. In Nederland 
is nog maar één ander ziekenhuis dat 
ook met deze geavanceerde techniek 
van biopteren werkt”, aldus Sander 
van der Wolk. 

Jaap Robben bij 
Boekhandel  Van 
de Moosdijk
Schrijver/dichter en theatermaker 
Jaap Robben komt op donderdag 7 
mei om 20.00 uur naar boekhandel 
Van de Moosdijk om over zijn debuut-
roman Birk te vertellen. Deze roman 
werd bekroond met de Nederlandse 
Boekhandelsprijs en de Dioraphte Li-
teratourprijs.

Jaap Robben vertelt in zijn debuutro-
man Birk het verhaal van Mikael die 
met zijn ouders op een afgelegen ei-
land tussen Schotland en Noorwegen 
woont. Op een dag verdwijnt zijn va-
der in zee en verzwijgt Mikael wat er is 
gebeurd. Schuld, troost en verwijten 
stapelen zich op, tot zijn moeder het 
onmogelijke van hem verlangt. 
Toegangskaarten inclusief koffie of 
thee kosten € 5,- en zijn te reserveren 
via: info@moosdijk.com of in de boek-
handel.

Lopersgroep Mierlo
Op donderdag 21 mei 2015 proberen lopers in maximaal 60 minuten tijd 
zoveel mogelijk ronden af te leggen tijdens de prestatieloop van Lopers-
groep Mierlo (LGM).

De prestatieloop is een uniek evene-
ment. Het is namelijk zowel een hard-
loopwedstrijd als een conditietest. 
Hoe harder je loopt hoe groter de af-
gelegde afstand. Ieder loopt op zijn of 
haar eigen niveau. Je bent niet ver-
plicht om een vol uur te lopen, iedere 
ronde wordt bijgehouden en bij de fi-
nish wordt je eindtijd opgenomen. Ie-
dere gelopen afstand is dan ook de 
persoonlijke prestatie van de desbe-
treffende loper.
De prestatieloop start om 19.00 uur en 
loopt door de Ecozone van de wijk 
Brandevoort (Helmond). Om 20.00 
uur eindigt de prestatieloop. De pres-
tatieloop is voor iedereen toegankelijk 

en deelname is gratis. Het parcours is 
± 1500 meter lang en is vrijwel ver-
keersvrij.
Zin om mee te doen en jouw eigen 
prestatie te testen, meld je dan om 
18.30 uur bij de LGM-
accommodatie aan ’t Oudven, Oud-
vensestraat 9 5731 SH Mierlo. 
Lopersgroep Mierlo is een vereniging 
voor hardlopers, wandelaars en Nor-
dic Walkers, die graag samen trainen. 
Op eigen niveau, onder deskundige 
begeleiding, verschillende keren per 
week. Hierbij worden zowel baantrai-
ningen als lopen door de omgeving 
van Mierlo verzorgd. 
www.lopersgroepmierlo.nl 

 

NUENEN - Uitslaande brand in 
woning Nuenen 
In de nacht van zaterdag 2 mei op zon-
dag 3 mei is er brand uitgebroken bij 
een woning aan de Kuifmeeshof. De 
brand werd rond 03.00 uur ontdekt 
door de buren. Het gaat volgens de 
brandweer om een uitslaande mid-
denbrand. Er waren op het moment 
van de brand geen bewoners in het 
huis aanwezig. De buren wisten zich 
in veiligheid te brengen. Ruim een uur 
na de melding werd het sein brand 
meester gegeven. 

Politieberichten

Orangina in 
Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 
op zoek naar 
Gezelligste Terras
 Na de succesvolle eerste Verkiezing 
van het Gezelligste Terras in 2014 
gaan Orangina en Vote Company op-
nieuw op zoek naar de Gezelligste 
Terrassen in de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten
“Na de eerste editie van de verkiezing 
in 2014 hebben we uitgebreid geëvalu-
eerd met horeca-ondernemers. Op 
basis daar van is de verkiezing aange-
past naar slechts één online stemron-
de. Deze duurt ook maar 5 weken” al-
dus Wilfred Romijn van Vote 
Company dat de verkiezing organi-
seert. “Net zoals vorig jaar willen wij 
horeca-ondernemers helpen de kans 
op de titel te vergroten. Door Orangi-
na te schenken en het terras aan te kle-
den met Orangina terras items, wordt 
elk terras ‘Frans’ gezellig” aldus 
Maaike van Wegen van Orangina.
Er kan in iedere gemeente in Neder-
land gestemd worden van 1 mei tot en 
met 5 juni 2015. Bij het uitbrengen van 
een stem wordt een rapportcijfer ge-
vraagd voor vier criteria: locatie, sfeer, 
service en prijs/kwaliteit-verhouding 
(cijfers tussen 1-10). Er kan gestemd 
worden via de website, via Facebook 
en per SMS. In iedere gemeente zijn er 
na 5 juni 2015 twee winnaars: het ter-
ras met het hoogste gemiddelde cijfer 
en het terras met het meeste aantal 
stemmen. Na 5 juni wordt ook de de 
Top 3 per provincie bekend gemaakt.
Terrassen die nog niet genomineerd 
staan voor de verkiezing kunnen zich 
nog gratis aanmelden via www.gezel-
ligsteterras.nl De Verkiezing van het 
Gezelligste Terras wordt mogelijk ge-
maakt door Orangina, Ondernemers-
United, Leuk voor Jou en Maatschap-
pelijk Partner Pink Ribbon. Alle 
informatie over deze verkiezing is te 
vinden via www.gezelligsteterras.nl

New Oriental
•	Nieuwe	stijl	Chinees	dineren	op	niveau
•	Sushi-Thaise-Cantonese	specialiteiten	keuken
•	Regelmatig	culinaire	muziek-avonden
•	Wij	verzorgen	ook	uw	feesten	en	partijen

Waar	gasten	vrienden	worden	en.....
net	even	iets	anders

Uw	gastheer

Mark Cornelis

New Oriental
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Vincent	van	Goghplein	99		Nuenen	|	T	040-2840333	|	E	info@neworiental.nl

www.neworiental.nl
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Weverkeshof zoekt vrijwilligers
Word ook jij een dagdeel in het weekend gastvrouw of gastheer bij De Parel 
aan de Hooydonkse Beek Dorpsboerderij Weverkeshof? Heb jij tijd over en 
wil jij daar, samen met gezellige collega’s bij een icoon binnen onze gemeen-
te, vrijwilligerswerk doen?

Een vrijwilligersorganisatie die sinds 
haar bestaan geheel op eigen kracht en 
zonder één cent subsidie als Dorps- en 
Kinderboerderij dit jaar al 30 jaar een 
begrip in Nuenen is, Weverkeshof.
‘Brabants gemoedelijk’ is het motto 
van de boerderij. 

Binnen een gezellige ‘huiskamer’ waar 
de koffie nooit klaar staat, maar steeds 
vers wordt gezet. Buiten een gezellig 
terras vol met banken waar je lekker in 
het zonnetje kunt zitten en de kinde-
ren, die er kunnen rondrijden op fiets-
jes of spelen in de zandbak of in de 
nieuwe speeltuin.

I.v.m. de verwachte grote drukte tij-
dens de komende zomermaanden zijn 
ze dringend op zoek naar extra gast-
vrouwen/heren die samen met andere 

vrijwilligers in de weekends de zorg op 
zich nemen van de bar en de winkel.

Weverkeshof hoopt dat jij dan min-
stens een dagdeel in een weekend per 
2 weken actief wil meewerken. De 
werktijden zijn op:
Zaterdag en zondag van 09.30 uur tot 
13.30 uur en van 13.00 uur tot 17.30 uur.

Heb jij interesse en kun jij een of meer-
dere dagdelen per week of weekend 
beschikbaar zijn, vul dan op de web-
site: www.weverkeshof.nl bij het kopje 
‘vrijwilligers’ het formulier in.
Mocht dit niet lukken dan kun jij ook 
rechtstreeks een mail sturen naar we-
verkeshof@onsnet.nu. Je krijgt z.s.m. 
een antwoord terug.

Weverkeshof rekent op jullie!

Wat is het verschil?
Bij Wudang Wushu krijgen ze vaak de vraag, wat is het verschil tussen Taiji 
en Qiqong. Logisch want de Chinese bewegingskunsten zijn nog relatief 
nieuw in Nederland. Het woord QiGong bestaat uit twee tekens Qi dat 
‘ademhaling’ betekent en Gong wat ‘werk’ betekent. Door een combinatie 
van ademhalingsoefeningen, beweging en meditatie verhoogt QiGong uw 
vitaliteit en helpt uw innerlijke stilte te vinden. 

Taiji is anders. Er kan stilte zijn in be-
weging, Yin en Yang. In Taiji is het 
doel Yin en Yang te combineren, de 
stilte vinden in beweging. Taiji is een 
moeilijk concept daarom wordt het 
vertaald als de grote ultieme oefening. 
Net als Qigong spaart Taiji energie 
maar het richt zich ook mee op coör-
dinatie, oefening en dynamische be-
wegingen. 
In Wudang Wushu school of Martial 
Arts geven ze zowel Qigong, Taiji en 
Kungfu lessen. De kungfu lessen zijn 
niet alleen gericht op vechten maar 
helpen ook interne kracht en flexibili-
teit op te bouwen. Je bent nooit te oud 
of te jong om te beginnen aan een ge-
zonder leven.
Ter kennismaking zijn er gratis proef-
lessen in ‘De scarabee’, Hoge Brake 3, 
Nuenen. Op vrijdag 8 mei: Qigong 19.00 
- 20.00 uur. Zaterdag 9 mei: Taiji 10.45 
-11.45 uur, Kungfu 15.15 - 16.15 uur. 
Meer info op www.wudangwushu.nl

Kom in de molen
Windmolen De Roosdonck is zaterdag 
9 mei, op Nationale Molendag, ook 
geopend. Bij voldoende wind zal vrij-
willig molenaar Mario Collombon de 
bezoekers laten zien hoe het graan 
wordt gemalen. Al twintig jaar zorgt 
Mario voor de molen, zodat veel be-
zoekers uit alle landen kunnen genie-
ten van een zeer oud beroep. Rijksmo-
nument Windmolen de Roosdonck is 
vanaf 10.00 uur de gehele dag geopend 
en iedereen is van harte welkom. Kom 
in de molen.

