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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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Steven 
Kruijswijk 
blikt terug op 
schitterende 
Giro

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Schilderij 
‘De Oogst’  
in het 
Vincentre

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

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

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

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

APK €18,-

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

‘Al mijn 
zonen’ 
in de 
openlucht

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

RelatiegeschenkenRelatiegeschenken
Uw specialist voor  
relatiegeschenken,

give-aways en premiums 
kundig advies en snelle service

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 29889665

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Open huis        
bij Tjeu Timmermans
Door Elwien Bibbe
 
Tjeu Timmermans (74) exposeert in het weekend van 13 en 14 juni bij hem 
thuis, in het bedrijfspand op ’t Eeneind. Het is zijn eerste expositie. Maar 
tekenen en schilderen doet hij al heel lang. Op zijn 15e ging hij naar de 
Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven en later begon hij 
zijn reclamebureau. Tekenen en schilderen bleef echter een hobby. Hij is 
met modeltekenen begonnen bij Hugo Brouwer in het atelier in het Broek.

Waarom heb je nooit eerder geëxpo-
seerd? Is mijn eerste vraag. Een vraag 
die ik wel aan Tjeu kan stellen, maar 
waarop hij geen antwoord kan geven. 
In 2012 werd hij getroffen door een 
ernstig herseninfarct. Hij heeft afasie. 
Praten doe ik met zijn vriendin Marjo 
Smulders en zijn zoon Raoul. Marjo: 
“Hij wilde nooit”. Raoul: “Mijn vader 
was een professionele reclameman, 
die hield van tekenen en schilderen en 
om zo je hobby te tonen, daar had hij 
geen zin in. Wat hij maakte kwam in 
huis te hangen. Of hij gaf het weg. 
Frans Manders, dat was een kunste-
naar.” En met een blik op zijn vader: 
“Zo zag jij jezelf niet.” Marjo: We be-
zochten ooit een expositie op Kasteel 

Eckart op het monumentale landgoed 
Eckartdal. Zo heette het toen. Nu heet 
het Eckartdal. Het zag er toen voor 
Tjeu zo uit: niet al te netjes, maar met 
de juiste muren en lichtinval en een 
heel eigen karakter, dat hij reageerde 
met: als ik zou exposeren, dan zou ik 
dat wel hier willen doen. Ik ben daar 
toen achteraan gegaan, maar het 
mocht toen niet meer.”

Vier maanden na het infarct is hij door 
veel stimulans tijdens zijn revalidatie 
weer begonnen met tekenen, maar nu 
moest alles linkshandig. Helemaal op-
nieuw een potlood leren vasthouden. 
Ook begrijpt hij de wereld minder. 
Woorden zijn lastig. Later toen hij 
weer thuis was in 2013 is hij weer gaan 
schilderen. Zowel thuis als een jaar bij 
Ruimte in Beeld en nu alleen nog maar 
in zijn eigen atelier.

Raoul ziet zijn vader eigenlijk nooit 
aan het werk. Hij ziet alleen het resul-
taat. “En de impact van de afasie is 
groot,” vertelt hij. “Maar het oog voor 
de kunst is er nog steeds, dat is hij 
nooit kwijtgeraakt. Het schilderen is 
geen hobby meer, het is zijn taal. De 
schilderijen zijn zijn werkelijkheid, 
zijn dialoog naar de wereld toe. En 
taal, communicatie, daar is hij in zijn 
werk als reclameman ook altijd heel 
sterk en succesvol in geweest.”
Marjo houdt van het kleurgebruik in 
zijn schilderijen. En is heel blij dat zijn 
absurd goede kleurenkennis gebleven 
is. “Ik fotografeer iedere dag wat hij ge-
schilderd heeft en zo zie ik alle fasen in 
het schilderproces en de worsteling 
naar het uiteindelijke resultaat. Tjeu 

Nuenen financieel weer op de 
goede weg
Door Gerrit van Ginkel

Wethouder Joep Pernot zat te glimmen toen hij eindelijk na jaren, waarin 
steeds een negatief beeld geschetst werd over de financiële positie van de 
Gemeente Nuenen, nu eens positieve cijfers kon laten zien.

Vorig jaar werd de onder curatele stel-
ling door de provincie al opgeheven 
en nu werd het eindresultaat over 
2014 zichtbaar. De negatieve reserve 
is verdwenen en het weerstandsver-
mogen is aangevuld. Nuenen zal het 
jaar 2014 afsluiten met een positief 
saldo van 3 miljoen euro. De ratio is 
gegroeid naar 1.0.
Indien de uitkomst hiervan hoger dan 1 
is, wil dat zeggen dat er op korte termijn 
voldoende 'liquiditeit' (geld) is om aan 
de korte schulden te voldoen en ook dat 
alle ingeschatte risico’s afgedekt zijn.
1 miljoen wordt gebruikt voor het vul-
len van allerlei potjes, 1 miljoen gaat 
naar de algehele reserve en 1 miljoen 
komt in de bouwreserve.

Wethouder Pernot gaf aan dat de be-
langrijkste redenen voor het herstel te 
vinden zijn in de conservatieve begro-
tingen van de laatste jaren, zuinig zijn 
en het aantrekken van de bouw en het 
economisch klimaat.
Ook de afname van het risicokapitaal 
van 11 miljoen naar 6 miljoen (het ri-

sicovermogen) laat een belangrijke 
verbetering zien in het eindresultaat 
naast de vrijval van 8 ton in een ICT 
project dat samen met Son en Breugel 
is opgezet.
Op de vraag wat de Nuenense burgers 
gaan merken van de verbeterde finan-
ciële positie, antwoordde de wethou-
der dat er goed gekeken zal worden 
naar de mogelijkheden die de OZB 
biedt.

NUENENNUENEN
Beste mede-Nuenenaren     

Als betrokken Nuenenaar heb ik, de laatste 10 jaar met steeds grotere belangstelling  en 

hoger opgetrokken wenkbrauwen, de lokale politiek en bestuurlijke  gebeurtenissen gevolgd. 

Nuenen is een geweldig dorp, groen, cultureel,  goede infrastructuur en met een rijk  

verenigingsleven en gemeenschapszin. Het is de kunst om dat te behouden terwijl er grote 

uitdagingen op ons afkomen. Gezien de politieke en bestuurlijke gebeurtenissen van de 

afgelopen jaren heb ik er helaas weinig vertrouwen in dat deze uitdagingen goed aangepakt 

zullen worden.  Nuenen verdient een goed bestuur.

Vanaf 1973 woon ik bijna onafgebroken in Nuenen. Ik ben met veel plezier actief lid van 

meerdere  verenigingen en betrokken bij  diverse activiteiten. Ik heb ook geprobeerd niet 

alleen te consumeren maar ook iets terug te doen, een positieve bijdrage te leveren. 

En nu dus in de politiek. Daarom sta ik op de kieslijst van GroenLinks Nuenen c.a.. 

GroenLinks Nuenen is een partij, groen en sociaal zoals Nuenen zou moeten zijn, maar 

vooral met verstandige mensen. Wij hebben een frisse blik en zijn in staat  moeilijke materie 

te begrijpen en een luisterend oor te hebben voor de mening en expertise van anderen. Op 

basis daarvan willen wij besluiten nemen over de toekomst van Nuenen.

Daarom: Stem 19 maart op de lokale landelijke partij GroenLinks Nuenen.

Met vriendelijke groeten,     

 

Joep Pernot

Kandidaat gemeenteraad GroenLinks Nuenen c.a.

Onze standpunten vindt u op: 

www.nuenen.groenlinks.nl

________________________________

“Jij was een reclame-
man, die hield van 

tekenen en schilderen”
________________________________

Tjeu Timmermans.

vond schilderen altijd een eenzaam pro-
ces, een gevecht met jezelf en het schil-
derij. Hij schreef een keer: ‘Emoties, wat 
doen de doeken met de passant?’

Ik loop een rondje met Tjeu door het 
pand. Het pand is groot en overal 
staan schilderijen. In zijn atelier staat 
een nieuw werk op de ezel en dat is 
voor de verandering eens niet ab-
stract. Het wordt een landschap, de 
stam van de boom op de voorgrond is 
al heel gedetailleerd uitgewerkt. Hij 
wijst en wijst. “Leve, leve,” roept hij. 
Tjeu is veranderd. Ook als persoon. En 
dat wij straks zijn werk mogen zien, 
heeft daar ook alles mee te maken. 

Open huis bij Tjeu Timmermans in het 
weekend van 13/14 juni, Den Binnen 16, 
op ’t Eeneind, tussen 12.00 en 17.00 uur.

Weggelopen 
schildpad
Hij kan niet ver weg zijn maar op 
woensdag 27 mei is in de Driebladhof 
een schildpad van huis weggelopen. 
Uiteraard willen de kinderen hun 
huisdier graag terugvinden. Indien u 
dit diertje heeft gevonden, kunt u con-
tact opnemen met Jeanne onder tele-
foonnummer 040-2412248.

Prijswinnaar 
vakantie Curaçao
Wie tussen 11 en 25 mei voor meer 
dan € 25,- aan boodschappen deed bij 
JUMBO Ton Grimberg, maakte kans 
op een vliegreis met de Dreamliner 
van Arkefly vanaf Eindhoven naar Cu-
raçao plus verblijf in het Papagayo 
Beach Hotel voor twee personen, be-
schikbaar gesteld door Arke Nuenen.
De gelukkige winnaar, de heer Dennis 
Vermulst uit Nuenen, kreeg op vrijdag 
29 mei de prijs overhandigd door Rol-
and Grimberg (eigenaar van JUMBO 
Ton Grimberg) en Oswald Verleg 
(manager van Arke Nuenen).

Disco René   
bestaat 1 jaar
De disco voor mensen met een ver-
standelijke beperking viert feest. Het 
is al weer een jaar geleden dat een aan-
tal ouders en de begeleiding van het 
W.I.N. een disco startte in het zaaltje 
achter Café René aan de Parkstraat 3 
te Nuenen. Elke laatste zaterdag van 
de maand tussen 19.00-21.30 uur 
wordt er volop gedanst en gezongen 
op de muziek die uit de speakers 
klinkt.
Het 1 jarig bestaan wordt gevierd met 
een karaoke avond op 6 juni. Iedereen 
van 16 jaar of ouder met een verstan-
delijke beperking is welkom op zater-
dag 6 juni om een kijkje te nemen in 
onze gezellige disco. Misschien word 
je enthousiast en wil ook jij lid worden 
van disco René. Het lidmaatschap kost 
€ 3,- per maand. Voor verdere infor-
matie kun je terecht bij Anny Poelen 
via de mail a.poelen@hotmail.com.

Roland Grimberg (links) en Oswald 
Verleg (rechts) overhandigen de cheque 
aan winnaar Dennis Vermulst.

Tjeu heeft zijn hele leven getekend en 
geschilderd. Overal waar ze vroeger 
op vakantie gingen maakte hij teke-
ningen en aquarellen. Raoul herinnert 
zich nog dat de mensen voor hem uit-
liepen, toen hij een minaret schetste in 
Turkije. Want tekenen op locatie deed 
hij graag. Het liefst reed hij door 
Frankrijk totdat hij een mooi plekje 
vond, dan werden de tekenspullen te-
voorschijn gehaald en dan begon hij. 
Landschappen en dorpjes. Op de ten-
toonstelling zijn ook een paar van die 
vroege tekeningen te zien. In Nuenen 
heeft hij ook veel kinderen geportret-
teerd. Wel honderden. Maar die por-
tretten hangen bij de mensen thuis.
Zijn werk is in de loop van de jaren 
veranderd. Waren zijn vroegere teke-
ningen illustratief van aard, zijn latere 
werk is veel abstracter. Ook zijn de 
doeken groter en de voorstellingen 
kleurrijker en intuïtiever van opzet. In 
die kleurrijke vlakken liggen vaak 
vrouwenlichamen verborgen. Tjeu 
schildert vanuit zijn emotie. Dit zie je 
terug in zijn doeken van toen en nu.



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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AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 26	mei	2015	 Grote	Heiakker	2,	5674	VE	–	het	plaatsen	
   van een erfafscheiding (BOUW);
•	 28	mei	2015	 Hoekstraat	7,	5674	NN	–	het	oprichten	van	
   een rundveestal (BOUW);
•	 28	mei	2015	 Emmastraat	4,	5671	JB	–	het	plaatsen	van	
   een tijdelijk hekwerk (BOUW);
•	 29	mei	2015	 Gerwenseweg,	terrein	naast	de	molen	–	het	
   tijdelijk wijzigen van het gebruik ten behoeve 
   van het organiseren van een springwedstrijd 
	 	 	 op	20	en	21	juni	2015	(RO,	afwijken	van	de	
   bestemming).

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 27	mei	2015	 De	Beethof	11,	5673	LV	–	vervangen	van	de	
	 	 	 erfafscheiding	(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	de	heer	D.	van	Santvoort	(De	Koffiedrinkers)	zijn	toestemming	

en vergunningen verleend voor het tijdelijk inrichten van een terras 
aan de overkant van zijn horecagelegenheid aan Berg 38 ter hoog-
te	van	“de	Lindeboom”	t.g.v.	het	Van	Goghjaar	(verzenddatum	28	
mei	2015);

•	 aan	BERT!	Projects	zijn	ontheffing	en	vergunningen	verleend	voor	
het	organiseren	van	het	evenement	“Asperges	op	de	velden”	in	de	
periode	van	5	tot	en	met	11	juni	2015	bij	de	aspergevelden	van	
Raaijmakers	Hoeve	aan	Boord	25	(verzenddatum	2	juni	2015);

•	 aan	Priorij	Sint	Clemens	is	een	vergunning	verleend	voor	het	orga-
niseren	van	een	sacramentsprocessie	op	zondag	7	juni	a.s.	in	het	
centrum	van	Gerwen	(verzenddatum	2	juni	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.

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	 21	mei	2015	 Dungense	Kant	ongenummerd	–	plaatsen	
	 	 	 van	een	berging	–	schuilgelegenheid	(BOUW).	
Tegen	 de	 intrekking	 van	 aanvragen	 voor	 een	 omgevingsvergunning	
kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden 
ingediend.

besproken en bekeken. Dat resulteerde in een mooie inventarisatielijst 
met	aandachtspunten	in	de	wijk,	maar	ook	tot	goede	gesprekken	tus-
sen de buurtbewoners en de eerste stappen richting de start van 
een buurtvereniging.

Er volgen nog meer inwonerswijkschouwen
Op	27	mei	lag	de	focus	op	de	straten	Boordseweg	nummers	71-75,	
Mauritsgaarde,	Voirt	nummers	39-55	en	de	Johan	Frisostraat,	Sophia-
straat,	Constantijnstraat,	Frederikstraat	en	de	W.	Alexanderstraat.	
Binnenkort maken we bekend wanneer de volgende inwonerswijk-
schouw zal plaatsvinden.

