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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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“Altijd
 de 

beste deal!”

Eerste Pinksterdag   
Blues’m festival Nuenen
Op 24 mei is er alweer de derde editie van het succesvolle openlucht Blues 
festival Blues’m in hartje Nuenen. In Het Park, spelen die middag vier 
bands tussen 14.00 en 20.00 uur en verschillende blues stijlen zullen te 
beluisteren zijn. Een gevarieerd programma, zodat ook de niet fanatieke 
blues liefhebbers deze eerste Pinksterdag kunnen genieten en swingen. Op 
zaterdag 23 mei wordt gestart met een warming-up in cafe Schafrath. Beide 
dagen is de entree GRATIS. Het Blues’m festival is een initiatief van Sunny 
Blues Nuenen en stichting Parkevenementen.
Zaterdagavond 23 mei is de aftrap van 
het festival met de warming-up in cafe 
Schafrath (Park 35). Vanaf 21.30 speelt 
de band Deep & The Dudes. Deze band 
speelt een kolkende mix van swing, 
Chicago Blues en 60-er jaren Rhythm 
& Blues in combinatie met moderne 
stijlen. De band heeft inmiddels een 
aanzienlijke live reputatie opgebouwd, 
waarbij muzikaal vakmanschap wordt 
gekoppeld aan een enerverend pu-
blieksshow. Het repertoire bestaat uit 
obscure originals en eigen composities 

en muzikaal zijn ze niet in één hokje te 
plaatsen.

Zondag 24 mei openlucht festival 
vanaf 14.00 uur.
De line-up bestaat uit één Amerikaan-
se band en drie bekende bands uit de 
Nederlandse blues-scene.

Diedra The Blues Diva ft. Keith Ruff & 
The Bluesbreakers (USA) stond in no-
vember ook op het podium in Nuenen 
en iedereen was het er over eens. 

Jaap en Carola in actie voor Stichting Duchenne

“We moesten iets gaan doen”
Door Edwin Coolen

“Met deze erbij hebben we de afgelopen periode al zo’n 90 appeltaarten 
gebakken”, zegt Carola, terwijl ze het deeg in de bakvorm doet. Jaap is druk 
appels aan het schillen en snijden.
Jaap Woudsma en Carola Stork uit 
Nuenen moesten zaterdagavond nog 
zes appeltaarten bakken. Zondag was 
er namelijk een wandeling door Het 
Broek, georganiseerd door Café Ons 
Dorp. De deelnemers kregen een punt 
van deze appeltaarten. De opbrengst 
van de wandeling, het inschrijfgeld, 
gaat naar Power4Kids.

Jaap en Carola, beide fanatieke moun-
tainbikers, doen onder de naam Po-
wer4Kids als team mee aan Duchenne 
Heroes. En dat is weer een grote 
mountainbiketocht van 700 kilometer 
door België, Luxemburg, Duitsland en 
Nederland van 13 tot en met 19 sep-
tember. Het geld dat ze daarmee inza-

KWF Kankerbestrijding 
zoekt collectanten
Samen moeten én 
kunnen we kanker 
overwinnen
Eén op de drie mensen krijgt ooit kan-
ker. Bijna iedereen krijgt er dus zelf of 
in zijn directe omgeving mee te ma-
ken. Om geld in te zamelen voor kan-
keronderzoek organiseert KWF 
Kankerbestrijding daarom elk jaar de 
collecteweek. 

In de eerste week van september zet-
ten ruim 100.000 vrijwilligers zich in 
om zoveel mogelijk geld op te halen 
voor kankeronderzoek. Want onder-
zoek helpt. Elke euro die de collectan-
ten ophalen, draagt bij aan onze 
missie: minder kanker, meer genezing 
en een betere kwaliteit van leven voor 
kankerpatiënten.

Word ook collectant
De collecteweek is een enorme opera-
tie die van levensbelang is. Helaas 
worden op dit moment nog niet alle 
6,3 miljoen Nederlandse huishoudens 
bereikt. Daarom zijn ook dit jaar weer 
nieuwe collectanten nodig. Met 
slechts een paar uur per jaar draag je 
als collectant bij aan een wereld met 
minder kanker. 

Ook binnen de gemeente Nuenen c.a. 
zijn nog collectanten nodig. Geef je nu 
op als KWF-collectant bij mevr. E. van 
de Ven-Janssen, telefoon 2839047 of 
ga naar www.kwf.nl/collecte.

melen, gaat naar de stichting Duchenne 
Parents Project.

Jaap en Carola zijn al een tijdje in actie 
voor deze stichting. Via een collega 
van Carola kwamen ze hiermee in 
aanraking. Carola: “Na een voorlich-
tingsavond over Duchenne waren we 
allebei erg onder de indruk. We waren 
om en moesten iets gaan doen. Toen 
besloten we om iets te gaan organise-
ren. Maar gewoon geld ophalen wil-
den we niet, er moest iets tegenover 
staan. Ik bak graag dus kwamen we op 
het idee taarten te gaan bakken. Die 
proberen we te verkopen, met mini-
maal 10 euro als donatie. “

Duchenne spierdystrofie is een ziekte 
die vooral voorkomt bij jongens waar-
bij de spieren langzaam worden afge-

broken. De meeste worden niet veel 
ouder dan 30 jaar. “We willen meer 
naamsbekendheid geven aan de stich-
ting en ziekte en geld inzamelen. Dat 
geld gaat naar de stichting die het weer 
verder verdeelt naar onderzoek maar 
ook naar patiënten en hun ouders 
voor zorg en hulpmiddelen“, zeggen 
Jaap en Carola. 

Jaap: “Iedereen met wie we erover pra-
ten, reageert enthousiast. We krijgen 
van alle kanten hulp aangeboden. Zo 
komen de appels van Rini van Kessel 
en mogen we bakmateriaal gebruiken 
van Catering Heesterakker. De inza-
meling van Ons Dorp was ook een 
spontane actie. “ 
 
Nightbike
Naast het taarten bakken als manier 
om geld in te zamelen, organiseren 

Jaap en Carola op vrijdag 29 mei de 
sponsortocht Nightbike, een nachte-
lijke rit voor mountainbikers. Start en 
finish van deze 30 kilometer is vanaf 
het paviljoen van RKSV Nuenen op 
sportpark Oude Landen aan de Pas-
toormast. Het inschrijfgeld hiervoor is 
12 euro per persoon, inclusief con-
sumptie.

En op 14 juni staan Jaap en Carola 
voor hun goede doel met een kraam 
op de Van Goghmèrt, waar ze, onder 
andere, natuurlijk appeltaarten verko-
pen. “We doen alles buiten ons werk 
om. Het kost veel tijd maar we krijgen 
nog meer energie terug, “ zegt Carola.

Voor aanmelden of voor meer infor-
matie zie de facebookpagina van Po-
wer4kids, www.nightbike.nl en www.
duchenne.nl.

“Deze band moet ook op Blues’m spe-
len”. Met frontvrouw Diedra en haar 
partner Keith op gitaar brengt deze 
band swingende Soul en Blues. De 
band stond in de finale van de Interna-
tional Blues Challenge in Memphis en 
we zijn trots ze weer te kunnen pre-
senteren. 

De Little Boogie Boy band is genomi-
neerd geweest als beste bluesband bij 
de Dutch Bluesfoundation en dat geeft 
aan welke kwaliteit u kunt verwach-
ten. Happy Blues met Chicago en Soul 
invloeden, zo kun je de muziek om-
schrijven. De band speelt regelmatig 
met de Amerikaanse bluesgitarist 
John Primer op podia door heel Eu-
ropa. Sinds kort aangevuld met een 
lekkere Hammond sound.

Deze middag betreedt de X-RAY 
bluesband ook het podium. Deze band, 
onder leiding van Alex Ilic speelt met 
regelmaat in Duitsland en België en 
wordt gezien als een van de beste SRV 
tribute bands van Europa.

Reno’s Rumble is een nieuwe Neder-
landse bluesband geformeerd rond de 
getalenteerde mondharmonicaspeler 
Reno Sharif. Diverse bandleden hebben 
hun sporen verdiend in bekende blues 
bands die speelden op festivals als Mou-
lin Blues, Chicago Bluesfestival, North 
Sea Jazz, en Bluesfestival Kwadendam-
me. Het repertoire doorloopt diverse 
blues stijlen: stevig, rauw en melodieus 
swingend met scheurende bluesharp 
solo’s en opzwepende gitaarpartijen. 
 
Locatie
Het Park Nuenen. Entree gratis. Da-
tum: 24 mei (23 mei warming up in 
cafe Schafrath).
Voor info: www.bluesmnuenen.nl

Feest in Stad van 
Gerwen
Op 22 mei worden de handtekeningen 
gezet  voor een nieuwe coalitie in het 
provinciehuis van Noord-Brabant. 
Met deze nieuwe coalitie komt de zo-
genaamde Ruit om Eindhoven niet 
meer voor in de plannen voor infra-
structuur.
 
Reden genoeg voor ons (bewoners van 
Stad van Gerwen)  om de symbolische 
Ruit en cartoon bij de brug van Stad 
van Gerwen te ontmantelen. Dit zul-
len we feestelijk doen  op 24 mei om 
15.15 tot 16.00 uur.
 
Alle bewoners  van stad van Gerwen 
willen iedereen bedanken die zich 
heeft ingezet en gestemd op partijen 
die zich willen inzetten voor smart 
mobility, verbetering aan bestaand in-
fra en minder aantasting van het Bra-
bantse landschap.
 
Meer info via Ton Bouman  06-5160 
8536 of Jos van den Einden  06-224 45 
512

Bedankt voor   
alle reacties
Via deze weg wil ik iedereen bedan-
ken voor de vele warme reacties op 
mijn 90e verjaardag. De lieve woor-
den met zo veel liefde en genegen-
heid verwoord, hebben mij heel 
goed gedaan. Ik zou het liefst ieder-
een persoonlijk willen bedanken , 
maar gezien het aantal is dat jam-
mer genoeg niet mogelijk.

Mien van Deurzen



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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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.
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UITNODIGING RAADSVERGADERING
De gemeenteraad houdt een openbare vergadering op 28 mei 2015 
vanaf 19.30 uur in Het Klooster. Agenda en bijbehorende stukken 
staan op www.nuenen.nl. Hierbij wordt u uitgenodigd voor deze 
openbare raadsvergadering.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Parkeren van caravans, kampeerwagens, aanhangwagens e.d.
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 22 en 23 extra toe op het thema 
“Parkeren van caravans, kampeerwagens, aanhangers e.d.”. Op de 
naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Door het parkeren van bijzondere voertuigen kunt u overlast voor de 
omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan parkeerplaatsen die onnodig 
bezet worden of de aantasting van het uiterlijk aanzien van uw straat. 
Daarom hebben wij regelgeving voor het plaatsen van bijzondere 
voertuigen. 

U mag een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, 
aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig:
- maximaal vijf achtereenvolgende dagen op de openbare weg (in-

clusief parkeerplaatsen) parkeren;
- maximaal vijf achtereenvolgende dagen geparkeerd houden op een 

plaats die zichtbaar is vanaf een openbare plaats Let op, dit geldt 
dus ook voor uw oprit of voortuin;

- op uw achtererf plaatsen als het bestemmingsplan dit toelaat;
- stallen in een legale caravanstalling. 

Let op
Op de industrieterreinen De Pinckart, Berkenbosch (met uitzondering 
van de uitbreiding), Eeneind I en Eeneind II geldt de beperking van vijf 
dagen niet.

Als u een caravan, camper of een ander bijzonder voertuig wilt plaat-
sen, houd dan rekening met deze regelgeving. Overtredingen die door 
onze BOA’s worden geconstateerd kunnen leiden tot een boete van 
90 euro. De regels komen uit  de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV). U kunt deze vinden op www.nuenen.nl of www.wetten.nl.
Als u wilt weten of het bestemmingsplan de stalling van voertuigen op 
uw achtererf toelaat, kunt u een afspraak maken via het telefoonnum-
mer 040-2631 631. Ook voor vragen over dit artikel of voor meldingen 
over campers, caravans e.d. kunt u contact opnemen met dit nummer. 
Daarnaast kunt u via www.nuenen.nl uw melding doen. 

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

11 mei 2015 Voirt 43, 5671 HB – plaatsen van een opbouw op de 
bestaande aanbouw (BOUW);

12 mei 2015 Velakker 21, 5672 PE – plaatsen van een overkapping 
en erfafscheiding (BOUW);

13 mei 2015 Vallestap 26, 5672 BG – plaatsen van een dakkapel 
(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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:

11 mei 2015 Aangelag 3, 5674 CP – het plaatsen van een dakkapel 
(BOUW);

13 mei 2015 Kruisakker 2, Satationsweg 6A en 8, 5674 TZ – het uit-
breiden van een bijgebouw (BOUW en RO, afwijken van 
de bestemming).

 
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.
Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan een voorlo-
pige voorziening te treffen.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	Stichting	Park	Evenementen	Nuenen	zijn	vergunning	en	ont-

heffingen verleend voor het organiseren van het evenement Blues 
‘m Nuenen op zondag 24 mei 2015 in het Park (verzenddatum 21 
mei 2015);

•	 aan	Toneelvereniging	“de	Lindespelers”	is	een	vergunning	verleend	
voor het organiseren van een toneelvoorstelling “Al mijn zonen” 
in de openlucht in de tuin aan Berg 26 in de periode van 29 tot en 
met 31 mei 2015 (verzenddatum 21 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.

HOE IS UW “KIJK OP UW WIJK”?
Heeft u verbeterpunten aan de stoep, straat of het groen in uw wijk? 
De gemeente Nuenen werkt jaarlijks met vaste momenten om het 
buitenbeeld in de wijken goed in kaart te brengen. Dat noemen we 
een ‘’wijkschouw’. Vanuit die inventarisatie pakken we waar nodig en 
mogelijk de benodigde onderhoudswerkzaamheden op.
Samen de buurt in beeld brengen tijdens een inwonerswijkschouw 
Naast dat reguliere onderhoud dat we volgens een vaste werkwijze 
uitvoeren, zijn we erg benieuwd naar “Úw kijk op de wijk’’. Vandaar 
dat we dit jaar via de pilot “Kijk op uw wijk” in een aantal wijken sa-
men met de inwoners de situatie in de buurt gaan bekijken. Wat zien 
zij en wat is de mening over het buitenbeeld? Wat willen ze graag dat 
er bij hun in de omgeving aangepakt wordt? Een interessante vraag, 
want een inwoner kijkt doorgaans vanuit een andere invalshoek naar 
de situatie in zijn of haar leefomgeving, dan de gemeente. Ons pri-
maire doel is die twee observaties samen te brengen om vervolgens te 
kijken wat we daarmee kunnen.
We k ijken naar verbeterpunten voor bestaande situat ies 
Tijdens de inwonerswijkschouw bekijken we samen de verbeterpunten 
aan stoep, straat of groen. Hierbij gaat het niet om vernieuwing of 
verandering van de stoepen, straten of het groen, maar om verbetering 
van de bestaande situatie. Zijn er dingen kapot of vies, zijn er gevaar-
lijke situaties, scheve stoeptegels en dergelijke? We noteren deze pro-
blemen en gaan er, waar mogelijk, snel mee aan de slag om ze op te 
lossen. 

Door samen te doen, kunnen we meer!
De inwonerswijkschouw betekent dus allereerst ‘’in kaart brengen’’. 
De gemeente kan weliswaar niet alle wensen oppakken, maar door de 
mening en wensen van onze inwoners in ieder geval helder in beeld te 
brengen, kunnen we van daaruit samen bekijken wat er mogelijk is. 
Deze werkwijze biedt ook volop kansen voor een wijk om samen met 
buurtgenoten iets op te pakken en te realiseren. Wie weet tot welke 
mooie dingen het kan leiden?

Waar en wanneer?
We starten met deze pilot op 27 mei waarbij de focus dan ligt op de 
straten Boordseweg nummers 71-75, Mauritsgaarde, Voirt nummers. 
39-55 en de Johan Frisostraat, Sophiastraat, Constantijnstraat, W. 
Alexanderstraat even nummers. De bewoners in deze wijk krijgen een 
uitnodiging in de bus. 

Er volgen nog meer inwonerswijkschouwen
Later dit jaar volgen er nog meer inwonerswijkschouwen in andere 
wijken en buurten. Zodra die planning helder is, informeren we u 
daarover op deze gemeentepagina, via onze website en via Facebook 
en Twitter.

Heeft u nog vragen?
Wenst u meer informatie over de inwonerswijkschouw “Kijk op uw 
wijk” of heeft u wellicht vragen? Dan kunt u via het Klantcontactcen-
trum contact opnemen met de heer van der Horst.

PUBLICATIE
Verkeersbesluit Europalaan
Burgemeester en wethouders hebben een verkeersbesluit genomen. 
De Europalaan wordt gereconstrueerd, hierbij wordt de ter plaatse 

aanwezige infrastructuur, bebording en verkeerstekens op de Europa-
laan aangepast. 

Indienen bezwaarschrift
Het verkeersbesluit en de daarbij horende tekeningen ligt vanaf don-
derdag 21 mei 2015 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage bij 
de balie Wonen en Openbare ruimte van het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Bent u het niet eens met de inhoud van de besluiten, of vreest u voor 
onacceptabele gevolgen? Dan kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen. 
Let op: Dit moet u doen binnen de periode dat de verkeersbesluiten 
ter inzage liggen. Uw reactie richt u aan het college van burgemeester 
en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen.

Het bezwaar moet ten minste bevatten:
1. naam en adres;
2. de dag en handtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
4. een uitleg waarom u bezwaar maakt.

Nuenen, 21 mei 2015

PUBLICATIE
Verleende omgevingsvergunning Collseweg 5
Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven maakt 
op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

vervangen van (klep) stuw Kleine Dommel, Collseweg 5
Zaaknummer.Vl4/21967

De aanvraag, beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 
mei 2015 tot en met 1 juli 2015 ter inzage in het inwonersplein in het 
Stadskantoor, Stadhuisplein 10 in Eindhoven: 

Het inwonersplein is geopend op maandag en vrijdag van  10.00 – 
19.00 uur en op dinsdag t/m donderdag van 10.00 – 17.00 uur. Bezoek 
zonder voorafgaande afspraak is alleen mogelijk op maandag de ge-
hele dag en op de overige werkdagen tot 13.00 uur. Het maken van 
een afspraak is mogelijk via het digitaal loket op www.eindhoven.nl. 
of telefonisch via telefoonnummer 14040.