Steuntje in de rug van 
Rabobank voor lokaal 
verenigingsleven
Dit jaar organiseert de Rabobank de zevende editie van Steuntje in de rug. 
De bank stelt op deze manier een deel van de winst, het coöperatief divi-
dend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. 

Leden van Rabobank Dommelstreek 
mogen via Steuntje in de rug stem-
men op hun favoriete clubs en zo het 
lokale verenigingsleven ondersteu-
nen. Leden hebben daartoe een per-
soonlijke kaart ontvangen met een 
unieke stemcode voor vijf stemmen, 
maximaal twee stemmen op één 
club. Iedere stem heeft een waarde 
van € 4-, in totaal dus € 20,-. 

Lid bent u als u zich als lid heeft inge-
schreven bij Rabobank Dommelstreek, 
dus u bent geen lid als u alleen een reke-
ning heeft lopen, nog geen lid van de 
coöperatie Rabobank Dommelstreek? 
Meldt u dan nu gratis aan via de site en 
zorg er zo voor dat u volgend jaar ook 5 
stemmen kunt uitbrengen! De stempe-
riode is van 1 tot en met 15 mei. 
Ga naar de site www.mijnbankenik.nl/
dommelstreek/steuntjeinderug om te 
stemmen.

Door rond Dierendag te 
collecteren, help je dieren in 
nood. Ook bij jou in de regio. 
Bel 088 811 3000 of geef je op 
 via dierenbescherming.nl/  collecte.

MELD JE 
AAN ALS 
COLLECTANT

MELD JE 

dierenbescherming.nl/  collecte.

Gratis check 
op huidkanker 
in Catharina 
Ziekenhuis
Het Catharina Ziekenhuis neemt op 
zaterdag 30 mei deel aan de landelijke 
Huidkankerdag. Van 10.00 tot 13.00 
uur kunnen mensen door een derma-
toloog gratis hun huid laten checken 
op verdachte plekjes. Voor het chec-
ken van de huid moeten belangstellen-
den zich vooraf inschrijven via www.
huidkankerdag.nl. Inschrijven kan tot 
25 mei. In het Catharina Ziekenhuis 
kunnen 120 personen hun huid laten 
checken. 

Thema-avond: 
‘Kanker, als je niet 
meer beter wordt…’
Op maandagavond 11 mei houdt In-
loophuis De Eik de thema-avond ‘Kan-
ker, als je niet meer beter wordt’. Tijdens 
de avond wordt met betrokkenen ge-
sproken over het wel of niet doorbehan-
delen bij uitgezaaide kanker. Longarts 
Ben van den Borne en internist-onco-
loog Geert-Jan Creemers van het Ca-
tharina Ziekenhuis beantwoorden vra-
gen van patiënten met kanker en hun 
familie. Er is tijdens deze avond ook ge-
legenheid om ervaringen te delen.
De avond wordt gehouden bij Inloop-
huis De Eik in Eindhoven en begint 
om 19.30 uur. Toegang is gratis. Wilt u 
de avond bijwonen, meldt u dan aan 
via www.inloophuis-de-eik.nl/agenda 
of bel 040 - 293 91 42.

Catharina Boer en Marianne Schellekens 
exposeren in Het Klooster
Twee disciplines ontmoeten elkaar: schilderkunst en poëzie. Catharina 
Boer schrijft poëzie, proza en kindertoneel, heeft 7 bundels uitgegeven met 
daarnaast verzamelbundels en publicaties in diverse tijdschriften, waaron-
der Brabant Literair. 

Sommige gedichten zijn vertaald in 
Engels, Roemeens, Italiaans en Indo-
nesisch. Zij won diverse eerste prijzen 
voor zowel poëzie als proza en hoorde 
in 2013 bij de top 100 van Turing Am-
sterdam. Dat zij de schilderkunst een 
warm hart toedraagt mag blijken uit 
haar eerdere bundels over het werk en 
leven van Vincent van Gogh en uit 
haar bloemlezing over Rembrandt 
www.catharinaboer.nl.
Marianne Schellekens schildert voor-
namelijk thuis in haar eigen atelier. 
Daarbij werkt zij o.a. met gemengde 
materialen en druktechnieken. In het 
grote atelier van het schilderscollectief 
‘Atelier Nuenen’ werkt zij ook samen 
met andere kunstenaars. Door de di-
verse samenwerkingsprojecten vanuit 
het collectief ontstaan weer nieuwe 
impulsen. Tijdens het buitenschilderen 	  

	   ZONNEBLOEMEN	  
	  
Helianthe	  loopt	  naast	  mij	  
op	  het	  zonnig	  pad	  van	  dromen	  
en	  gedachten.	  Met	  geel	  licht	  
omgeven	  gaan	  wij	  hemelhoog.	  
‘Zie,	  zegt	  zij,	  
fier	  haar	  hoofd	  geheven,	  
op	  Zijn	  spoor	  kan	  ik	  overleven’.	  
	  
Catharina	  Boer	  
	  

is vooral de natuur in al zijn kleur en 
vormgeving de grote inspiratiebron. 
www.marianneschellekens.nl
De expositie in Het Klooster is te zien 
vanaf 1 mei tot 29 mei tijdens de ope-
ningstijden.

KBO Nuenen Lezingenreeks 
Kunstgeschiedenis 2015-2016
Het afgelopen seizoen organiseerde KBO Nuenen succesvol een serie van 7 
bijeenkomsten over de kunstgeschiedenis vanaf de oudheid tot de Gouden 
Eeuw. De cursusavonden stonden onder leiding van de Nuenense docente 
kunstgeschiedenis Ine Pels.

Vanwege het succes zet de KBO met 
ingang van september 2015 de lezin-
genreeks voort met de cyclus: Kunst-
geschiedenis deel 2. Er zijn weer 7 le-
zingen over periodes uit de kunst. De 
cursus bestaat uit 6 lezingen over de 
kunstgeschiedenis en 1 lezing over de 
lopende tentoonstellingen, die samen 
met een extra onderwerp uitgebreid 
aan de orde komen. 
De lezingenreeks wordt wederom ver-
zorgd door Mevrouw Ine Pels. Zij is 
docente Nederlands en CKV en heeft 
veel ervaring met het leiden van lees- 
en kunstgeschiedenisgroepen. 
Het is moeilijk om uit te gaan van boe-
ken en daarom wordt elke les het ma-
teriaal in de vorm van een uitgebreide 
hand-out aangeboden. De kosten zijn 
€ 2,- voor het drukwerk per keer. 

•	 Dinsdag	29	sept:	1e	gouden	eeuw	
Byzantijnse kunst, Hagia Sophia 
Istanbul

•	 Dinsdag	 10	 november:	 2e	 gouden	
eeuw van Byzantium, Hosios Loukas 
klooster, San Marco Venetië, kerken 
op Sicilië.

•	 Dinsdag	 8	 december:	 lopende	 ten-
toonstellingen + extra onderwerp.

•	 Dinsdag	 5	 januari:	 Insulaire	 kunst:	
book of Kells Dublin, Karolingische 
kunst: kathedraal van Aken.

•	 Dinsdag	2	februari:	Ottoonse	kunst	
900-1050, kunst van Duitse kei-
zers, Romaanse kunst, kerken in 
Frankrijk en Duitsland 1050-1200.

•	 Dinsdag	1	maart:	Gotische	 archi-
tectuur: o.a. Chartres, Salisbury, 
Keulen, Leuven.

•	 Dinsdag	 5	 april:	 Gotische	 beeld-
houw- en schilderkunst (o.a. Vlaam-
se primitieven: Van Eyck, Memling, 
R.v.d. Weyden, H. Bosch).

De lezingen worden steeds gehouden 
op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur. 
Locatie: Het Klooster Nuenen. 

Opgave bij Ine Pels: i.pels@onsnet.nu 
of per tel. 040-2442984. Kosten € 50,-
voor KBO leden en € 60,- voor niet-
leden, te betalen aan de KBO Nuenen, 
IBAN nr: NL34RABO0137486758

In verband met de planning van de ac-
tiviteit wordt gevraagd uw opgave zo 
snel mogelijk kenbaar te maken. De 
kosten dienen voor de aanvang van de 
cursus betaald te zijn.Het Stadhuis van Leuven.
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Voorjaars-
boekenmarkt 
Weverkeshof
Zaterdag 30 mei organiseert Dorps-
boerderij Weverkeshof van 10.00 uur 
tot 16.00 uur weer de voorjaarsboeken-
markt. Alle boeken zijn Nederlandstalig 
en kosten € 2,- per stuk of 3 voor € 5,-.

De boeken zijn geschonken door de 
inwoners van Nuenen en omgeving. 
De dorpsboerderij neemt het hele jaar, 
met uitzondering van de Sinterklaas-
periode, oude boeken aan tijdens ope-
ningstijden. De toegang tot Weverkes-
hof en markt is gratis aan de Jhr. Hugo 
van Berckellaan 5 in Nuenen. Zie ook 
www.weverkeshof.nl

De TOPontwerpers van 
basisschool De Mijlpaal 
Het project ‘Aan tafel’ is tijdens de open avond op 30 april jl. met succes 
afgesloten. Ouders, opa’s en oma’s, buurtgenoten en anderen toonden veel 
belangstelling voor hetgeen de kinderen de afgelopen weken geleerd, ont-
dekt en ontworpen hebben.