Impressie van de inwonerswijkschouw op onze website
De	Lokale	Omroep	Nuenen	was	ook	aanwezig	en	heeft	beelden	van	
de	wijkschouw	op	camera	vastgelegd.	U	kunt	het	filmpje	bekijken	via	
www.nuenen.nl bij het kopje actueel (nieuwsartikel over de inwoners-
wijkschouw).

Heeft u behoefte aan meer informatie?
Meer	informatie	over	de	inwonerswijkschouw	'Kijk	op	uw	wijk'	vindt	
u	op	onze	website.	Heeft	u	nog	vragen?	Neem	gerust	contact	op	met	
de	heer	Van	der	Horst	via	ons	Klantcontactcentrum.

INBREKERS GAAN NIET MET VAKANTIE
maar nemen toch graag een souvenir mee uit uw woning
Wanneer	de	zomerse	temperaturen,	zich	aandienen,	zwaaien	overal	
de	ramen	en	deuren	open.	“Waakzaamheid	is	echter	geboden,	want	
gelegenheid	maakt	de	dief”,	waarschuwt	Joop	van	der	Waal,	expert	
bij	de	politie	op	het	gebied	van	woninginbraak.	Het	aantal	inbraken	
in de lente en zomer neemt toe en dan vooral overdag. De politie doet 
er	alles	aan	om	inbrekers	te	pakken,	maar	voorkomen	van	een	inbraak	
is stap 1. En juist daar kunt u zelf heel eenvoudig allerlei maatregelen 
voor nemen. De komende periode geven we allerlei tips die kunnen 
helpen om inbrekers buiten de deur te houden.

Waar maken inbrekers gebruik van 
Openstaande ramen en deuren
Van	der	Waal	wijst	erop	dat	er	in	deze	periode	kwaadwilligen	zijn	die	
achterpaden in woonwijken afstruinen op zoek naar openstaande 
ramen	en	deuren.	Soms	wordt	het	hen	wel	heel	gemakkelijk	gemaakt.	
Achterpoorten	en	ramen	die	open	staan,	een	ladder	naast	een	raam	
of	de	huissleutel	aan	een	spijkertje	in	de	schuur.	Maar	ook	insluipingen	
komen	vaker	voor,	met	mooi	weer	laten	mensen	hun	ramen	en	deuren	
open staan als ze even naar boven zijn of een boodschap doen. “Bin-
nen 30 seconden is een inbreker dan binnengeslopen en heeft je por-
temonnee,	telefoon,	laptop	of	tas	weggenomen”,	waarschuwt	van	der	
Waal. 

Vakantiegangers 
Een ander makkelijk doelwit zijn natuurlijk de huizen waarvan de be-
woners	op	vakantie	 zijn.	Veel	mensen	weten	 inmiddels	wel	dat	het	
verstandig is om door de buren de post van de mat te laten halen. 
“Maar	vraag	hen	dan	ook	om	deze	ergens	uit	het	zicht	neer	te	leggen”,	
adviseert	Van	der	Waal.	“Een	grote	stapel	post	op	tafel	laat	ook	wei-
nig	te	raden	over.”	

Handige tips om inbraak te voorkomen
Zo	zijn	er	volgens	hem	nog	talloze	andere	voorbeelden.	“Vermeld	nooit	
in	je	voicemail	of	social	media	dat	je	op	vakantie	bent.	Laat	de	planten	
gewoon	staan	en	schakel	een	tijdschakelaar	in,	zodat	op	gezette	tijden	
het	licht	aanspringt.	Veel	mensen	zien	de	vakantie	ook	als	goede	ge-
legenheid	om	de	diepvries	te	ontdooien.	Onverstandig,	als	de	open	
laden	of	deur	vanaf	de	straat	te	zien	zijn.”	

Schakel buren in
In plaats van via social media wereldkundig te maken dat je op vakan-
tie bent (want ook daar kijken inbrekers of ze slachtoffers kunnen 
vinden	die	op	vakantie	zijn),	is	het	wel	goed	om	de	buren	op	de	hoog-
te te stellen. “Zij kunnen bij verdachte situaties de politie inschakelen. 
Maar	liefst	80	procent	van	alle	aanhoudingen	wegens	woninginbraak,	
gebeurt dankzij de alertheid van omstanders. Wie ’s nachts verdach-
te	geluiden	bij	de	buren	hoort	terwijl	die	op	vakantie	zijn,	moet	dan	
ook	niet	aarzelen	om	112	te	bellen”,	benadrukt	Van	der	Waal.	

Meer informatie en alle tips op een rij
Voor	meer	informatie	en	het	overzicht	met	tips	waaraan	u	moet	den-
ken als u op vakantie gaat kunt u kijken op de website van de ge-
meente	Nuenen www.nuenen.nl > Home > Leven en wonen > Huis en 
buurt > Preventie woninginbraak. 

U	kunt	ook	terecht	op	de	website	van	het	Politiekeurmerk	Veilig	Wo-
nen: www.politiekeurmerk.nl/bewoners/preventietips

COLLECTE
In	de	week	van	7	juni	t/m	13	juni	2015	wordt	gecollecteerd	door	Stich-
ting Epilepsiefonds.

VERKEER
Galavoertuigen vrijdag 5 juni 
Op	vrijdag	5	juni	a.s.	wordt	een	galafeest	gehouden	in	Het	Klooster	
voor	de	schoolverlaters	van	het	Pleincollege	Nuenen.	Hiervoor	wordt	
het	 weggedeelte	 voor	 Het	 Klooster	 afgesloten	 tussen	19.00	 uur	 en	
21.30 uur voor alle verkeer behalve voor de galavoertuigen.
De	galavoertuigen	stellen	zich	op	aan	de	Hugo	van	Berckellaan	en	rijden	
dan	richting	het	Park.	U	moet	rekening	houden	met	enig	oponthoud.

Van Goghloop zaterdag 6 juni
Opbouw van het evenement vanaf 09.00 uur tot 22.00 uur:
Vanaf	09.00	uur	wordt	het	Park	gedeeltelijk	afgesloten	voor	alle	verkeer	
(inclusief	parkeervakken).	Het	betreft	het	gedeelte	vanaf	hoek	Vincent	van	
Goghstraat	(restaurant	Comigo)	tot	de	kerk	en	vanaf	de	kerk	tot	de	kiosk.	

Parcours scholierenloop en wedstrijden vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur:
De	 scholierenloop	 vindt	 plaats	 rondom	 het	 Park.	 Voor	 de	 andere	
wedstrijden is het parcours:
Start	 Park	 ter	 hoogte	 van	 Pastoor	 Aldenhuysenstraat,	 Parkstraat,	
Voirt,	Beukenlaan,	Kastanjelaan,	Helsestraat,	Het	Frankrijk,	Broek,	
Fietspad	Broekdijk	tot	aan	de	Berg,	Berg,	finish	Park	ter	hoogte	van	
Pastoor	Aldenhuysenstraat.

Afsluiting straten voor alle verkeer
Rondom	het	Park,	Parkstraat,	Voirt,	Beukenlaan,	Kastanjelaan,	Hel-
sestraat,	Het	Frankrijk,	Broek,	Fietspad	Broekdijk	en	Berg.	

Tijdelijke opheffing éénrichtingsmaatregel 
Berg,	het	gedeelte	tussen	de	Berg	en	de	Beekstraat/Papenvoort.

Oversteek parcours
Op twee plaatsen krijgt het verkeer de gelegenheid het parcours te 
kruisen onder toezicht van de organisatie. De Berg kan worden gekruist 
vanuit de Beekstraat naar de Weverstraat en andersom. Ook kan het 
parcours	worden	gekruist	op	de	Boordseweg	ter	hoogte	van	de	Voirt	
en de Beukenlaan.

Meer	info	over	deze	loop	vind	je	op	de	website:	www.vangoghloop.nl

Avondwandelvierdaagse 9 t/m 12 juni 2015 
De	wandelavondvierdaagse	vindt	dit	jaar	plaats	van	dinsdag	9	juni	t/m	
vrijdag 12 juni. De laatste wandelavond (vrijdag 12 juni) wordt afge-
sloten	voor	Het	Klooster.	Men	vertrekt	dan	in	optocht	vanaf	de	vijver	
bij	het	gemeentehuis	naar	het	Park	voor	Het	Klooster.	Dit	weggedeel-
te	is	vanaf	20.00	uur	enige	tijd	afgesloten	voor	alle	verkeer.	Meer	infor-
matie over de wandelavondvierdaagse via www.avondvierdaagse.nl

A2 richting Maastricht afgesloten van 12 tot 15 juni 
(tussen Knooppunt Leenderheide en Valkenswaard) 
De	A2	is	afgesloten	van	vrijdag	12	juni	23.00	uur	tot	maandag	15	juni	
05.00	uur.	Rijkswaterstaat	voert	dan	onderhoudswerkzaamheden	uit	
aan het asfalt. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te 
houden	met	extra	reistijd	die	kan	oplopen	tot	25	minuten.	

AFVALINZAMELING
Heeft	u	een	taxushaag	die	u	binnenkort	gaat	snoeien?	Doneer	uw	afval	
in	de	strijd	tegen	kanker.	Bel	de	Taxus	Taxi,	tel:	06-25268877.
Ieder	jaar	in	de	periode	van	15	mei	t/m	15	oktober	kunt	u	het	snoeisel	
van	uw	taxus	doneren.	Taxussnoeisel	bevat	de	stof	taxol.	Deze	stof	heeft	
een	kanker	remmende	werking.	Gooi	daarom	uw	snoeisel	niet	weg	maar	
neem	contact	op	met	de	 taxustaxi.	Zij	 komen	kosteloos	het	 snoeisel	
binnen	24	uur	bij	u	ophalen.	Het	snoeisel	moet	wel	zuiver	zijn,	dus	zon-
der	stenen,	zand	of	blad.	U	kunt	het	snoeisel	bewaren	 in	de	speciale	
Taxus	Taxi	Tas.	Deze	kunt	u	gratis	bestellen	via	www.taxustaxi.nl	Voor	
meer informatie kunt u ook mailen via: info@taxustaxi.nl De stichting 
Taxus	Taxi	is	sinds	2009	actief	en	zeven	dagen	in	de	week	bereikbaar.

“KIJK OP UW WIJK”
Succesvolle eerste inwonerswijkschouw
Met	een	opkomst	van	zo'n	40	betrokken	inwoners	was	de	eerste	in-
wonerswijkschouw	"Kijk	op	uw	wijk"	op	27	mei	een	groot	succes.	
Samen	met	de	aanwezige	buurtbewoners	hebben	we	allerlei	 zaken	

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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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

De grootste keuze voor 
een lekkere barbecue!!!

Stoplicht paprika
3 stuks 1,49

Zespri gold   
1/2 kilo 1,99

Paraguayos
1/2 kilo 1,79

Wokgroenten speciaal
1/2 kilo 1,49

Soepgroenten speciaal 
250 gram 1,25

Stroganoff salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

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

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

weekaanbiedingen 
donderdag 4 t/m woensdag 10 juni

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

IJsbergsla
per krop0,79

Procureur lapjes
..................................iedere 4e gratis
Blije Dije Spies
100 gram .........................................1,80
100 gr. Gebraden gehakt 
100 gr. Snijworst, samen  ..........2,25

Crocante “Spekspies”
100 gram .........................................1,60
“Bos Asperges”
met schnitzel en mascarpone
100 gram .........................................1,75
Carpaccio Misto
100 gram .........................................2,10

•	 Tausi	Kai
•	 Babi	Pangang
•	 Foe	Yong	Hai
•	 4	st.	Kou	Lou	Yuk
•	 6	st.	Chun	Kun	loempia
•	 Kroepoek
•	 Nasi,	bami	of	rijst

€ 1750

Maandmenu 
Juni

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

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Eurotoppers
weken!!!

Acties week 23: geldig maandag 1 t/m zaterdag 6 juni 2015
_____________________________________________________

Brood van de week
Kloosterbrood 
Een smakelijk licht meergranenbrood

 € 1,75
_____________________________________________________

Witte bollen of puntjes
   

  2e zak € 1,00
_____________________________________________________

Appelplaatcake
 2e stuk € 1,00
_____________________________________________________

Like koeken  
Dé bekende facebook duim als koek!

4 + 1 gratis_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

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.

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

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

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Niet stabiel, maar star
Het is niet algemeen bekend, maar we hebben in Nederland een Financieel Sta-
biliteitscomité. Dit heeft tot taak ‘risico’s voor de financiële stabiliteit in Neder-
land te signaleren en daarover aanbevelingen te doen’. De deskundigen van de 
Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het Ministerie van Fi-
nanciën in dit comité hebben zich kortgeleden gebogen over het beperken van 
de hypotheekbedragen in Nederland. 

Het gaat dan over de zogenoemde Loan-to-Value-limiet (LTV). Die wordt tot en 
met 2018 verder afgebouwd (met jaarlijks 1 procentpunt) tot 100%. Dat wil zeg-
gen: je hypotheekbedrag mag niet hoger zijn dan 100% van de waarde van het 
huis waarvoor je de lening afsluit. Dit is vastgesteld kabinetsbeleid. Het Stabili-
teitscomité (toch een wat Oostblokachtige naam, eerlijk gezegd) heeft de over-
heid nu geadviseerd om daarna de LTV-limiet verder te verlagen naar 90%. Dus 
voor een huis van 200.000 euro mag je dan maar 180.000 euro lenen.

Dit zou de mensen beschermen tegen te zware hypotheeklasten en het risico op 
hypotheken die ‘onder water staan’ beperken. Ook voor de banken zouden de 
risico’s op deze manier minder worden, menen de deskundigen van het Stabili-
teitscomité. Ze wijzen erop dat de hypotheekschuld in Nederland verhoudings-
gewijs veel groter is dan in andere landen en dat onze woonconsumenten en 
geldverstrekkers daardoor kwetsbaarder zijn bij neergaande economie en forse 
prijsdalingen.

Nu hebben deskundigen van de Amsterdam School of Real Estate (onder wie 
prof. Johan Conijn) onlangs uiteengezet dat die internationale vergelijking niet 
opgaat. Bij ons kopen mensen eerder een woning (vaak al op 25-jarige leeftijd) 
dan in pakweg Frankrijk of Duitsland. Daar sparen veel mensen wat langer om 
dan bijvoorbeeld rond hun veertigste een woning te kopen. In ons land is dat vaak 
moeilijker omdat het zogenoemde middensegment in de huursector ontbreekt. 
Het is of huren in de sociale sector, waarvoor dan strenge inkomensgrenzen gel-
den, of in de veel duurdere vrije sector. Dat betekent dat starters met een redelijk 
inkomen op de woningmarkt vaak beter af zijn met een koopwoning (zeker nu de 
rente zo laag is) dan met een dure huurwoning. Wordt de eerste mogelijkheid 

(kopen) hen ontnomen door de strengere LTV-limiet, dan 
zijn ze aangewezen op een dure huurwoning, die het hen 

onmogelijk maakt te sparen voor een koopwoning.