De aanvraag, beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf  
21 mei 2015 tot en met 1 juli 2015 ook ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis in Nuenen.
U kunt de beschikking inzien tijdens de openingstijden van het ge-
meentehuis.

Daarnaast is het besluit met de ruimtelijke onderbouwing digitaal te 
raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de directe 
link: http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMR0.0772. 
0VVl421967-0301

De bronbestanden zijn beschikbaar via:
www.eindhoven.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.1MR0.0772. 
0VVl421967-INL.IMR0.0772.0VVl421967-0301/

Heeft u direct belang bij deze beslissing en bent u het hier niet mee 
eens? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is ge-
legd, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, sec-
tor Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Heeft 
u een spoedeisend belang? 

Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt 
naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voor-
lopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 
sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. 

Als u beroep  instelt, betaalt u € 160,- griffierecht. Vraagt u tegelijk 
met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een 
voorlopige voorziening, dan betaalt u nog eens € 160,- griffierecht. 

Voor een rechtspersoon is het griffierecht € 318,-. Wordt tegelijk met 
het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voor-
lopige voorziening gevraagd, dan is het griffierecht nog eens € 318,-.                        

Nuenen, 21 mei 2015
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.     



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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Proef ‘t verschilVoor de best 
belegde broodjes!! Acties week 21: geldig maandag 18 t/m zaterdag 23 mei 2015

_____________________________________________________

Godfried’s 
Meergranenbrood Nu € 1,75
_____________________________________________________

Aardbeienslof
           Nu € 6,95
_____________________________________________________

Limoncello cake 
Roombotercake omhuld met
 limoncello chocolade Hmm.. Nu € 4,50
_____________________________________________________

Gebakjes 
4 stuks naar keuze € 5,95
_____________________________________________________ 

Worstenbroodjes
(Godfried’s favoriet)               Nu 4+1 gratis
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Komkommers
2 stuks 0,79

Nectarine witvlezig    
6 stuks 1,99

Blauwe bessen
per doosje 1,49

Veldsla
per bakje 1,49

Holl. groene asperges
hele kilo 4,98

Bleek-kaas salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

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

4 Barbeque worsten + 
4 Hamburgers samen . 6,95
Steak Bearnaise
100 gram .........................................2,45
4 Sjasliks
Eigen keuken ................................6,00
Bij 150 gr. gebr. Rosbief 
100 gr. sellerie salade ......... gratis

Bos Asperges
100 gram .........................................1,75
Gehakt Rondo
100 gram .........................................1,25

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 21 t/m woensdag 27 mei

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Tastytom tomaat
halve kilo 0,99

KOOPJE

Voor de beste belegde broodjes

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

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

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

 Volop tuin- en 
perkplanten en 

verse snijbloemen 



MET DE AANZIENLIJKE KORTING UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:

SENSATIONELE DOORBRAAK IN DE COSMETICA
Eindelijk een HUIDVERJONGINGSCRÈME die echt werkt

GEHEEL NIEUW VOOR NEDERLAND
ONZE ALGASUN PHYTO ANTI-AGING

GEZICHTSCRÈME-SERUM
OP BASIS VAN PLANTAARDIGE STAMCELLEN

ANTI    AGING

Om 6 MAAL SNELLER BRUIN TE WORDEN
nog steeds onze gerenommeerde

ALGASUN-ULTRA producten 
met een korting van € 2,50 op alle producten.

Een grote flacon (150 ml) Algasun-Ultra
van € 17,75 nu voor SLECHTS € 15.25 

(zie waardebon)

Waardebon
€ 7,50 korting
op de crème-serum

en
€ 2,50 korting

op alle andere ALGA-SUNproducten in de winkel.

Deze stamcellen activeren je eigen 
huidcellen om te vernieuwen.

Gegarandeerd in 3 weken een veel jongere uitstraling!
Deze krachtig werkende dag- en nachtcrème-serum
in luxueuze pompflacon van 50 ml voor langdurig

gebruik € 46.95
Nu met de introductiebon slechts € 39,45.

Knip meteen uit en beleef, in 3 weken, het heerlijke
gevoel van een jonger uiterlijk.

Vermindert tevens pigmentvlekken.

HIERMEE MET WEINIG ZON TOCH IN EEN MUM VAN TIJD DIEP BRUIN.

KNIP NU METEEN UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK

Met de aanzienlijke korting uitsluitend verkrijgbaar bij: Voor uitgebreide productinformatie:

WWW.ALGASUN.NL
(ook om zelf online te bestellen) of

TIWES-IMPORT
tiwesimport@zonnet.nl

Tel./Fax: 0416 - 33 50 51

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

(Ook voor de zonnebank!)

KNIP NU DE ADVERTENTIE UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK EN MINDER PIGMENTVLEKKEN

€ 38,70
€ 48,70

€ 3,00

€ 19,35 € 16,35

€ 10,- KORTING
op de crème-serum

TOT € 18 KORTING
namelijk € 3,- per product
op alle andere ALGA-SUN

producten in de winkel

(KORTING verkrijgbaar tegen inlevering van deze advertentie)

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Vakantiebezorgers
voor Rond de Linde

Maanden mei, juli en augustus
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

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! 

Wij zijn hier elke dag in Restaurant Elpida 
en verwelkomen jullie van harte 

vanaf 16.00 uur met speciale 
originele Griekse gerechten, 

warm en koud, in een warme gezellige 
Griekse atmosfeer door familie zelf. 

Gastvrije bediening. 

 Wij hebben plaats voor 80 gasten en 
binnenkort 150 zitplaatsen in een 

Griekse buitentuin.

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen

Tel. 040-298 89 13
www.restaurant-elpida.nl

Elpida
Grieks Mediterraans 

Restaurant

Opwettenseweg 81, Nuenen, Tel. 040-2840013

WWW.BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Sandra, Stijn en Ans, 
de slaapspecialisten van Stijn’s Slaapstudio

heten u van harte welkom!

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Heeft u het gevoel niet 
serieus genomen te worden door de betreffende verkoper en/of 

winkel? Wordt u een bepaald bed opgedrongen? 

Kom dan naar Stijn’s Slaapstudio! 
Van maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur krijgt u bij ons persoonlijk en deskundig 

advies. Onder het genot van een kop koffie of thee kijken we samen wat voor u de beste 
slaapoplossing is en het parkeren voor de deur is gratis! Twijfelt u, kies dan voor onze 

Slaapgarantie zodat u gegarandeerd géén kat in de zak koopt.

Collectie; matrassen, boxsprings, (deelbare) ledikanten, 
verstelbare bodems, waterbedden, bedtextiel etc.
Merken; Pullman, Eastborn, Mline, Matrair, Clima Comfort, 
Carpe Diem, Silvana, Bella Donna etc. SLAAPSPECIALIST

Psychologie en Mindfulness Nuenen 
 
 
  
 
 
 
Zit je al een tijdje niet lekker in je vel? Je kunt bij 
psycholoog en trainer Annemarie Vaarkamp terecht 
voor begeleiding en ondersteuning bij onder andere: 
 

- Onzekerheid, angsten 
- Depressieve gevoelens 
- Vragen omtrent zwangerschap en ouderschap 
- Verwerkingsproblematiek 

 

Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk. 
Graag eens kennismaken? Dit kan gratis en vrijblijvend.  

 

Graag tot ziens! 
Psychologie en Mindfulness Nuenen 

www.PsyNu.nl | 06-82000876 
 

1e Pinksterdag tot 13.00 u open

2e Pinksterdag tot 17.00 u open

Rond de Linde iedere

donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

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

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Menukaart  

Parkstraat 2b Nuenen 
040-7870041 

www.puff-inn.nl 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Menukaart  

Parkstraat 2b Nuenen 
040-7870041 

www.puff-inn.nl 

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.

Binnenkort 
koken wij voor u! 

 
Heerlijke 
dagverse 

maaltijden door 
onszelf bereid 

elke dag opnieuw. 
 

PUUR NATUUR! 

Verantwoord en 
gezond eten bij 
Riny van Kessel 

 Gratis 
parkeren
± 300 parkeerplaatsen

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart
van Nuenen

P
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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
Tel. 040-2831200
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:

AED bij gemeentehuis 
bereikbaar voor     
AED Alert
 
Onlangs is de AED (automatische externe defibrillator) verplaatst en nu 
hangt de AED aan de buitenzijde van het gemeentehuis. Hierdoor is de AED 
nu 24/7 bereikbaar en vooral bereikbaar voor AED Alert. Een AED kan 
ingezet worden bij hartfalen. De eerste zes minuten zijn van levensbelang. 
In Nuenen zijn nu 15 AED’s beschikbaar die 24/7 gebruikt kunnen worden, 
zodanig verspreid dat er altijd een binnen 500 meter hangt. 

Agenda PVGE
De agenda van de Vereniging voor 
senioren Nuenen:
•	 Elke	 eerste	 donderdag	 van	 de	

maand is er een inloop koffieoch-
tend van 10.30 tot 12.00 uur in het 
Kwetternest.

•	 Elke	 derde	 donderdag	 van	 de	
maand lunch in het Kwetternest 
bedoeld voor diegenen die (meest-
al) alleen aan tafel zitten.

•	 31	 juli	 de	midzomer	 bijeenkomst	
met een BBQ in het Kwetternest.

•	 9	oktober	een	lezing	door	Klaas	de	
Graaff over “Moord en doodslag in 
Brabant”

•	 13	november	een	lezing	door	Erna	
Charbon over Marc Chagall.

Auto verliest motorblok in Nuenen
Vrijdagmiddag 15 mei rond 12.00 uur veroorzaakte een auto in Nuenen een ver-
keerschaos ter hoogte van het viaduct Nuenen-Geldrop. Zo’n drie uur werd het 
verkeer op de Eindhoven-Helmondweg (A270) richting Helmond omgeleid via 
Geldrop en Nuenen. Een grijze Volvo verloor op de A270 nabij dat viaduct zijn 
complete motorblok en kwam enkele tientallen meters verderop tot stilstand. De 
automobilist werd gered door de airbags, stapte uit de auto en werd met lichte 
verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis in deze regio. Wat de oorzaak is 
van de aanrijding wordt onderzocht, maar dat de klap hard was leidt geen twijfel. 
Getuigen van het ongeval kunnen zich melden bij de politie.

Foto Bert Jansen

Vervolg van pagina 2
AANVRAGEN INDIENEN VOOR     
LINTJESREGEN 2016 KAN TOT 15 JUNI

Bij de lintjesregen 2015 kregen twee inwoners een Koninklijke onderscheiding uit 
handen van burgemeester Maarten Houben. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor 
de lintjesregen 2016 alweer in volle gang.

Ook iemand aanmelden?
Ook u kunt iemand aanmelden voor een lintje. Een aanvraag moet uiterlijk 15 juni 
2015 bij de gemeente ingediend zijn. Wanneer iemand bijzondere verdiensten heeft 
en/of buitengewone prestaties verricht voor de gemeenschap, kan diegene in aan-
merking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Aan het toekennen van een 
lintje worden hoge eisen gesteld in de zin van intensiteit en duur van de maatschap-
pelijke verdiensten. Betrokkene moet bovenmatig actief of leidend zijn geweest in 
maatschappelijke activiteiten en dat gedurende een lange reeks van jaren (minimaal 
15 jaar), zodanig dat men duidelijk als een voorbeeld kan worden gezien voor ande-
ren. Ook moeten de verdiensten actueel zijn.

Hoe werkt het precies?
Bij het aanvragen voor een onderscheiding komt nogal wat kijken. Er moet door de 
aanvrager veel informatie  opgevraagd, nagetrokken en/of geverifieerd worden. Voor 
alle verdiensten dienen er ondersteunersbrieven te zijn. Dit alles kost veel tijd, vandaar 
dat we nu al starten. Na het eerste voorwerk start er een lange adviesprocedure via 
de burgemeester, de Commissaris van de Koning, het Kapittel als adviesorgaan, de 
betrokken minister en uiteindelijk Zijne Majesteit zelf bij de ondertekening van het 
Koninklijk Besluit.

Meer weten over de procedure?
Iedereen kan een Koninklijke onderscheiding aanvragen. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Wilt u iemand voordragen of meer informatie ontvangen over de wijze 
waarop een Koninklijke onderscheiding tot stand komt? Neem dan tijdig contact op 
met de medewerkster van de afdeling communicatie, via telefoonnummer 040-
2631631. Zij neemt met u de hele procedure door en kan antwoord op uw vragen 
geven. Op deze manier kunnen wij als gemeente samen met u overleggen of iemand 
mogelijk voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komt en op welke wijze 
de aanvraag het beste ingediend kan worden. Ook via internet kunt u meer informa-
tie krijgen via: www.lintjes.nl. Vanaf deze sites kunt u ook desgewenst een aanvraag-
formulier downloaden.

Ruim 220 mensen in de gemeente 
Nuenen c.a. zijn als burgerhulpverle-
ner oproepbaar. Dit zijn getrainde 
vrijwilligers die opgeroepen worden 
via AED Alert wanneer iemand een 
hartstilstand krijgt en gereanimeerd 
moet worden. Deze vrijwilligers zijn 
aangemeld bij de website www.Hart-
slagnu.nl. Wanneer er nu via 112 een 
situatie wordt gemeld waarbij een re-
animatie aan de orde is, krijgen alle 
vrijwilligers in de buurt een SMS met 
vermelding van het adres van de pati-
ent en de plek van de dichtstbijzijnde 
AED. Op die manier is er een grote 
kans dat een vrijwilliger tijdig ter plek-
ke is met een apparaat.

Oproep aan gediplomeerden
De Nuenense AED vereniging (Stich-
ting Heartsafe Nuenen c.a.) weet dat 
naast de personen, die zijzelf getraind 

heeft, er nog talloze gediplomeerde 
Nuenenaren zijn met een geldig reani-
matiebewijs, denk maar aan gezond-
heidszorgprofessionals en bedrijfs-
hulpverleners. Het zou fijn zijn dat 
ook zij zich aanmelden met hun 
06-nummer, zodat ook zij oproepbaar 
zijn bij een calamiteit in hun buurt. Bij 
aanmelding krijgt men ook een over-
zicht van de AED’s in de gemeente. Bij 
deze dus een oproep aan iedereen met 
een geldig certificaat van een AED/
BLS-cursus om zich aan te melden bij 
de stichting. Dat kan via de mailadres-
sen: bekkers@aol.nl en l.vanbrakel@
onsnet.nu. 
Heeft u naar aanleiding van dit AED 
bericht vragen of suggesties, stel ze ge-
rust via voornoemde mailadressen: 
bekkers@aol.nl en I.vanbrakel@ons-
net.nu of bij de gemeente Nuenen via 
telefoonnummer (040) 2631 631. 

Zomerexpositie

Werk van cursisten van het CAN
Om het cursusjaar feestelijk af te sluiten, organiseert het CAN dit jaar voor 
het eerst in aansluiting op de jaarlijkse dansvoorstelling een korte exposi-
tie. Hiermee willen de docenten hun cursussen extra onder de aandacht 
brengen en hun cursisten na een seizoen intensief werken in het zonnetje 
zetten.

De tentoonstelling is van 30 mei tot 6 
juni te zien in de gangen en in de vitri-
nes van Het Klooster op werkdagen 
van	9.00	tot	18.00	uur.	Het	tentoonge-
stelde werk is van de cursisten teke-
nen/schilderen, portrettekenen, beeld-
houwen, grafiek, fotografie en vilten. 
Docenten: Jacques van Erven, Marjo 
van Meer, Yolanda de Muijnck, José 
Jansen, Pierre Cops, Christa Alaert, 
Annemarie Verheijen, Maurits van 
Hout, Lilian van Rossum. Alle  docen-
ten hebben een erkende Nederlandse 
kunstacademieopleiding gevolgd. Bo-
vendien zijn ze allemaal geschoold in 
het lesgeven. Het CAN bestaat al ruim 
40 jaar en heeft in al die jaren ontzet-

tend veel mensen uit Nuenen op een 
professionele manier met dans, kunst 
en cultuur in aanraking gebracht.

Nieuwe theaterkrant uit van Het Klooster Nuenen 

Het Klooster presenteert 
nieuwe theaterprogramma 
voor seizoen 2015-2016
Ruim vijfhonderd theaterliefhebbers hebben de presentatie van het nieuwe 
theaterseizoen afgelopen dinsdagavond meegemaakt. Zij zagen als eerste 
wat het nieuwe seizoen te bieden heeft met enkele live previews. Zo deed 
Nuenenaar Thijs van de Meeberg de presentatie, gaven Bert Gabriels (Bour-
gondische Belgen) en The Blue Stars een voorproefje van hun kwaliteiten in 
cabaret, liet Leonie Meijer haar muzikale kunsten zien en werd er ook nog 
genoten van de muziek van Zanggroep Cascade uit Eindhoven. De artiesten 
van de presentatieavond zijn ook in het komend seizoen in theater Het 
Klooster te bewonderen. Daarnaast staan er nog ruim 40 andere gevarieer-
de muziek-, cabaret- en kindervoorstellingen in het nieuwe seizoen gepland. 

Als het komt tot grote namen, spreken 
we over de nieuwste voorstelling van 
Hans Liberg, Leon van der Zanden, 
Babette van Veen en de try-outs van 
Sara Kroos en Ali B. Daarnaast zullen 
oude bekende van Theater Het Kloos-
ter, zoals Mark van de Veerdonk en 
Roué Verveer ook dit jaar weer te zien 
zijn in Nuenen. Zoals eerder gemeld 
zijn er ook weer voorstellingen ge-
pland voor de jongere én oudere kin-
deren. Zo komt Karel de Kok met de 
Pakjeskluis van Sinterklaas en staat 
ook de musical ‘Spijt!’ naar het boek 
van Carry Slee aankomend jaar in ons 
theater. 
 
Naast deze voorstellingen staat er nog 
een groot aanbod aan muziek- en ca-
baretvoorstellingen op het program-
ma. Nieuwsgierig? Het beste kunt u 
gewoon zelf een kijkje nemen in de 

theaterkrant of op de site en beslissen 
waar uw voorkeur ligt. Neem gerust 
een kijkje op de website www.het-
klooster.org voor het volledige digitale 
theaterprogramma van 2015 – 2016.