Kinderen zijn van jongs af aan geïnte-
resseerd in de wereld om hen heen. Ze 
zijn enthousiast en nieuwsgierig, kun-
nen scherp waarnemen en slimme en 
onverwachte vragen stellen of ant-
woorden geven. Op De Mijlpaal willen 
ze deze nieuwsgierigheid en dit en-
thousiasme vast houden en versterken 
door de kinderen uit te dagen zelf de 
wereld te gaan onderzoeken en ont-
dekken.
Door kritische vragen te stellen ko-
men kinderen vaak tot originele op-
lossingen.
Een deskundige jury van ouders vond 
een aantal ontwerpen zo knap dat 
deze kinderen de titel TOPontwerper 
kregen. Zo werd er een beker uitge-
vonden die op het moment dat hij 
dreigt om te vallen, vanzelf weer 

rechtop komt te staan. Wat te denken 
van een tafel die omgekeerd als stoel 
gebruikt kan worden, of het play-
bestek; bestek dat aan tafel kinderen 
stimuleert om goed en beter te gaan 
eten. 
Kinderen die op de basisschool leren 
om dingen uit te proberen, zullen ook 
in de rest van hun leven gemakkelijker 
uitdagingen aangaan. Het gaat er niet 
om of iets wel dan niet lukt, het gaat 
om het leerproces. Door met elkaar te 
bespreken en te benoemen waarom 
iets wel of niet werkt, leren kinderen.
Heeft u de open avond gemist en zou u 
iets meer willen weten over het onder-
wijs op basisschool De Mijlpaal, dan 
sturen ze u graag een informatiepakket 
toe. Neem gerust contact op: info@
obsdemijlpaal.nl of 040-2952 79.

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

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

We komen weer      
‘boven water’ 
De uitdrukking ‘boven water komen’ betekent vanouds dat iemand die lang uit 
zicht is geweest, plotseling weer tevoorschijn komt of ‘opduikt’. Nu is er een nieu-
we betekenis: steeds meer mensen komen weer ‘boven water’ met hun huis. Je 
staat ‘onder water’ als je hypotheekschuld hoger is dan de waarde van je huis. 
Vorig jaar was dat nog bij 1,1 miljoen huiseigenaren het geval. Maar het afgelopen 
jaar zijn 165.000 huishoudens weer ‘boven water’ gekomen, zo heeft de Rabobank 
berekend. Het aantal ‘onder water’-huishoudens is daarmee 15 procent gedaald.

De economen van de bank - een van de grootste hypotheekverstrekkers van ons 
land - schrijven dat dit te maken heeft met de stijging van de huizenprijzen en 
met extra aflossingen die vorig jaar zijn gedaan. De huizenprijzen zijn het eerste 
kwartaal van dit jaar gemiddeld 2,4 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 
2014. En alleen al bij de Rabobank is er vorig jaar 4 miljard euro extra afgelost.

Als deze trend doorzet, dan is in 2019 een situatie bereikt die vergelijkbaar is met 
de situatie in 2008, dus vlak voor de crisis op de woningmarkt uitbrak: zo’n 
450.000 huiseigenaren staan dan nog met hun hypotheek onder water. En in 
2025 zou nog maar 3 procent van de huishoudens een woning met onderwaarde 
hebben, zo’n 120.000 huishoudens. Deze berekening gaat dus uit van een jaar-
lijkse prijsstijging van gemiddeld 2 procent en van een vergelijkbaar aflossings-
patroon als in het afgelopen jaar. 

Een paar kanttekeningen zijn hier op zijn plaats. De prijsstijging is een gemid-
delde; in een aantal regio’s is die beduidend hoger (vooral in Amsterdam en 
Utrecht). In krimpregio’s als Groningen en Drenthe zijn de prijzen nog steeds 
dalend, dus daar komen wellicht minder huiseigenaren boven water. Wat betreft 
de aflossingen: niet alle extra aflossingen hebben betrekking gehad op hypothe-
ken die onder water staan. Tevens kan het aantal extra aflossingen te maken heb-
ben met de verruimde schenkingsmogelijkheid van vorig jaar, waarin bijvoor-
beeld ouders hun kinderen extra geld mochten schenken. Als dat zo is, zou de 
stijging in extra aflossingen dit jaar weer af kunnen nemen, omdat de verruiming 
nu weer ongedaan is gemaakt.

Niettemin kan toch gesproken worden van een positieve ontwikkeling. Uit het 
onderzoek van Rabobank blijkt verder dat een relatief grote groep huizenbezit-

ters (ongeveer 175.000) kampt met een onderwaarde die be-
perkt blijft tussen de 10.000 en 20.000 euro. Zij komen bij 

een geringe prijsstijging dus al weer snel ‘boven water’. 

Er kan dus wel degelijk gesteld worden dat steeds meer 
huiseigenaren straks met droge voeten van hun wo-
ning kunnen genieten. Voor een goed begrip: wie geen 
betalingsproblemen en/of verkoopplannen heeft, hoeft 
bij een ‘onderwatersituatie’ zijn adem niet in te houden. 

Als de prijsstijgingen doorzetten en die gaan in onze regio 
het gemiddelde van 2,4% al iets te boven, dan verdwijnt op 

termijn de onderwaarde situatie. Wie extra kan aflos-
sen, kan natuurlijk ook die weg bewandelen. Win 
hier wel gedegen - op uw persoonlijke situatie ge-
richt - advies in. Het is niet in alle gevallen gunstig. 

De Lindespelers spelen eind 
mei op locatie in de openlucht
Toneelvereniging de Lindespelers speelt dit jaar in het kader van wereldto-
neel het toneelstuk Al mijn zonen van Arthur Miller. Het toneelstuk speelt 
zich af in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. 

Het verhaal gaat over Joe Keller, een 
succesvol ondernemer, die rijk gewor-
den is met de levering van vliegtuigon-
derdelen voor de oorlogsindustrie. 
Nadat zijn oudste zoon Larry vermist 
raakte tijdens de oorlog, heeft hij alle 
hoop gevestigd op zijn jongste zoon 
Chris. Chris vertelt hem over zijn 
plannen om Ann, het meisje waarmee 
Larry ooit verloofd was, ten huwelijk 
te vragen. Wanneer George, de broer 
van Ann, bij de Kellers op bezoek 
komt, loopt de spanning verder op.

De Lindespelers zijn iedere keer weer 
op zoek naar bijzondere locaties, waar 
zij hun toneelstuk ten tonele kunnen 
brengen. Spelen in de openlucht geeft 

altijd een extra dimensie aan het spel. 
Mede dankzij de volledige medewer-
king van de Protestante Gemeente 
Nuenen, in het bijzonder Ds. C. Crou-
wel, is het mogelijk om op 29, 30 en 31 
mei 2015 te spelen in de pastorietuin, 
Berg 26 in Nuenen. Wanneer blijkt dat 
de weergoden ons niet goed gezind 
zijn, dan is er een vervangende locatie 
geregeld.

Zin om te komen kijken? Kaarten zijn 
verkrijgbaar via: Boekhandel Van de 
Moosdijk, op dinsdagavond van 19.00 
tot 20.00 uur op de Speelvloer, 
Geldropsedijk 50A, Nuenen en via 
www.lindespelers.nl. De kaarten kos-
ten € 10,- per stuk.

Bram Soetendal en Anita Immers. (Foto: Walter Engels)

Cursus oppassen 
voor tieners
Het CMD (Centrum voor Maatschap-
pelijke Deelname), de GGD en Zuid-
zorg organiseren een oppascursus 
voor tieners tussen de 12 en 16 jaar. De 
cursus wordt gegeven in Nuenen en 
bestaat uit 4 bijeenkomsten van an-
derhalf uur. Op de laatste avond krij-
gen de deelnemers een oppasdiploma. 
Data en tijden: 27 mei, 3 juni, 10 juni 
en 17 juni van 19.00 tot 20.30 uur. Lo-
catie Berg 22c in Nuenen. Aanmelden 
kan door een mail te sturen naar 
Aniek.Limburg@levgroep.nl

Stichting  
Talisman   
in Albert Heijn
Stichting Talisman is een kleinschali-
ge stichting uit Nuenen die fungeert 
als een geluksbrenger voor kinderen 
met een beperking. Al vanaf 2012 on-
dersteunt de stichting (ouders van) 
kinderen met een handicap of chroni-
sche ziekte, die met hun spreekwoor-
delijke rug tegen een bureaucratische 
muur staan. Door hun krachten te 
bundelen, door donateurs te werven, 
acties te organiseren en door gericht 
hulp te bieden aan ouders en kinderen 
die de hulp niet via de reguliere in-
stanties kunnen krijgen. Want ook 
met een beperking moet een kind ge-
woon mee kunnen doen in onze maat-
schappij! In week 19 en 20 (van 4-16 
mei) staat in Albert Heijn in Nuenen 
een bus bij de emballage, waarin klan-
ten van AH de bonnetjes van het sta-
tiegeld kunnen deponeren. De Stich-
ting Talisman heeft de ANBI status. U 
kunt er dus op vertrouwen dat uw gift 
goed wordt aangewend. Hulpvragers 
kunnen contact opnemen met de 
stichting via: info@talisman.nu

Verstuurd vanaf mijn iPad

Hero
Door Elwien Bibbe

Op de bodem van mijn grijze bak liggen twee Pieten en twee Klazen. nog omhuld 
in zilverpaper. En het ziet er naar uit dat ze daar nog heel lang zullen liggen, want 
in 2015 krijg ik mijn grijze bak waarschijnlijk niet vol. Ik houd niet zo van die 

chocola van die holle Pieten en Kla-
zen. Mijn haasjes hebben na een aan-
tal jaren met de paas decoratief gefi-
gureerd te hebben, ook hun einde in 
de grijze bak beleefd. De Pieten zijn 
van 2013 en de Klazen van 2014. Als 
trouwe scheider van van alles en nog 
wat, had ik de bisschop en zijn knecht 
moeten ontmantelen, van hun zilver-
papieren laagje moeten ontdoen. Dan 
was er zeer waarschijnlijk naast een 
zwarte Sint een witte Piet tevoorschijn 
gekomen... Het is gewoon een kwestie 
van tijd.....
Ik kijk nog eens naar het viertal daar 
beneden op de bodem van de contai-
ner, als ik mijn plastic hero aan de 
straat zet. Ik laat het maar zo.

Welzijn op recept in Nuenen
Een medicijnrecept voor de apotheek na bezoek aan de dokter kent iedereen. 
Nieuw is een verwijskaart van de huisarts naar het Centrum voor Maatschap-
pelijke Deelname (CMD): welzijn op recept.
In Nuenen, dat de primeur heeft, werken alle huisartsen er aan mee.