Met Conijn en vele andere woningmarktdeskundigen 
vrees ik dan ook dat een verdere LTV-verlaging na 
2018 grote nadelen zal hebben voor de potentiële star-
ters op de woningmarkt. En dat herstel van en door-
stroming op de markt hiermee ernstig belemmerd wor-

den. Er zijn voldoende andere mogelijkheden om 
‘overkreditering’ tegen te gaan en er zijn op dit punt al veel 

maatregelen genomen. Verdere verlaging van de LTV-
limiet naar 90 of zelfs 80 procent zal geen bijdrage 
meer leveren, maar averechts resultaat hebben. 
Stabiliteit is goed, maar het advies van het Stabili-
teitscomité leidt tot starheid en stagnatie.

AH-actie       
voor Stichting Talisman
In de Albert Heijn in Nuenen-Centrum stond de afgelopen weken een bus 
waarin de emballage-bonnetjes gedeponeerd konden worden ten behoeve 
van Stichting Talisman.

De opbrengst van deze actie was € 115,50! 
Dit bedrag werd vorige week dinsdag 
door de heer Bart Swinkels van de AH 
overhandigd aan de voorzitter van de 
stichting. Talisman bedankt hierbij de in-
woners van Nuenen en Albert Heijn voor 
deze geslaagde actie!

Geen enkel kind mag noodzakelijke 
hulp ontberen als gevolg van ontoerei-
kende regelgeving of het ontbreken van 
middelen. Stichting Talisman biedt 
kinderen met een beperking daarom 
een kans als de reguliere paden niet be-

gaanbaar blijken. Talisman bewandelt 
simpelweg andere paden: die van de 
menselijkheid. En daarmee maakt Ta-
lisman net het verschil, zodat iemand 
wél kan meedoen in de samenleving. 

Stichting Talisman zal er voor zorgen 
dat uw gift goed wordt aangewend en 
mocht u nog iemand kennen die hun 
steun kan gebruiken, kunt u uiteraard 
contact met hen opnemen: 
Stichting Talisman Nuenen, postbus 
206, 5670 AE Nuenen, info@talisman.
nu. / www.talisman.nu

Theater maken?     
Kom proeven van toneel!
De Lindespelers hebben ruimte voor nieuw theatertalent, zowel voor als 
achter de schermen. In juni organiseert de toneelvereniging een proeverij 
voor iedereen die graag kennis wil maken met theater. Of je nu ervaring 
hebt of niet, in 3 avonden maak je kennis met andere leden, met toneel spe-
len en alles wat daarbij komt kijken. Daarna kun je lid worden van de vereni-
ging als je enthousiast bent en komend seizoen al meedraaien in nieuwe 
theaterproducties.

De Lindespelers maken al 40 jaar thea-
ter in Nuenen. Naast minimaal 2 eigen 
toneelproducties per jaar is de vereni-
ging actief voor andere verenigingen 
in Nuenen met korte acts of spelop-
drachten. De club doet alles in eigen 
beheer: van productieleiding tot regie, 
van acteren tot het bouwen van de-
cors, van het maken van lichtontwer-
pen tot de verzorging van geluids-
voorzieningen, van de verzorging van 
kleding tot grime.
De groep beschikt over een eigen loca-
tie 'De Speelvloer' aan de Geldropse-
dijk 50A in Nuenen. De dinsdagavond 
is de vaste toneelavond. Hier wordt 
gerepeteerd, gebouwd, nieuwe ideeën 
bedacht en uitgewerkt. Maar het is 
vooral een gezellige vereniging die 
ruimte biedt aan iedereen die graag 
theater maakt.
Een productieproces duurt 6 tot 9 
maanden. In die periode werken we 
hard aan onze toneelproducties. Deze 
maand zetten we onze deuren open 
voor nieuwe leden, en iedereen die er-
over denkt om lid te worden. In 3 we-
ken tijd kun je kennismaken met to-
neel, interactief en geheel vrijblijvend! 
Als je hierna besluit om lid te worden 
is er een rol voor je weggelegd in de 
producties van 2016 waarvoor we na 
de zomervakantie gaan repeteren.
Voor toneelspelers zijn er 3 work-
shops op dinsdagavonden vanaf 20.00 
uur. Hierin maak je kennis met toneel-
spelen en repeteer je zelfs met ervaren 
spelers een korte act in. Heb je meer 
interesse in de verzorging van licht, 
geluid, decors, kleding of andere faci-
liteiten? Dan nemen we je graag mee 

in de voorbereidingen voor onze nieu-
we theaterproductie.

Ervaring is niet echt noodzakelijk, we 
vragen je wel om je via de website op 
te geven: www.lindespelers.nl. Het 
programma voor de deelnemers wordt 
op je afgestemd! Deelname is gratis en 
vrijblijvend.
De data zijn: dinsdag 16 juni, dinsdag 
23 juni en dinsdag 30 juni. De mini-
mum leeftijd is 16 jaar.

CAN, Cultureel Activiteitencentrum    
Nuenen, het einde in zicht

De Stichting Culturele Activiteiten 
Nuenen (CAN) is opgericht in 1971 en 
houdt zich bezig met het bevorderen 
van het culturele leven in Nuenen c.a. 
en omgeving, zowel in de creatieve en 
expressieve als ook in de receptieve 
zin. Zij biedt daartoe aan kinderen, 
jeugdigen en volwassenen de moge-
lijkheid kunstzinnig te werken en dans 
en beweging uit te oefenen onder lei-
ding van deskundige docenten. 
Cursussen worden verzorgd op het ge-
bied van:
•	 Beeldende	kunst:	Tekenen	en	schilde-

ren in diverse vormen, Edelsmeden, 
Keramiek, Beeldhouwen, Fotografie, 
Grafiek, Architectuur, Gedichten le-
zen.

•	 Dans	 en	 beweging:	 Klassiek	 ballet,	
Peuter- en kleuterdans, Swingdance, 
Zumba, Qigong. 

•	 Musical	en	theater

De afgelopen jaren is de stichting ge-
confronteerd met de volgende feiten:
Invoering van BTW 21% op volwasse-

neneducatie, Afbouw subsidie. Stijgen-
de huisvestingskosten. Toename van 
soortgelijke activiteiten met een meer 
vrijblijvend karakter, in de omgeving. 
 
Het bestuur van de stichting heeft zich 
intensief bezig gehouden met het zoe-
ken naar goedkopere oplossingen, zo-
wel ten aanzien van de organisatie als 
de huisvesting. Hoewel met name bij 
de organisatiekosten aanzienlijke be-
sparingen zijn gerealiseerd, is het niet 
gelukt de afname van de subsidie bij te 
houden. Dit heeft er toe geleid dat in 
de jaren 2013 en 2014 forse verliezen 
geboekt zijn en er geen enkele reserve 
meer aanwezig is om negatieve resul-
taten op te vangen.
Als gevolg van deze situatie heeft het 
bestuur een beroep gedaan op het col-
lege van B en W om het CAN een ex-
tra subsidie toe te kennen. Het college 
heeft dit verzoek niet gehonoreerd. De 
nu ontstane situatie is aanleiding voor 
het bestuur geweest zich te beraden 
over de te nemen acties op korte en 

langere termijn. Hierbij dient reke-
ning gehouden te worden met de be-
langen van zowel cursisten als docen-
ten. 

Voor de korte termijn volgt het be-
stuur een twee sporen beleid:
Stoppen van de activiteiten, op een 
moment dat aan de verplichtingen ten 
aanzien van cursisten, leveranciers en 
docenten nog kan worden voldaan. 
Het gevolg van deze actie is wel dat er 
inmiddels een ontslagaanvraag is in-
gediend bij UWV voor de docenten in 
dienst van het CAN.
Zoeken naar een oplossing op korte 
termijn, waarbij intensief overleg is 
gestart met: Centrum voor de Kun-
sten Eindhoven (CKE)
Kunstkwartier Helmond
Bevriende organisaties in Nuenen

In de loop van de maand juni zal defi-
nitief besloten moeten worden of de 
activiteiten van het CAN voortgezet 
worden of beëindigd.
Het bestuur van het CAN zal er al het 
mogelijke aan doen om de activiteiten 
in Nuenen te kunnen voortzetten. 
Vooralsnog zullen de voorbereidingen 
ten behoeve van het nieuwe cursussei-
zoen dan ook doorgaan.
Voor nadere informatie kunt u altijd 
contact opnemen met: André Verheij-
ke, telefoon 06 - 23073112.

Inschrijven 
avondvierdaagse 
Voorinschrijving op 2 en 4 juni van 
19.00 tot 21.00 uur in sportcomplex de 
Drietip in Nuenen voor € 3,- inclusief 
een medaille. Ook de eerste avond 
voor aanvang van de start kan er inge-
schreven worden maar dan is het in-
schrijfgeld € 4,-. Een rolstoelroute is 
enigszins aangepast en gaat over ver-
harde wegen.

KWF 
Kankerbestrijding 
zoekt collectanten
In de eerste week van september zetten 
ruim 100.000 vrijwilligers zich in om 
zoveel mogelijk geld op te halen voor 
kankeronderzoek. Ook dit jaar zijn 
weer nieuwe 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

Door tegenvallende financiële resultaten en de weigering van de gemeente 
Nuenen om meer subsidie te verlenen, dreigt Nuenen na 44 jaren de CAN 
cursussen op het gebied van kunst, cultuur en beweging te gaan verliezen. 
Het onder leiding van gecertificeerde docenten, in groepsverband, werken 
aan kunstzinnige en culturele ontwikkeling en aan dans en beweging zal 
niet langer plaatsvinden in het centraal gelegen Klooster. Het bestuur van 
de Stichting CAN is op zoek naar potentiële oplossingen, maar heeft helaas 
ook moeten besluiten ontslag aan te vragen voor de docenten. Het ziet er 
naar uit dat ook de circa 400 cursisten iets anders moeten gaan zoeken.

The Laco  
Beach Cross   
voor spierziekte
Op zaterdag 13 juni organiseert Laco 
op het Strandbad Nuenen The Laco 
Beach Cross voor het goede doel. In 
Nederland zijn 20.000 kinderen die lij-
den aan een of andere vorm van spier-
ziekte. De opbrengst wordt o.a. ge-
bruikt voor onderzoeken, om te 
zorgen dat de kinderen snel geholpen 
kunnen worden en dat deze kinderen 
geholpen worden om een zo normaal 
mogelijk leven te hebben. En ook kin-
deren met een spierziekte die al in aan 
een rolstoel gekluisterd zitten hebben 
wel eens een droom om ook zelf te 
kunnen sporten met hun leeftijdge-
nootjes. Of sterker nog, hebben ze ook 
wel eens een droom om een topspor-
ter te kunnen zijn. De Laco Beach Run 
draagt daar een steentje aan bij. Iedere 
Nederlander met gezonde spieren kan 
meedoen voor zieke spieren met de 
Laco Beach Cross. Weliswaar een 
zwaar parcours maar te doen voor ie-
dereen. Tijd is niet belangrijk mee-
doen wel. Het grootste gedeelte van 
het parcours loopt over het mulle 
zand van het Strandbad. De te lopen 
afstanden zijn 3 of 6 kilometer. De 
start is om 09.00 uur op het strandbad 
Nuenen. De inschrijfkosten zijn € 10,- 
p/p voor het goede doel. Alle deelne-
mers worden getrakteerd. 

Voorjaarsboekenmarkt Weverkeshof

“Het was weer een daverend succes”
Het was ook deze keer weer een erg gezellige en druk bezochte boeken-
markt op Weverkeshof. Het zonnetje scheen en jong en oud konden zich 
goed vermaken in een combinatie van de boekenmarkt, de ‘bewoners’ van 
de boerderij en de speeltuin. Het was de derde keer, intussen traditioneel 
dus, dat Dorpsboerderij Weverkeshof een Voorjaarsboekenmarkt organi-
seerde. En wat zijn er weer veel boeken verkocht! Met de vakanties die er 
aankomen, blijkt het dé tijd, om weer wat nieuwe boeken aan te schaffen. 

Zoals ieder jaar worden alle boeken 
geschonken door de inwoners van 
Nuenen en omgeving. U kunt het hele 
jaar door uw oude boeken bij Wever-
keshof kwijt, maar ook boeken bij hen 
kopen. In de vitrine in de huiskamer 
staan altijd de meest mooie boeken 
uitgestald. Met dank aan het boeken-
team die ervoor zorgt dat alle boeken 
geselecteerd en uitgezocht worden en 
de markt organiseren!

In het najaar organiseren ze weer hun 
traditionele Grote Boekenmarkt. Dit 
jaar op zaterdag 5 en zondag 6 sep-
tember. 

Bekijk ook eens de website www.we-
verkeshof.nl daarop vindt u meer in-
formatie en kunt u zien wat er nog 
meer op Weverkeshof wordt georga-
niseerd. 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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PUBLICATIE
TEGEMOETKOMING VOOR EXTRA KOSTEN 
CHRONISCH ZIEKEN 2015
Vanaf 2014 heeft het Rijk twee landelijke regelingen afgeschaft: de Wet tegemoetko-
ming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie Eigen 
Risico (CER). Deze regelingen waren bedoeld om chronisch zieken en gehandicapten 
te compenseren voor de meerkosten die zij maken als gevolg van hun ziekte of han-
dicap. Bijvoorbeeld extra kosten voor beddengoed, waskosten, energieverbruik en 
schoeisel.

Nieuwe regeling 
Vanaf 2015 is het de verantwoordelijkheid van gemeenten om mensen met een chro-
nische ziekte of handicap tegemoet te komen in de meerkosten die zij maken. De 
gemeente Nuenen heeft hiervoor een nieuwe regeling gemaakt: Financieel maatwerk 
compensatie meerkosten door een chronische ziekte, beperking of aandoening 2015. 
Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming, moet u voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 
	 •	 u	woont	in	de	gemeente	Nuenen;	
	 •	 u	behoort	tot	de	doelgroep	chronisch	zieken	en	gehandicapten:	u	heeft	een	
	 	 onomkeerbare	aandoening	of	beperking	zonder	uitzicht	op	volledig	herstel;	
	 •	 u	heeft	in	het	kalenderjaar	2015	meerkosten	gemaakt	als	gevolg	van	deze	
	 	 chronische	ziekte	of	beperking	en	u	kunt	dit	aannemelijk	maken;	
	 •	 deze	kosten	worden	niet	door	een	andere	instantie	of	op	een	andere	wijze	
	 	 vergoed	én;	
	 •	 u	dient	de	aanvraag	schriftelijk	in.