Hier kunt u ook al uw kaartjes bestel-
len voor het nieuwe seizoen. Ook zal 
de nieuwe theaterkrant te downloa-
den zijn via de website van Het Kloos-
ter. 
De theaterkrant die dit jaar verzorgd is 
door Drukkerij Messerschmidt wor 
den huis-aan-huis verspreid met de 
Rond de Linde. Mocht u na 21 mei de 
krant niet hebben ontvangen vanwege 

HET 
KLOOSTER
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THEATERKRANT

2015 | 2016

ja-nee of nee-nee sticker en u wilt hem 
graag in huis hebben, dan kunt u deze 
aanvragen op de website door uw 
adres achter te laten.
  
Tot maandag 14 september is het alleen 
mogelijk schriftelijk te reserveren (via 
het bestelformulier in de theaterkrant 
of via de website). Vanaf 14 september 
kunnen de kaarten zowel telefonisch als 
persoonlijk bij de kaartverkoopbalie ge-
reserveerd worden, deze is geopend 
van maandag tot en met vrijdag tussen 
13.30 uur en 17.30 uur.

Uitzicht over Wetten
Tekst en foto’s Elwien Bibbe

Drie ladders klim ik op. En daar sta ik dan. Voor het eerst boven op de Oude 
Toren in Nederwetten. Ik moet altijd iets overwinnen met ladders en zo, 
maar omdat ik weet dat er iets moois in het verschiet ligt, zet ik mijn issues 
even opzij. En daar sta ik dan met Yoni, Simone en Devon te chillen. Genie-
ten van de zon en het uitzicht. Of van het uitzicht en dan van de zon. Het 
doet er eigenlijk niet toe.
Mijn blik wordt gevangen door de 
Dommel, het Piet Rendersbruggetje, 
vissende mensen aan de waterkant, de 
strakke architectuur van de Esrand, 
het slanke torentje van de nieuwe 
Lambertus, vanaf de toren van de 
oude Lambertus niet veel meer dan 
een naaldje aan de horizon, paarden, 
boerderijen, het Bokt, …. de vergroe-
ning van het landschap nog in volle 
gang… Het is een heerlijke plek om te 
hangen. Devon hoort bij de organisa-
tie, Heemkundekring De Drijehor-
nick, en hij kan me ook van alles ver-
tellen over de toren. 

Maar ik maak liever een praatje met de 
meisjes, eindexamen doen ze en wat 
dan? De weide wereld strekt zich ver 
over Wetten uit. 
 
…. Nog een paar bezoekers steken hun 
hoofd door het luik bovenop de toren. 
Het zijn BN-ers, bekende Nuenena-
ren. Vandaag grijpen ze hun kans, 
want de toren is eigenlijk nooit te be-
klimmen……………..

Mijn Ipad had ik niet bij me, wel mijn 
Iphone. “Attached to it”, whatsappte 
een vriendinnetje laatst en zo is dat!
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Gebaren, woorden en liedjes 
voor ouders en hun baby
Voor Bibliotheek Dommeldal draait alles bij baby’s en kleine kinderen om 
taal en woordenschat. Daarom organiseert Bibliotheek Dommeldal een 
inloopochtend in vestiging Nuenen. Op dinsdag 26 mei, voor ouders met 
hun baby’s vanaf 9 maanden tot 2 jaar. Daarbij is er niet alleen aandacht 
voor Boekstartboekjes maar ook voor baby-gebarentaal. Het staat vast dat 
baby’s die al vroeg met hun ouders lezen, liedjes zingen en baby-gebaren-
taal “spreken”, eerder praten en een grotere woordenschat hebben. Maar het 
gaat Bibliotheek Dommeldal niet alleen om verstandige argumenten. Het 
gaat ook om samen met je kind plezier maken. En dat gaan ouders en baby’s 
ontdekken tijdens deze inloopochtend.
Gebarentaal
Een baby begrijpt al veel meer dan wij 
vaak denken. Dat merken ouders al aan 
kleine dingen. Zo steekt een baby al 
snel de armpjes uit als hij/zij opgepakt 
wil worden. Of een voetje omhoog als 
papa sokjes aan wil doen. Vanaf onge-
veer zes maanden krijgt een baby be-
grip voor dit soort dingen. Dan legt de 
baby al verbindingen tussen een woord, 
een voorwerp en een gebaar. Terwijl 
het praten en woordjes spreken pas 
lukt rond de 12 en 18 maanden. Met 
baby gebarentaal communiceer je niet 
alleen eerder met je kind, maar weet je 
ook beter wat er zich allemaal in dat 
kleine hoofdje afspeelt. Baby gebaren-
taal is helemaal niet moeilijk, want ge-
baren maak je vanzelfsprekend. Zon-
der dat we het beseffen gebruiken we in 
ons dagelijks leven al heel veel gebaren. 
Ilse Kuijpers is pedagoge en heeft zich 
gespecialiseerd in communiceren met 
kleine kinderen, met gebaren. Vanuit 
haar bureau LetsTalkSigns organiseert 
zij workshops. Op uitnodiging van Bi-
bliotheek Dommeldal laat Ilse Kuijpers 
je in de bibliotheek kennismaken met 
deze verrassende manier van commu-

niceren met je baby. Natuurlijk is er 
ook muziek en natuurlijk laten we de 
babyboekjes uit de collectie van Biblio-
theek Dommeldal zien. Voor ouders 
die voor de eerste keer komen staat er 
een (gratis) Boekstart-koffertje klaar.
Datum, plaats en tijd
Op 26 mei van 9.30 tot 10.30 uur ben 
je welkom met je baby/peuter (tot 2 
jaar). In vestiging Nuenen. De toe-
gang is gratis. 

Schuif even aan tafel bij Stefan 
Nagelkerke en Theo Swinkels
 
Voor de laatste aflevering van de reeks lezingen vòòr het zomerreces heeft 
de KBO Nuenen voor een echt Nuenens thema gekozen: De Poolse kinde-
ren. Op donderdagochtend 28 mei van 09.30 uur- 11.30 uur in zaal het Tref-
punt van Het Klooster zal de Nuenense Stichting de Poolse Kinderen wor-
den gepresenteerd.
 
Voorzitter Stefan Nagelkerke en be-
stuurslid Theo Swinkels zijn dan bei-
den net weer terug van een reis naar 
Polen samen met meer dan 30 Nuene-
naren. Dat bezoek aan Polen van die 
grote Nuenense delegatie is tevens het 
slotakkoord aan 25 jaar opvang van 
Poolse kinderen in Nuenense gastge-
zinnen. Want de stichting houdt op te 
bestaan.
“Er zijn steeds minder gastouders en 
we wilden niet uitgaan als een nacht-
kaarsje”, aldus Theo Swinkels, “Daar-
om hebben we het besluit genomen te 
stoppen.”
Gelukkig kent Polen economische 
vooruitgang sinds de val van De Muur 
en is de armoede daar al een stuk min-
der dan toen het begon.
Gedurende het 25 jarig bestaan van de 
stichting hebben honderden Nuene-
naren als gastouder, sponsor of vrij-
williger meegewerkt aan een gastvrije 
en fijne vakantie voor heel veel Poolse 

Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

Slimme wegen
De slimste regio van de wereld heeft de Ruit aan diggelen gegooid. De regio-
nale mobiliteitsproblematiek wordt aangepakt met slimme wegen. Ooit een 
slimme autoweg gezien? Of een slim fietspad? Ik zie meer in slimme voer-
tuigen met slimme chauffeurs.  Zo werd in deze regio jaren geleden een 
slimme autobus uitgevonden, die zonder chauffeur de weg zou vinden. Een 
mooie naam: PHILEAS werd er opgeplakt. De weg heet HOV: Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer. Mooi niet een bus zonder chauffeur. Wel zonder passa-
giers of het moet zijn dat de busreizigers onder de stoelen een plaatsje heb-
ben gevonden.
Zelfsturende automobielen zijn er al. 
Blijft uitkijken geblazen. Afgelopen 
vrijdag stond er in Nuenen een auto 
op de Eindhoven-Helmondweg. Zon-
der motor, die lag op de autoweg. Mo-
tor weg, riep de automobilist ver-
baasd. Of dat een slimme chauffeur is 
geweest wordt nog uitgezocht door de 
politie….
Een zelfsturende auto is ook al gesig-
naleerd op die Eindhoven-Helmond-
weg. De auto die helemaal zelf rijdt is 
al onderweg. Straks rijd je al ‘Ronde de 
Linde’-lezend in je auto naar je werk. 
De techniek in jouw auto gaat verder 
dan een handje helpen bij inparkeren. 
Via camera’s word je bij de les gehou-
den van het onverwachte gedrag van 
medeweggebruikers. Dus als er een 
bakfietsmoeder of –vader plotseling 
oversteekt, dan remt jouw auto auto-
matisch. Fluitend, lezend en koffie-
drinkend naar je werk, dat wordt de 
toekomst. Een paar minuten langer in 
de file is dan weelde.
Slimme ingenieurs van TNO en de 
Technische Universiteit Eindhoven 
barsten van innovatieve snufjes en 

met een sausje slimme design komt 
dat allemaal binnen handbereik.  In 
het Amerikaanse Californië worden 
dergelijke slimme auto’s al gebruikt. 
En wat las ik bij het Amerikaanse 
persbureau AP: Bij een dozijn onge-
lukken met zelfsturende auto’s zat bij 
twee gevallen een mens achter het 
stuur en in de andere gevallen reed de 
auto zelf. De vraag is nu bij wie de 
schuldvraag ligt in geval van een aan-
rijding?

Er wordt ook gezocht naar slimme op-
lossingen voor fietsers. Zo kwam bij 
de grote Brugpieper-fietsttest aan het 
licht dat een voorrek op een fiets wel 
supervet en stoer lijkt, maar levensge-
vaarlijk is. De fietsende brugpieper is 
ook steeds druk doende met het mo-
bieltje. Met één hand aan het stuur al 
slingerend op weg naar school, daar 
krijgt zelfs een slimme auto geen vat 
op. Om nog maar te zwijgen van die 
snelle en sportieve elektrische fietsers. 
Kortom, genoeg werk aan de winkel 
voor ANWB, TNO en Veilig Verkeer 
Nederland.     

kinderen, die het daar een stuk moei-
lijker hadden en hebben dan de jeugd 
in onze welvarende dorpen.
Behalve grote groepen kinderen die in 
onze gemeente zijn opgevangen heb-
ben Nuenenaren door de tijd heen 
verschillende projecten in Pilchowice 
mee gefinancierd en uitgevoerd.
Ook de slotopbrengst bij de opheffing 
van de stichting is tijdens deze laatste 
mei-reis naar Polen door de Nuenense 
delegatie aangeboden aan een tehuis 
voor kinderen met een beperking.
Veel langdurige en kostbare contacten 
tussen de arme mijnwerkerskinderen 
uit Silezië en onze Nuenense kinderen 

zijn door deze kwarteeuw van uitwis-
seling ontstaan.
 
Een mooi verhaal ondersteund met 
een foto-en videopresentatie, om de 
lezingenreeks van het voorjaar mee te 
eindigen. De ochtend is voor iedereen, 
KBO lid of niet, gratis toegankelijk.

Van Gogh en Graffiti samen tijdens het    
Van Gogh Urban Art Expo & Graffiti Event 
Van der Valk hotel Eindhoven, Dynamo (Step in the Arena) en het Vincentre in Nuenen hebben in het kader van het 
Van Gogh jaar de krachten gebundeld en organiseren vanaf 31 mei t/m 12 juni een aantal unieke evenementen om 
het publiek kennis te laten maken met Urban Art, Graffiti en Van Gogh.

In 2015 is het precies 125 jaar geleden 
dat Vincent van Gogh (1853-1890) 
overleed. In verschillende Europese 
steden wordt dit moment aangegre-
pen om de beroemde Nederlandse 
kunstenaar te eren. Ook Eindhoven 
laat op zijn eigen manier zien dat Van 
Gogh nog steeds ‘leeft’. Graffiti en 
street-art zijn een belangrijk onder-
deel van de urban cultuur in Eindho-
ven en de graffiti artiesten worden ook 
wel gezien als de kunstenaars van nu. 
Maar waar halen zij hun inspiratie 
vandaan?

Op 31 mei vindt in Van der Valk hotel 
Eindhoven de kick-off plaats van twee 
weken ‘Van Gogh ontmoet Graffiti’. 
De internationaal gerenommeerde 
graffiti kunstenaars Koka en Belin la-
ten zich inspireren door Van Gogh en 
geven live demonstraties. Bekijk de fo-
torealistische portretten en de meer 
grafisch abstracte werken tijdens de 
Van Gogh Urban Art Expo of wordt 
zelf creatief en schrijf u samen met uw 
kinderen in voor een van de graffiti 
workshops. U kunt hier op 31 mei te-
vens genieten van een Van Gogh 
brunch en/of diner en er is entertain-
ment voor de kinderen. (31 mei & 7 
juni, van 11.00 tot 17.30 uur, Van der 
Valk Hotel Eindhoven). Op 6 en 7 juni 
is de Berenkuil (Insulindeplein, Eind-
hoven) weer het podium van meer 
dan 150 artiesten uit binnen- en bui-

tenland tijdens de zesde editie van het 
internationale graffitifestival Step in 
the Arena. Aanvullend kunt u u voor 7 
juni ook weer inschrijven voor een 
graffiti workshop bij Van der Valk Ho-
tel Eindhoven en hier genieten van de 
Urban Art Expo, live demonstraties en 
de Van Gogh Brunch/Diner.

In Nuenen kunt u tijdens een bezoek 
aan het Vincentre meer te weten ko-
men over het leven van Van Gogh. 
Speciaal vanwege het Van Gogh jaar is 
The Vincent Affair dit jaar geopend, in 
het authentieke huis van Van Gogh’s 
geliefde Margot kruipt u in de geest 
van Vincent, vormgegeven door ei-
gentijdse makers die, net als Van 
Gogh, anders denken en doen. Gedu-

rende de twee ‘Van Gogh ontmoet 
Graffiti’ weken kunt u vanaf maandag 
1 juni tot en met vrijdag 12 juni op de 
doordeweekse dagen van 10.00 – 
17.00 uur tevens Koka en Belin live 
aan het werk zien in hun open atelier 
in de tuin van de The Vincent Affair, 
tegenover het Vincentre aan de Berg 
in Nuenen. De speciaal voor u samen-
gestelde Urban Art fietsroute leidt u 
langs alle locaties en zorgt ervoor dat 
u geen evenement hoeft te missen. U 
kunt deze fietsroute downloaden op 
www.hoteleindhoven.nl of ophalen 
vanaf 31 mei bij Van der Valk Hotel 
Eindhoven of Vincentre in Nuenen 
Voor meer informatie en inschrijvin-
gen www.hoteleindhoven.nl  en/of 
www.vangoghvillagenuenen.nl 

Snel en makkelijk bankzaken regelen

Vernieuwde Bruna   
Nuenen opent deuren
Op vrijdag 22 mei opent de vernieuwde Bruna haar deuren. Bruna heeft een 
groot assortiment tijdschriften, tabak, boeken, wenskaarten en kantoorar-
tikelen. In de vernieuwde winkel bevindt zich het ING-servicepunt voor 
bankzaken. De openingstijden zijn gelijk aan die van de winkel. Tegelijker-
tijd sluit het ING-kantoor aan de Vincent van Goghstraat 40. Klanten kun-
nen voortaan terecht bij Bruna Nuenen voor hun dagelijkse bankzaken.

Klanten van ING kunnen nu snel en 
makkelijk hun dagelijkse bankzaken  
regelen. Fam. Vredenbregt, eigenaar 
van de winkel: “Wij zijn erg trots op de 
vernieuwde winkel, we kunnen onze 
klanten nu nog beter van dienst zijn. 
Met het hele team staan we klaar om 
onze klanten zes dagen per week te 
ontvangen.” 
In het ING-servicepunt kunnen klan-
ten veel bankzaken zelf regelen. Geld 

opnemen tot €10.000,- of storten tot 
€15.000,- gaat via de gecombineerde 
opname- en stortautomaat. Een me-
dewerker kan hierbij assisteren. Op 
sommige momenten is persoonlijk 
contact prettig of zelfs noodzakelijk, 
bijvoorbeeld voor het openen van een 
rekening of voor het afhalen van een 
pincode of wachtwoordbrief. Ook dan 
is er een medewerker om te helpen.

De vernieuwde Bruna is gevestigd aan 
Parkstraat 13 in Nuenen. De ope-
ningstijden zijn: Maandag t/m don-
derdag: 09.00 uur tot 18.00 uur, Vrij-
dag: 09.00 uur tot 20.00 uur, Zaterdag: 
09.00 uur tot 17.00 uur

Kienen in Lieshout
De KVL houdt vrijdag 22 mei een kie-
navond met een jackpot en mooie 
prijzen. De avond is in het dorpshuis 
aan de Grotenhof inLieshout. Aan-
vang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur.De 
avond is voor iedereen.

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

Tweede Pinksterdag 
braderie in Lieshout
Op Pinkstermaandag 25 mei wordt in 
het centrum van Lieshout voor de 28e 
keer een braderie gehouden. Op deze 
markt zijn kramen, kinderattracties, 
terrassen en livemuziek. Van 14.00 
uur tot 16.00 uur verzorgt de Lieholter 
Blaaskapel een optreden. Op het veld 
aan de Floreffestraat houdt Country-
club The Black Longhorn vanaf 12.30 
uur een openlucht   Country Dance 
Party. De braderie duurt van 11.00 uur 
tot 17.00 uur. Toegang vrij.
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Klanten van Oogwereld Ton 
Lips schenken vrijgevig
Maar liefst 1263 brillen gaan door de ruimhartigheid van klanten van Oog-
wereld een 2e leven tegemoet in Ghana. Afgelopen week vond op het hoofd-
kantoor van glasleverancier Essilor te Zevenaar de officiële overhandiging 
plaats van de brillen. Door het grote succes van de vorige editie van de 
BRIL-doorgeefweken en de positieve respons van klanten is besloten om dit 
jaar de BRIL-doorgeefweken ook te organiseren bij Oogwereld Ton Lips in 
Nuenen.  