Het aanbod van het CMD wordt verzorgd door de gemeente, GGD, Zuidzorg, 
MEE en LEVgroep. Huisartsen kunnen verschillende opties aanvinken op de 
verwijskaart. “Denk bijvoorbeeld aan opvoedingsondersteuning, mantelzorg, of 
de installatie van een traplift in het kader van WMO-voorzieningen”, zegt Judith 
Kuijpers, manager van LEVgroep.

Hele sociale kaart
“De transities vragen ook van de huisartsen een andere manier van denken”, ver-
volgt Judith. “Als iemand bijvoorbeeld een psychisch probleem heeft, is doorver-
wijzing naar de zware zorg van de GGZ niet langer vanzelfsprekend. Volgens het 
devies ‘dichter bij de mensen zelf, meer normaliseren, minder problematiseren’ 
wordt aangestuurd op lichtere vormen van hulp en zoveel mogelijk aansluiten bij 
de patiënt en zijn leefomgeving.” Voordeel van het CMD is dat de zorgconsulent 
de hele sociale kaart in beeld heeft en feilloos weet waar bijvoorbeeld een oudere 
eenzame vrouw terecht kan.

Casusverantwoordelijk
Op hun beurt zijn huisartsen zeer te spreken over het CMD, omdat er maatwerk 
wordt geleverd en er gekeken wordt naar patiënten vanuit de samenhang tussen 
welzijn, wonen en zorg. Reden voor de gemeente dit initiatief te ondersteunen, is 
de casusverantwoordelijkheid per 1 januari 2015. “De gemeente wil zicht hebben 
op welke hulp wordt ingezet en het effect daarvan”, zegt Rolien Leenhouts, ge-
meentelijk coördinator van het CMD. “We hopen dat mensen via de huisarts in 
een eerder stadium bij het CMD terecht komen en dat daarmee zwaardere pro-
blematiek voorkomen wordt.”

Succesfactor
Wat Rolien als succesfactor ziet in de samenwerking tussen huisartsen en CMD? 
“We hebben vertrouwen in elkaar. We willen allemaal het beste voor de inwoners 
van Nuenen: geen bureaucratie, maar een eenvoudige manier om mensen goed 
te kunnen helpen.” www.levgroep.nl

The Timeless Big 
Band bij Wim 
Beeren Jazz Society 
Op zondagmiddag 7 juni (aanvang 
14.30 uur) zal The Timeless Big Band 
o.l.v. Jos Beeren een uniek reünie-con-
cert geven bij Wim Beeren Jazz Socie-
ty in zaal Van Bracht aan de Kerkstraat 
in Aarle-Rixtel. 
The Timeless Big Band geldt als een van 
de toonaangevende big bands in Euro-
pa. Met musici uit o.a. het Metropole 
Orkest, de WDR Big Band en het Brus-
sels Jazz Orkest en een zeer herkenbaar 
repertoire zou het wel eens een legan-
darische middag kunnen worden.
In bijna alle Nederlandse theaters en 
concertzalen werd in de loop der jaren 
opgetreden, evenals op tournees naar 
talloze Europese landen, Japan en de 
Caribbean. Gezien de verwachte be-
langstelling is een voorverkoop gestart. 
Via de website www.wimbeerenjazzso-
ciety.nl is nadere info te verkrijgen en 
zijn kaarten à € 10,- te bestellen.
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LINDEBLAADJES

REPARATIE  van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-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.

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.

(MEDISCH) PEDICURE 
Anouk van Dijkhuizen. Ge-
specialiseerd in reumati-
sche en diabetische voeten. 
Bel voor een afspraak 040-
2834576.

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.

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

Nagelstudio ALTA GRACE 
• Pedicure-Manicure be-
handeling • Voetmassage 
NIEUW! Kleine Pedicure 
behandeling € 15,- (Alleen in 
salon) Lekker makkelijk, 
ik kom ook bij u thuis! 
(ook in de avonduren) Dia-
betes en reuma aantekening. 
KADOTIP: Kadobonnen 
hier te verkrijgen. Marieke: 
06- 50 57 11 83.

WARRINK COMPUTER 
SERVICE Bij problemen 
of advies op maat. Wij ko-
men bij u thuis. Bel: 06-
40947823 of mail: info@
warrinkcomputerservice.nl

Openingstijden:
Ma.- vr. van 13.00 - 17.00 uur

Za. van 10.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 34, Nuenen

Tel. 040 - 283 90 01

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

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

RELAXFAUTEUILS

NIEUW: GEHEEL 
UITKLAPBARE 
VOETENSTEUN

MAATWERKLEDER OF STOF STA-OP STOELEN

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

*vraag naar de voorwaarden

VAN KLASSIEK TOT MODERN

Meer dan 100 modellen 
in de winkel

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

KACHELHOUT / OPEN-
HAARDHOUT VOOR-
JAARSAANBIEDING! 
Nu € 30,- p/m3 Gerwen. 
06-53 23 81 97.

Uw hond toe aan een Trim-
beurt? TRIMSALON ALA 
PLUTO. Professioneel & 
gediplomeerd! Hooidonk 7. 
Afspraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

PRACHTIG VAKANTIE-
APPARTEMENT te huur 
met Wifi, TV, airco en groot 
zwembad in Spanje, om-
geving Benidorm/Altea. 
Meer info: www.casamama.
jouwweb.nl of 040-284 66 
90 / 0031 6 51 28 27 15. 

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

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

MEGAVLOOIENMARKT 
Zondag 10 mei. 120 KRA-
MEN. Tennishal de Hei-
berg, Heerseweg 49 Veld-
hoven. 9.00-16.00 uur. 06-
20299824.

Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

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

Goed voor je kind!

Heikampen 40 
5672 SM Nuenen 
Telefoon 06 - 22 30 67 17 
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

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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Badminton Club Lieshout op 
jacht naar bekersucces
Na het kampioenschap heeft BCL-1/BouwCenter Swinkels zijn zinnen ook 
gezet op het bereiken van een toppositie in het Zuid-Nederlandse bekertoer-
nooi van Badminton Nederland. Na twee wedstrijden gaat het team dan ook 
fier aan kop in Groep 1-nylon bij de Bekerwedstrijden Zuid-Nederland 2015.

BCL-1/BouwCenter Swinkels - BV 
Groene Ster: 5-0
Net als tegen het Vughtse Smash was 
BCL-1/BouwCenter Swinkels tegen het 
Zevenbergse Groene Ster véél beter dan 
de tegenstander. Boukje van der Werf 
en Luc Musters wonnen ook nu hun ge-
mend-dubbelpartij in twee sets, net als 
Mark van Melick tegen Huub Dubbel-
man: Mark won met 21-6 en 21-3. Ook 
Nienke Houët won haar dames-single-
partij met duidelijke cijfers van Romy 
van Gool. De afsluitende dames- en he-
ren-dubbelpartijen werden ook beide 
gewonnen. BCL-1/BouwCenter Swin-
kels gaat fier aan kop in deze ‘groep-1 
nylon’ en lijkt een eerste of tweede 
plaats in deze poule wel verzekerd.

Teamoverleg van BCL-1/BouwCenter 
Swinkels met trainer Theo de Jong over 
de te volgen aanpak, die inmiddels in 
een koppositie in de bekercompetitie 
heeft geresulteerd.

 PUZZELHOEKWeek 19

3 4 9
8

6 9 5
2 6 8 1

6
8 3 1

2 9
7 1 2
9 7 3 4

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 wapen 6 Europese vrouw 12 Griekse letter 13 profeet 
15 vulkaan op Sicilië 17 de dato 19 Verenigde Naties 20 ar 22 vernis 
23 soort hert 25 ijzerhoudende grond 26 glazen verpakking 28 dik touw 
30 koningin-regentes 31 een weinig scheel 33 gokspel 35 vogel 
36 bedorven 38 intens genoegen 40 inham 43 eikschiller 45 moes 
47 zonderling 49 plechtige gelofte 50 moerasvogel 51 voorzetsel 52 vrucht 
54 eerstkomende 55 kosten koper 57 korte notitie 58 droogvloer 60 verbond 
62 jaargetijde 63 pl. in Overijssel.

Verticaal: 2 gammel 3 op de wijze van 4 gereed 5 wiel 7 domoor 
8 oosterlengte 9 waterplant 10 bijbelse figuur 11 pl. in Zuid-Holland 
14 Russisch gebergte 16 hoeveelheid 18 moerassig 19 groot aantal 
21 water in Utrecht 24 getijde 27 karig 28 aangehaalde lus 29 vogelnaam 
30 wondvocht 32 lidwoord 34 gesloten 37 heks 38 mak 39 Europeaan 
40 deel v.e. bloem 41 woestijndier 42 bouwmateriaal 44 steen 46 rondhout 
48 vertrager 53 Europeaan 54 wandversiering 56 nonsens 
57 Chinese deegwaar 59 science fiction 61 namiddag.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61

62 63

R E G I E S C E N E

B E T O N E O V A A L

S R C D W E R G C O S

N A P D I A M A N T E R E

O V I E N T A T R I

B O T S I N G S C H A K E N

A L E E N E

G E L A T E N N E I G I N G

O I M C A I R O A L

E S T S H A M P O O A D A

S E R T R O T S A E S

R H O N E L I M K E R

A L A R M I E R S E

4 1 2 5 9 6 8 7 3
7 3 5 1 2 8 4 9 6
9 6 8 3 7 4 5 2 1
5 7 3 6 1 9 2 4 8
8 9 1 4 5 2 3 6 7
2 4 6 8 3 7 9 1 5
6 5 9 7 4 3 1 8 2
3 8 4 2 6 1 7 5 9
1 2 7 9 8 5 6 3 4