Voorbeelden van meerkosten
	 1.	 u	betaalt	hoge	eigen	bijdragen	voor	medicijnen	of	zelfzorg-medicijnen;	
 2. u heeft extra stookkosten, extra waskosten en/of extra kosten voor kleding 
	 	 of	beddengoed	als	gevolg	van	uw	chronische	ziekte	of	beperking;	
	 3.	 u	betaalt	periodiek	voor	het	lidmaatschap	van	een	patiëntenvereniging;	
	 4.	 u	betaalt	uw	volledig	eigen	risico	van	de	zorgverzekering;
	 5.	 u	heeft	extra	kosten	door	een	dieet	op	medisch	advies;	
	 6.	 u	betaalt	periodiek	voor	een	pedicure	of	manicure	op	medisch	advies;

Hoe hoog is de tegemoetkoming? 
De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt maximaal € 500 per kalenderjaar en 
is afhankelijk van uw (gezins)inkomen en burgerlijke staat.

Wilt u de tegemoetkoming aanvragen?
U kunt de tegemoetkoming alleen schriftelijk aanvragen. Het aanvraagformulier kun 
downloaden van de website van het CMD van de gemeente Nuenen (www.nuenen.
nl/cmd). U kunt het formulier natuurlijk ook ophalen bij het CMD, Berg 22c in Nue-
nen (maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30).
Tot uiterlijk 1 augustus 2015 kunnen de formulieren worden ingeleverd.

PUBLICATIE
PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN 2015-2018
Voor de uitvoering van de Drank en Horeca Wet
Gemeenten zijn sinds 2014 de belangrijkste uitvoerder van de Drank en Horeca Wet 
(DHW). De DHW is een bijzondere wet omdat een van de voornaamste doelen is 
dat ze onze jeugd beschermt tegen de schadelijke effecten die alcohol kan hebben 
op de gezondheid en de veiligheid. 

Het wettelijk verplichte Preventie- en Handhavingsplan (PHP) heeft als doel dat pre-
ventie en handhaving sámen ingezet worden om doelen te bereiken. Op 28 mei 2015 
heeft de gemeenteraad het concept Preventie- en handhavingsplan 2015-2018 vast-
gesteld. 

Het plan is in te zien via deze link: 
http://nuenen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1224980/
type=pdf/2015-11_Bijlage_Preventie-_en_handhavingsplan.pdf

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering unaniem een amendement aangenomen. 
Hierdoor heeft de raad naast het vaststellen van het plan het volgende besloten: 
	 •	 Met	partijen	in	het	maatschappelijk	veld	overleg	te	voeren	en	concrete	
  afspraken te maken gericht op preventie en reële handhavingsmaatregelen. 
	 •	 De	raad	te	informeren	in	de	maand	september	2015	via	een	RIB.	
	 •	 Deze	RIB	als	uitgangspunt	te	nemen	bij	de	evaluatie	in	het	voorjaar	2016.	

Informatie aan alcoholverstrekkers
Binnenkort ontvangen alle alcoholverstrekkers die in Nuenen gevestigd zijn een uit-
nodiging voor een informatieavond op 29 september 2015. Tijdens die avond zal 
uitleg gegeven worden over de manier waarop Nuenen preventieve activiteiten inzet 
en hoe wij omgaan met handhaving van de regels. 

Burgemeester en wethouders van Nuenen. 
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Nuenenaar start ook in Tour de France

Steven Kruijswijk blikt terug 
op schitterende Giro
Profrenner Steven Kruijswijk uit Nuenen finishte zondag in Milaan in zijn 
allerbeste Giro d’Italia tot nu toe. De 27-jarige Nuenense profrenner van het 
LottoNL-Jumboteam reed in 2010 zijn eerste Giro en dat was ook zijn eerste 
grote Wielerronde als professionele wielrenner. Hij steeg zaterdag na een 
sterk optreden in de zware 20ste etappe naar de zevende plaats in het alge-
meen klassement. Steven Kruijswijk gaat zaterdag 4 juli in Utrecht van start 
in de Tour de France. Hij maakt deel uit van het LottoNL-Jumboteam met 
onder meer Laurens ten Dam, Robert Gesink en Wilco Kelderman. 

In de World Tour Ranking komt 
Kruijswijk met stip binnen op de 30ste 
plaats met 90 punten. Hij is de derde 
Nederlander op die lijst, Niki Terpstra 
staat met 140 punten 20ste en Braban-
der Lars Boom met 101 punten op de 
26ste plek.

‘Schitterende Giro’
Steven Kruijswijk blikt met trots terug 
op de drie weken Italië. “Het is een 
schitterende Giro geweest. Het ging 
boven verwachting goed. Ik denk dat 
ik een sterke ronde heb gereden en 
maximaal heb gepresteerd. Ik heb elke 
dag meegedaan, mezelf elke dag laten 
zien. Ik ben zevende geworden. Daar 
ben ik heel erg trots op.”
Steven noemt de rit over de Mortirolo 
als hoogtepunt. “Daar kwam ik als 
eerste boven. Heel mooi. ”Het enige 
smetje was misschien het mislopen 
van het blauwe bergtricot als leider 
van het bergklassement. “Natuurlijk 
baalde ik dat ik net tekort kwam, maar 
ik heb er alles aan gedaan om die berg-
trui te winnen.”

Steven Kruijswijk werd zaterdag voor 
de tweede keer 5e in deze Giro en pak-
te die dag bijna twee minuten op leider 
Alberto Contador. De Nuenense berg-
geit werd 7e in het algemeen klasse-
ment op 10 minuten en 53 seconden 
van winnaar Alberto Contador van de 
Tinkoff-Saxoformatie. In het alge-
meen bergklassement werd Kruijswijk 
3e en in de puntenrangschikking 11e. 
“Ik kreeg in de eerste week een be-
hoorlijke klap te verwerken (hij stond 
23ste in het algemeen klassement op 
de eerste rustdag op 10 minuten en 39 

seconden van leider Contador, red.), 
maar daarna heb ik me herpakt. Je hebt 
niet alles in de hand tijdens drie weken 
koers. Sommige dagen gaat het beter, 
sommige minder. Dat hoort bij een 
grote ronde.” In de laatste week van de 
Giro reed de Nuenenaar sneller dan de 
uiteindelijke winnaar Contador.

Ploegleider Frans Maassen over Steven
Ploegleider Frans Maassen keek zon-
dag terug op een speciale ronde. “Ik 
ben trots op de vijfde plaats van Ste-
ven in de tijdrit, maar er waren meer 
mooie momenten. Zo werd Steven 
twee keer tweede.”  
Met name de tweede plaats in de 9e 
etappe was speciaal, vond Maassen. 
“Ik reed die hele etappe achter hem en 
hij had eigenlijk niet zulke goede be-
nen meer, omdat hij de rit ervoor al de 

hele dag in de aanval had gereden. Ik 
had niet verwacht dat hij toen nog 
tweede kon worden. Dat voelde op dat 
moment als een overwinning en mis-
schien was dat wel het mooiste mo-
ment van de ronde.”

Meesterknecht of beschermde renner?
Steven Kruijswijk heeft met de top-
prestatie in de Giro zijn visitekaartje 
afgegeven voor de Tour de France. Het 
is de vraag of de LottoNL-Jumboploeg 
een dergelijke toprenner in de ploeg 
kan houden. Bij de start van dit seizoen 
vertrokken onder meer Lars Boom en 
Bouke Mollema naar andere ploegen. 
Kruijswijk is opgenomen in het team 
dat aan het grootste wielerevenement 
ter wereld gaat deelnemen, de Tour de 
France. De komende weken zal beke-
ken worden of Kruijswijk als meester-
knecht zijn voor de kopmannen Wilco 
Kelderman en Robert Gesink uitg-
speeld gaat worden of dat hij tot één 
van de beschermde renners binnen zijn 
ploeg zal behoren. Zo kan de Nuene-
naar ook ingezet worden als kansheb-
ber voor zware bergritten met de aan-
komst bergop, zoals de rit de etappe die 
eindigt op Alpe d’Huez. De Tour de 
France start zaterdag 4 juli in Utrecht 
met een individuele tijdrit over 13,8 ki-
lometer en ook in het tijdrijden is Ste-
ven Kruijswijk verbeterd. De redactie 
wenst de Nuenense wielrenner veel 
succes in de komende wedstrijden in 
dit mooie wielerseizoen.

Nuenenaar Steven Kruijswijk.
(foto NOS.nl)

Nuenense supporters voor Steven Kruijswijk in zijn eerste Giro in 2010.
(foto Cees van Keulen)

Twee Nuenense ToerClub-leden 
volbrengen voor de tiende keer 
de 11-stedenfietstocht
Pinkstermaandag 25 mei gingen 14.185 fietsers in Bolsward van start voor 
de Friese Elfsteden Rijwieltocht. Deze fietstoertocht over 235 kilometer 
wordt sinds 1912 georganiseerd en doet elf Friese steden aan, zoals Leeu-
warden, Franeker, Dokkum, Sneek, IJlst, Hindelopen, Stavoren en Workum. 
Bij de deelnemers ook de Nuenese notaris Tsjeard Fokkema en de Gerwen-
se fotograaf Cees van Keulen, beiden lid van ToerClub Nuenen. Zij bereik-
ten de finish rond vijf uur ’s middags.

Tussen 5 en 8 uur 's morgens startten 
de duizenden deelnemers voor het 
prachtige stadhuis in Bolsward. Het 
was redelijk fietsweer met een lichte 
tot matige wind en een temperatuur 
die schommelde tussen de 12 en 16 
graden. In de middag haalde de wind 
stevig aan. Een tegenvaller voor de wat 
minder geoefende fietsers. Het mas-
saal aanwezige publiek langs de route 
bleek een geweldige ondersteuning 
voor de sportieve fietsers. Een paar 
honderd deelnemers haalden de finish 
niet. De laatste deelnemer meldde 
zich ’s avonds tegen sluitingstijd om 
24.00 uur precies.

Fries en Brabander
De twee deelnemers van ToerClub 
Nuenen fietsten de elfstedentocht 
voor de 10e keer. Zij stapten om 05.45 
uur op de fiets en finishten 235 km la-
ter om even na vijf uur ’s middags weer 
in Bolsward. Zij ontvingen een me-
daille en een gouden speld als aanden-
ken voor het tien keer volbrengen van 
deze monsterfietstocht. Tsjeard Fok-
kema werd in 1949 als zoon van een 
dominee geboren in het vlakbij Bols-
ward gelegen Exmorra. De Friese 
doordouwer hield zijn oudere fiets-
maatje Cees van Keulen prima uit de 
wind en het duo ging ruim voor de 

Tsjeard Fokkema (2e van links) en Cees van Keulen (2e van rechts) worden elk jaar 
gastvrij ontvangen bij Klaske (rechts) en Nanne (links) Boersma in Longerhouw 
(foto Gerdien Fokkema)

Het duo van ToerClub Nuenen ter hoog-
te van IJlst (foto Friesland Beweegt)

sluiting van de tijdcontrole juichend 
over de meet. Cees van Keulen is een 
echte Brabander, geboren en getogen 
in Gerwen.

Prestatie en Cultuur
Prestatie, cultuur, folklore en traditie 
zijn de belangrijkste kenmerken van 
deze lange toertocht langs de 11 Friese 
steden. Prestatie omdat er sprake is 
van een 235 kilometerslange fietstocht 
op één dag. Cultuur en folklore omdat 
het om een Elfstedentocht gaat. Tradi-
tie omdat het een jaarlijks terugkerend 
evenement is met een eigen entoura-
ge. Aan de tocht nemen diverse cate-
gorieën fietsers deel. Snelle rijders, 
sportieve rijders en echte toerfietsers, 
maar ook mensen op dagelijkse fiet-
sen, transportfietsen, tandems en lig-
fietsen. Ze bewegen zich allemaal fiet-

send voort op hetzelfde traject van 
235 kilometer. Daarbij zijn meerderen 
soms hilarisch en kleurrijk uitgedost. 
In 2016 gaat de fietselfstedentocht op 
pinkstermaandag 16 mei van start.
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NK in Lieshout
Zondag 7 juni zal Lieshout een invasie van jeugdige wielrennertjes ontvan-
gen. Dan worden de Nederlandse Kampioenschappen wielrennen op de weg 
gehouden voor jongens en meisjes van 8 tot en met 14 jaar. De deelnemers 
hebben zich moeten selecteren in de diverse wedstrijden in geheel Neder-
land, dus het neusje van de zalm, van het wielertalent van de toekomst komt 
naar Lieshout. Er zal een felle strijd zijn voor de titels. 

Bijna 1000 jongens en meisjes zullen 
strijden in 14 wedstrijden om de rood-
wit-blauwe trui. Dit doen ze op twee 
parcoursen in het centrum van Lies-
hout. Parcours 1 met start en finish in 
de burgemeester Mostermanslaan, 
gaat verder door Molenstraat, Heuvel, 
Dorpstraat en Vogelenzang. Binnen 
dit parcours wordt nog een parcours 
gevormd met start en finish in de Al-
bert Botslaan.

De supportersclub ‘De Lieshoutse 
Wielrenners’ heeft dit NK naar Lies-
hout gehaald omdat zij dit jaar 60 jaar 
bestaan. Een echt jubileumevene-
ment.
Om 10.00 uur zal de officiële opening 
plaats vinden met gilde ‘Sint Servati-
us’. Om 10.20 uur start de jongste cate-
gorie, de 8 jarige meisjes. Piet Damen, 
waarvoor de supportersclub in 1955 is 
opgericht, verricht het startschot.
Achter molen ‘De Leest’ wordt een 
tent geplaatst, waar de permanence in 
is gevestigd. Op de Heuvel zal een 
marktje plaats vinden, ook zal er een 
luchtkussen en draaimolen opgesteld 
worden.
Het is zonder meer de moeite waard 
om te gaan kijken hoe de deelnemers 
aan de Tour de France of Giro in de 
toekomst zich nu manifesteren. 
Nederland heeft op 7 juni weer 14 
nieuwe kampioenen, deze zullen alle-
maal rond 16.00 uur op het podium 
staan voor een fotomoment. De toe-
gang is gratis. www.nklieshout.nl
 

Op voeten en fietsen   
naar De Crijnsschool
Kent u het probleem? Zo tegen half negen ’s ochtends, tussen de middag en 
als alle kinderen ’s middags naar huis komen: een onoverzichtelijke menge-
ling van voetgangers, fietsers en auto’s. Doordat veel ouders hun kind(eren) 
met de auto brengen en halen, wordt het er in de omgeving van de school en 
op de schoolhuisroute niet verkeersveiliger op. Dit kan voor andere ouders 
weer een reden zijn om de kinderen ook met de auto te brengen en te halen, 
waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat. 