V. lnr. Hans Poelman (Stichting Emefa), Maarten Ruttenberg (Oogwereld) 
en Sebastiaan de Jong (General Manager van Essilor Nederland). 

“Iedereen weet het belang van goed 
kunnen zien en goede oogzorg. Goede 
oogzorg is echter niet overal zo van-
zelfsprekend en goed geregeld als hier 
in Nederland. In ontwikkelingsgebie-
den, die niet zelden erg afgelegen lig-
gen, ontbreekt het vaak aan iedere 
vorm van gezondheidszorg en is de 
opticien een onbekend begrip. Goed 
zicht behoort daar onbetwistbaar tot 
de primaire levensbehoefte” aldus de 
vestigingsmanager van Oogwereld 
Ton Lips. Stichting Emefa zet zich in 
voor dit goede doel en zorgt ervoor 
dat gebruikte brillen uit Nederland 
een tweede leven krijgen. Mensen 
kunnen met zo’n ‘nieuw’ verkregen 
bril (weer) deelnemen aan de maat-

schappij of hun maatschappelijke kan-
sen aanzienlijk vergroten. 

“Om het klanten zo aantrekkelijk mo-
gelijk te maken om mee te doen, geven 
we bij aanschaf van een complete mul-
tifocale bril inruilkorting oplopend tot 
€ 150,- en inruilkorting tot € 50,- bij 
aanschaf van een enkelvoudige bril. 
Als de klant ook nog een vergoeding 
van de ziektekostenverzekeraar ont-
vangt, kan het voordeel behoorlijk op-
lopen”, benadrukt de vestigingsmana-
ger. De actie is in volle gang en loopt 
tot en met 30 mei! 
Voor gedetailleerde uitleg kunt u ui-
teraard terecht in de winkel (Park 30, 
Nuenen).

Openlucht Country 
dansen in Liesout
Op maandagmiddag 25 mei (Twee-
de Pinksterdag) organiseert The 
Black Longhorn traditiegetrouw 
weer de jaarlijkse Openlucht Coun-
try Dance Party tijdens de braderie 
in Lieshout. 

De fanatieke ploeg medewerkers zorgt 
weer voor een fantastische dansvloer 
en Country-DJ Henk draait de mu-
ziek, met natuurlijk de nadruk op pure 
country. De opzet van deze middag is 
om een breed publiek kennis te laten 
maken met het country-familie ge-
voel. Toegang en deelname is geheel 
gratis. 
De dansvloer met daarbij een gezellig 
terras en toiletgelegenheid is te vinden 
op het grote veld in de Floreffestraat. 
Aanvang is 12.30 uur. En mocht het 
onverhoopt slecht weer zijn dan ver-
plaatsen ze het feest naar het Dorps-
huis in Lieshout. Meer info? Website: 
www.blacklonghorn.nl of email: info@
blacklonghorn.nl.

Reünie OBS de Rietpluim

Jij komt toch ook!?!
Op zaterdag 6 juni 2015 organiseert OBS de Rietpluim een reünie voor oud-
leerlingen, oud-ouders en oud-collega’s. Aanmelden kan via www.deriet-
pluim.nl 

Na 25 jaar Openbaar Onderwijs in Nuenen hebben veel oud-leerlingen inmiddels 
hun weg in de wereld gevonden. Hoe gaat het nu? Waar wonen en werken zij? 
Welke herinneringen zijn er aan hun Rietpluimtijd? Kortom: tijd om elkaar weer 
eens te ontmoeten en bij te kletsen. We nodigen hierbij niet alleen oud-leerlingen 
uit maar ook hun ouders en natuurlijk oud-collega’s. We ontmoeten iedereen 
graag onder het genot van een drankje, hapje en muziek op zaterdag 6 juni op de 
Hoofdlocatie aan de Van Duynhovenlaan in Nuenen. www.derietpluim.nl.

Interviewmiddag 
onder de     
liefhebbers van Vincent van Gogh
Op 29 juli 2015 is het precies 125 jaar geleden dat Vincent van Gogh is 
gestorven. Jolande van Lith verricht daarom in samenwerking met het van 
GoghHuis 1 jaar lang onderzoek onder de liefhebbers van Van Gogh. Ener-
zijds ter inspiratie voor haar eigen kunst, maar ook om op zoek te gaan naar 
de verhalen van zijn publiek. Dit doet zij op toonaangevende locaties zoals 
Vincentre, Museum van Bommel van Dam, het Noordbrabants Museum en 
het Van GoghHuis. Op zondag 7 juni is zij tussen 14.00 en 17.00 uur in het 
Vincentre. 
Daarnaast reist Van Lith naar de plaat-
sen waar Vincent gewoond en gewerkt 
heeft. Zo verbleef zij dit jaar al 2 
maanden in Frankrijk om inspiratie op 
te doen. In juli 2015 is zij artist-in resi-
dence bij het van GoghHuis in Zun-
dert. In die periode werkt zij aan de 
afsluiting van haar project: In my 
search for Vincent I found YOU! In 
augustus is een selectie van de door 
gemaakte werken ook te zien.in de 
Van Gogh Galerie in Zundert. Er ver-
schijnt een naslagwerk over de exposi-
tie en gedurende het project zijn de 
ontwikkelingen via haar blog te vol-
gen. Deelnemers kunnen zich voor 
deze of ander locaties aanmelden via 
www.hetpubliekvanvincent.nl. (Loca-
ties alleen toegankelijk met een geldig 
entreebewijs.)
Jolande van Lith woont en werkt in ‘s-
Hertogenbosch, ze exposeert succes-
vol internationaal,
haar werk bevindt zich in kunstcollec-
ties over de hele wereld. Jolande is 

door de Stichting Kunstweek genomi-
neerd voor Kunstenaar van het Jaar 
2015 en bevindt zich hiermee in de 
Top 100 van meest gewaardeerde he-
dendaagse kunstenaars.

Detail The young farmer, aquarel 
2014, Jolande van Lith

Grootse vlooienmarkt in 
winkelcentrum Kernkwartier
Op 30 mei zal er weer een grootse 
vlooienmarkt zijn in het winkelcen-
trum Kernkwartier. U kunt van 09.00 
– 16.00 uur terecht. Vanaf 08.00 uur is 
het mogelijk de kraam op te bouwen. U 
kunt u aanmelden bij kapsalon Werner 
Ulrich tegen betaling van € 10,- per 
kraam. Wees er snel bij want vol is vol.

Bierproeverij Week van het 
Nederlandse Bier in Café Ons Dorp
In het kader van de Week van het Nederlands bier (donderdag 28 mei tot en 
met zondag 7 juni) vindt in Cafe Ons Dorp in Nuenen op donderdag 28 mei 
een bierproeverij plaats, met enkel Nederlandse bieren. 
Onder leiding van Hans Walravens 
van HetBiermoment.nl zullen er vijf 
bieren geproefd worden. Naast de uit-
leg en toelichting van Hans zal bij elk 
bier een klein bijpassend hapje geser-
veerd worden. Deze proeverij is ge-
schikt voor zowel de beginnende, er-
varen of juist nieuwsgierige liefhebber 
van speciaalbier. Aanvang 20.30 uur, 
kosten bedragen € 22,50 per persoon. 
Aanmelden is noodzakelijk en kan aan 
de bar van Café Ons Dorp, via info@
cafeonsdorp.nl of telefonisch: 040-
8428879.

Asperges op de velden
Van vrijdag 5 t/m vrijdag 12 juni 2015 vindt de eerste editie plaats van 
Asperges op de velden, een uniek evenement waar smaak, sfeer, kwaliteit en 
beleving elkaar vinden. Op en top culinair genieten van het witte goud, de 
trots van ons Brabantse land in een unieke omgeving! 
Ruim een week lang zal er een geweldig 
pop-up restaurant verrijzen middenin 
de aspergevelden van de Raaijmakers 
Hoeve, gelegen in het grensgebied van 
Eindhoven. De Nuenense Boord, waar 
u in stijl zult worden ontvangen, mag 
met recht het mooiste en meest pitto-
reske plekje van Brabant genoemd 
worden. Immers, Van Gogh schilderde 
er, Gerard van Maasakkers zong er-
over……en er liggen maar liefst 18 as-
pergevelden bij elkaar!

Koken op topniveau
De culinaire brigade van Asperges op 
de velden is bekend! De lekkerste as-
perges worden door de lekkerste koks 
bereid. Met trots presenteren ze de sa-
menwerking van Jhon van Wieringen 
en Ralph van Kroonenburg. Twee 
chefs die inmiddels hun strepen ver-
diend hebben in diverse sterren-res-
taurants en eigenaar zijn van een eigen 
zaak. Zo verzorgt Jhon met zijn Bloo-
ming Catering de meest uiteenlopen-
de catering op top-niveau, van wal-
king dinners tot aangeklede BBQ’s en 
verrassende buffetten. Op geen enkele 
manier een standaard cateraar, maar 
een culinaire partij met een bijzonder 

oog voor creativiteit en kwaliteit. 
Blooming Catering zet een totaalbele-
ving neer die je ruikt, ziet en proeft. 

Voor het project Asperges op de vel-
den heeft Jhon de samenwerking op-
gezocht met Ralph, trotse eigenaar 
van Delicious at home. Met zijn passie 
voor koken zorgt hij voor een culinai-
re middag of avond die niet snel wordt 
vergeten. Geheel naar de wensen van 
de klant en afgestemd op het gezel-
schap en de locatie. Ervaring, de rijk-
dom van de seizoenen en creativiteit 
verheffen koken voor hem tot kunst 
en maakt gezellig samen eten tot een 
culinair festijn. 

Bovengenoemde chefs zullen tijdens 
dit evenement diverse hoogstandjes be-
reiden rondom de vers gestoken asper-
ges van de velden in combinatie met 
andere Brabantse streekproducten. 
Laat u in de watten leggen tijdens een 
aangeklede lunch of een uitgebreid di-
ner midden in de natuur en maak ken-
nis met de creaties van Jhon en Ralph.

Rondleiding en zelf steken
Het is mogelijk om vooraf de lunch of 
het diner een rondleiding te krijgen op 
de Raaijmakers Hoeve en haar akkers 
en te zien hoe de asperges gestoken 
worden. Daarnaast is er ook de moge-
lijkheid om zelf asperges te steken als 
u dat wenst.

Familie Dag 
Op zondag 7 juni is het Familie Dag bij 
Asperges op de velden. Iedereen is 

welkom, van jong tot oud, om de     
Raaijmakers Hoeve te bezoeken, om te 
genieten van een voortreffelijk asper-
ge-lunch en diverse kinderentertain-
ment. De prijs bedraagt € 29,50 p.p. 
voor de 3-gangenlunch, voor de kinde-
ren serveren we een kindermenu voor   
€ 12,50. 

Bedrijvenavonden
Tijdens de bedrijvenavonden die wor-
den georganiseerd op maandag 8, 
dinsdag 9 en woensdag 10 juni verbin-
den ze de zakelijke netwerken uit Nue-
nen, Helmond, Eindhoven en omge-
ving. De bedrijvenavonden worden in 
samenwerking met Directeuren Net-
werk Nederland, in de persoon van 
Jorrit Schiks, vorm gegeven. Bedrijven 
worden met hun gasten ontvangen 
met een heerlijk glas bubbels waarna 
zij met hun gasten genieten van een 
culinair 4-gangen aspergediner, inclu-
sief dranken. 
De menu’s voor deze avonden worden 
samengesteld door de top-koks uit 
onze regio. U bent vanaf 18.00 uur 
welkom op het terrein voor een rond-
leiding op de velden. Het diner zal 
aanvangen om 19.00 uur en duurt on-
geveer tot 23.00 uur. 

Kaarten voor dit diner inclusief dran-
ken vertegenwoordigen een waarde 
van € 85,- per stuk en zijn enkel ver-
krijgbaar via de samengestelde pak-
ketten, waar naast de culinaire versna-
peringen ook nog diverse exposure en 
een interessant zakelijk netwerk bij 
inbegrepen zit. 
Reserveer tijdig een tafel voor het ge-
wenste aantal personen. Deze culinai-
re beleving wilt u toch ook meema-
ken? 
Kom genieten van een mooi stukje 
Brabantse cultuur en reserveer nu uw 
plaatsen!

Vogelwandeling 
IVN Nuenen
Op maandag 25 mei gaan de vogelgid-
sen van IVN Nuenen wandelen in na-
tuurgebied de Mosbulten, een gebied 
in Olen, de noordelijkste punt van de 
gemeente Nuenen. Dit gebied is re-
centelijk natuurterrein geworden ter 
compensatie van de aanleg van de A50 
en de omleiding bij Son en Breugel. 
Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf 
Het Klooster, Park 1 Nuenen. Start 
van de wandeling is enige tijd later 
vanaf de parkeerplaats/informatie-
bord bij de Mosbulten. Deze is te be-
reiken via de Lieshoutseweg. Daar 
staat 300m. voorbij de kruising met 
Olen het richtingsbord van Staatsbos-
beheer naar Mosbulten. Waterdicht 
schoeisel en een verrekijker worden 
sterk aanbevolen. Deelname is gratis. 
Meer informatie: tel. 040-2421423.

Algemene 
Ledenvergadering 
RKSV Nuenen
Alle leden van de RKSV Nuenen wor-
den uitgenodigd aanwezig te zijn bij 
de Algemene Ledenvergadering op 
dinsdag 26 mei 20.00 uur in de kantine 
van Sportpark ‘Oude Landen’ aan de 
Pastoorsmast in Nuenen.

Tijdens deze vergadering wordt het 
definitieve beleidsplan 2015-2020 ter 
goedkeuring aan de leden voorgelegd 
en wordt hun mening nadrukkelijk ge-
vraagd over de aanleg van een derde 
kunstgrasveld. Onder het motto ‘Be-
slissen doen we samen!’ hoopt het be-
stuur van de RKSV Nuenen op een 
grote opkomst.
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Lezing over Kunst en Curiosa, 
KBO Lieshout
In de maand juni heeft KBO Lieshout Jubileum-activiteiten gepland die 
toegankelijk zijn voor iedereen dus ook voor niet-leden en mensen buiten 
Laarbeek. Op deze manier kunnen inwoners, vrienden en kennissen die nog 
geen lid zijn van deze vereniging, kennis maken met Seniorenvereniging 
KBO Lieshout. 
De eerstvolgende activiteit is op:
Woensdag 3 juni: Lezing over Kunst 
en Curiosa. Plaats: Grote zaal Dorps-
huis te Lieshout
Misschien hebt u een schilderij, een 
sieraad of een ander voorwerp waar-
van u graag zou willen weten of dit 
kunst of curiosa is en wat de waarde 
kan zijn? Kom dan op woensdagavond 
3 juni naar het Dorpshuis. Als voorbe-
reiding op de Kunst en Curiosa Taxa-
tiedag van zaterdag 27 juni, verzorgt 
mevrouw Melanie Dumay, van Kunst-
handel Art Dumay uit Nuenen, een 
lezing over “Wat is KUNST en wat is 
CURIOSA”.
Ook zal het taxeren van schilderijen 
en voorwerpen op zaterdag 27 juni be-
sproken worden. Iedereen is op deze 

avond welkom zowel leden als niet-le-
den. Nodig uw familie, vrienden en 
kennissen hiervoor uit. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur, de entree is gratis Bo-
vendien zal tot 20.00 uur een gratis 
kop koffie/thee worden aangeboden 
in de Foyer. De lezing begint om 20.00 
uur. Tijdens de pauze worden loten 
verkocht voor de grote Jubileumloterij 
op zondag 13 september met als 
hoofdprijs een E-bike ter waarde van   
€ 1.500,- en vele andere prijzen. Wilt u 
aan de taxatie op 27 juni deelnemen, 
neem dan na afloop van de lezing een 
intekenlijst mee. Ook kunt u, na af-
loop van de lezing, intekenen per e-
mail kbolieshout@gmail.com. Bin-
nenkort leest u meer over de Kunst en 
Curiosa dag op zaterdag 27 juni .

Nuenense Expositie in 
Kunstzaal Dommeldal
De beelden, de kleuren, het licht èn de bezoekers! Alles beweegt, bij de 
nieuwe expositie in Kunstzaal Dommeldal te Mierlo, die, met een opening 
op 31 mei, om 11.00 uur, van start gaat. Daarna is de expositie tot en met 8 
juli te bekijken tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Mierlo.

Suzanne van de Ven
Suzanne woont in Nuenen en schil-
dert al vele jaren met vijf andere kun-
stenaars in een groot atelier op Strijp 
in Eindhoven. Ze geeft er ook work-
shops en individuele lessen. Als stads-
gids in Eindhoven is Suzanne betrok-
ken bij creatieve evenementen, zoals 
Glow, de Designweek en de ontwikke-
lingen op Strijp S. Ze volgde haar 
schildersopleiding aan de Academie 
voor Schone Kunsten in Arendonk. 
Haar schilderijen ontstaan uit per-
soonlijke belevenissen. Alles wat ze 
tegenkomt, kan uitgangspunt worden 
bij het maken van een nieuw doek. Su-
zanne speelt graag met kleur, de voor-
stelling is ondergeschikt aan de com-
positie en kleurbeleving. Daarvoor 
gebruikt ze veelal acrylverf, soms in 
combinatie met andere materialen.
De titel van deze tentoonstelling, “In 
Movimento”, heeft te maken met haar 
liefde voor de Italiaanse taal en het 

Janssen Kerres Automotive 
neemt belang in ABS 
Autoschade de Kade
Janssen Kerres (Renault, Dacia, Nissan, Peugeot, Kia, Citroën) neemt met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2015 de aandelen over van ABS Auto-
schade de Kade uit Eindhoven. De aandelen worden overgenomen van het 
inmiddels failliete VDMA, Ford Eindhoven. Samen met de andere bestaan-
de eigenaar, de Van Roosmalen Groep (Volvo), continueren ze het schade-
bedrijf. Beide dealergroepen hebben vestigingen in Brabant en Limburg.  

Vlnr: Jan van Roosmalen, Algemeen Directeur Van Roosmalen Groep en Olaf 
Janssen (Algemeen Directeur Janssen Kerres).