Oplossingen wk 18
T N E M E C R A F K W D

D C A F E W O R M E N M

I F A A R G O N T E P S

O E K R P I N T G L E T

W N O O T S E I K B E O

I E P R L N T S W L W R

N S R K G E O U U S Z I

S S O K I T E C O C N N

T A L N P E E V L H O G

S K R U N L U Z O E T F

T E R S O E A W M Z E R

V E N M K O H N E O B D

DEMONSTREREN

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

ABDIS
DEGEN
DISCO
EMPLOOI
GRAVEL
HOCKEYSTICK
INTREK
JEKKER
KAPITEINSPET
KAPOT
KOERSVAST
KRAAM
MAATJE
NIEZEN
NOTENSCHRIFT
OEROS
PALEIS
PAVANE
POORT
PRIEEL
SCHURK
STRUIS
VERVEN
VLAAI
VLECHT
ZANGLES
ZUIGEN

D N E V R E V L E C H T
N Z A N G L E S I O F E
I E E N A V A P C I M P
E J T A A M O K R P S S
Z E I R N O E H L N I N
E K G E R Y C O E S E I
N K G T S S O S E G L E
K E R T N I C E I T A T
D R I E O H U U R D P I
P C T L U P Z R P O B P
K O E R S V A S T I S A
N C K M A A R K H S T K

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en email het antwoord naar: 
puzzel@ronddelinde.nl (Vermeld naam, telefoonnummer 
en adres). De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 
Drukkerij Messerschmidt tijdens kantooruren.
Winnaar: (Wk17) Mw. C. Vogels, Lieshout

Mountainbike-clinic voor   
beginners en gevorderden
Toerclub Nuenen organiseert een mountainbike-clinic op zaterdag 30 mei 
onder begeleiding van professionele instructeurs. Deze dag is voor zowel 
leden als niet-leden die zo een keer kennis kunnen maken met mountainbiken 
of deze uit kunnen breiden, zowel jong (vanaf 14 jaar) en oud, dames en heren. 

RKSV Nuenen VR1 speelt ook komend seizoen Hoofdklasse 

RKSV Nuenen VR1 - Kolping Boys VR1 1-0

Tegenstander deze zondag was het al 
gedegradeerde Kolping Boys uit Alk-
maar. RKSV Nuenen VR1 liet er geen 
twijfel over bestaan wie vandaag de 
betere ploeg was. Vanaf het begin zet-
te het druk en creëerde het voldoende 
kansen. Het team uit Alkmaar heeft 
echter een prima sluitpost die voorals-
nog niet capituleerde. Klaver pareerde 
schoten van Verheijen en Vervoort en 
ranselde nog een schot van Van der 
Hulst uit de bovenhoek. Een kopbal 
van Vervoort uit een corner van De 
Lange tikte ze ternauwernood over de 
deklat. Kansloos was ze echter bij een 
lob van Van der Hulst. Die belandde 
echter aan de verkeerde kant van de 
paal. Tenslotte was een prima voorzet 
van De Lange uit een dito pass van 
Van Stiphout niet besteed aan Van der 
Hulst. Kolping Boys stelde er eigenlijk 
niets tegenover. Echt heel goed speel-
de Nuenen niet maar het liet de tegen-
stand er nog wel geloven in een goed 
resultaat. Ruststand dus 0-0. 

De tweede helft gaf het zelfde spel-
beeld. Nuenen domineerde en ging op 
zoek naar de verlossende treffer. Voor 
dat deze viel kreeg uit een voorzet van 
de Lange eerst nog Janssen volledig 
vrijstaand bij de tweede paal de kans 
de wedstrijd open te breken. Haar in-
zet ging rakelings over. Uiteindelijk 
zorgde Vervoort voor de winnende 
treffer. Opnieuw kwam de voorzet 
vanaf links. Vervoort nam goed aan, 
aarzelde geen moment en schoot de 
bal met rechts in de linkerbovenhoek 
en liet Klaver volledig kansloos. Nue-
nen verzuimde verder uit te lopen. 
Het kreeg nog voldoende mogelijkhe-
den. Dat maakte uiteindelijk niet uit. 
Winst was voldoende om op eigen 
kracht voor directe handhaving te zor-
gen. Een verdiende overwinning van-
daag en een fantastisch en zeker ook 
verdiend resultaat overall. Dat was re-
den voor een feestje op sportpark 

Oude Landen. Maar ook dat is dit 
sterke collectief wel toevertrouwd.
Venray degradeerde uiteindelijk en 

Uitslagen 43é Wielerjeugd-
vijfdaagse Lieshout - Mariahout
Dankzij de sponsoren was er voor de kinderen aan het 
einde van iedere wedstrijddag een lekkere versnape-
ring. Zonder de sponsoren en de organisatie was dit 
evenement niet mogelijk, dank hiervoor! De kinderen 
(plaatsen 1 tot en met 3) hebben op de laatste wed-
strijddag een mooie beker en een bosje bloemen mogen 
ontvangen van onze rondemiss Elma van der AA.

Dit is het eindklassement van de 5 daagse
0-3 jaar Groep 3
1e Cas Gilsing 1e Ruud Opsteen
2e Pepijn de Leest 2e Willem Opheij
3e Pieter Fleuren 3e Ingmar Penninx

Jongste meisjes Groep 4
1e Nikkie Biemans 1e Lenn Daniels
2e Sara Dekkers 2e Mart Leenders
3e Guusje van Dommelen 3e Luca van Osch

Jongste jongens Groep 5
1e Giel Overbeek 1e Ruud van Rooi
2e Jur Donkers 2e Nard Donkers
3e Mika Kersten 3e Wouter Foolen

Oudste meisjes Groep 6
1e Lieke Hoekstra 1e Philip van Bommel
2e Imke van Bergen 2e Stan Trojhan
3e Evi Donkers 3e Lotte van Berlo

Oudste jongens Groep 7/8
1e Stan Coolbergen 1e Jelle Verkuijlen
2e Peer Penninx 2e Nard Donkers
3e Teun Kanters 3e Wouter Foolen

Raphael Philippen wint 15e  
Pascall Deen Penalty Wissel Trofee
Zondag 3 mei was het weer zover. Toen streden op Sportpark ‘Oude Landen’ 
10 penaltywinnaars van de E1 t/m E10 en de 2 winnaressen van de ME1 en 
MD2 onderling om de Pascall Deen Penalty Wissel Trofee. Dit jaar voor de 
15e keer alweer!

Pascall Deen was jeugdspeler van 
Nuenen die op 15-jarige leeftijd plot-
seling overleed aan een hartstilstand. 
De wisseltrofee is een kopie van Pas-
call zijn laatste rechter voetbalschoen. 
De winnaar mag deze trofee dan één-
jaar lang houden. Na een rondje in-
schieten van keeper Stijn v.d. Donk 
van Nuenen 1 ging het echte werk van 
start. De toeschouwers genoten van 
prachtig ingeschoten ballen en van 
goede reddingen. Slechts een enkele 
bal ging naast of tegen de lat. De spe-

lers deden niet voor elkaar onder en 
pas na een aantal ronden bleven twee 
finalisten over: Raphael Philippen E7 
en Sarah de Haas MD2. De spanning 
was voelbaar. Uiteindelijk ging Rap-
hael naar huis met de prachtige trofee, 
door een redding op het nippertje van 
de bal van Sarah door Stijn.
Na deze happening volgde nog de al-
gehele kampioenenhuldiging en de 
laatste thuiswedstrijd van Nuenen 1 
tegen HVCH 1, welke helaas verloren 
werd met 1-3.

Raphael schiet de winnende penalty. (Foto: Irene Wilbrink) 

Afhankelijk van het aantal inschrijvin-
gen worden de groepen ingedeeld in 
beginners, medium en gevorderde 
fietsers. Deelname voor leden is € 5,- 
p.p. en niet-leden € 7,50. Voor koffie/
thee wordt gezorgd. Voor een in goede 

staat verkerende fiets en helm moet je 
zelf zorgen. Aanvang 10.00 uur vanaf 
Cycletrend, Duivendijk 5c in Nuenen

Ga voor aanmelding naar www.tcnue-
nen.nl onder het kopje activiteiten.

De laatste speeldag was een spannende. De kampioen was al bekend maar 
onderin de ranglijst streden de groenwitten met FC Gelre, Prinses Irene, 
Someren en Venray om directe degradatie dan wel nacompetitie. De vrou-
wen van Nuenen hadden alles in eigen hand na het gelijkspel vorige week 
(2-2 doelpunten Verheijen en Van der Hulst) in Wehl tegen FC Gelre VR1. 

Someren en FC Gelre gaan de nacom-
petitie in. De groen-witten kunnen 
zich nu op gaan maken voor een nieuw 
seizoen in de vrouwen hoofdklasse. 
De reguliere competitie zit er op. Een 
prima 1e leerjaar. Nuenen weet nu in 
ieder geval wat het kan verwachten in 
deze hoofdklasse seizoen 2015-2016. 
En dat is een groot voordeel. 

Na de reguliere districtscompetitie or-
ganiseert Badminton Nederland een be-
kercompetitie, verdeeld in een afdeling 
met nylon shuttles (2de klasse en lager) 
en een afdeling met veren shuttles (1ste 
klasse en hoger).. In deze bekercompeti-
tie (voor Zuid-Nederland de districten 
Noord-Brabant en Limburg) spelen de 
teams eerst een halve competitie in een 
groepsfase, vervolgens nog eventuele fi-
nale wedstrijden op 27 juni in Weert. 
Voor deze finalewedstrijden plaatsen de 
eerste en tweede van iedere poule zich. 

BC Smash-2 - BCL-1/BouwCenter 
Swinkels: 0-5
De eerste wedstrijd van deze bekercom-
petitie heeft voor de Lieshoutse bad-
mintonners meteen de volle winst opge-
leverd. De gemend-dubbelpartij van 
Boukje van der Werf en Luc Musters 
was een ‘eenrichtingspartij’ met 6-21 en 
11-21. Ook in de andere partijen was dat 
wel duidelijk. Mark van Melick won de 
heren-singlepartij met speels gemak: 
2-21, 15-21. Ook Nienke Houët deed het 
goed. Zij won met 7-21 en 6-21 van Me-
rel van Geene. In de heren-dubbelpartij 
was het iets spannender. Mark van Me-
lick en Luc Musters wonnen echter wel, 
net als Boukje van der Werf en Nienke 
Houët in de dames-dubbelpartij. De 
eerste vijf punten in deze groepsfase 
konden worden bijgeschreven.