De Crijnsschool wil het belang van 
fietsend of lopend brengen en halen 
naar school nog eens onder de aan-
dacht brengen. Juist om alle kinderen 
elke dag weer veilig thuis te laten ko-
men. Daarom is afgelopen maandag 
de VVN actie ‘Op voeten en fietsen 
naar school’ van start gegaan. 

Het doel van de actie is om ouders en 
kinderen te stimuleren om op de fiets 
of te voet naar school te komen.
De voordelen daarvan zijn:
- minder autoverkeer, dus betere ver-

keersveiligheid rondom de school;
- kinderen leren deelnemen in het 

verkeer, waardoor ze eerder zelf-
standig aan het verkeer kunnen 
deelnemen;

- bewegen op weg naar school is ge-
zond;

- minder uitlaatgassen, dus beter voor 
het milieu.

De kinderen van de groepen 4, 5 en 6 
kunnen met deze actie gedurende 4 
weken stickers verdienen voor elke 
dag dat ze lopend of fietsend naar 
school komen. Na afloop van de actie 
worden alle stickerkaarten verzameld 
en wordt er een winnaar per klas uit-
geroepen. 

Sportvereniging SDF Friends 
bestaat 20 jaar
Op zaterdagmiddag 6 juni viert de Nuenense sportvereniging SDF Friends haar 
twintigste verjaardag in feestcentrum Berkenbosch aan de Opwettenseweg 80. 

Het twintig jarig bestaan wordt vanaf 
13.00 uur op actieve wijze gevierd met 
een activiteitenprogramma speciaal ge-
richt op de kinderen en jeugd. Zij gaan 
in een sportief toernooi de strijd met 
elkaar aan. Ouders en toeschouwers 
kunnen deelnemen aan verschillende 
workshops. Zo worden er workshops 
SDK, karate en Sushi maken gegeven. 
Ook vindt er een demo Bo kata plaats. 

SDF Friends is in 1995 opgericht door 
enkele ervaren jiujitsu- en karatelera-
ren uit de regio. Hun doelstelling was 
onder andere om meer vrouwen en 
jeugd in een prettige omgeving kennis 
te laten maken met deze fraaie zelfver-

dedigingsporten. In 20 jaar tijd is het 
kleine vriendenclubje uitgegroeid tot 
een serieuze sportschool met een 
sportieve en prettige sfeer in de dojo. 

Het activiteitenprogramma wordt 
rond 17.00 uur afgesloten met de 
prijsuitreiking van het toernooi. Ie-
dereen is van harte welkom om op 
deze actieve middag een kijkje te ko-
men nemen in feestcentrum Berken-
bosch. Heb je belangstelling voor het 
zelfverdedigingssysteem voor kinde-
ren of karate? Doe dan mee aan een 
van de workshops. Voor het complete 
activiteitenprogramma kunt u terecht 
op onze website www.sdffriends.nl

Bromfiets en solex voorjaarsrit 
bij de Bromvliegers
Zondag 7 juni wordt de voorjaarsrit gereden. Start en finish zijn bij het clubhuis van 
zundapp team de Vette Ketting aan de Vossenberg 11 in Mariahout bij de champig-
nonkwekerij van de familie Leenders. Vanaf 09.30 uur s’ morgens kunnen de deelne-
mers zich inschrijven voor de toertocht, iedereen met een bromfiets of solex van 20 
jaar of ouder is welkom, om 10.30 gaan de solexen als eerste van start 0.30 minuten 
later starten de bromfietsen. Wilt u de bekende gemotoriseerde twee wielers zoals 
Zundapp, Kriedler, Sparta, Solex en nog vele merken eens van dicht bij zien, dan 
bent u vanaf 09.30 uur van harte welkom aan de Vossenberg 11 in Mariahout. 

Kampioenen bij      
TV de Lissevoort
De voorjaarscompetities van de KNLTB zijn alweer afgelopen. Op zeven 
dagen in april en mei is er gespeeld door de 54 teams van het dit jaar 50-jari-
ge TV de Lissevoort. Het betrof een mix van jeugd en senioren, dames, 
heren en gemengd, landelijk en in het district. Daarnaast spelen nog 5 teams 
van de kleinste jeugd in de World Tour. 

8 kampioenen in districtscompetitie
Tot vorige week waren al 2 teams kampi-
oen in hun klasse; op de laatste speeldag 
konden nog 10 teams van TV de Lisse-
voort in de districtscompetities kampi-
oen worden. Maar liefst 6 teams lukte 
dat inderdaad, waardoor dit jaar 8 kam-
pioensteams te huldigen waren. Het be-
treft in willekeurige volgorde: Lisse-
voort2 Dames zaterdag, Lissevoort6 GD 
35+ vrijdagavond, Lissevoort2 DD 35+ 
vrijdagavond, Lissevoort1 GD50+ vrij-
dagmiddag, Lissevoort1 DD dinsdag-
ochtend, Lissevoort4 Heren zaterdag, 
Lissevoort1 HD50+ vrijdagmiddag en 
Lissevoort1 HD 50+ maandag. 
Vermeldenswaard is nog dat Peter 
Oosterholt en Frans van den Bogaert 
dit jaar in 2 competities kampioen 
werden. 

Landelijk
In de landelijke competities was het 
nog spannend voor het gemengde Lis-
sevoort2 in de 3e klasse en voor Heren 
Lissevoort1 in de 5e klasse; zij konden 

beide nog kampioen worden. Het ge-
mengde team speelde thuis tegen 
GTR2 uit Spaubeek en kwam helaas 
niet verder dan een gelijkspel. Dat was 
voldoende voor de eervolle 2e plaats.
De Heren hadden ook slechts 1 punt 
achterstand op de koploper. Zelf 
speelden ze tegen Eresloch gelijk met 
3-3. Daarmee werd de 2e plaats veilig 
gesteld.

Lissevoort 4 in de 5e klasse Gemengd 
won met 6-2 van Mierlo en werd daar-
mee ook heel mooi 2e in hun competi-
tie.
Het topteam Lissevoort1 Gemengd is 
keurig als 4e geëindigd in de zware 2e 
klasse. De jonge meiden 11 t/m 14 jaar 
werden zeer verdienstelijk tweede in 
de 3e klasse Meisjes op zondag. Al met 
al kan TV de Lissevoort in dit jubi-
leumjaar met gepaste trots terugzien 
op de voorjaarscompetities met in to-
taal 59 teams en 8 kampioenen! Alle 
andere teams hebben zich uitstekend 
en naar vermogen geweerd en hope-
lijk heel veel plezier gehad. Competi-
tie speel je om te winnen, maar mee-
doen en plezier hebben is op dit niveau 
vaak belangrijker nog.

Jac Schuurmans wint 
clubkampioenschappen TTV Nuenen 
 
Na een zinderende finale tegen Jaques vd Linden won Jac Schuurmans voor het 
tweede jaar achter elkaar de jaarlijkse clubkampioenschappen. Geert Bons ein-
digde als derde. Tafeltennisvereniging Nuenen is voortaan gehuisvest in de Kop-
pelaar en zoekt nog enkele enthousiaste leden. Zowel beginners als ervaren spe-
lers zijn van harte welkom. In september begint het nieuwe seizoen weer. Voor 
meer info: zie www.ttvnuenen.nl

Jaques vd Linden, Jac Schuurmans en Geert Bons.

Het Landelijk Toernooi Lieshout 2003 
met molen ‘De Leest’ op de achtergrond.

Eerste editie van 
de Van Gogh Kids 
Route!
Op woensdag 10 juni tijdens de Natio-
nale Buitenspeeldag, organiseert de 
Gemeente Nuenen in samenwerking 
met de stichting LEV-groep en Fontys 
Sporthogeschool de eerste editie van 
de ‘Van Gogh Kids Route’. 

Tijdens het wandelevenement ‘De Van 
Gogh Kids Route’ zal de schilder Vin-
cent van Gogh vanzelfsprekend cen-
traal staan. Dat is niet toevallig; het is 
dit jaar namelijk het Van Gogh Jaar in 
Nuenen. De rondwandeling welke 
start bij het gemeentehuis van Nue-
nen aan de Jan van Schijnveltlaan 2 is 
ongeveer 2,5 km lang. Onderweg ko-
men de deelnemers aan de route ver-
schillende beweegactiviteiten en in-
formatiepunten tegen in parken, op 
pleintjes en bij culturele punten in 
Nuenen.

Aanmelden kan via Facebook of op de 
dag zelf. Ook voor meer informatie 
over de Van Gogh Kids Route kijkt u 
op Facebook: www.Facebook.com/
vangoghkidsroute
Het wandelevenement is bedoeld voor 
jong en oud! Dus neem uw (klein)kind 
of juist je (groot)ouders mee naar dit 
leuke en actieve evenement. Dus kom 
10 juni samen buitenspelen en doe mee!

Kijk  voor  meer  informa.e  op  onze  Facebook  Pagina!  Of  neem  contact  op  met  Felix  Richelle  of  Marlies  
van  Elderen  via  telefoonnummer  06.46207239  of  via  e-‐mail  adres  marlies.vanelderen@levgroep.nl  

Een  ac'eve  wandeling  met  ac'viteiten  
langs  bekende  en  minder  bekende  ‘Van  
Gogh  punten’  in  Nuenen  Centrum.  

Start  is  om  13:15uur  bij  het  
gemeentehuis  in  Nuenen  (Jan  van  
Schijnveldlaan  2)  De  wandeling  is  
ongeveer  2,5  km.  

Voor  alle  kids  uit  Nuenen  en  omgeving  
met  hun  ouders  óf  groot-‐ouders!  

Kinderen  vanaf  4  jaar  €2,00  
Volwassenen  €1,00  
65+  Gra's!  

Meld  je  aan  op  Facebook!  

Lezing 
Janmiekeshoeve
Op 11 juni om 20.00 uur in zaal De 
Koekoek vertellen John en zijn 
vrouw Angelique Heesakkers over 
hun bioboerderij ‘Janmiekeshoeve’. 
Het is een lezing van de drie heem-
kundekringen van Laarbeek, nu 
georganiseerd door ’t Hof van Lies-
sent.

De Janmiekeshoeve is een oude boer-
derij aan de Hei in Mariahout. De bei-
de bewoners vertellen aan de hand van 
oude kaarten, prenten en foto’s uit het 
familiealbum over deze hoeve en over 
zichzelf. De nadruk zal liggen op de 
historie, maar ook eigenaren en de 
huidige ontwikkelingen komen ook 
uitvoerig aan bod. Sinds 1781 is de 
boerderij eigendom van de familie van 
de huidige eigenaar John Heesakkers. 
Verder vertellen zij over de Gemeint 
van Lieshout, de Boerdonkse Kampen 
en de ontginning van de woeste grond. 
Tenslotte vertellen zij over de ontwik-
keling van de huiskavel, over weiland 
en akkers, houtwallen, bos, de Janmie-
kesberg, de uitbreiding met jonge hei-
deontginning, de recente uitbreiding 
en nieuwe landschapselementen, de 
Janmiekeshoeve anno 2015, wat de 
boerderij nu is en wat zij er doen.



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

wijk Nuenen Zuid
(omgeving Keizershof, 195 kranten) 

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

Geachte leden van de coöperatie OnsNet Nuenen ua.

Door het periodiek aftreden van twee leden van de ledenraad van de coöperatie OnsNet Nuenen u.a. zijn er 
twee vacatures in de ledenraad ontstaan.

De statutaire procedure die tot het vervullen van deze vacatures moet leiden is als volgt:
 1. De ledenraadsleden dienen te worden gekozen door de leden van de coöperatie OnsNet Nuenen ua.
 2. De voordracht van kandidaten voor de ledenraad geschiedt door de ledenraad.
 
De ledenraad draagt de volgende kandidaat voor:
	 	 •	 A.N.M. Fleskens, Molvense Erven 26, 5672 HL Nuenen
Deze kandidaat wordt voorgedragen voor de vacature die is ontstaan door het terugtreden van het leden-
raadslid B. Pols. 

3. De voordracht van de ledenraad kan worden aangevuld met voordrachten door de leden van de 
coöperatie. Iedere voordracht dient één naam te bevatten en moet door tenminste 25 leden onder-
tekend te zijn (de handtekening van de voorgedragen kandidaat telt daarbij mee). De voordracht kan 
ook per brief geschieden.

 Aanvullende voordrachten moeten uiterlijk 1 augustus 2015 ontvangen zijn door Coöperatie OnsNet 
Nuenen u.a., postbus 257, 5670 AG Nuenen.

 
4. Ingeval meer voordrachten worden ontvangen dan dat er vacatures zijn zullen alle leden van OnsNet 

Nuenen UA een brief ontvangen waarin alle verkiesbare kandidaten worden genoemd, dus zowel de 
kandidaten van de ledenraad als de kandidaten die door de leden voorgedragen zijn. Bij die brief be-
vindt zich een stemformulier. Ieder lid kan daarop maximaal 2 van de eventueel vermelde kandidaten 
aankruisen. Als er echter geen aanvullende kandidaten worden voorgedragen en dus voor elke vaca-
ture slechts één kandidaat beschikbaar is heeft stemmen geen zin en zult u dus ook geen brief met 
een stemformulier ontvangen. De kandidaten zullen dan automatisch lid van de ledenraad worden.

 5. Wij verwachten de (nieuwe) ledenraadsleden bekend te kunnen maken in de maand september a.s.. 

Profiel voor de ledenraadsleden van de coöperatie OnsNet UA

De ledenraadsleden dienen:

•	 Lid	te	zijn	van	Coöperatie	Ons	Net	Nuenen	U.A.
•	 Geïnformeerd	te	zijn	over	de	wensen	en	opvattingen	van	gebruikers	van	het	glasvezelnetwerk.	
•	 Belangstelling	te	hebben	voor	maatschappelijke	ontwikkelingen,	in	het	bijzonder	betreffende	de	pro-

ducten en diensten die aan de inwoners van de gemeente Nuenen kunnen worden aangeboden door 
middel van glasvezeltechnologie.

•	 In	staat	te	zijn	om	kennis	en	ervaring	effectief	te	benutten	voor	hun	rol	als	ledenraadslid
•	 In	staat	te	zijn	juiste	en	realistische	conclusies	te	trekken.	op	basis	van	beschikbare	informatie	over:
 - het glasvezelnetwerk en de exploitatie daarvan, 
 - de wensen en opvattingen van de leden van de coöperatie en 
 - bovenbedoelde ontwikkelingen
Zich in te zetten in het belang van het doel van OnsNet UA en informatie en kennis met anderen te delen
•	 Zich	bewust	te	tonen	van	het	feit	dat	het	glasvezelnetwerk	te	Nuenen	deel	is	van	een	groter	geheel	

en hiermede bij hun oordeelsvorming rekening te houden
•	 Af te treden dan wel niet toe te treden tot de ledenraad indien er sprake is van belangenverstrengeling.