De dealers hebben elk een belang van 
50% in het schadeherstelbedrijf. Het 
bedrijf zal verder gaan onder dezelfde 
naam; ABS Autoschade de Kade.
“De samenwerking binnen Autoscha-
de de Kade past zowel in de strategie 
van Janssen Kerres als die van de Van 
Roosmalen Groep. Deze is gericht is 
op het creëren van schaal- en synergie-
voordelen binnen autoschadeherstel. 
We kunnen ons nu nog beter profile-
ren als sterke regionale mobiliteits-
partner”, aldus Olaf Janssen, Algemeen 
Directeur van Janssen Kerres Automo-
tive.
“In de huidige markt is het een steeds 

grotere uitdaging om als zelfstandig 
opererend bedrijf renderend te zijn. 
Mede door de nieuwe samenwerking 
met Janssen Kerres, de voordelen in 
kostenstructuur en door toevoeging 
van de merken die Janssen Kerres 
voert is de toekomst zeker gesteld en 
zijn we nog beter in staat de gewenste 
prijs/kwaliteit van verschillende ver-
zekeraars te leveren. 

Als grote speler op het gebied van auto-
schadeherstel in de regio Eind hoven 
zijn we erg tevreden met deze nieuwe 
stap”, aldus Jan van Roosmalen, Alge-
meen Directeur Van Roosmalen Groep.

Liesbeth Appeldoorn van 
Harry Goede Haarmode   
wint Coiffure Award
Zondagavond 10 mei vond de 24ste editie van het prestigieuze Coiffure 
Award gala plaats in Studio21 in Hilversum. Een avond vol haarmode op 
topniveau waarbij veel klinkende bekendheden uit mode en media aanwe-
zig waren om het nationale talent in hairstyling te eren. In totaal werden 14 
‘haar Oscars’ uitgereikt. Liesbeth Appeldoorn van Harry Goede Haarmode 
uit Nuenen won de Schwarzkopf Hair Color Technician of the Year award, 
en Dagmar Goede eindigde in de top 3 van de categorie Heren Zuid. 

Vlnr: Humberto Tan (van RTL late night), Arco van Dijken (pps manager van 
Schwarzkopf Professional), Liesbeth Appeldoorn en Marriët Gakes (kleurspecia-
list in de Coiffure Award Hall Of Fame).

Het juryrapport luidt: “De kleuren 
zijn een combinatie van eenheid en 
zuiverheid en zorgen voor een span-
nend totaalbeeld. Zeer goed uitge-
werkte vaktechniek en vernieuwende 
styling met een fashiongevoel.”

De presentatie van het 24ste Coiffure 
Award gala lag in handen van Hum-
berto Tan. Het entertainment was van 
award-winning niveau: optredens 
werden verzorgd door o.a. Ruth Ja-
cott. Het Schwarzkopf  Professional 
Academy team presenteerde de 
nieuwste trends in haarmode: Essen-
tial Looks - The Modern Style Collec-
tion. Daarnaast toonde Hairdresser of 
the Year 2014, Mark van Westerop, 
zijn visie op haarmode in een specta-
culaire show getiteld “ANTITHESIS”, 
een wereld van tegenstrijdigheden, 
een never ending story binnen beauty, 

waarbij contrasten samenkomen tot 1 
geheel. Deze show bevestigde weder-
om het hoge niveau van creativiteit en 
vakmanschap waar hij om geroemd 
wordt. Bekende gasten zoals Anna 
Drijver, Georgina Verbaan, Sylvana Si-
mons, Euvgenia Parakhina, Hanna 
Verboom en Evgeniy Levchenko wa-
ren aanwezig om de kappers toe te jui-
chen!

Laura van de Graaf (Event Manager 
Schwarzkopf Professional): “Met de 
Coiffure Award bieden wij de topkap-
pers van Nederland een podium om 
hun vakmanschap te tonen. We delen 
als organisatie samen met de kappers 
de passie voor haar. De Coiffure 
Award laat de Nederlandse kappers-
branche creatief groeien.”
Corina Kuipers (Uitgever Coiffure 
Magazine): “De Coiffure Award is al 

24 jaar het belangrijkste event voor 
kappers om zichzelf creatief te bewij-
zen. Onderscheid is het toverwoord in 
de kappersbranche en dat hebben de 
genomineerden ook dit jaar weer laten 
zien.“

Een overzicht van alle Coiffure Award 
winnaars, inclusief winnende beelden 
en jury rapporten is te zien op www.
coiffureaward.nl. 

land waar veel ideeën vandaan komen. 
‘In Movimento’ is haar zoektocht naar 
nieuwe inspiratiebronnen en het om-
zetten van gevoelens en herinnerin-
gen, in vormen en kleuren op het 
doek. Daarbij blijft het werk ‘in bewe-
ging’. Tot het klaar is! De titel geeft ook 
uitdrukking aan haar eigen proces van 
nieuwsgierig zijn, keuzes maken en 
blijven zoeken naar nieuwe mogelijk-
heden en oplossingen: ‘sempre in mo-
vimento’.

Studenten minder snel in het 
rood door gebruik van het 
Financieel Studieplan
 
De website www.financieelstudieplan.nl, een initiatief van Stichting Weet 
Wat Je Besteedt (WWJB), zorgt ervoor dat jongeren hun financiën op de 
korte termijn beter in balans brengen. Dit blijkt uit onderzoek naar de 
impact van de tool. De vooruitgang is hoopgevend, zeker nu studenten wor-
den geconfronteerd met financiële consequenties van het nieuwe leenstel-
sel. Van de 61.000 unieke bezoekers in 2014 hebben zo'n 18.000 hbo- en 
wo-studenten een persoonlijk plan gemaakt om meer inzicht te krijgen in 
hun inkomsten, uitgaven en eventuele studielening. De tool is in de afgelo-
pen maanden aangepast voor het nieuwe leenstelsel.
 

Op 1 juni wordt 
het NL-Alert 
controlebericht 
weer uitgezonden
Op maandag 1 juni zendt de over-
heid rond 12.00 uur een NL-Alert 
controlebericht uit. Aan de hand 
van dit controlebericht kunnen ook 
mensen in Noord-Brabant nagaan 
of hun mobiel juist is ingesteld om 
NL-Alert te ontvangen. Omdat dit 
een controlebericht is, hoeft u niets 
te doen. Dat is ook duidelijk aange-
geven in het bericht. Hebt u uw tele-
foon nog niet ingesteld voor NL-
Alert? Ga dan nu naar www.nl-alert.
nl. 

Wilt u ook direct informatie bij een 
noodsituatie? Zeven redenen om nu 
NL-Alert in te stellen op uw mobiel:

1. NL-Alert is het alarmmiddel voor 
op de mobiele telefoon. Met NL-Alert 
wordt u door een tekstbericht op uw 
mobiel direct geïnformeerd over een 
(dreigende) noodsituatie. Wel zo mak-
kelijk want de meeste mensen hebben 
altijd een mobiel bij zich. 

2. NL-Alert wordt ingezet bij levens- 
en gezondheidsbedreigende situaties, 
zoals een grote brand, een dreigende 
overstroming of noodweer. Met NL-
Alert wordt u gewaarschuwd én geïn-
formeerd over wat er aan de hand is en 
wat u op dat moment het beste kunt 
doen.

3. NL-Alert werkt op basis van cell 
broadcast en niet met sms-berichten. 
Daardoor werkt NL-Alert óók als het 
netwerk overbelast is. 

4. NL-Alert is gratis en anoniem. De 
berichten worden alleen uitgezonden 
in het gebied waar de noodsituatie 
zich voordoet. Uw naam en telefoon-
nummer zijn niet nodig en blijven dus 
onbekend.

5. Veel toestellen zijn automatisch in-
gesteld op NL-Alert, op sommige toe-
stellen moet u dit nog zelf doen. U 
kunt dit eenvoudig nagaan op www.
nl-alert.nl.

6. Alleen als u in de directe omgeving 
van de noodsituatie bent, ontvangt u 
een NL-Alert. De aanwijzingen over 
wat u het best kunt doen voor uw vei-
ligheid zijn zo concreet mogelijk. Bij-
voorbeeld in welke richting u het ge-
bied moet verlaten.

7. Twee keer per jaar zendt de over-
heid een NL-Alert controlebericht uit. 
Wanneer u het controlebericht ont-
vangt, bent u er zeker van dat uw mo-
biel juist is ingesteld voor NL-Alert. 
Dit jaar worden de controleberichten 
uitgezonden op maandag 1 juni en 
maandag 7 december rond 12.00 uur.
www.nl-alert.nl

De studenten die gebruik maken van 
het Financieel Studieplan hebben daar 
direct financieel voordeel bij, zo blijkt 
uit impactonderzoek van Regioplan. 
Ze zijn beter in staat om hun inkom-
sten zo te besteden dat hun financiën 
(op korte termijn) in balans zijn. De 
gebruikers van de tool kijken vaker of 
ze belasting terug kunnen krijgen, we-
ten beter waar ze recht op hebben wat 
betreft studiefinanciering, weten be-
ter waar ze antwoorden kunnen vin-
den op vragen over studiefinanciering 
en hebben vaker zorgtoeslag aange-
vraagd. Bovendien blijkt dat studen-
ten die het Financieel Studieplan ge-
bruiken, volgens eigen zeggen, minder 
vaak geld tekort komen na het gebruik 
van het Financieel Studieplan dan 
daarvoor.
 
Wat is het Financieel Studieplan?
Met het Financieel Studieplan zien 
studenten in een paar minuten wat de 
gemiddelde inkomsten, uitgaven en 
leningen van studenten zijn die in de-
zelfde situatie zitten als zijzelf. Ook is 
het mogelijk om hun persoonlijk Fi-
nancieel Studieplan te maken, zodat 
ze weten wat hun huidige inkomsten- 
en uitgavenpatroon voor de toekomst 
betekent.
Thea Hazel-Stals, directeur van WWJB: 

"Wij willen jongeren zelfredzamer ma-
ken als het om hun financiën gaat. 
Daarom hebben we er de afgelopen 
maanden hard aan gewerkt om inzicht 
te geven in de financiële situatie met het 
nieuwe leenstelsel. Het is goed om te 
weten dat de tool daadwerkelijk een po-
sitief effect heeft op de financiële zelf-
redzaamheid van studenten. Nu lenen 
voor je studie bijna onvermijdelijk 
wordt, is het van belang dat de hoogte 
van die lening te overzien is. "Nu de 
aanmelding voor de studie verstuurd 
moet zijn, kunnen aankomende studen-
ten zich met behulp van de tool verdie-
pen in de financiering van hun studie.
 
Het Financieel Studieplan is in nauwe sa-
menwerking met partners ontwikkeld. 
Bij de ontwikkeling en lancering van het 
Financieel Studieplan is samengewerkt 
met Nibud en de jongeren- en studen-
tenorganisaties NJR, ISO, LSVb en LKvV. 
Het Ministerie van Onderwijs Cultuur 
en Wetenschap (OCW) en Dienst Uit-
voering Onderwijs (DUO) staan achter 
dit initiatief en hebben de website mede 
ontwikkeld en mede gefinancierd. In de 
komende maanden wordt de tool ook 
geschikt gemaakt voor mbo-studenten. 
Het onderzoeksrapport van de impact-
meting is te downloaden via www.wwjb.
org/onderzoeken.

Laat Nuenen
het weten...

Al uw verenigings-
nieuws, zakelijk 
nieuws en al het 

nieuws wat u vindt 
dat Nuenen moet 

weten. 

Plaats GRATIS 
uw redactioneel 

artikel.

redactie@
ronddelinde.nl
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Woningmarkt in beweging
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Op zoek naar een 
recreatiewoning 
We zijn er de afgelopen meivakantie weer massaal op uitgetrokken. En de ko-
mende Pinksterdagen zijn velen van ons opnieuw in of nabij bos, duinen, strand 
en mooie steden te vinden. Als u in eigen land bleef, is het ook u vast opgevallen 
tijdens een fiets-, wandel- of autotochtje: er staan in Nederland heel wat recrea-
tiewoningen te koop. Op Funda worden er ruim 4200 vakantiehuizen aangebo-
den, maar ook op andere sites en in vakantiebladen is het een drukte van belang. 
De verwachting is dat die drukte alleen maar zal toenemen.

Dankzij een recent onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars (NVM) weten we sinds kort iets meer over de behoefte aan recreatie-
woningen:
Veel mensen geven aan de komende jaren een vakantiewoning te willen kopen, 
blijkt uit een online enquête: op basis van een realistische inschatting (niet ieder-
een doet wat hij zegt in zo’n onderzoek) kan worden uitgegaan van 3.500 trans-
acties per jaar; 
Het meest gewenst zijn vrijstaande bungalows met een woonoppervlak van tus-
sen de 50 tot 100 vierkante meter;
Zeeland en Brabant zijn de meest populaire regio’s, daarna volgen de Veluwe en 
de kustgebieden van Noord- en Zuid-Holland;
Als directe omgeving wenst men vooral bos, strand en open water;
De afstand tot de eigen woning moet niet te groot zijn en de nabijheid van win-
kels en voorzieningen telt eveneens zwaar mee;
Recreatief gebruik is de belangrijkste reden om een recreatiewoning te kopen, 
maar een meerderheid wil ook verhuren aan derden.

Nederland telde eind vorig jaar ongeveer 110.000 recreatiewoningen, waarvan 
iets minder dan de helft op recreatieparken. De afgelopen tien jaar is de voorraad 
met 15% gegroeid. De groei is sinds 2008 wel beduidend minder snel gegaan. 
Naar schatting 6% van de voorraad staat te koop. Er zijn plannen voor de bouw 
van zo’n 8.000 nieuwe vakantiewoningen tot 2020, waarvan 60% al in uitvoering 
is of vrij zeker van realisatie. Dat betekent grofweg zo’n 1.000 nieuwe recreatie-
woningen per jaar. Als het economisch herstel doorzet, is te verwachten dat de 
markt dergelijke aantallen wel zal kunnen opnemen. Zeker omdat het aantal 
‘empty nesters’ toeneemt: mensen van wie de kinderen het huis uit zijn, en dan 
vooral degenen die de beschikking hebben over vrijkomend vermogen. Zeker als 
de rente op spaargeld laag blijft, is aanschaf van een tweede woning als investe-
ring te overwegen.

Natuurlijk zijn er een paar kanttekeningen te maken bij het 
herstel van de markt in recreatiewoningen. Aan de ‘onder-

kant’ van de markt is sprake van een flinke hoeveelheid 
minder courante woningen op verouderde vakantie-
parken. De verblijfsrecreatie heeft bovendien jaren-
lang te maken gehad met dalende bezettingsgraden 

en de concurrentie tussen de grotere ketens van va-
kantieparken wordt steeds heviger. En ook particuliere 
verhuur (Bed & Breakfast, Airbnb) doet verhuurders 

van recreatiewoningen sterke concurrentie aan. Het on-
derzoek wijst echter uit dat de behoefte groot genoeg is. 

Maar ook hier geldt uiteraard: rondfietsend tijdens uw 
vakantie of rondsurfen op internet raakt u misschien 

in een kooplustige stemming, maar een goede ana-
lyse en goed advies moeten altijd aan een defini-
tieve beslissing vooraf gaan.

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

 
Inloopavond 26 mei
De inloopavond vindt dinsdag 26 mei 
plaats in het Ontmoetingscentrum van 
Rabobank Dommelstreek  in Geldrop 
aan de Laan der Vier Heemskinderen 
7. Loop tussen 17.00 en 20.00 uur ge-
rust eens binnen. Bedrijvenadviseur 
Koen Scheepers staat dan voor je klaar 
om je vragen te beantwoorden en helpt 
je graag een stap verder. De inloop-
avond is geheel vrijblijvend. Een af-
spraak is niet nodig. Koen Scheepers 
biedt je graag de kennis die je nodig 
hebt en helpt jou op weg met inspira-
tie, tips en handige tools. 

Hulpmiddelen voor starters
Ook online kun je je voorbereiden op 
de start van je bedrijf via de website 
rabobank.nl/ikgastarten. Dit uitge-
breid kennisplatform van de Rabo-
bank biedt antwoord op je vragen als 
starter. Antwoorden van ons, maar 
ook van andere ondernemers. Naast 
de website heeft Rabobank het boekje 
‘Klaar voor de start’ speciaal voor star-
tende ondernemers ontwikkeld. Een 
handige gids met de belangrijkste on-
derwerpen om jouw start zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. Zo komt 
bijvoorbeeld het schrijven van een 
Ondernemingsplan aan bod, maar 
ook een hoofdstuk Marketing.

Boekje ‘Klaar voor de start’ ontvan-
gen?
Stuur een e-mail met je contactgege-
vens naar bedrijven@dommelstreek.
rabobank.nl. Ze sturen het boekje dan 
kosteloos naar je op. Met het doorge-
ven van je gegevens geef je Rabobank 
Dommelstreek toestemming om con-
tact met je op te nemen.

Sluiting     
Heemkamer Drijehornick
In verband met de aanstaande verhuizing van heemkundekring De Drije-
hornick, komen de inloopochtend op dinsdag en de inloopavond op woens-
dag voorlopig te vervallen. De heemkamer in de kelder van Het Klooster is 
gesloten. 

De heemkamer van heemkundekring De Drijehornick in de voormalige kolenkel-
der in Het Klooster is vanaf nu verleden tijd.

De leden van de verschillende werk-
groepen van de heemkundekring zijn 
momenteel druk bezig hun zaken in te 
pakken om deze naar de nieuwe huis-
vesting te kunnen overbrengen. De 
cultuurhistorische vereniging krijgt 
namelijk de beschikking over het voor-
malige Van Goghdocumentatiecen-
trum bij het gemeentehuis aan de Pa-
penvoort.

De bedoeling is dat direct na de ver-
huizing de inloopochtenden en –
avonden van heemkundekring De 
Drijehornick weer worden opgestart. 

Belangstellenden kunnen dan weer te-
recht voor meer informatie over fami-
liegegevens en stamboomonderzoek, 
oud schrift, kadasterkaarten, histo-
risch beeldmateriaal, archeologie en 
monumenten en andere cultuurhisto-
rische gegevens over Nuenen-Ger-
wen-Nederwetten-Eckart. Ook in de 
nieuwe huisvesting zal de uitgebreide 
bibliotheek met boeken over Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten en de regio 
Zuid-Oost Brabant weer te raadple-
gen zijn.