Dauwtrappen op 
Hemelvaartsdag
IVN Nuenen gaat dauwtrappen op donderdag 14 mei, 
Hemelvaartsdag. Deze wandeling met natuurgidsen 
wordt een stiltewandeling en voert langs diverse soor-
ten gebieden, waarbij laarzen niet nodig zijn. Stevig 
schoeisel is wel een aanrader. Verzamelen en vertrek om 
05.00 uur bij Het Klooster, Park 1, Nuenen. Terugkomst 
rond 08.00 uur. Meer informatie: tel. 040-2844414.
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Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

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   

Maand mei
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur; woensdag 19.00 uur
Vertrek EMK Wettenseind te Nuenen

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

2 tot en met 10 mei
Kabouterweek

www.kabouterweek.nl

1 mei tot 29 mei
Expositie Catharina Boer en Marianne 

Schellekens
Het Klooster

Zaterdag 30 mei
10.00 uur 

Mountainbike-clinic Toerclub Nuenen 
Cycletrend, Duivendijk 5c in Nuenen

Woensdag 6 mei t/m 8 mei
Drie dagen Sport en Plezier
Voetbalvelden RKSV Nuenen

Woensdag 6 mei
10.00-12.00 uur 

Zingen en luisteren naar muziek met Anine
Jo van Dijkhof

Donderdag 7 mei
20.00 uur 

Schrijver/dichter en theatermaker 
Jaap Robben 

Boekhandel Van de Moosdijk

Vrijdag 8 mei
19.00-20.00 uur 

Gratis proeflessen Qigong
‘De scarabee’, Hoge Brake 3, Nuenen

Vrijdag 8 mei
13.30-17.30 uur 

Hét Fifa 15 toernooi
Jongerencentrum de Luistruik

Vrijdag 8 t/m zondag 10 mei
Jaarlijkse tentoonstelling Game Fair

terrein achter De Collse Hoeve

Zaterdag 9 mei
09.00-17.00 uur 
Wereldwinkeldag

Wereldwinkel Berg 28b Nuenen

Zaterdag 9 mei
10.00 uur 

Windmolen De Roosdonck 
open op Nationale Molendag 

Gerwenseweg

Zaterdag 9 mei
10.45-11.45 uur Gratis proeflessen Taiji

15.15-16.15 uur Gratis proeflessen Kungfu
‘De scarabee’, Hoge Brake 3, Nuenen

Zaterdag 9 mei
13.30 uur 

Vriendinnendag
Sportpark De Koppel Nederwetten

Zaterdag 9 mei
20.00 uur 

Moederdagconcert Gerwens Gemengd Koor
Clemenskerk Gerwen

Zaterdag 9 mei
20.15 uur 

Angela Groothuizen, Eeuwige jeugd
Het Klooster

Zondag 10 mei
Moederdag

Zondag 10 mei
10.00 uur 

Wandeling IVN Laarbeek
Biezen 5 te Aarle-Rixtel

Zondag 10 mei
10.30 uur Koffieconcert van Art in Listening
Laureaten concert Fontys Master in Music

Aansluitend Moederdagbrunch
Het Klooster

Zondag 10 mei
13.30 uur 

Ierse Sessie
Weverkeshof

Zondag 10 mei
13.30 uur 
Moederdag

Speeltuin De Kievit

Zondag 10 mei
14.30-16.30 uur 

High tea met vrolijke
Moederdag pianomuziek

Jo van Dijkhof

Dinsdag 12 mei
14.00-16.30 uur Bijeenkomst Zorg voor 

ouderen, de nieuwe situatie in 2015
Zaal Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10

Dinsdag 12 mei
19.30 en 21.00 uur 

Presentatieavond nieuw theaterseizoen
Het Klooster

Dinsdag 12 mei
20.15 uur 

‘Code Rood’ vraagt Patrick Nederkoorn
Het Klooster

Woensdag 13 mei
10.15-12.00 uur 
Terug naar toen
Jo van Dijkhof

Woensdag 13 mei
13.00 uur 

Poetsen in de kerk, word vrijwilliger
H. Clemenskerk Nuenen

Donderdag 14 mei
05.00 uur 

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
vertrek vanaf Het Klooster

Donderdag 14 mei
10.00 uur 

Internationaal B-toernooi RKSV Nuenen 
Sportpark Oude Landen 

Pastoorsmast 14 Nuenen

Kerkberichten

Dankbetuiging

Alle blijken van belangstelling bij het overlijden en afscheid van onze 
lieve en zorgzame (schoon)moeder en (over)grootmoeder 

Toos (Cato) van de Sande - Roijakkers

waren voor ons bijzonder fijn en waardevol. Wij danken u allen 
oprecht hiervoor. 

Kinderen en (achter)kleinkinderen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 9 mei 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker P. Peters.
Zondag 10 mei 09.30 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker P. Peters.
Hemelvaartsdag Donderdag 14 mei 
10.00 uur: viering, Gregoriaans koor, 
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 9 mei 18.30 uur: Jan van de 
Ven; Drieka van de Tillaart en familie; 
Nick Pernot; Antoon en Riky de Groof-
Joosten; overleden familie Rooswinkel-
van Swaaij; Jorrit Meuwissen.
Zondag 10 mei 09.30 uur: Cato de 
Brouwer-Bartels; Johannes Donkers 
(vanwege sterfdag); Lies Noten van 
Kemenade; Maria Peters-Wernaart; 
Hendrikus en Petronella Klomp-Re-
lou en Peter; Hub Verhoeven; Lotte 
van Rooij en Leo van Hevelingen 
(Moederdag); Nelly Thijssen-Janssen; 
Marco Janssen (vanwege verjaardag); 
Stan en Corry Verheijden-Saris en 
Corrie van de Crommert; Piet, Theo 
en Dorie Keeris.
Donderdag 14 mei 10.00 uur: overle-
den ouders Sanders-de Greef; Riek 
Sanders en Miet Sanders; Marco 
Hoeks en Harrie Vinke.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Berta 
Raaijmakers-van der Steen, Lavendel-
straat 19 en Annie Spin-Ezendam, Mar-
got Begemanstraat 4. Wij wensen de 
families en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Uitnodiging
Er is in de parochie dringend behoefte 
aan nieuwe vrijwilligers die mee willen 
helpen om de kerk schoon te houden. 
De huidige groep bestaat uit mensen 
van bijna allemaal boven de 70 jaar. 

We willen de groep graag uitbreiden 
met mensen van 55 tot 65 jaar. Jonger 
mag natuurlijk ook! Om dit te promo-
ten hebben pastor Hans Vossenaar en 
pastoraal werker Jos Deckers aange-
boden om enkele keren mee te komen 
poetsen. Dat gaat gebeuren op de 
woensdagen 13 en 27 mei, telkens om 
13.00 uur. U wordt van harte uitgeno-
digd om hen daarbij te komen helpen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 10 mei 09.30 uur: viering met 
volkszang, voorgangers pastor S. Kuij-
pers en pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties
Barbara Kuijpers; Fons en Gerarda 
Renders-Foolen; Miet van Rooij; Fien 
Raaijmakers-Aalders; Familie Mig-
chels-Vlietstra; Paula Smits-Kuun-
ders; Theo Rovers

Mededeling
Voor de sponsoractie voor Zr. Bonnie, 
de zus van wijlen Pastor Freek Groot, 
zie mededelingen St. Clemenskerk 
Gerwen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 10 mei 11.00 uur: viering met 
parochiekoor voorgangers pastor S. 
Kuijpers en pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties
Piet Raaijmakers; Miet Hendriks, van-
wege verjaardag; Wilhelmus Hendriks 
en Antonia van Maasakkers; Sjef en 
Lena Saris-Swinkels; Toos van de Sande-
Roijakkers; Jacqueline Bastiaans, van-
wege sterfdag; Geert en Tonnie Drijver-
Smolders; Harrie en Drika van Hooff- van 
Eerd; Lena Raaijmakers-v.d. Sande, zoon 
Antoon en Piet Raaijmakers. 

Mededelingen
In onze parochie is Piet Raaijmakers, 
De Bogerd 19, op 90-jarige leeftijd 
overleden. Wij wensen familie en 
vrienden veel troost en sterkte toe bij 
het verwerken van dit verlies.

Sponsoractie voor zuster Bonnie
Afgelopen jaren hebben we een spon-
soractie op touw gezet voor zuster 
Bonnie. Daarvóór werd dit verzorgd 
door wijlen pastor Freek Groot. Hij 
deed dat omdat hijzelf jarenlang missi-
onaris was geweest én omdat een even-
redig deel van de opbrengst ten goede 
kwam aan zijn zus zuster Bonnie.

Zuster Bonnie is al vele jaren lang 
werkzaam in de zorg op Kalimantan in 
Indonesië. Zij geeft daar leiding in zie-
kenhuizen met ondersteuning van lo-
kale medezusters.
Ook dit jaar willen we weer graag uw 
financiële bijdrage vragen voor de on-
dersteuning van al het goede werk van 
zuster Bonnie en haar collega’s. Elke 
Euro telt!
Wilt u meedoen met deze sponsoring, 
doe dan uw gift in een envelopje met 
de tekst ‘voor zuster Bonnie’ en depo-
neer dit in Gerwen in de brievenbus 
van de kerk (brievenbus voor de mis-
intenties) óf in de bus achter in de kerk 
in Nederwetten. Begin juni zullen we 
de opbrengst bekend maken.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 10 mei: De Regenboog, 10.00 
uur. Voorganger: pastor W. v.d. Wouw. 
Er is kindernevendienst en jongeren-
viering. De collecte is voor Vluchtelin-
genwerk Nuenen. Op 14 mei, Hemel-
vaartsdag, is er in het Van Gogh Kerkje 
een dienst, waar voorgaat A. Nieuwen-
huizen. Deze dienst begint om 10.00 
uur. Op de website kunt u de activitei-
ten zien, die er deze week zijn. Predi-
kant of kerkelijk werker houden pasto-
raal spreekuur op dinsdagmiddag 
tussen 16.00 en 17.30 uur. Elke don-
derdag is er Open Huis tussen 10.00 en 
12.00 uur. Iedereen is welkom voor 
koffie en ontmoeting met anderen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

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

Donderdag 7 mei. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 8 mei 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 9 mei 08.30 uur H. Mis, H. 
Gregorius van Nianze, bisschop en 
kerkleraar. 
Zondag 10 mei. 5de Zondag na Pasen. 
10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 11 mei. Kruisdagen. 18.30 
uur Litanie van Alle Heiligen, processie 
en gezongen H. Mis, Votiefmis van de 
Kruisdagen; gedachtenis van H. Filip-
pus en Jacobus de Mindere, apostelen. 