Ledenlijst

Een lijst van de leden van OnsNet Nuenen UA is op verzoek in te zien door contact op te nemen via de web-
site van OnsNet Nuenen (www.connuenen.nl) of schriftelijk via postbus 257, 5670 AD Nuenen.

Namens de coöperatie,

Het bestuur

W.R. Ligtvoet, voorzitter, S.A.A. Prinsen, secretaris

KOOPZONDAG 7 JUNI
OPEN 12.00  17.00 UUR

Koopzondag 7 juni

Koopzondag 7 juni staat in het teken van een wedstrijd met een creatief karakter. Zeven ballon 
kunstenaars gaan aan de slag om een mooie balloncreatie te maken met � gureer ballonnen 
en u, als bezoeker van WoensXL, mag uw stem uitbrengen welke de beste is. Tussen 12.30 en 
14.00 maken de kunstenaars één groot object en van 14.30 tot 16.00 uur maken ze meerdere 
kleine objecten, die worden uitgedeeld. Om 16.00 uur wordt de winnaar van de wedstrijd 
bekend gemaakt en kunt ook u een van de creaties winnen.

WoensXL heeft de EERSTE en LAATSTE zondag van de maand een koopzondag en dan is er 
altijd wat te doen. Gezellig toch!

BALLONNENKUNST WEDSTRIJD

WWW.WOENSXL.NL

Auto Service Verbroekken

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

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

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

Goed voor je kind!

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

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)

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”
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Uit d’n hoek…
Op de camping

In de meivakantie waren we nog een weekje op de camping. Wat een heer-
lijk relaxt sfeertje hangt daar toch. Het weer moet natuurlijk wel een beetje 
mee zitten. 
 ’s Morgens vers gebakken broodjes halen, samen buiten ontbijten. 
De hele dag slippers aan en in korte broek. In je stoel voor de stacaravan in 
het namiddagzonnetje, uitkijkend op de spelende kinderen, pilsje erbij. Ze 
doen het flessenspel tot het donker begint te worden. Ik doe ook nog even 
mee. In gedachten ben ik weer 8 jaar en bij mijn ouders op de camping.
 Op de terugweg naar huis haalden we nog asperges voor onze moe-
ders, we hadden Moederdag gemist.  De asperges-te-koop-bordjes vol-
gend, kwamen we uit bij een Limburgse boer. We gingen achterom, er was 
niemand aanwezig. Zelfbediening, stond er te lezen. Je kon uit de koeling 
pakken wat je nodig had en dan het geld achterlaten. Alles in goed vertrou-
wen. Mooi dat dat nog kan. Tevreden reden we terug richting Brabant.

Edwin Coolen

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

Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

Oud-profwielrenner Peter Winnen 
stond dansend en jodelend op de salon-
tafel toen de rosse uit Nuenen in de Do-
lomieten wielergeschiedenis schreef. 
Robert Gesink, zijn ploegmaat en kop-
man in de Tour, zijn buurman in Giro-
na, opende zijn column in De Telegraaf 
met: Kruijswijk fantastisch! De afgelo-
pen drie weken in de Ronde van Italië 
was Steef de strijdlustigste renner. Zo-
wat elke dag trok hij ten aanval. Deze 
keer was hij niet betrokken bij een ern-
stige valpartij, gelukkig maar. Vorig jaar 
viel hij in de Giro en reed ruim een 
maand later met een 15e plek in het al-
gemeen klassement een verdienstelijke 
Tour de France. Sportliefhebber Frank 
Heinen en bekend columnist, lanceerde 
prachtige bijnamen voor Steef: De 
Kleerhanger, Het Vierkant van Brabant, 
De Nuenense Perpetuum Mobile….
Wielerkenners zwaaien Steef uit Nue-
nen nu alle lof toe. Hij gaat hoge ogen 
gooien in de komende Ronde van 
Frankrijk. De start in Utrecht is zater-
dag 4 juli en daarna gaat het richting de 
bergen. In de Pyreneeën en Alpen, daar 
voelt klimgeit Kruijswijk zich thuis. In 
Nuenen beklimt hij het hoogste punt in 
Brabant, het Dak van Brabant op de 

Gulbergen. Volgende maand gaat hij 
zich laten zien als een van de beste 
klimmers van dit moment.
Loot-Jumbo met een kwartet klim-
mers naar de Tour, daar kan Astana en 
Tinkoff een puntje aan zuigen. Robert 
Gesink, Laurens ten Dam (in wieler-
kringen bekend van het duo Bau&Lau), 
Wilco Kelderman en niet te vergeten 
de dan 28-jarige Nuenenaar Steven 
Kruijswijk. Vier renners uit het platte 
en koude kikkerlandje die gaan strij-
den om de bolletjestrui en wellicht ook 
om de gele trui in Frankrijk.
Langs het parcours en in wielercafés 
zullen Toursupporters dit kwartet 
landgenoten toejuichen. Met een pils-
je in de knuisten en een wielerpetje op 
de gebruinde kop zullen zij hun kennis 
delen met stamgasten en passanten.
Nederlands hoop in bange dagen, de 
Nuenense Steven gunt zijn benen nu 
alle rust. “In de Giro had ik goede be-
nen”, zo liet Steven weten. Vier weken 
rustig aan doen, een korte hoogtesta-
ge en dan straks in topconditie in 
Utrecht aan de start verschijnen voor 
de Ronde van Frankrijk. Met Goede 
Benen moet er weer iets moois moge-
lijk zijn in Frankrijk.

 

Klimgeit Kruijswijk met 
Goede Benen
De Nuenense klimgeit, wat een puik klimmertje, dansend op de pedalen op 
kop, Nuenense wielerheld in topvorm, prima benen en brede schouderpar-
tij, twee keer 2e in een etappe, top-10 in Giro, fans koesteren hun held, toe-
komstig ritwinnaar in Tour de France…….

Doe mee met de prijsvraag! 
Open dag bij De 
Biologische Tuin in 
Nuenen
Ken je de Biologische tuin in Nuenen 
nog niet? Kom kijken op de open dag 
op zondag 7 juni. We vieren bijna het 
40-jarig bestaan van de Biologische 
Tuin. Hij ligt op een prachtige plek aan 
de rand van Nuenen en heeft 12 teelt-
vakken van 12 bij 12 meter en een 
fruitkooi. Veel verschillende soorten 
groenten en fruit kun je er zien; ze ver-
bouwen die op een voor de natuur en 
mens verantwoorde manier. 

Het bijzondere van de tuin is het sa-
menwerken en genieten van de bui-
tenlucht, het lekker wroeten in de 
aarde en de gezelligheid. En natuurlijk 
de oogst; we eten lekker en gezond 
van de tuin. Het is nu hoogseizoen bij 
hen. Er zijn al sla, spinazie, radijsjes, 
rabarber, snijbiet, tuinkers, kervel en 
nog veel meer kruiden. Ze hebben ook 
iets gemaakt van al dat lekkers om te 
proeven!
Er zijn kooien om o.a. bonen te be-
schermen tegen ‘mee-eters’, ze hebben 
een fruittuin en een composthoop. 
Kinderen (en volwassenen) kunnen 
een blote voetenpad lopen en plantjes 
ruiken en voelen. De tuiniers leiden je 
graag rond om te vertellen over duur-
zaam tuinieren. Iedere bezoeker kan 
meedoen aan een door Velt uitge-
schreven prijsvraag.
Ze doen het poortje open voor be-
langstellenden op zondag 7 juni om 
13.00 uur. Je vindt de Biologische tuin 
aan het Roosdonkenpad. Het pad start 
vanaf de Broekdijk, vlakbij molen de 
Roosdonck. Let op de wegwijzers. 

Ben je enthousiast geworden? Ze kun-
nen nog een lid gebruiken. Meer in-
formatie: www.biologischetuin-nue-
nen.nl. Tegelijkertijd zijn er in de regio 
nog meer tuinen, aangesloten bij Velt, 
open. Zie hiervoor: www.velt.nu 

Wil jij de Nuenense kinderen een onvergetelijke tijd geven? 

Meld je aan als vrijwilliger bij 
Speeltuin de Kievit!
Speeltuin de Kievit is al ruim 55 jaar een begrip in Nuenen en wordt geheel 
bestuurd en beheerd door vrijwilligers. Zo zijn er uiteraard speeltuinbe-
heerders en een team voor de verkoop in de winkel. Maar ook een evenemen-
tenteam voor de circa 10 jaarlijks terugkerende evenementen. Een klusteam 
zorgt voor het (dagelijks) onderhoud en vernieuwing van de materialen in de 
speeltuin. Om de continuïteit van de speeltuin te kunnen blijven waarbor-
gen is het nodig dat de groep met vrijwilligers snel wordt uitgebreid. 

Welke vrijwilligers zijn er nodig? Het 
team voor de winkel is niet toereikend 
op dit moment. Er is dringend verster-
king nodig om tijdens de openingstij-
den iedereen van een hapje of drankje 
te kunnen voorzien. Ook bij het klus-
team is versterking wenselijk van 
mensen die het vooral leuk vinden om 
buiten bezig te zijn waarbij technische 
kennis zeker géén vereiste is. Het eve-
nemententeam krijgt graag hulp van 
enthousiaste vrijwilligers voor het on-
dersteunen van activiteiten tijdens bij-
voorbeeld Koningsdag en jaarlijkse 
campingnacht. Hoe meer mensen, 
hoe eenvoudiger het is om de speel-
tuin draaiende te houden. De speel-
tuin is dit jaar geopend vanaf 26 april 
tot en met zondag 27 september. Door 

de week is de speeltuin op woensdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag open van 
13.30 tot 17.30 uur. Tijdens de grote 
vakantie is de speeltuin dagelijks open 
van 10.00 tot 17.30 uur. Vrijwilligers-
werk is geen vrijblijvend werk. De vrij-
willigers geven hun beschikbaarheid 
en flexibiliteit aan. Met slechts een 
paar uurtjes van jouw vrije tijd is de 
speeltuin al erg geholpen. In overleg 
wordt je ingepland. Dan wordt wel 
verwacht dat je er bent! Je vindt het 
leuk om kinderen om je heen te heb-
ben. Kinderen zijn immers de belang-
rijkste bezoekers. De vrijwilligers van 
de winkel zijn de gastheer/-vrouw van 
de speeltuin en zorgen dat de bezoe-
kers het naar hun zin hebben. Erva-
ring op dit gebied kan geen kwaad 
maar wordt niet vereist. Alle vrijwilli-
gers krijgen gratis toegang tot de 
speeltuin voor het gehele gezin. Ver-
der zijn er door het hele jaar heen di-
verse activiteiten voor de vrijwilligers. 

Enthousiast of meer informatie? 
Stuur dan een mail naar info@speel-
tuin-dekievit.nl

IN FLOW speelt in Café Schafrath
Na een jaar van rust is de band IN FLOW terug in een nieuwe samenstelling: 
Monique Van Casand - zang; Alex van der Heijden - zang; Toine Savelkous - 
toetsen; Bart Roosink - gitaar en zang; Igor Swinkels - drums; Hans Leygraaff - 
percussie en zang; Mario Liebrechts - bas. De band speelt hoofdzakelijk covers 
uit de jaren ‘80 en ‘90 met een knipoog naar het heden en verleden. IN FLOW 
start het nieuwe seizoen op 13 juni in Cafe Schafrath. Aanvang 21.30 uur.

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Groot compliment voor de Lindespelers
Afgelopen weekend hebben de Lindespelers weer veel mensen een mooie avond 
bezorgd. Zij speelden buiten en ja, het was koud en op een van de avonden zelfs 
heel nat.
Maar wie toch alle weersvoorspellingen had genegeerd en in de prachtige tuin van 
de pastorie op de Berg op een van de klaargezette stoelen was gaan zitten, heeft 
(net als ik) een fantastische avond gehad.
De Lindespelers zijn een amateur toneel gezelschap. Maar zij hebben opnieuw 
laten zien, dat zij deze status in feite allang voorbij zijn. Zij speelden een moeilijk 
stuk. ‘Al mijn zonen’ van Arthur Miller en hun spel was in een woord indrukwek-
kend. De hoofdrolspelers Ann Nijdam en Bram Soetendal, maar ook de overige 
vijf spelers hebben zich zo ingeleefd in hun rollen, dat de emoties niet meer ‘ge-
speeld’ werden, maar echt waren.
De regie van Dick Boonman leek op een handtekening van hemzelf. Niet te voor-
zichtig, maar voluit gaan.
Nuenen mag heel trots zijn op zo'n voorstelling ‘van eigen bodem’. Ik begon en ein-
dig dit bericht met “Hele grote complimenten voor de Lindespelers”.

Toos van de Ven, Schout Aertslaan 3, Nuenen.

Ruim je zolder op      
en verkoop zelf je spullen
Zondag 28 juni a.s. organiseert Brassband De Vooruitgang wederom een 
kofferbak- en bolderkarverkoop. Iedereen kan zelf zijn tweedehands spul-
len te koop aanbieden tijdens deze markt. Voor bezoekers is de markt op de 
groenstrook achter Sporthal De Hongerman aan de Mantelmeeuwlaan/
Hoge Brake in Nuenen van 09.00 tot 14.00 uur toegankelijk. De entree 
bedraagt € 1,-, kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang.

Verkopen
Iedereen die bruikbare spullen (kle-
ding, speelgoed, huisraad, etc.) zelf wil 
verkopen krijgt bij een kofferbakver-
koop de kans om dit te doen. Hoe? Je 
komt met een auto of bestelbus met of 
zonder aanhanger tussen 07.30 en 
08.30 uur naar Sporthal De Honger-
man in Nuenen. Als het inschrijfgeld 
(vanaf € 10,- voor een auto) is betaald, 
krijg je een plek toegewezen. De voer-
tuigen worden in rijen neergezet en de 
verkopers stallen hun spullen uit voor 
de auto op een zeil, een kleed of kraam-

pje. Recht vanuit de kofferbak; vandaar 
de naam kofferbakverkoop. Op deze 
manier ontstaat een leuke, afwisselen-
de markt. Verkopers kunnen een plek 
reserveren door zich via de website 
aan te melden waarbij geldt ‘vol is vol’. 
Verkopers bepalen zelf de prijs van 
hun artikelen en hoeven daarvan geen 
deel af te staan aan de organisatie.
Voor de schoolgaande jeugd tot 12 jaar 
bestaat de mogelijkheid om met je bol-
derkar je waren te verkopen voor € 2,50 
per bolderkar.
www.kofferbakverkoopnuenen.nl

Lancering 
nieuwe website 
Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats
Maandagmorgen 1 juni, precies 20 
jaar na de eerste bestuursvergadering- 
van de Dorpswerkplaats, vond de lan-
cering plaats van de nieuwe website 
van het hobbycentrum. Een nieuwe 
website past helemaal in het nieuwe 
beleid: Duidelijke naamstelling, nieu-
we activiteiten, ook in de avonduren, 
moeten zorgen voor nieuw elan en in-
stroom van jongere deelnemers.