NUENEN • GERWEN • NEDERWETTEN

HEEMKUNDEKRING

Zwangerenverwendag    
in Laarbeek
Na het succes van de eerste editie afgelopen november komt de tweede edi-
tie van de Zwangerenverwendag er weer aan. Op 30 mei staat KDV het Klok-
huis helemaal in het teken van zwangere vrouwen en vrouwen die pas beval-
len zijn (tot 9 maanden na de bevalling). Het is een veelzijdig en leuk evene-
ment waar je als zwangere of pas bevallen vrouw even een momentje voor 
jezelf kunt nemen en lekker kunt rondneuzen.
De tweede editie wordt nog groter en 
uitgebreider! De verscheidenheid aan 
stands is gegroeid en ook zullen er 
meer verwenactiviteiten te vinden 
zijn, zoals schoonheidsbehandelingen, 
massages en ook een bellypainter en 
kapster zijn aanwezig. Daarnaast vind 
je leuke kraampjes met onder andere 

aanmelden kun je aangeven of je een 
niet-zwangere introducé meeneemt, 
introducés zijn namelijk ook van harte 
welkom! Uiteraard krijgt ook deze edi-
tie elke zwangere of pas bevallen 
vrouw een goodiebag mee naar huis 
en is er tijdens deze dag een loterij met 
hele mooie prijzen. 

De eerste inschrijvingen zijn al binnen. 
Wil jij er ook bij zijn? Meld je snel aan 
via www.zwangerenverwendag.nl want 
vol = vol. Voor meer informatie kun je 
ook op deze website terecht. Om daar-
naast op de hoogte te blijven van wat er 
allemaal te doen is op 30 mei, kun je 
ons volgen via de Facebook-pagina 
www.facebook.com/zwangerenver-
wendaglieshout.

Laat je in de watten 
leggen tijdens de 
tweede editie 
Zwangerenverwendag
 in Laarbeek.

Gildebroeder in hart en nieren

In Memoriam Frans Sanders
Onze Gildebroeder Frans Sanders is op 76 jarige leeftijd plotseling op don-
derdag 14 mei 2015 overleden. Zijn vrouw Toos is twee dagen eerder op 
dinsdag 12 mei overleden.
Frans was een van de 5 jubilarissen (50 
jaar lidmaatschap) die vorige week in 
het zonnetje zou worden gezet, maar 
voor beiden werd het een opname in 
het ziekenhuis, wat helaas voor beiden 
fataal afliep.
Hij was een bevlogen en toegewijd 
Gildeman in hart en nieren, dat uitte 
zich als kogelgieter van het eerste uur, 
leverancier van koningsvogels, etc. Hij 
kende al de technische kanten en at-
tributen van het Gilde. Over zijn ken-
nis van zaken viel  niet met hem te 
twisten. Hij was soms moeilijk op an-
dere gedachten te brengen. Hij was bij 
diverse schietwedstrijden aanwezig en 
is zelfs Nederlands kampioen ‘opge-
legd’ geweest.
Aan huis had hij een privé museum 
van Gilde attributen die hij met woord 
en daad ten toon stelde. Niets was 
hem teveel maar op latere leeftijd be-
gon zijn gezondheid  hem in de steek 
te laten.
Frans heeft landelijke bekendheid ge-
kregen in de regionale dagbladen: als 
bouwvakker was hij een verwoed ver-
zamelaar van dakpannen en eigenlijk 
van alles en nog wat.
Wij als St. Anna Gilde verliezen een 

gewaardeerd persoon, wij wensen zijn 
familie veel sterkte met het verlies van 
Toos en Frans, ze rusten in vrede.
Op het kerkhof te Nederwetten is 
Frans met Gildeneer samen met Toos 
begraven.

St. Anna Gilde Nederwetten

Inloopavond voor   
startende ondernemers
Ben jij van plan om een eigen bedrijf te starten of ben je net 
gestart? De vrijheid en kansen van het ondernemerschap lonken, 
een mooi avontuur. Toch is het een hele stap en levert het veel vragen op. 
Wat komt er allemaal bij kijken als je zelfstandig aan de slag wilt? Loop de 
bank binnen voor een helder antwoord op elke ondernemersvraag. Iedere 
maand houdt Koen Scheepers, een van de bedrijvenadviseurs van Rabo-
bank Dommelstreek met speciaal aandachtsgebied startende ondernemers, 
een inloopavond om starters goed op weg te helpen. De eerstvolgende 
inloopavond vindt plaats op dinsdag 26 mei. 

Frans Sanders, Gildebroeder in hart en 
nieren.

voedingsproducten, verzorgingspro-
ducten voor de allerkleinsten, baby-
kleertjes, geboortekaartjes en unieke 
artikelen voor de babykamer, waaron-
der accessoires en muurschilderingen. 
Ook is er een aantal nieuwe elementen 
aan deze editie toegevoegd. Zo zijn er 
verschillende workshops te volgen en 
verschillende lezingen bij te wonen. 
Daarnaast staat er een metamorfose 
op het programma! Eén zwangere of 
pas bevallen vrouw maakt kans om 
deze te winnen en een mooie, nieuwe 
look aangemeten te krijgen. 
De Zwangerenverwendag wordt ge-
houden van 10.00 tot 14.00 uur. Bij het 

Carat-concerten 
 
Op de zon- en feestdagen van mei 
tot en met eind september vinden er 
op het Carat-Paviljoen, in stads-
wandelpark de Warande in Hel-
mond, Carat-concerten plaats. 
Diverse muziekstijlen passeren de 
revue, van jazz tot pop en van klas-
siek tot blaasmuziek. Tientallen 
muziekverenigingen verzorgen 
gedurende deze periode een con-
cert op het karakteristieke Carat-
Paviljoen. 

Op alle concertdagen vinden drie op-
treden plaats, die elk ongeveer drie-
kwartier duren. De vaste aanvangstijd 
is 12:00 uur en het programma is rond 
15:00 uur afgelopen. Alle concerten 
zijn gratis toegankelijk. Daarnaast zijn 
er in het park horecavoorzieningen, 
openbare toiletten en voldoende zit-
plaatsen aanwezig.

Programma zondag 31 mei:
12.00 uur, Fanfare Unitas, Helmond 
www.fanfareunitas.nl
13.15 uur, ComboCantorij, Someren 
www.combocantorij.nl 
14.15 uur, Saxofoon ensemble Saxpe-
rience, Zijtaart www.facebook.com/
Saxperience.

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.

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.

Vlooienmarkt in 
Mariahout
Buurtvereniging de Bernadettebuurt 
houdt op eerste Pinksterdag voor de 
25ste keer een vlooienmarkt. Van vrij-
dagmiddag 22 mei tot en met zaterdag 
23 mei tot 12 uur gaan buurtleden de 
nog bruikbare spullen in Mariahout 
en omstreken ophalen. Deze spullen 
worden op zondag 24 mei van 09:30 
tot 13:00 uur gesorteerd te koop aan-
geboden in het rustieke openluchtthe-
ater van Mariahout. Deze gezellige 
markt, waar de kinderen kunnen spe-
len en de ouders gebruik kunnen ma-
ken van het terras, wordt elk jaar druk 
bezocht. De entree bedraagt €1,50 p.p. 
(tot 12 jaar gratis).



HOE GAAT DAT?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur 
kunt u de advertentie aanleveren bij: 

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor “Lindeblaadjes” onder nummer wordt € 2,50 
extra berekend. Bewijsnummer is € 2,50 extra.

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

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

XL PRINTEN

MULTI PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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.

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 E-
MAIL opgegeven, worden 
NIET GEPLAATST indien 
niet vooruit betaald is. Er 
volgt geen tegenbericht.

Rond de Linde

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!

WARRINK COMPUTER 
SERVICE Last van com-
puterstoringen of advies 
op maat nodig? Neem dan 
contact met ons op via 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.

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

VLOOIENMARKT Zon-
dag 24 mei, 09.00 - 16.00 
uur Sporthal Eckart. Airbor-
nelaan 1 Eindhoven. 06-
20299824.

Laat Nuenen
het weten...

Al uw verenigings-
nieuws, zakelijk 
nieuws en al het 

nieuws wat u vindt 
dat Nuenen moet 

weten. 

Plaats GRATIS 
uw redactioneel 

artikel.

redactie@
ronddelinde.nl

 PUZZELHOEKWeek 21

3 4 5 8 1
6 8 1

1 5
7 2

6 4
5 4 2 7

3 1
5 7 1

9 3

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 onbeschreven 6 smakelijk 11 als onder 12 kerkplechtigheid 
13 profeet 14 en andere 16 doopgetuige 18 een zekere 20 naamplaatje 
22 koraaleiland 23 gewrichtsaandoening 25 grondsoort 26 mannelijk dier 
27 schrijfgerei 28 stapel 30 op de wijze van 31 deel van Engeland 33 groot hert 
35 bergplaats 36 familielid 38 tennisterm 41 hoefdier 45 gravin van Holland 
47 gesloten 48 jaartelling 49 steen 51 bevlieging 53 samensmelting 
55 dienstbode 56 inham 58 huid 59 Europese vrouw 60 motorraces 
61 echtgenoot 63 lusthof 65 bijwoord 66 strijkmes 67 karakter.

Verticaal: 1 geldstraf 2 verheven stand 3 gevangenis 4 compagnon 5 plotseling 
6 hiaat 7 oude lengtemaat 8 ijzig 9 deel v.h. hoofd 10 werkelijk 11 gescheiden 
15 anders gezegd 17 bindmiddel 19 heden 21 deel v.e. boom 23 soort hert 
24 paling 27 prent 29 dans 32 bergweide 34 grappenmaker 
37 verkoopplaats 38 overlevering 39 mislukking 40 verhoging 41 watersport 
42 roem 43 putemmer 44 appelwijn 46 bordspel 50 partij in een geding 
52 echtgenoot 54 selenium 55 spijskaart 57 huisdier 59 een weinig 
62 lidwoord 64 domina.

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 64 65

66 67

D I L E M M A A L M A N A K

E I D E E O O I T W

M D E L I A A K E R B Y

O E R K C E L D M A T

S I P K E V E R L I D

R K R E L E I E T M N

O U D S I G N A A L D I A

E N E P E A N I S N P

D E L K L A N T U I T

E I S L A R E T M O F

S G R A A M T R I P N A

L L A N D E P E N I

A A R D G A S D U I T S E R

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

Oplossingen wk 20
K L I E R O E S T E R L

G U E L V R L C S R E N

A I L E V E H H E G O A

C E D A D R M I E E N H

T R R E E A E L F D S V

T E I I L O V L E A L U

N N Z A P N G E I K E L

E I R T T S O N L O G L

V I P O N I O B I R A I

A R E G G O L O M T H N

L R T M R O N E A I O G

S O N K L A A R F E R L

NACHTPORTIER

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.

AARDBEIENJAM
ANTRACIET
CATHETER
DAGJE
EMINENCE
FRANK
GEKKO
GRAAG
HARIG
HEBBERIGHEID
INLEG
KARATE
KOZAK
LEGIO
MALTA
PANGA
PRUIK
RABAUW
RADIOSTILTE
SCHURFT
STAAR
SULLIG
UTOPIA
VERKNIPT
VIKING
ZANGER
ZUINIG

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

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: week 19 Mw. Van der Eijnden, Nuenen

SMITS COACHING Helpt 
je om met meer zelfvertrou-
wen en meer mogelijkheden 
een probleem met je werk, 
balans of relatie zelf weer 
op te lossen. Inge Smits 06-
41638130.

GLAZENWASSERIJ
Ook dakkapellen en 
reinigen van goten. 
Tel. 06 - 53 41 06 92 

040 - 283 88 56 
Ruiterweg 13, Gerwen.
www.glazenwasserij-jbbal.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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Vrouwen- en meidenvoetbal  
bij RKSV Nuenen
Al enkele jaren is het vrouwen- en meidenvoetbal in Nederland groeiende 
en ook bij de RKSV Nuenen merken we dat, reden voor de vereniging om 
hiermee actief aan de slag te gaan. Recent is hiervoor een eigen beleidsplan 
geschreven dat deze ontwikkelingen gaat ondersteunen. 
Op deze wijze proberen we voor zowel 
meiden die gewoon lekker willen voet-
ballen, als ook voor de meiden die 
daar meer prestatief mee om willen 
gaan een goede basis te leggen.
Komende zondag is er een groot mei-
dentoernooi van 11:00 tot 16:00 uur, 
waarbij we je graag willen uitnodigen 
om eens te komen kijken. Maak eens 
kennis met onze mooie accommoda-
tie en kom kijken naar onze meiden.
Voor het volgende seizoen is in alle 
leeftijdscategorieën nog plaats, bij zo-
wel meisjes als vrouwen. Starten met 
voetballen kan al samen met de jon-
gens vanaf 5 jaar in de categorie 
Sport&Spel. De allerjongsten spelen 
meestal nog gemengd hetgeen voor de 

21e LONU Van Goghloop 
Op zaterdagavond 6 juni staat het centrum van Nuenen weer in het teken 
van de gezellige sportiviteit met dit jaarlijkse terugkerende hardloopevene-
ment georganiseerd door LONU Loopgroep Nuenen. LONU is druk bezig 
met de laatste voorbereidingen voor de 21e editie van de Van Goghloop. 
Naast de traditionele scholierenloop bestaat het wedstrijdgedeelte van de 
Van Goghloop uit vier verschillende afstanden: 5, 10, 15 kilometer en de 
halve marathon. Geoefend of ongeoefend, als training, als tijdverdrijf of als 
wedstrijd, iedereen kan zo zijn eigen wedstrijd lopen.

Met uitzondering van de scholieren-
loop is voorinschrijving voor een van 
de vier afstanden nog tot en met zater-
dag 30 mei mogelijk via de website 
www.vangoghloop.nl of via www.in-
schrijven.nl . Het inschrijfgeld be-
draagt slechts € 6,- voor de 5 km en € 
7,- voor de 10 km, 15 km en ½ mara-
thon.
 
U krijgt dan uw startnummer thuisge-
stuurd. Op de wedstrijddag kunt u 
zich tussen 18.00 en 19:00 uur in-
schrijven in Laco Sportcentrum De 
Drietip aan de Sportlaan 4 in Nuenen, 
dan is de inschrijving € 2,- duurder. 
Dit jaar wordt er gelopen met tijds-
waarneming door een aan het start-
nummer bevestigde chip.
Voorafgaand aan de wedstrijd bijten 
de scholieren traditiegetrouw om 
17.30 uur het spits af om rond het Park 
te strijden om de felbegeerde titel 
‘snelste Nuenense scholier’ van 2015. 
Om 19.30 uur starten de hardlopers 
op de halve marathon (21,1 km) ge-
volgd door de hardlopers voor de ove-
rige afstanden die om 19.40 uur star-
ten. 

Het parcours van de hardloopwedstrijd 
loopt door het centrum van Nuenen via 
de Boordseweg door het prachtige na-
tuurgebied Het Broek. Daarna via de 
Broekdijk en Berg weer terug naar het 
centrum. De hele route is verkeersvrij en 
loopt over verharde wegen.
Het belooft weer een schitterende dag 

Benefietavond en opening 
cheetaverblijf in Dierenrijk
Stichting Vrienden Dierenrijk houdt op zaterdag 6 juni een speciale benefiet-
avond die geheel in het teken staat van de cheeta. Sinds kort wonen er in Die-
renrijk twee van deze prachtige dieren. Deze avond vindt ook de officiële ope-
ning van het nieuwe cheetaverblijf plaats. Een aanrader voor het hele gezin!

De enthousiaste vrijwilligers van Stich-
ting Vrienden Dierenrijk laten bezoe-
kers op 6 juni een unieke avond bele-
ven in een heel andere sfeer dan 
overdag! Bezoekers die deze bijzondere 
avond bijwonen komen bovendien al-
les te weten over de activiteiten die de 
stichting ontplooit om de wilde soort-
genoten van de Dierenrijk-dieren te 
beschermen.

Cheetaproof?
Hoogtepunt van de avond is de ope-
ning van het nieuwe cheetaverblijf, 
waarvan door de aanwezige kinderen 
eerst nog wordt uitgetest of het onder-
komen wel echt ‘cheetaproof ’ is! Stich-
ting Vrienden Dierenrijk presenteert 
voorafgaand aan de opening een che-
que ten bate van Stichting SPOTS die 
zich inzet voor de bescherming van 
katachtigen.

Achter de schermen
Jaarkaarthouders hebben na aanmel-
ding vanzelfsprekend gratis entree en 
ook het parkeren is gratis. Daarnaast is 
het mogelijk om tegen betaling deel te 
nemen aan bijzondere activiteiten zo-
als ‘kijkjes achter de schermen’ en ‘help 
de dierverzorger’ voor slechts 2 euro 

per persoon. De opbrengst hiervan 
komt geheel ten goede aan de bescher-
ming van de cheeta in het wild! Verder 
is er onder meer ook live muziek, een 
prijzenrad en een goochelshow!

Belangstellenden die niet beschikken 
over een jaarkaart, zijn ook van harte 
welkom. De entreeprijs bedraagt dan 
€ 10,- per persoon (internettickets- of 
andere kortingsacties zijn deze avond 
niet geldig). Ook voor niet-jaarkaart-
houders is het parkeren gratis. Aan-
melden kan tot uiterlijk maandag 25 
mei via www.dierenrijk.nl/uitnodi-
ging-cheetaverblijf

Restaurant
Natuurlijk kan men in het restaurant 
genieten van lekkere gerechten, hapjes 
en drankjes. Ook hiermee dragen be-
zoekers van de benefietavond bij aan 
de bescherming van de cheeta. 25% 
van het door hen bestede bedrag in 
het Dierenrijk-restaurant gaat deze 
avond namelijk naar het goede doel.

Bijna ouders opgelet: VIP 
event Geboortezorg in Nuenen
In verwachting! Bijzonder, maar ook spannend. Je wilt je goed voorberei-
den, bent nieuwsgierig en je hebt allerlei vragen. Herkenbaar? Kom dan met 
je partner, moeder, vader, vriendin of (schoon)zus naar het speciale VIP 
event Geboortezorg (VIP: Very Important (almost) Parent) op donderdag-
avond 11 juni aanstaande in Zaal Berkenbosch, Opwettenseweg 80, Nue-
nen. Geboortecentrum Anna en ZuidZorg Kraamzorg organiseren daar 
speciaal voor aanstaande moeders en vaders een leuke, informatieve avond 
over het aanstaande ouderschap. Vol met informatie, leuke workshops en 
interessante sprekers. Meld je snel aan. Vol is vol.