Dinsdag 12 mei. Kruisdagen. 18.30 
uur Litanie van Alle Heiligen, proces-
sie en gezongen H. Mis, Votiefmis van 
de Kruisdagen; gedachtenis van H. 
Wiro, bisschop en belijder; H. Nereus, 
Achilles, Domitilla, maagd en Pancra-
tius, martelaar. 
Woensdag 13 mei. Kruisdagen. 07.15 
uur Litanie van Alle Heiligen, proces-
sie en gezongen H. Mis, Votiefmis van 
de Kruisdagen; gedachtenis van Vigi-
lie van Hemelvaart. 

Hemelvaart: 
oude kerk van Gerwen te kijk
Op Hemelvaart 14 mei staat de oude 
St.-Clemenskerk van Gerwen open 
voor bezoek van kerk en toren van 12.00 
tot 16.00 uur. Er is een rondleiding en 
een tentoonstelling in de priorij. Als 
enige middeleeuwse kerk heeft de toren 
nog een gerestaureerde kerk na de ver-
woestende orkaan van 9 november 
1800. Deze Torendag op Hemelvaart is 
een initiatief van SRE en vele heemkun-
dekringen waaronder die van Nuenen. 
Direct na de Hoogmis van Hemelvaart 
staat de kerk open, nog geurend naar 
wierook. Ook het koor in het oxaal 
kan worden beklommen, vroeger een 
wapenopslag. Wie verder wil, kan de 
klokkentoren beklimmen langs smalle 
en steile ladders. Buitenom zijn aan de 
kerk de bouwkenmerken van 1540, 
1620 en 1890 goed te zien. Ook de 
opening voor de paarden van het 
Franse Noorderarmee van 1794 is 
goed te zien. In de priorij is een ten-
toonstelling over de laatste restauratie 
van het kerkgebouw. 

Speeltuin Nuenen
Na ruim 30 jaar verdwijnen er een 
aantal vertrouwde gezichten uit de 
speeltuin van Nuenen. Frans en Mieke 
houden ermee op. Met hen vertrekken 
er meerdere vrijwilligers uit het klus- 
en winkelteam. Frans en Mieke, en 
ook de andere vrijwilligers die stop-
pen, vinden dit heel erg maar zien 
geen andere oplossing. Wij bedanken 
iedereen voor de afgelopen jaren van 
gezelligheid in de speeltuin.

Fifa 15 toernooi in 
jongerencentrum 
de Luistruik 
In de meivakantie op vrijdag 8 mei or-
ganiseert het jongerenwerk van de LE-
Vgroep hét Fifa 15 toernooi in jonge-
rencentrum de Luistruik.

Ben je in de leeftijd van 11 tot en met 
23 jaar en heb je zin in een leuke en 
spannende middag, dan mag je mee-
doen aan dit spetterende toernooi!!! 
Het toernooi begint om 13.30 uur en 
duurt tot 17.30 uur. Wij zorgen dat er 
maximaal 8 Playstations 4 klaar staan 
met tv’s en controllers. Voor de win-
naars zijn er leuke prijzen te winnen. 
Heb je interesse schrijf je dan snel in!!! 
Aanmelden kan via de mail, of kom 
even langs bij de diverse jongerencen-
tra. De kosten zijn 3 euro p.p.
LET OP!!! Wees er snel bij het aantal 
inschrijvingen is beperkt!
Woon je in Nuenen dan kun je aanmel-
den via: Mail: bjorn.pinsel@levgroep.
nl, of kom eens langs tijdens de inlopen 
van jongerenhuiskamer De Luistruik 
(Sportlaan 12). www.levgroep.nl, www.
facebook.com/LEVgroep
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Remember Ruud

Pusphaira - EMK 1-4
Door Jacques Ribot

Tien dagen na het overlijden van Ruud Bijsterveld, speelde EMK 1 donder-
dag 30 april 2015 een inhaalwedstrijd tegen de studenten van Pusphaira in 
een klasse waarin vooral Eindhovense verenigingen spelen. 

Voetbal
P R O G R A M M A
RKVV NEDERWETTEN
Donderdag 7 mei
Nederwetten 2 - EMK 7  ................ 19.00

EMK
Donderdag 7 mei
Unitas’59 4 - EMK 3  ...................... 19.00
Nederwetten 2 - EMK 7  ................ 19.00
Zondag 10 mei
EMK 1 - Unitas’59 1  ...................... 14.30
EMK 4 - SBC 4  ................................ 11.00

RKSV NUENEN
Zondag 10 mei 
Deso/Van Der Horst 1 - Nuenen 1 14.30
EFC 2 - Nuenen 2 ............................ 12.00

NKV KORFBAL
Zondag 10 mei
Klimop 1 - NKV 1 ........................... 14.30
Zondag 10 mei
PSV 3- NKV 2 .................................. 11.30

Wil jij je METEN met 
internationale voetbaltalenten?
Kun jij dribbelen, passen en schieten terwijl je gemeten wordt door de 
nieuwste apparatuur? Wil jij jezelf terugzien in een technische en tactische 
analyse, kun je op snelheid en techniek tegelijk presteren?? Ben jij in staat 
om je te meten met de beste voetballers en win jij de competitie? Kom dan 
op 14 mei tijdens het internationaal B-toernooi trainen met apparatuur die 
gebruikt wordt bij FC Schalke 04, AFC Ajax en PSV Eindhoven. Schrijf je 
dan snel in! Er zijn een beperkt aantal plekken.

Wanneer? Donderdag 14 mei 2015. 
Waar? RKSV Nuenen Sportpark Oude 
Landen, Pastoorsmast 14 Nuenen.
Wil jij je meten met internationale 
voetbaltalenten? Doe mee!

De deelname momenten zijn:
10.00 - 11.30 uur
12.00 - 13.30 uur
14.00 - 15.30 uur

Aanmelden doe je via de website van 
RKSV Nuenen; www.rksvnuenen.nl
Tot 14 mei!

Hans van Breukelen
Directeur Sports & Technology, Euro-
pees Kampioen en Europa Cup 1 win-
naar. 
Dit project is mede mogelijk gemaakt 
door Metropoolregio Eindhoven.

Nederwetten - DOSL 1-3
Door Leo Evers
 

Nederwetten begon sterk aan de wed-
strijd en speelde zeer aanvallend. Dat 
resulteerde in de tiende minuut in een 
mooie kans voor Toon van Rooij. In de 
zestien-meter werd hij tegen de grond 
gewerkt en iedereen verwachte een pe-
nalty. De scheidsrechter besliste an-
ders. In de zeventiende minuut werd 
een doelpunt van Roy Sleegers van Ne-
derwetten afgekeurd omdat even daar-
voor de bal blijkbaar over de zijlijn was 

gegaan. DOSL werd daarna sterker en 
een inzet van DOSL-aanvoerder Mar-
tijn Bax werd uitstekend gepareerd 
door doelman Thoonen. Daarna was 
het Nederwetten weer dat gevaarlijk 
werd. Een voorzet van Toon van Rooij 
werd net naast geschoten door Niek 
Evers. Nederwetten kwam ook nog 
goed weg toen een bal van de doellijn 
werd gekeerd. Al met al een eerste helft 
met een hoge amusementswaarde.

Direct na het begin van de tweede 
helft trof een schot van Wetten speler 
Koen van Gorp de lat. Daarna was het 
DOSL dat sterk aandrong. De gevaar-
lijkste man van DOSL Martijn Bax 
maakte zich na een mooie solo vrij 
voor de goal en krulde de bal schitte-
rend en onhoudbaar in de linker bo-
venhoek: 0-1. In de 59e minuut kwam 
Nederwetten op gelijke hoogte door 
een doelpunt van Pieter Donkers die 
met zijn van richting veranderde schot 
doelman Verstappen het nakijken gaf. 
Nederwetten kon maar kort van de 
voorsprong genieten want één minuut 
later was het Martijn Bax die slim z’n 
tweede doelpunt liet aantekenen. Tot 
het einde toe bleef het een zeer pretti-
ge en spannende wedstrijd om naar te 
kijken waar in blessuretijd Martijn 
Bax nog z’n derde doelpunt maakte. 
Eindstand 1-3.

De laatste wedstrijd van deze competitie tussen Nederwetten en DOSL was 
zeer aantrekkelijk en voor DOSL nog van groot belang voor een eventueel 
kampioenschap of deelname aan de nacompetitie. Dat was wel sterk afhan-
kelijk van de resultaten van ZSC, Tuldania en De Weebosch. Deze wedstrijd 
was tevens de afscheidswedstrijd van een aantal basisspelers van Nederwet-
ten die gedurende zo’n 15 jaar in het vaandelteam hebben gespeeld.

RKSV Nuenen - HVCH 1-3
Door John van den Elsen

Afgelopen zondag was de laatste thuiswedstrijd van de RKSV Nuenen in 
jaargang 2014-2015. De traditionele huldiging van de kampioenen voor de 
wedstrijd vond nog plaats onder droge weersomstandigheden. De wedstrijd 
verregende totaal. 