Het idee was de oudste en de jongste 
deelnemer de lancering te laten ver-
richten. Helaas kon de oudste deelne-
mer, 93 jaar, niet aanwezig zijn. Mari-
nus van Rooij, 82 jaar nam graag zijn 
plaats in. Marinus is vanaf de start van 
de dorpswerkplaats deelnemer. De 
jongste daarentegen Rojefu Refukanti, 
32 jaar, is als vluchteling in Nederland, 
en is sinds kort regelmatig te vinden in 
de houtwerkplaats.
Op een groot scherm stond de oude 
website geprojecteerd, samen drukten 
zij op een grote knop waardoor de 
oude site verdween om plaats te ma-
ken voor de nieuwe website, die daar-
na meteen online was.
De nieuwe website heeft een frisse, 
kleurrijke uitstraling en geeft op een 
overzichtelijke manier alle mogelijk-
heden die hobbycentrum de Dorps-
werkplaats biedt, weer. 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Plantenwandeling 
Nieuwe Erven
IVN Nuenen organiseert een planten-
wandeling onder leiding van gidsen op 
maandag 8 juni in natuurgebied de 
Nieuwe Erven. Dit akker-weidegebied 
ligt tegen Stad van Gerwen, omgeven 
door Ruweeuwsels, Gerwense heide en 
Wilhelminakanaal. Vertrek per fiets om 
19.00 uur vanaf Het Klooster, Park 1, 
Nuenen. Start wandeling iets later van-
af hoek Lisvensedijk/Rullen 4A. Laar-
zen of waterdichte schoenen en verre-
kijker aanbevolen. Deelname is gratis. 
meer informatie tel. 040-2421423.



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Wij zoeken 6 kandidaten voor circa 20 uur per week 
Pak je kans 
In de afgelopen jaren hebben meerdere kandidaten succesvol deelgenomen aan het werk-leertraject. We starten 
daarom met een nieuw traject en zoeken 6 klantgerichte collega’s, die stage willen lopen en de opleiding 
medewerker Publiekszaken willen volgen. Ook dit jaar is gekozen om met een aantal gemeenten in de regio samen te 
werken, zodat we meer mensen de kans bieden om werkervaring op te doen. Daarnaast biedt dit kansen voor de 
gemeenten om elkaar te ondersteunen. De afdelingen Publiekszaken (PZ) van de diverse gemeenten zijn op zoek 
naar gemotiveerde kandidaten die werkervaring op willen doen in combinatie met een vakgerichte opleiding 
medewerker Publiekszaken.  
 
Wat ga je doen  
De afdeling Publiekszaken verleent administratieve ondersteuning op het gebied van afhandelen en uitreiken van 
reisdocumenten, rijbewijzen en het maken van afspraken. Je neemt de telefoon aan, geeft algemene informatie en 
schakelt door. Je ontvangt burgers en klanten aan de centrale balie en je verwijst door. Je stage loop je een jaar lang 
bij één gemeente of een half jaar in twee gemeenten. Het betreft de periode oktober 2015 tot oktober 2016. In deze 
periode ga je ook 8 uur per week een studie volgen. 
 
Wat vragen wij 
Je beschikt minimaal over een MBO werk- en denkniveau. Je bent bereid 8 uur per week de opleiding ‘medewerker 
Publiekszaken’  te volgen naast 12 uur stage. Je kunt goed mondeling en schriftelijk communiceren en je hebt een 
klantgerichte instelling. Daarnaast heb je enige ervaring met het werken op de computer.  
Het is jammer, voor jou én voor ons, als je tussendoor moet afhaken, omdat de UWV dit financieel niet ondersteunt.  
 
Wat bieden wij  
Wij bieden jou de mogelijkheid om de opleiding ‘medewerker Publiekszaken’ vakinhoudelijk op MBO 3-niveau te 
volgen, die wij volledig vergoeden. Hiervoor wordt een opleidingscontract afgesloten. De reiskosten voor het volgen 
van de opleiding worden vergoed (locatie opleiding is Sint-Oedenrode). Voor de stage wordt geen stagevergoeding 
toegekend. Je komt in een leuke collegiale werkomgeving en wordt door medewerkers van de gemeenten begeleid. 
De werkervaringsplaats geeft je de kans om, met je opleiding en behaalde diploma, op zoek te gaan naar een baan!  
 
Meer informatie  
Voor de gemeenten Nuenen, Son en Breugel en Dienst Dommelvallei is één werkervaringsplaats beschikbaar. Wil je 
meer informatie, bel dan met Jeroen Evers, personeelsconsulent Dienst Dommelvallei, tel. 088-1631112. Meer 
informatie over de gemeenten en Dienst Dommelvallei is terug te vinden op de internetsites: http://www.nuenen.nl/, 
http://www.sonenbreugel.nl/ of http://www.dienstdommelvallei.nl/  
 
Interesse? 
Schrijf ons een enthousiaste brief waarom juist jij de kans moet krijgen op een werkervaringsplaats. Geef hierbij 
duidelijk aan naar welke gemeenten jouw voorkeur uitgaat (zie rechterzijde). In verband met de vakantieperiode 
vinden de gesprekken verspreid over juni en juli plaats. Geef daarom aan in welke periode jouw vakantie valt. 
Solliciteren kan via https://vacatures.werkeninnoordoostbrabant.nl/ vóór vrijdag 12 juni 2015. Bij definitieve plaatsing 
voor een werkervaringsplaats is het noodzakelijk om een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen of aan te 
vragen. De kosten hiervan worden vergoed. 

Opgeleid worden tot medewerker Publiekszaken  
en werkervaring opdoen bij één van de deelnemende 

gemeenten? 

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Vakantiebezorgers
voor Rond de Linde

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

Advocatuur
Incasseren van uw vordering
Heeft u, als bedrijf of als particulier, te maken met debiteuren die niet overgaan tot 
betaling van de door u geleverde goederen of diensten of heeft u te maken met een 
debiteur die zich niet houdt aan de betalingstermijnen? In dat geval levert Lamers 
Tielemans Advocaten u graag doeltreffende juridische bijstand om de vordering te 
incasseren. 

Een incassoprobleem kan op verschillen-
de manieren ontstaan. Vaak heeft u al 
verschillende middelen ingezet om de de-
biteur ertoe te bewegen tot betaling te 
komen, maar helaas leidt dit niet tot het 
gewenste resultaat. Het stadium van aan-
manen is inmiddels achter de rug en u 
heeft nog geen (volledige) betaling ont-
vangen. Ineens bent u schuldeiser en 
loopt u zelf het risico in betalingsproble-
men te raken. De continuïteit van úw be-
drijf loopt gevaar door wanbetaling van 
anderen.
U zult er vervolgens alles aan willen doen 
om het geld waar u recht op heeft ook 
daadwerkelijk te ontvangen. Dit is begrij-
pelijk. Maar welke mogelijkheden heeft u 
nog? Wilt u maximale druk zetten op uw 
in gebreke blijvende debiteur en een vol-
ledig op het dossier afgestemde maat-
werkaanpak? Dan bent u bij ons aan het 
juiste adres. Waar de middelen die het in-
cassokantoor of de deurwaarder kunnen 

inzetten veelal ontoereikend zijn, kan een 
advocaat van Lamers Tielemans Advoca-
ten verder gaan. U kunt hierbij denken 
aan het aanvragen van een faillissement 
van een schuldenaar. 
Wij zullen samen met u onderzoek doen 
naar de verhaalsmogelijkheden op uw de-
biteur waarna we aan de hand daarvan 
kiezen voor het meest effectieve incasso-
middel om de vordering te incasseren. 
Door onze ervaring kunnen wij snel en 
resultaatgericht handelen waarbij wij uw 
belangen voorop stellen. Lamers Tiele-
mans beschikt over gespecialiseerde in-
casso advocaten welke lid zijn van de 
Vereniging van Incasso Advocaten (Via).
Bent u geïnteresseerd in onze diensten of 
heeft u vragen omtrent debiteurenbeheer 
of een incasso, neem dan geheel vrijblij-
vend contact op met Lamers Tielemans 
Advocaten. U kunt ons bereiken via tele-
foonnummer 040-2180515 of via het e-
mailadres info@lamerstielemans.nl

Catharina Ziekenhuis doet baanbrekend 
onderzoek naar huidkanker app 
Vandaag zijn de eerste resultaten bekendgemaakt van het wetenschap-
pelijk onderzoek dat de afdeling Dermatologie van het Catharina Zie-
kenhuis in Eindhoven doet naar SkinVision, een app van Nederlandse 
makelij die potentiële melanomen in een vroeg stadium opspoort. Uit 
het onderzoek blijkt dat SkinVision naast het herkennen van melano-
men - de meest levensbedreigende vorm van huidkanker - nu ook ruim 
80 procent van andere soorten van huidkanker weet te herkennen. 

Huidkanker is de meest voorkomen-
de en snelst groeiende kankersoort. 
Vaak is deze ziekte goed te behande-
len, maar vroege opsporing is hierbij 
van groot belang. Het onderzoek 
van dr. Monique Thissen, dermato-
loog in het Catharina Ziekenhuis 
toont aan dat mensen met behulp 

van hun smartphone niet alleen me-
lanomen (10 procent van alle huid-
kanker), maar ook vrijwel alle ande-
re vormen van huidkanker eerder 
kunnen opsporen. In het onderzoek, 
dat verder voortgezet zal worden tot 
het einde van dit jaar, wordt gekeken 
of SkinVision een waarschuwing 
geeft op basis van de foto die ge-
maakt is van een verdacht plekje op 
de huid. In ruim 80 procent van de 
gevallen van huidkanker kregen de 
plekjes een rode rating. Een rode ra-
ting geeft aan dat er een zeer grote 
waarschijnlijkheid is dat er sprake 
van huidkanker is. De overige plek-
jes kregen een oranje rating: een 
melding die aangeeft dat het plekje 
eventueel huidkanker zou kunnen 
zijn en goed in de gaten gehouden 
dient te worden. Dit zijn percenta-
ges die het gemiddelde oog van een 
dermatoloog benaderen. 

Eenvoudig delen met (huis)arts
Met de app van SkinVision maak je 
een foto van de moedervlek of an-
der verdacht plekje dat je wilt laten 
beoordelen. De app analyseert deze 
op basis van een algoritme dat ab-
normale groei herkent, dat is een 
kenmerk van kanker. De gebruiker 
krijgt direct de uitslag (eventuele 
oranje / rode rating) van de analyse 
te zien. De app helpt de gebruiker 
ook mogelijke verdachte groei op te 
sporen door de gemaakte foto’s op 
te slaan en in de gaten te houden of 
er in de loop van de tijd veranderin-
gen optreden. Gebruikers kunnen 
de foto’s via de applicatie eenvoudig 
delen met hun arts. Er zijn op dit 
gebied meerdere apps verkrijgbaar, 
maar geen enkele werkt op basis 
van algoritmen. SkinVision is dan 
ook de enige app in dit segment die 
een CE-keurmerk heeft gekregen. 
Een CE-keurmerk is verplicht voor 
alle industriële producten die op de 
Europese markt zijn toegelaten. 
De app is gratis te downloaden voor 
iPhone in de Appstore en vanaf 
woensdag 3 juni ook voor Samsung 
in Google Play.
www.catharinaziekenhuis.nl

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!



4 juni 2015Rond de Linde  Nr.  23

Schilderij ‘De Oogst’    
in het Vincentre
In juni 1888 maakte Van Gogh het schilderij ‘De Oogst’. Nu hangt dit kleur-
rijke en schitterende schilderij uit de Van Gogh Museum Relievo Collectie 
in het Vincentre. Hoewel niet het origineel, is dit schilderij alleen nog door 
experts van het Van Gogh Museum van het echte te onderscheiden. Bijna 
echt dus. Vanwege het Van Goghjaar 2015 hebben De Vrienden dit schilde-
rij cadeau gedaan aan het Vincentre. 

Van Goghs verblijf in Nuenen is cru-
ciaal geweest voor zijn ontwikkeling 
als mens en als kunstschilder. Het 
boerenleven dat hij zo vaak in Nuenen 
heeft geschilderd, kreeg ook in Zuid-
Frankrijk zijn volle aandacht. ‘De 
Oogst’ is daar een mooi voorbeeld 
van. Hij beschouwde het als een van 
zijn meest geslaagde schilderijen. 
Als het dan niet het echte schilderij is, 
wat dan wel? Het is een Relievo, een 
bijzonder hoogwaardige 3D-repro-
ductie, uitgegeven door het Van Gogh 
Museum en geproduceerd door Fujif-
ilm. Deze serie is gelimiteerd tot 260 
stuks wereldwijd, genummerd en ge-
certificeerd door het Van Gogh Mu-
seum.

Dikke verf
Van Gogh bracht zijn verf dik op het 
doek aan. Dit maakt zijn werken bij-
zonder geschikt om driedimensionaal 
te reproduceren. In feite is de Relievo 
een combinatie van een 3D-scan van 
het schilderij met een bijzonder hoge 

resolutie print. Conservatoren van 
het Van Gogh Museum hebben stuk 
voor stuk de Relievos gekeurd (en 
vaak genoeg ook afgekeurd). Elk 
scheurtje, elke klodder verf moest er 
in de reproductie precies hetzelfde 
uitzien als op het echte doek.

Waarom een Relievo?
Voorzitter van De Vrienden, Wim 
Monte zegt: “Er zijn twee redenen 
waarom er Relievos zijn gemaakt. Al-
lereerst wilde Van Gogh zelf dat kunst 
betaalbaar zou worden voor de gewo-
ne man. Dat idee heeft hij nooit ver-
der vorm kunnen geven. Vanuit zijn 
gedachte wil het Van Gogh Museum 
zijn kunst breed toegankelijk maken 
voor zoveel mogelijk mensen. Dat 
lukt hen aardig met 1,6 miljoen be-
zoekers per jaar. Met Relievos gaat dat 
nog beter lukken”.
De tweede reden heeft alles te maken 
met de kwaliteit van de verf, die van 
Gogh gebruikte. Het rood in zijn verf 
verdwijnt heel langzaam. Zo waren de 

 

De fysiotherapeut
Draaiduizeligheid
Benigne Paroxysmale Positie 
Duizeligheid (BPPD)
Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid (BPPD) kenmerkt zich door acu-
te draaiduizeligheid die ontstaat bij bewegingen, bijvoorbeeld als men gaat 
liggen en/of vanuit liggende houding overeind komt. BPPD wordt veroor-
zaakt in het binnenoor, en wel in het labyrinth (het evenwichtsorgaan) door 
de aanwezigheid van ‘oorkristallen’ in een deel van het binnenoor waar zij 
zich niet horen te bevinden. De klachten kunnen worden veroorzaakt door 
een infectie, een hoofdtrauma of door degeneratie van het binnenoor door 
het ouder worden.