Serieus programma met een knipoog
Het programma is opgebouwd uit 
twee workshops, één voor de mama’s 
en één voor de papa’s, gevolgd door 
een lezing voor alle aanwezigen. Infor-
matie, interactie en een flinke portie 
humor, dat zijn de belangrijkste ingre-
diënten voor het programma. Als 
deelnemer ga je aan het einde van de 
avond naar huis met een hoop nieuwe 
weetjes, tips en adviezen rond de be-
valling, kraamtijd en de tijd daarna! 

Het programma:
18.45-19.00 uur:  Inloop
19.00-20.00 uur:  Relax Mama’s door 
Elsbeth Teeling (workshop)
Een interactieve workshop voor de 
(toekomstige) mama’s waarin relative-
ren en lachen centraal staan. In de 
workshop worden deelnemers via al-
lerlei oefeningen en een quiz aan het 
denken gezet over hun (toekomstige) 
moederrol en is er tijd om ervaringen 
en vragen te delen. 
19.00-20.00 uur: De Vadercursus door 
David Borman (workshop)
Een workshop voor de (toekomstige) 
papa’s. Een goede, maar zeker ook ver-

makelijke voorbereiding op de beval-
ling en de kraamtijd.
20.00-20.30 uur: Pauze met koffie thee 
en iets lekkers 
20.30-21.00 uur: Dunstan babytaal 
door Ilse van der Velden (lezing)
Alle pasgeboren baby’s maken ver-
schillende reflexgeluiden om hun be-
hoeften aan te geven. Zo is een geluid-
je voor honger, vermoeidheid, een 
boertje dat dwarszit, etc.
Leer meer over deze geluidjes en krijg 
waardevolle tips over hoe te reageren 
op de behoefte van je baby.
21.00-21.30 uur: Borrel 
Tijdens de pauze en de borrel bestaat 
de gelegenheid om de aanwezige in-
formatiestands te bezoeken van onder 
andere het Geboortecentrum Anna en 
ZuidZorg Kraamzorg.

Interesse?
Wil je deelnemen? Meld je dan aan via 
patientenvoorlichting@st-anna.nl 
o.v.v. VIP event Geboortezorg. Geef 
hierbij aan met hoeveel personen je 
komt en hoe het gezelschap is samen-
gesteld (man/vrouw). www.st-anna.
nl/geboortecentrum.

sportieve ontwikkeling vaak ook beter 
is. Maar voor meiden die gewoon lek-
ker samen willen voetballen, kan dit 
sinds kort ook al vanaf de E-categorie 
(+ 9 jaar). 
Wil je liever eerst een keer meetrai-
nen, ook dat kan! Neem dan contact 
op met Rob Peeters, 06-19861475, en 
maak vooraf even een afspraak.
Tot ziens op Oude Landen!

Vincent van Gogh kon niet zonder Nuenen, en 
Nuenen kan niet meer zonder Vincent van Gogh
Nuenen is een prachtig dorp aan de rand van Eindhoven waar Vincent van 
Gogh 130 jaar geleden de Aardappeleters schilderde. Vincent van Gogh 
heeft in Nuenen geschiedenis geschilderd, als kunstschilder, met zijn wer-
ken, en voor Nuenen. Nu 130 jaar later zijn het de Brabanders en specifiek 
de Nuenenaren die het dorp in de tijd op de kaart gaan zetten.
Een mooi moment om uit te dragen 
hoe een dorp groot kan zijn. Nuenen 
is bij uitstek een forenzen gemeente 
vele willen hier graag wonen vanwege 
haar landelijke karakter en werk. Nue-
nenaren doen er alles aan om met het 
gemeentebestuur, het dorp nog aan-
trekkelijker te maken getuige alle acti-
viteiten in en om het dorp, maar de 
plaatsing van dit beeld is iets unieks, 
een start van nog vele anderen cultu-
rele activiteiten door de Nuenenaren.
Nuenen wordt met het Vincent van 
Gogh museum Vincentre, en de bui-
ten bezienswaardigheden inclusief 
straks de Aardappeleters en  vele nieu-
we ontwikkelingen een publieks vrien-
delijke gemeente van een buitenge-
woon hoog niveau, waar toeristen 
nationaal maar zeker ook internatio-
naal enkele dagen kunnen recreëren. 
Het park wordt een toeristisch trek-
pleister met haar metamorfose en de 
vele nieuwe terrassen. Dit alles onder 
het motto; Schuift u mee aan bij de 
Aardappeleters er is een extra stoel 
voor u.
Voor dit unieke Van Goghjaar ontwik-
kelde de Peter Nagelkerke een wel héél 
bijzondere versie van de Aardappele-
ters: niet 2-dimensionaal zoals het ori-
gineel, maar 3-dimensionaal… Geen 
schilderij dus, maar een beeldengroep, 
in brons en op ware grootte met een 
extra stoel voor de schilder! 
En de inwoners van Nuenen kunnen 
hier op een bijzondere manier bij aan-
schuiven …

A Time Capsule Memories For a 
Future Generation
Een Tijd Capsule met herinneringen 
voor een nieuwe generatie

Het jaar 2015 is voor de gemeente 
Nuenen een bijzonder jaar. Precies 
130 jaar geleden schilderde Vincent 
van Gogh in Nuenen de aardappele-
ters. Dat moment is een Time Capsule 
op zich, waarover de hele wereld he-
den nog versteld staat van de artistieke 
schoonheid en innovatieve manier 
van schilderen. 

Vincent heeft zonder Nuenen niet dit 
pracht werk kunnen maken, maar de 
gemeente Nuenen kan in 2015 niet 
meer zonder Vincent van Gogh.
Op het moment dat Vincent de Aard-
appeleters schilderde was het hem 
niet bekend dat er 130 jaar later in het 
Brabantse land zoveel erkenning was 
voor zijn werk. Peter Nagelkerke heeft 
voor Nuenen een zeldzaam uniek 
bronzen transitie gemaakt van de 
Nuenense Aardappeleters.

Wij Nuenenaren willen  graag met ons 
allen dit moment vereeuwigen in een 
Bronzen Time Capsule gemaakt in de 
vorm van een reiskoffertje welke 
wordt geplaatst bij het bronzen beeld 
onder een hard glazen plaat, zodat de 
volgende generaties kennis kunnen 
maken met de mensen welke in 2015 
in Nuenen woonde, werkte en leefde.
Nuenenaren in het jaar 2145 zullen 
dan trots zijn op het bronzen beeld 
van de Aardappeleters wat mede mo-
gelijk werd door hun voorouders.
Het vastleggen van de naam is gratis, 
maar indien mogelijk verwachten wij 
een kleine donatie, de grote van de do-
natie wordt niet vermeld.

Indien men een bedrag groter dan         
€ 50,00 stort mag men een digitale 

foto aanleveren, bij een donatie van     
€ 100,00 of meer mag men een afge-
drukte foto met de afmeting van 100 x 
150 mm, of een kleinood met maxi-
male grootte van 30 x 30 x 20 mm aan-
leveren welke worden ingesloten in de 
Time Capsule.
Wanneer de Time Capsule gesloten 
wordt bevat deze alle informatie die is 
aangeleverd. De informatie wordt di-
gitaal vastgelegd op DVD, CD, USB, 
Microfiche, de namen en aangelever-
de foto’s op gedrukt papier en de klei-
noden welke aangeleverd zijn.
Uiterlijke inschrijf en inleverdatum is 
14 juli 2015 24.00 uur. De Time Cap-
sule wordt op een nader te bepalen da-
tum dicht gelast in aanwezigheid van 
de kunstenaar en het college van B en 
W van de gemeente Nuenen, hiervan 
wordt men via de media op de hoogte 
gehouden. Digitale foto’s mag u ver-
zenden naar;  foto@aardappeleters.nu
Afgedrukte foto’s en kleinoden welke 
aan de voorwaarden voldoen kunnen 
verstuurd worden naar per adres: 
Aardappeleters Vincentre – Van Gogh 
Village, Berg 29, 5671 CA Nuenen

Plaats
Het bronzen beeld wordt geplaatst in 
het park van Nuenen bij de Clemens 
kerk, en de woning van koster Schaf-
rath waar Vincent de aardappeleters 
schilderde. Het park krijgt een grote 
opknapbeurt en is dan een prachtige 
locatie diverse beelden worden ver-
plaatst het kunstwerk van de zusters 
van JMJ gaat de kloostertuin etc. Lan-
taarnpalen, banken worden geschil-
derd, afvalbakken krijgen een andere 
rustige kleur en de Kiosk wordt be-
trokken bij het nieuwe park als plaats 
voor muzikale evenementen.

Financiën
Voor de financiering van het 3D beeld 
zijn er al diverse gelden toegezegd 
maar nog niet voldoende, en starten 
wij vandaag dan ook met een campag-
ne op Internet en via persoonlijke    
benadering om het bedrag van                     
€ 125.000,00 bij elkaar te krijgen. Voor 
de bedrijfssponsoren komt er een 
mooi herinnering plaquette  als ca-
deau. De bewoners van Nuenen kun-
nen via de website aardappeleters.nu 
een bijdrage storten.

  

te worden. U bent natuurlijk van harte 
welkom om mee te lopen of uw favo-
riet aan te moedigen vanaf een van de 
gezellige terrassen aan het Park in het 
centrum van Nuenen en te genieten 
van de sportieve prestaties. 
Voor meer informatie, ga naar www.
vangoghloop.nl of www.inschrijven.nl.
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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

1 mei tot 29 mei
Expositie Catharina Boer en Marianne 

Schellekens
Het Klooster

Donderdag 21 mei
10.00-12.00 uur Breikamer, 

Bibliotheek en PC hulp
14.00-16.00 uur Creatieve middag

Jo van Dijkhof

Donderdag 21 mei
19.30-22.30 uur Paranormale beurs 

Herberg ’t Hukske, Beek en Donk

Donderdag 21 mei
20.00 uur Lezing Inge Klompmakers: 

De invloed van Japanse prenten 
op Vincent van Gogh

Nune Ville

Vrijdag 22 mei t/m zondag 24 mei
Jeugdweekend Juventud Got Talent!

RKVV Nederwetten

Zaterdag 23 t/m maandag 25 mei
09.00-17.00 uur Show Historische 

Internationale Motoren
het terrein bij Schoutse Vennen 15 

Zaterdag 23 mei 
21.30 uur Aftrap Blues’m festival 

Cafe Schafrath Nuenen

Zondag 24 mei
14.00-20.00 uur Blues’m openlucht 

blues festival
het Park van Nuenen

Maandag 25 mei
19.00 uur IVN wandeling in natuurgebied 
de Mosbulten Vertrek per fiets vanaf Het 

Klooster, Nuenen Start wandeling: iets later 
vanaf parkeerplaats bij de Mosbulten

Maandag 25 mei
11.00-17.00 uur Jaarlijkse braderie
12.30 uur openlucht Country Dance

14.00-16.00 uur Lieholter Blaaskapel 
centrum van Lieshout

Dinsdag 26 mei
09.30-10.30 uur Baby’s naar de bieb

 Bibliotheek vestiging Nuenen 

Dinsdag 26 mei
17.00-20.00 uur Inloopavond 
voor startende ondernemers  

Rabobank Dommelstreek 
Laan der Vier Heemskinderen 7, Geldrop

Dinsdag 26 mei
19.30 uur Veiling Kunstlink

John Geven Studio
Spegelt 45-47

Woensdag 27 mei
10.00 tot 12.30 uur VVN-Opfriscursus 

verkeersregels
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10

Woensdag 27 mei
13.00 uur Poetsen in de kerk, 

word vrijwilliger
H. Clemenskerk Nuenen

Woensdag 27 mei
14.30-15.30 uur Instuifdagen EMK

Sportpark Wettenseind 26 te Nuenen

Donderdag 28 mei
09.30-11.30 uur Schuif even aan tafel bij 

Stefan Nagelkerke en Theo Swinkels
Het Klooster Nuenen

Donderdag 28 mei
19.30 uur Workshop: Meer weten over 

persoonlijkheden
Bibliotheek Nuenen

Donderdag 28 mei
20.00 uur Herinneringsconcert 

voor nabestaanden
H. Clemenskerk, Park Nuenen

Donderdag 28 mei
20.30 uur Bierproeverij 

“De week van het Nederlandse Bier” 
Café Ons Dorp Nuenen

Vrijdag 29 mei
20.00 uur De Lindespelers met 

“Al mijn zonen”
Pastorietuin, Berg 26 Nuenen

Vrijdag 29 mei
Sponsortocht Nightbike Stichting Duchenne

RKSV Nuenen, sportpark Oude Landen, 
Pastoormast

Zaterdag 30 mei tot 6 juni
09.00-18.00 uur Zomerexpositie  
werk van cursisten van het CAN

Het Klooster

Zaterdag 30 en zondag 31 mei
Gerwens Gezelligheidstoernooi RKGSV

De Polder 1 Gerwen

Zaterdag 30 mei
09.00-16.00 uur Grootse vlooienmarkt 

Winkelcentrum Kernkwartier

Zaterdag 30 mei
10.00-16.00 uur Boekenmarkt

Weverkeshof

Zaterdag 30 mei
10.00 uur Mountainbike-clinic 

Toerclub Nuenen
Cycletrend, Duivendijk 5c in Nuenen

Zaterdag 30 mei
10:00-14:00 uur. 

Zwangerenverwendag in Laarbeek
KDV het Klokhuis

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Pinksterzaterdag 23 mei 18.30 uur: 
viering, panfluit, voorgangers pastor 
J. Vossenaar en pastoraal werker J. 
Deckers.
Pinksterzondag 24 mei 09.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en pastoraal werkers 
J. Deckers en M. Feuth.
Pinkstermaandag 25 mei 10.00 uur: 
viering, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties
Zaterdag 23 mei 18.30 uur: Pastor 
Freek Groot; Pastor Henk Gerrits; 
Pastoor Jan van Oosterhout; Maria 
van Keulen-van der Velden en overle-
den familieleden.
Zondag 24 mei 09.30 uur: Pastor 
Freek Groot; Pastor Henk Gerrits; 
Pastoor Jan van Oosterhout; Cato en 
Lowie de Brouwer-Bartels; Francisca 
en Antoon van Moorsel; overleden 
ouders Sanders-de Greef; Riek San-
ders en Miet Sanders; overleden ou-
ders Johan Scheepens en Doca Schee-
pens-van Hoof; Hub Verhoeven 
(vanwege verjaardag); Harrie van 
Venrooij; Kees van Ginneken; overle-
den ouders van Ginneken-de Kort; 
Frans Leltz; Tinus van Gils (vanwege 
trouwdag).
Maandag 25 mei 10.00 uur: Piet, Theo 
en Dorie Keeris; Ineke Hilberink.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Dane 
Smids, Donkervoort 11, Quinn Stul-
tiens, Parkstraat 2b en Paul van den 
Dries, Marijkestraat 10. Wij wensen 
de families van harte proficiat en veel 
geluk.

In onze parochie zijn overleden Fried 
Lammers, voorheen Beukenlaan 16, 
Tonia Reijnders-Smulders, Margot 
Begemannstraat 115 en Cees Meulen-
dijks, Weiseind 2. Wij wensen de fa-
milies en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

In het komende Pinksterweekend zal 
er een extra collecte zijn voor de Ne-
derlandse Missionarissen.

Presentatie nieuwe pastoraal werkster
Met Pinksteren zal mevrouw Marieke 
Feuth als nieuwe pastoraal werkster 
voor de Parochie Heilig Kruis worden 
gepresenteerd en geïnstalleerd. Dat 
gebeurt in viering van 09.30 uur in de 

H. Clemenskerk aan het Park. Marie-
ke zal aangeven wat haar visie is op 
het werken in een parochie. Vertegen-
woordigers van de drie geloofsge-
meenschappen spreken hun verwach-
tingen uit en heten haar van harte 
welkom. Marieke ontvangt haar ge-
bedsmantel en pastoraal insigne. Na 
afloop kan men met Marieke Feuth 
kennis maken. Deze presentatie ge-
beurt op een eenvoudiger wijze de 
zondag daarop, 31 mei, in de kerken 
van Nederwetten en Gerwen.

Eerste Communie
Op zondag 31 mei zullen de kinderen 
uit Nuenen hun Eerste Communie 
ontvangen in de H. Clemenskerk in 
Nuenen. De kinderen uit Gerwen zul-
len op zondag 7 juni hun Eerste Com-
munie ontvangen in de St. Clemens-
kerk in Gerwen. 
Na een periode van voorbereiding in 
gezinsvieringen en in kleine groepjes 
thuis is het dan eindelijk zover zijn: de 
Eerste Communie. 
 
De communieviering heeft het the-
ma: "ik droom van EEN groot cadeau 
en daarom word ik wakker”. De kinde-
ren beleven de viering door taken te 
verdelen en samen liedjes te zingen 
met het kinderkoor o.l.v. Christel de 
Brouwer. We hopen op een zonnige 
zondag, waarbij het voor iedereen een 
groot feest zal zijn. 
In Nuenen (31 mei) is om 10.00 uur de 
viering voor kinderen van de Mijlpaal, 
de Wentelwiek, de Rietpluim en de 
Nieuwe Linde; om 12.00 uur is de vie-
ring voor kinderen van de Dassen-
burcht en Insp. Crijnsschool.
In Gerwen (7 juni) is om 10.30 uur de 
viering voor de kinderen van Heuvel-
rijk.
Nieuwsgierig naar wat het groot ca-
deau is? U bent van harte welkom!

Uitnodiging
Er is in de parochie dringend behoefte 
aan nieuwe vrijwilligers die mee wil-
len helpen om de kerk schoon te hou-
den. De huidige groep bestaat uit 
mensen van bijna allemaal boven de 
70 jaar. We willen de groep graag uit-
breiden met mensen van 55 tot 65 
jaar. Jonger mag natuurlijk ook! 