Onze mannen van de F4 

Nuenen F4 kampioen
Na de winterstop stond de jongens van RKSV Nuenen F4 een zware klus te 
wachten. De 2e periode brak aan en de nieuwe tegenstanders waren allen 
kampioen geworden in de 1e periode. Kortom de mouwen moesten worden 
opgestroopt en er zal ‘geknokt’ moeten worden voor elk punt. Vanaf de eerste 
wedstrijd zijn de jongens goed bezig geweest en er werd zowaar een flink 
aantal wedstrijden gewonnen. Dit kwam ook mede door het enthousiasme 
van hun trainers Marcel en Erik die de jongens elke keer weer positief oppep-
ten voor trainingen en wedstrijden. Zo kon het zomaar gebeuren dat onze 
jongens van de F4 een ronde voor het einde van de competitie kampioen 
konden worden. Op zaterdag 2 mei was een groot aantal supporters aanwe-
zig om de jongens te ondersteunen in hun jacht naar het kampioenschap en 
de onvermijdelijke kampioensschaal. Het begin was wat zenuwachtig, maar 
al snel zetten de jongens zich daar overheen en deden zij wat ze altijd al de-
den. Samen ‘vechten’ naar een goed resultaat met respect voor elkaar en de 
tegenstander. Het resultaat is er dan ook een die staat als een huis, 13 wed-
strijden gespeeld en 34 punten met als gevolg dat onze mannen van de F4 
kampioen geworden zijn. Mannen gefeliciteerd.

Veel jonge mensen en complete teams 
kwamen hun steun betuigen. Zij ken-
nen elkaar: ook zij rouwen en kwamen 
hun steun betuigen aan de familie van 
Ruud en de leden van zijn vereniging. 
EMK kwam op het veld onder de mu-
ziek “Eye of the Tiger” met voorop Ro-
bert met het shirt nummer 9 van zijn 
broer. Dat zou dan de laatste keer zijn 
dat shirt nummer 9 wordt gedragen bij 
EMK. Niet alleen de media zijn getuige 
van een bijzonder moment. Een me-
vrouw woonachtig in de nabijgelegen 
woontoren schrijft: “Vanavond zag ik 
vanuit onze woontoren de spelers van 
EMK het veld opkomen. Ook al ken ik 
de spelers niet, het bezorgde mij toch 
kippenvel.” Applaus, één minuut stilte 
en plotseling vuurkaarsen en gele rook. 
De teamleden van EMK omhelzen el-

kaar. De wedstrijd start en EMK speelt 
in de richting van het spandoek van 
Ruud. Hij wilde zo graag kampioen wor-
den. Zijn medespelers voelen aan dat ze 
verplicht zijn om de onwaarschijnlijke 
zegereeks voort te zetten. Twee doel-
punten vallen in de eerste helft. Alle 
spelers van EMK vallen in elkaars ar-
men. In de tweede helft scoort Christi-
an Messerschmidt een doelpunt zoals 
zijn beste vriend Ruud ze maakte: een 
bijzonder moment. Pusphaira is niet bij 
machte om het spel van EMK te beïn-
vloeden en de wedstrijd eindigt met een 
1-4 score. Lang applaus na de wedstrijd; 
vader Ad en broer Robert bedanken de 
spelers en leiders. Later in de kantine bij 
EMK gaat het om de herinneringen 
over Ruud en hoe men die kan bewaren. 
Hij blijft voortleven in herinneringen. 

Winnen voor Ruud

Essche Boys - EMK 0-5
Door Jacques Ribot

Bij Essche Boys wordt meegeleefd. Op de condoleancekaart werd EMK 
eraan herinnerd dat Ruud Bijsterveld op 7 december 2014 inviel in de laat-
ste 10 minuten van de wedstrijd EMK - Essche Boys en een 0-1 achterstand 
met twee doelpunten omboog naar een 3-1 winst voor EMK. Dat was typisch 
voor de sportieve en fanatieke inzet van Ruud. De spelers en begeleiders van 
Essche Boys gaan hem ook missen. EMK had toen een slechte serie wedstrij-
den achter de rug.

Zondag 3 mei 2015 een regenachtige 
middag, meer supporters van EMK 
dan van Essche Boys. Opnieuw rouw-
banden, één minuut stilte en bloemen 
voor het ongelukkig kampioensteam 
van EMK. Ook de scheidsrechter 
draagt een rouwband. Vader Ad is er-
bij met oud trainer Noud van der 
Vleuten. De Essche Boys spelen op het 
maximum van hun kunnen, door zich 
in te graven en de stormloop van EMK 
af te wachten. EMK is niet compleet 
en Christian Messerschmidt is de 
nieuwe gelegenheidsspits. De allereer-
ste beste kans is voor de Essche Boys, 
maar keeper en verdedigers van EMK 
voorkomen een doelpunt. Essche Boys 
kan de druk van EMK weerstaan door 
veel loopwerk, maar in de 43e minuut 
scoort Christian Messerschmidt met 
een bekeken kopbal over de keeper. 

Na de rust speelt EMK in hoog tempo. 
De wedstrijd is na 10 minuten in de 
tweede helft gespeeld: 0-4. Essche 
Boys krijgt nog een paar goede kansen 
hierna, maar heeft blijkbaar het vizier 
niet op scherp. Uiteindelijk wordt het 
nog 0-5 kort voor het einde van de 
wedstrijd. Vader Ad bedankte alle spe-
lers op het veld. Voor de scheidsrech-
ter was het een bijzondere wedstrijd: 
hij vond dat EMK als een hecht team 
had gespeeld. 

Aanstaande zondag 10 mei speelt 
EMK 1 de eerste thuiswedstrijd na het 
overlijden van Ruud. Dit is dan ook de 
laatste wedstrijd van de competitie. 
Dan treft EMK het team van Uni-
tas’59. Bij een eventuele winst van 
EMK wordt een onwaarschijnlijke ze-
gereeks van 15 wedstrijden voltooid. 

Nuenen kwam nog sterk uit de start-
blokken en kreeg al snel een grote 
kans door Mart van de Gevel. Het was 
een van de schaarse hoogtepunten 
voor het thuis team. In de 19e minuut 
werd een verre bal van de keeper van 
HVCH niet goed verdedigd waarna 
Gijs van de Voort de 0-1 liet aanteke-
nen. Nuenen kwam nog voor rust ver-
diend op gelijke hoogte. Een pass op 
Noël Jansen leek op een verloren bal. 
Uit het niets dook Mart van de Gevel 
op en stelde de keeper op de proef. 
Rob van Erp wist eerst nog te redden 

waarna Rai Maxwell op aangeven van 
Mart van de Gevel de gelijkmaker kon 
inkoppen.
Ook in de tweede helft waren de eerste 
kansen voor Nuenen, ze werden alleen 
niet verzilverd. In de 72ste minuut 
werd een hoge bal bij de tweede paal 
door Freek van Eembergen binnen ge-
kopt. Nog voordat Nuenen de zaken 
weer op orde had scoorde Freek van 
Eembergen de 1-3. Nuenen kon het tij 
niet meer keren waardoor HVCH ver-
diend won. Volgende week de laatste 
wedstrijd tegen DESO, uit in Oss.

Biljartclub   
Gast en Vrij heeft  
nieuwe voorzitter
 
Gerhard Alink heeft de “keu” overge-
nomen als nieuwe voorzitter van Bil-
jartclub Gast en Vrij. Deze biljartclub 
bestaat uit 12 leden en hebben hun 
thuisbasis in Gasterij Jo van Dijkhof. 

Gerhard Alink (72) woont sinds 4 jaar 
in Nuenen. Voorheen leefde hij zijn le-
ven met zijn vrouw Gemma in Dron-
ten, Flevoland. Zij waren samen de 
eerste bewoners - zogenoemd pioniers 
- van de toenmalige Zuidelijke IJssel-
meerpolders en vestigden zich in 1967 
in Lelystad. Toen nog een braak lig-
gend gebied in deze nu 12e Provincie.

Vertrek naar Nuenen
Samen bouwden zij hun leven op, Ger-
hard in de bouwwereld, Gemma bij de 
Gemeente Dronten. Zij kregen 2 kin-
deren. Na een hard werkend leven be-
sloten zij, na hun pensionering, te ge-
nieten van het bourgondische leven in 
Nuenen. Een leven vol gezelligheid dat 
zij herkenden uit Twente, waar zij bei-
den zijn geboren en getogen. Het ver-
trek uit Flevoland naar Nuenen - na 43 
jaar -hebben zij als zeer prettig erva-
ren. De gezelligheid van Nuenen, de 
roots van Van Gogh, de vele taken die 
zij als vrijwilligers nu kunnen doen ver-
rijkt hun leven. Daarnaast vinden zij 
het fijn dat ze heel dicht wonen bij hun 
dochter, schoonzoon - eigenaren van 
Kunsthandel Art Dumay - en klein-
dochter. Gerhard kijkt uit naar een 
mooi voorzitterschap bij de biljartclub!



Hallo, commerciële duizendpoot!
Ben jij enthousiast, commercieel ingesteld en 

als geen ander thuis in het Nuenense? 
En zou je het geweldig vinden om daar via een  
zelfstandig mediaproduct anderen van op de 
hoogte te stellen? Dan ben jij de persoon die 
we zoeken! Je krijgt van ons alle ruimte en 

 medewerking om op franchise-basis deze leuke 
uitdaging tot een succes te maken. 

Interesse? 
Neem dan telefonisch contact op met  Rondom  Media te
 Valkenswaard via nummer  040-7600093. Of mail naar 

  info@rondommedia.nl

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

IEDERE 
ZONDAG OPEN

DAGELIJKS VERSE AARDBEIEN
& (GESCHILDE) ASPERGES

Een groot assortiment:
tuinplanten - perkplanten 

hangplanten - groenteplanten

Kwekerij Jansen uitgeroepen tot: 
De lekkerste asperges van Brabant 2015

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

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

Aspergeweek bij Olijf!
Startend op Moederdag 10 mei!

Olijf serveert van 10 t/m 14 mei een heerlijk aspergemenu. 
We verwennen u met 5 culinaire aspergegerechten 
met 5 bijpassende glazen wijn 
voor € 69,50.

Alleen gebruik maken van het aspergemenu 
kan natuurlijk ook, 
3 gangen € 29,50
4 gangen € 34,50
5 gangen € 39,50
(de genuttigde drankjes worden dan in rekening gebracht).

Vanaf 12.00 kunt u genieten van onze kleine 
of grote kaart.

À la carte dineren is uiteraard ook mogelijk.

Verras uw moeder met een diner bon van Restaurant Olijf.

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

Olijf
r e s t a u r a n t

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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