Om dit te promoten hebben pastor 
Hans Vossenaar en pastoraal werker 
Jos Deckers aangeboden om enkele 
keren mee te komen poetsen. Dat gaat 
gebeuren op woensdag 27 mei om 
13.00 uur. U wordt van harte uitgeno-
digd om hen daarbij te komen helpen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Pinksterzondag 24 mei 09.30 uur: vie-
ring met parochiekoor, voorgangers 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Bert Sengers; Pastor Freek Groot; 
Voor een bijzondere intentie uit dank-
baarheid; Overleden familie Joosten-
Swinkels.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden: Toos 
Sanders-Op den Buijs en Frans San-
ders, Soeterbeekseweg 6. Wij wensen 
familie en vrienden troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.
Volgende zondag 24 mei Pinksteren is 
er een bijzondere collecte voor de Ne-
derlandse missionarissen. Wij beve-
len deze collecte bijzonder bij u aan. 
Voor de sponsoractie voor Zr. Bonnie, 
de zus van wijlen Pastor Freek Groot, 
verwijzen wij u naar de brief bij de 
misintenties van Gerwen. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Pinksterzondag 24 mei 11.00 uur: vie-
ring met parochiekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Piet van Dijk; Toon en Lies van Erp-
van de Rijt; Christ Coolen; Toos van 
de Sande-Roijakkers, namens fam. 
v.d. Hurk; Piet Raaijmakers; Toon Jan-
sen, vanwege sterfdag; Pastor Freek 
Groot; Pastor Jan van Dooren.

Mededelingen
Volgende zondag 24 mei Pinksteren is 
er een bijzondere collecte voor de Ne-
derlandse missionarissen. Ook deze 
collecte kunnen wij in het bijzonder 
bij u aanbevelen. 

Sponsoractie Zuster Bonnie
Beste mensen,
Zoals U zich nog ongetwijfeld kunt 
herinneren, hebben we de afgelopen 
jaren een sponsoractie op touw gezet 
voor zuster Bonnie. Daarvóór werd 
dit verzorgd door wijlen pastor Freek 
Groot, die in Noord-Holland mee-
deed met wandeltochten ter sponso-
ring van missionarissen. Hij deed dat 
omdat hijzelf jarenlang missionaris 
was geweest én omdat een evenredig 
deel van de opbrengst ten goede 
kwam aan zijn zus zuster Bonnie.

Zoals u weet, is zuster Bonnie al vele 
jaren lang werkzaam in de zorg op Ka-
limantan in Indonesië. Zij geeft daar 
leiding in ziekenhuizen met onder-
steuning van locale 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. Wíj 
hebben, materieel gezien, in ons land 
bijna alles wat ons hartje begeert. Mo-
gen wij u daarom vragen om een klein 
beetje hiervan af te staan voor de zie-
kenzorg op Kalimantan. Voorgaande 
jaren hebben de opbrengsten meer 
dan € 1.000,- bedragen.
Al zouden we dit bedrag niet evena-
ren, dan nog kunnen we zuster Bon-
nie heel erg blij maken en behulpzaam 
zijn met een kleiner bedrag. Elke Euro 
telt!

Wilt u meedoen met deze sponsoring, 
doe dan uw gift in een envelopje met 
de tekst “voor zuster Bonnie” erop en 
deponeer dit in Gerwen in de brie-
venbus van de kerk (brievenbus voor 
de misintenties) óf in de bus achter in 
de kerk in Nederwetten.
Begin juni zullen we de opbrengst be-
kend maken.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
De Regenboog, 10.00 uur. Zondag 24 
mei is het Pinksteren. In deze dienst 
gaat voor ds. C. Crouwel. Er is neven-

dienst voor de kinderen. We collecte-
ren in deze dienst voor Kerk in Actie, 
de Pinksterzending. Op 26 mei kunt u 
weer Samen aan Tafel. Opgeven vóór 
zaterdag 12.00 uur. Op onze website 
kunt u  de activiteiten zien, die er deze 
week zijn. Predikant of kerkelijk wer-
ker houden pastoraal spreekuur op 
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.30 
uur. Elke donderdag 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 de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.sre.nl.
Donderdag 21 mei. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 22 mei 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 23 mei 08.30 uur H. Mis, Vi-
gilie van Pinksteren; 10.00 uur Gods-
dienstlessen. 
Zondag 24 mei. Hoogfeest van Pink-
steren. 12.00 uur gezongen Hoogmis, 
voorafgegaan door Veni Creator. 
Maandag 25 mei. Tweede Pinksterdag 
08.30 uur gezongen Hoogmis.  
Dinsdag 26 mei. 17.30 uur H. Lof van 
de meimaand; 18.30 uur H. Mis van 
de Pinksterweek. 
Woensdag 27 mei. 07.15 uur H. Mis, 
Quatertemperdag. 

Voor alle blijken van medeleven, na het overlijden van

Mien Jansen – van de Wouw
danken wij iedereen van harte.

Alle schouderklopjes, brieven, bloemen, en persoonlijke 
condoleances hebben ons veel goed gedaan.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Boord 4, 5674 ND Nuenen.
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Badminton Club Lieshout 
werkt aan nieuw seizoen
Zoals het er nu uit ziet zal Badminton Club Lieshout komend seizoen met 
twee teams in de districtscompetitie worden vertegenwoordigd. Ook zullen 
er twee teams strijden in de midweekcompetitie maar geen vertegenwoor-
diging in de jeugdcompetitie.
Na het zeer succesvolle seizoen 
2014/2015 in de districtscompetitie 
Senioren, waarin de beide vertegen-
woordigende teams allebei kampioen 
werden, willen dezelfde teams het ko-
mend seizoen gaan proberen in een 
“een-stap-hogere klasse”. Het eerste 
mixteam zal komend seizoen uitko-
men in de eerste klasse van het dis-
trict. Dat is de klasse waarin voor het 
eerst met veren shuttles gespeeld zal 
worden.
Afgelopen seizoen werd Badminton 
Club Lieshout in de Districtscompeti-
tie Jeugd nog vertegenwoordigd door 
twee teams bij de jeugd. Het ziet er 
naar uit dat dat komend seizoen niet 

 

Nuenenaar Steven Kruijswijk 
smaakmaker in Giro
 
Profrenner Steven Kruijswijk uit Nuenen is de smaakmaker van de Lot-
toNL-Jumbowielerploeg in de eerste week van de Giro, de ronde van Italië. 
Afgelopen zondag, een dag na zijn aanvallende optreden in de Italiaanse 
bergen tussen Fiuggi en Campitello Matese, heeft de 27-jarige Steven 
Kruijswijk opnieuw zijn strijdlust getoond. 
In de 9e etappe van Benevento naar 
San Giorgio del Sannio over 212 km, 
verbeet de kopman van Team Lot-
toNL-Jumbo de pijn en werd tweede 
achter de 37-jarige Italiaan Paolo Tira-
longo. De komende bergetappes gaat 
Kruijswijk weer in de aanval op zoek 
naar een ritzege. Het klimmertje uit 
Nuenen voelt zich in zijn element zo 
gauw de weg omhoog loopt.
 
“Het was helemaal niet het plan om 
weer aan te vallen”, zei Steven Kruijs-
wijk zondag na de rit. “Ik had wel een 
beetje mijn zinnen gezet op de berg-
trui en daarom nam ik mezelf voor dat 
als er op een lastig moment gedemar-
reerd zou worden, ik toch mee zou 
springen. Na een halfuurtje koers 
voelde ik dat ik best goede benen had 
en ben ik weer in de aanval gegaan. Ik 
voelde mijn inspanning van zaterdag 
wel, het explosieve was er vanaf. Daar-
door moest ik het in de bergsprints 
ook afleggen.”
De Nuenenaar stond maandag 18 mei 
op de rustdag 23ste in het algemeen 
klassement op tien minuten en 39 se-
conden van leider Alberto Contador. 
In het bergklassement stond de Nue-
nense klimmer derde.

Gerwens GezelligheidsToernooi RKGSV 

 
Zege in Giro?
“Ik heb er in de finale het maximale 
uitgehaald”, concludeerde Steven 
Kruijswijk. “Aan het einde van de rit 
was ik niet de enige die stuk zat. He-
laas was de tweede plaats het hoogst 
haalbare, maar dat had ik vanochtend 
nooit verwacht. Ik voelde de inspan-
ning van gisteren in mijn benen en in 
mijn rug. Dan is doorgaan een menta-
le kwestie. Ik ben daar taai genoeg 
voor. Ik voel me ook gewoon heel goed 
en daarom ben ik hier. Hopelijk rolt 
die overwinning er in deze Giro nog 
uit, want ik denk dat ik het in me heb”, 
aldus de Nuenense profrenner.

De Giro duurt in totaal drie weken en 
de eindstreep is getrokken in Milaan. 
Daar wordt de Giro afgesloten op zon-
dag 31 mei.  
 

 

 

Nuenenaar Steven Kruijswijk: kopman van Lotto-NL-Jumbo in de Giro 
(foto Cees van Keulen)

Een sfeerimpressie van het Gerwens Gezelligheids Toernooi.

In de afgelopen jaren is het “Gerwens Gezelligheidstoernooi” oftewel “Het 
GGT” uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend voetbalevenement. Dit jaar, 
in het weekend van 30 mei en 31 mei, wordt het voetbaltoernooi bij voetbal-
vereniging RKGSV te Gerwen alweer voor de 15e keer georganiseerd.

In de beginfase van het toernooi in de 
jaren 90, werden er teams door heel 
Nederland uitgenodigd. Zo zijn Hee-
renveen, Breda, Apeldoorn, Amster-
dam en Zwolle naar alle tevredenheid 
ook al deelnemers geweest. Vanuit het 
buitenland hebben België, Duitsland, 
Denemarken en Canada het “GGT-vi-
rus” opgelopen.

Het is een genot om elk jaar weer veel 
aanmeldingen te krijgen, hetgeen de 
laatste jaren echter de pan uit rees. 
Hierdoor is de organisatie zich op de 
regio gaan richten. Volgens de organi-
satie ligt de kracht momenteel in het 
ons-kent-ons karakter. Nagenoeg alle 
deelnemers kennen elkaar waardoor 
de sfeer op het toernooi nog gezelliger 
is geworden.

Ook door de aanpassing dat een team 
altijd dient te bestaan uit tenminste 1 
vrouwelijke speler is een geweldige zet 
geweest. Niet alleen tijdens de wed-

strijden, maar ook zeker tijdens de al-
tijd gezellige barbecue en feestavond 
is de aanwezigheid van de dames een 
zeer prettige ervaring. De feestavond 
wordt ondersteund door DJ Nick “La 
Base”. Hij zal er met zijn kwaliteiten 
voor zorgen dat de feesttent bol van 
een gezellige sfeer staat. 
Dit jaar zijn er deelnemers van o.a. 

voetbalvereniging RKSV Nuenen, Ne-
derwetten, EMK, Gemert en RKGSV. 
Daarnaast zijn onze Belgische zuider-
buren ook weer van de partij. 

Het GGT is in het weekend van 30 en 
31 mei toegankelijk voor iedereen en 
de entree is natuurlijk gratis. Voor de 
kinderen is er een speeltuin en een 
luchtkussen. Hopelijk mogen wij u 
verwelkomen om op ons sportpark 
aan de Polder te Gerwen, onder het 
genot van een drankje, de gemoedelij-
ke sfeer eens te proeven.

JA1 is kampioen      
van de Super A competitie 
Lang bleef het spannend in de Super A competitie waarin JA1 van Nuenen 
uitkwam. Ede nam al snel de leiding na een nipte winst op Nuenen. Ook de 
2e onderlinge wedstrijd werd nipt verloren door Nuenen JA1, waardoor Ede 
met 6 punten uit wist te lopen. Maar, Nuenen JA1 bleef er vol voor gaan. Na 
dit laatste verlies werd alleen nog maar gewonnen en vaak met grote cijfers. 

TV de Lissevoort: spannende 
competities en één kampioen!
Afgelopen week was alweer de 6e competitiedag en voor de meeste teams is 
er nog maar één wedstrijddag te gaan. Het belooft nog een leuke en gezel-
lige ontknoping te worden voor een aantal van de teams, zowel in de lande-
lijke competities als in die van het district. 

Lissevoort 4.

Al na 4 speeldagen werd Lissevoort4 
(zie foto), spelend op zaterdag Heren 
4e klasse, glorieus kampioen met 35 
punten van de op dat moment moge-
lijke 36! Zaterdag a.s. zijn de trotse 
jonge mannen Robert, Bart, Kai, Da-
vid, Joost en Gijs thuis te bewonderen. 
Van harte gefeliciteerd mannen. 
In de landelijke competitie is het span-
nend voor Lissevoort2. Na 6 ronden 
staat het team op de 2e plaats met 
slechts 1 punt achterstand op Eecken-
rode2 en maar liefst 7 punten voor-
sprong op GTR2, die ze op de laatste 
competitiedag gaan bestrijden. Die 
wedstrijd is op 31 mei thuis op de Lis-
sevoort en gaat ongetwijfeld over het 
kampioenschap in de 3e klasse lande-
lijk gemengd! 
Voor de heren van Lissevoort1 (5e 
klasse Heren landelijk) breekt na de 
3-3 van deze week tegen directe con-
current De Rauwbraken, ook een 
spannende week aan. Zelf staan Gijs, 

Jeroen, Lennart, Luuk, Max en Menno 
nu op een gedeelde 2e plaats met maar 
1 punt achterstand en zij moeten het 
thuis opnemen tegen Eresloch, dat in 
punten gelijk staat. Spanning verze-
kerd dus en een aanmoediging waard 
op zondag a.s.

De Lissevoort kent nog diverse teams, 
zowel in de landelijke als in de dis-
trictscompetities, die de laatste wed-
strijddag spelen om het kampioen-
schap. De meeste teams van de 
Lissevoort draaien goed mee in de 
middenmoot. Helaas ook hebben een 
aantal teams meer moeite en zullen 
enkele zich zelfs niet kunnen handha-
ven in hun klasse. It’s all in the game! 
Gelukkig staat ook het hebben van 
plezier, zowel onderling als in het spel-
letje, voorop. De landelijke teams slui-
ten steeds weer zoveel mogelijk samen 
de dag gezellig af met een hapje, een 
drankje en muziek.

Tot aan de laatste speelronde domi-
neerde Ede bovenaan, met op het 
laatst nog maar 1 punt los. Het zou 
dus om de laatste speelronde gaan; 
Nuenen moest winnen en Ede moest 
een punt laten liggen. Voor een groot 
publiek (bedankt, publiek!) werd wel-
iswaar een minder mooie pot dan de 
wedstrijd 2 dagen eerder tegen IJssel-
oever (1-11) neergezet, doch er werd 
overtuigend gewonnen met 8-2. Bij 
het eindsignaal werd bekend dat Ede, 

Nuenen gunstig gezind was door te 
verliezen. JA1 speelde dus een zeer ef-
ficiënte competitie door op de laatste 
dag hun slag te slaan en mag zich daar-
mee, verdiend, kampioen van de aller-
eerste Super A competitie noemen. 

Op 6 juni wordt in Rotterdam de fina-
ledag gespeeld: daar zullen de 8 beste 
teams uit alle 4 de poules gaan strijden 
om wie zich kampioen Super A van 
Nederland mag noemen.

Pieter Sarton, Tim Kampers, Ewout Timmer, Koen Modderman, Yannick Zwaan
2e rij: Joep Hoedemakers, Ralph van Hilst, Daan Bergman, Freek van Dijk, Tho-
mas van Merode (coach), David Bekkers, Luuk Bergman.
Bovenste rij: Monique Zwaan (manager), Max Oosting, Bart Lauwers, Jorrit 
Steinweg, Rik Bongers, Simon Bongers (vaste invaller) en Floris Verheyen.

zal lukken. Het aantal leden is zodanig 
beperkt én divers dat het er niet op 
lijkt dat er ook maar één team te vor-
men is. Om die reden is al contact op-
genomen met de buurverenigingen 
zodat de leden alsnog het uitdagende 
“competitie spelen” geboden kan wor-
den. Indien dit door een verbinding te 
maken met een andere vereniging, als-
nog niet lukt zal een andere uitdaging 
voor de jeugd gezocht worden.
 
Ook de deelname aan de midweek-
competitie Senioren was voor Bad-
minton Club Lieshout erg succesvol 
afgelopen jaar, met één kampioen-
schap en een tweede plaats. Waar-

schijnlijk gaan alle teams volgend sei-
zoen door.
Het eerste midweekteam, kampioen, 
zal toch weer in de vierde klasse gaan 
spelen vanwege de vele blessures afge-
lopen seizoen. Ook het tweede mid-
weekteam lijkt ongewijzigd deel te 
gaan nemen aan de midweekcompeti-
tie in de vijfde klasse. Gezien de heer-
sende blessures zal ook dit team ko-
mend seizoen regelmatig beroep 
moeten doen op de invallers.



Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 

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.

•	 Canton	Kai	(kipfilet	in	tomatensaus)
•	 Babi	Pangang	(varkensvlees	in	tomatensaus)
•	 Tjap	Tjoy	(gem.	groentenschotel)
•	 2	st.	Sate	Ajam	(kip)
•	 6	st.	Chun	Kun	loempia
•	 Kroepoek
•	 Bami,	Nasi	of	Rijst

€ 1750

Maandmenu 
Mei

Afhaalmenu	voor	2	à	3	personen

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

Chinees Indisch Restaurant

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”

Rond de Linde

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!

TE HUUR AAN SPEGELT:
220 m2 multifunctionele bedrijfsruimte

informatie: 040-2840516

Dorpsstraat 95 Mierlo  |  Tel. 0492 66 11 00  |   www.lenssenmannenmode.nl

Gratis Parkeren in Mierlo!Follow Us on Facebook!Gratis WiFiTM
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Pinksterweekend bij Olijf!
Kom heerlijk lunchen of dineren!

Laat u verrassen met een Pinksterlunch; € 25,- p.p.
Voorgerecht | hoofdgerecht | dessert

Gezellig dineren met de familie: 
3 gangen € 29,50
4 gangen € 34,50
5 gangen € 39,50

Of kies voor de ’Gouden proeverij’: 
4 gangen € 47,50
5 gangen € 57,50

À la carte dineren is uiteraard ook mogelijk.

Reserveer nu via www.restaurantolijf.nl/reserveren

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

  

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

wijk Nuenen Zuid
(omgeving Vallestap) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

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)
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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
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