Kenmerken van BPP
In de helft van alle gevallen is de oor-
zaak van de BPPD onduidelijk. BPPD 
is één van de belangrijkste veroorza-
kers van draaiduizeligheid en een van 
de best behandelbare vormen. Dit 
laatste onderscheidt BPPD van andere 
vormen van duizeligheid. 

Kenmerken van BPPD zijn draaidui-
zeligheid, aanwezig enkele seconde na 
het maken van een specifieke bewe-
ging van het hoofd, zoals voorover 
buigen, omrollen in bed of naar boven 
kijken. De duizeligheid duurt meestal 
niet langer dan een minuut en is vaak 
aanwezig in lighouding. Dit is een 
kenmerkend verschil van BPPD met 
andere vormen van duizeligheid. De 
draaiduizeligheid is zeer heftig maar 
duurt kort, gewoonlijk minder dan 1 
minuut. Soms gaat de duizeligheid ge-
paard met een misselijk gevoel. De 
klachten zijn uitputbaar, dat wil zeg-
gen dat herhaling van de snelle hoofd-
bewegingen de klachten doet vermin-
deren of verdwijnen. Dit laatste heeft 
een belangrijke therapeutische conse-
quentie. 

Oorzaak: De precieze oorzaak voor 
BPPD is nog onbekend. Men vermoedt 
dat loszittende oorsteentjes in het bin-
nenoor door snelle positieverandering 
neerslaan op de zintuigcellen in het 
evenwichtsorgaan. Dit leidt tot kortdu-
rende overprikkeling van de zintuigcel-
len en daarmee tot draaiduizeligheid.

BPPD kan optreden na een hoofdon-
geval, ooroperatie, bij een ontsteking 
of doorbloedingsstoornis van het bin-
nenoor of na langdurige bedrust. In de 
meeste gevallen is er echter geen dui-
delijke oorzaak aantoonbaar.

Behandeling
Een daartoe speciaal opgeleide fysio-
therapeut kan deze aandoening be-
oordelen en, indien nodig, behande-
len. Bij fysiotherapie Nuenen werken 
fysiotherapeuten die hiermee reeds 
veel kennis en ervaring hebben opge-
daan. 
 
Kijk voor meer informatie op: www.
fysiotherapienuenen.nl/cms/aandoe-
ningen/bppd of voor telefonische in-
formatie: 040-283 5873. 

witte bloemetjes in het bekende schil-
derij Amandelbloesem ooit roze. De 
houdbaarheid van kleur in de Relievos 
is zodanig goed dat men over 50 jaar 
nog steeds de kleuren uit 2015 ziet. 
De techniek helpt hier de kunst.

Trots
Voorzitter Wim Monté zegt: “Met dit 
schilderij zijn we nu toch wel héél 
dicht bij Van Gogh gekomen. Daar 
mogen we best even bij stilstaan. En 
beseffen hoe ‘rijk’ we in Nuenen zijn. 
Want we roepen al een hele tijd: Van 
Gogh Village Nuenen, dichter bij Van 
Gogh kan je niet komen…Maar met 
dit schilderij komen we nog dichter-
bij. Daar zijn we trots op”.
www.vangoghvillagenuenen.nl

Bikers 
Ruim 30 ‘bikers’, waaronder twee uit 
België, deden afgelopen vrijdagnacht 
mee aan de eerste Nightbike. Deze 
nachtelijk fietstocht voor mountain-
bikes werd georganiseerd door Jaap 
Woudsma en Carola Stork uit Nue-
nen. De sponsortocht is één van de 
manieren waarop zij geld inzamelen 
voor de stichting Duchenne in de 
strijd tegen de gelijknamige spierziek-
te. Door de slechte weersvoorspellin-
gen waren er minder deelnemers dan 
gehoopt, de opbrengst was zo’n € 250. 
Volgend jaar is er weer een Nightbike. 

Wandelroutes Mariahout
Afgelopen week is er in Mariahout een wandelroutebord onthuld met een 
9-tal uitgezette wandelingen door de natuur. Het grote bord, met een totaal-
overzicht van de routes, staat bij de O.L.Vr. van Lourdeskerk en Restaurant 
‘De Pelgrim’ in Mariahout. 
 
Dit alles is gecoördineerd door vereni-
ging ‘Zorg om het Dorp’. Deze vereni-
ging streeft naar een levensloopbe-
stendig dorp dat aantrekkelijk is voor 
haar eigen inwoners en bezoekers uit 
de omgeving. Het wil Mariahout dan 
ook op de regionale kaart zetten. Ie-
dereen is welkom het ‘Groene Hart’ 
met het Processiepark, de Lourdes-
grot en het Openluchttheater te be-
zoeken. En bovendien te genieten van 
de grote diversiteit aan natuur rond-
om de kern van Laarbeek. 
Door haar inzet is Zorg om het Dorp 
onlangs verkozen tot een van de vijf 
prijswinnaars van de ‘Erfgoed-prijs-
vraag’ van de Peel. Dit is op Hemel-
vaarstdag bekend gemaakt tijdens de 
regionale Torendag.

Dankzij de inzet van vrijwilligers van 
Zorg om het Dorp, werkgroep Natuur 
en Landschap Lieshout/Mariahout, 
Wish, Janmiekeshoeve, Heemkunde-
kring ‘Hof van Liessent’ en de samen-
werking met Staatsbosbeheer, is dit 

alles mogelijk gemaakt. Dat geldt ook 
voor de sponsors van het Rabofonds 
en het leefbaarheidsinitiatief (ge-
meente Laarbeek). Vermeldingswaard 
is dat werkgroep Natuur en Land-
schap Lieshout/Mariahout een 20-tal 
bankjes/picknicktafels gemaakt en ge-
plaatst heeft, om onderweg te kunnen 
rusten en genieten van de omgeving. 
Daardoor zijn de wandelingen door 
jong en oud te belopen.

De routekaartjes zijn te downloaden 
via www.zorgomhetdorp.nl en zullen 
ook via VVV Laarbeek te verkrijgen 
zijn. Naast het grote routebord bij de 
kerk zijn er deelrouteborden geplaatst 
bij de Rooijseweg/Trimbaan en het 
Bosven Mariahout. In de naaste toe-
komst komt er ook bij de Janmiekes-
hoeve een routebord. Vanaf natuurge-
bied ‘de Mosbulten’ (vanuit Nuenen/
Breugel) kan er ook gestart worden. 
Ter info staat hier een deelroutebord 
van Staatsbosbeheer.
www.zorgomhetdorp.nl

Foto: Marcel van de Kerkhof.

Nuenen: Van Gogh Village 
Nuenen heeft iets met Vincent van Gogh. Bij het naderen van NUENEN kan het de toevallige passant nauwelijks ontgaan. Onder 
het bord NUENEN staat in kleinere letters: Van Gogh Village. Het dorpje NUENEN wordt te pas en te onpas voorzien van recla-
me-uitingen die op de ene of andere wijze Vincent van Gogh in beeld brengen, met twee en soms zelfs zonder oren. De wereldbe-
roemde schilder kan het allemaal niks schelen. Met de fotocamera in de aanslag liep onze fotograaf Cees van Keulen door ons 
schilderachtige dorp. NUENEN in beeld, soms fotogeniek en soms ook schreeuwend lelijk. Goed dat we de foto’s hebben…

Foto: Connie Sinteur Fotografie
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De door Dumay ingerichte beursstand voor de film.

Vrouwencentrum 
De Vlinder
Vrouwencentrum De Vlinder is een 
plek waar iedere vrouw vrijblijvend 
kan binnenlopen en waar men zich 
thuis kan voelen. Dat betekent dat 
vrouwen uit Nuenen en omgeving al-
tijd welkom zijn om een kopje koffie of 
thee te drinken, elkaar te ontmoeten 
of om mee te doen met de activiteiten. 
Bij vrouwencentrum De Vlinder wor-
den nl. leuke activiteiten georgani-
seerd. Heeft u een goed idee en vindt u 
het leuk om dit samen met hen te orga-
niseren? Neem dan contact met hen 
op, of kom eens langs bij de wekelijkse 
inloop! De inloop is op dinsdagochtend 
tussen 09.30-11.30 uur aan de Sport-
laan 12 in Nuenen. Ook kunt u mailen 
naar vrouwencentrum@levgroep.nl. / 
www.vrouwencentrumdevlinder.nl

‘Al mijn zonen’ in de openlucht
De Lindespelers hadden voor hun voorstelling een buitenlocatie gekozen, 
de pastorietuin aan de berg 26 in Nuenen. Met het domineeshuis als achter-
grond, werd ‘Al mijn zonen’ van Arthur Miller ten tonele gebracht.

Het weer zat dit weekend niet mee. 
Gehuld in dikke kleren, met een re-
genjas en paraplu in mijn tas vertrok 
ik zaterdagavond van huis om naar de 
toneelvoorstelling ‘Al mijn zonen’, uit-
gevoerd door de Lindespelers te bekij-
ken. Waar het publiek vrijdagavond 
gedurende heel de voorstelling in de 
regen had gezeten, was het zaterdag 
fris, maar wel droog. 

Op het toneel staan wat terrasstoelen, 
een drankkar en een omgevallen 
boom. Bezoekers zitten in de sfeervol-
le tuin en worden meegenomen in het 
verhaal van de familie Keller en familie 
Keever. Het verhaal speelt zich af in de 
nadagen van de Tweede Wereldoorlog. 

De families proberen om te gaan met 
de kraters die de oorlog heeft achter-
gelaten in hun leven. Intussen gist en 
borrelt het en is het wachten op de uit-
barsting die alle geheimen onthult.

Vader Joe Keller heeft zijn medewer-
ker Steve Deever op laten draaien voor 
een bedrijfsfout, die 21 piloten het le-
ven kostte, een leugen waarin zijn 
vrouw Kate Keller willoos meegaat. 
Ondertussen wordt de oudste zoon 
Larry al drie jaar vermist en heeft zijn 
broer Chris besloten om Larry’s ver-
loofde Ann Deever ten huwelijk te 
vragen. De demonen van de oorlog 
staan hun geluk in de weg. Wanneer 
George Deever, de broer van Ann (en 

zoon van Steve) komt opdagen, zet hij 
de boel op scherp. 

Het toneelstuk draait om de thema’s 
schuld, verantwoordelijkheid en op-
portunisme toegespitst op het vader-
zoon conflict. De spelers hebben vaart 
in hun spel, wat soms ten koste gaat 
van de tekstbeleving. Als toeschouwer 
kostte het me daardoor soms moeite 
om me werkelijk te conformeren en 
meegezogen te worden in het verhaal. 

Naast dramatiek zit er ook humor in 
het toneelstuk. De onbeholpenheid, 
waar Chris probeert om de liefde te 
verklaren aan Ann, is grappig. En een 
opmerking “kijk nu toch het is prach-
tig weer”, terwijl een dik wolkenpak 
boven de pastorietuin hing, maakt het 
ook luchtig. Buurvrouw Sue en tante 
Lydia Lubey, zorgden tevens voor een 
luchtige noot.

Het is een pittig stuk en de spelers van 
De Lindespelers wisten hier goed in 
overeind te blijven. Complimenten in 
het bijzonder voor het spel van Ann 
Nijdam, die de rol van de moeder ver-
tolkte. De krampachtigheid van haar 
om te blijven geloven in haar eigen 
waarheid, was voelbaar. Bram Soeten-
dal in de rol van Joe Keller vertolkte 
goed de omslag van een machtig man 
naar een verslagen man. 

Respect voor de spelers, die drie da-
gen hebben gespeeld in wind, kou en 
regen. Voor iedereen die er was voor 
techniek en overige ondersteuning. En 
niet te vergeten respect voor het pu-
bliek, die -ook al regende het pijpen-
stelen- trouw maar vooral geboeid 
bleef kijken!

VIP event Geboortezorg   
in Nuenen
In verwachting! Bijzonder, maar ook spannend. Je wilt je goed voorbereiden, 
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 donderdagavond 11 
juni aanstaande in Nuenen. Geboortecentrum Anna en ZuidZorg Kraam-
zorg organiseren daar speciaal voor aanstaande moeders en vaders een leu-
ke, 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! 

Praktische informatie
Het VIP event Geboortezorg vindt 

plaats in Berkenbosch, Opwettense-
weg 80, Nuenen. Vanaf 18.45 uur zijn 
de deuren open, om 19.00 uur start 
het programma. De avond duurt tot 
ongeveer 21.30 uur. De meest actuele 
informatie vind je op www.st-anna.nl/
geboortecentrum.

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). 

Andere datum  
voor spreekuur 
Nuenens Belang
In tegenstelling tot een eerder vermel-
de datum is het Spreekuur van Nue-
nens Belang a.s. vrijdag 5 juni 2015. 
Het thema van dit spreekuur is: de 
overheid stimuleert ouderen zolang 
mogelijk zelfstandig te blijven wonen. 
Maar is dit nog wel op te brengen voor 
de ouderen. Zijn de lasten voor deze 
doelgroep niet veel te hoog?
Nuenens Belang wil deze ouderen hier-
bij graag helpen. U bent van harte wel-
kom op vrijdag 5 juni om 11.30 uur bij 
Archipel Jo van Dijkhof.
 
 
 

Foto: Walter Engels.

Kunsthandel Art Dumay werkt 
mee aan film van Thomas Acda
Kunsthandel Art Dumay, gevestigd aan het Park in Nuenen, heeft meege-
werkt aan de film ‘Fake’ die geregisseerd wordt door zanger, acteur en caba-
retier Thomas Acda. De film is een romantische misdaadkomedie over een 
overval op een kunstbeurs.

Voor Acda, bekend van het duo Acda 
& De Munnik, is het de eerste keer als 
regisseur. Art Dumay werd benaderd 
door de art director van de productie-
maatschappij. Omdat de film over 
kunst gaat en zich afspeelt op een 
kunstbeurs, vroegen zij de medewer-
king van dit Nuenense bedrijf.
Paul en Melanie Dumay en hun team 
vonden dit wel een uitdaging en verleen-
de hun medewerking en expertise aan 
de crew. Paul Dumay: ‘Wij hebben onge-
veer 40 schilderijen geleverd en meege-
werkt aan de inrichting op de filmset.’ 
Daarnaast heeft Paul als kunsthandelaar 
advies gegeven aan de crew die verant-
woordelijk is voor de art direction van 

de film: ‘Ik heb op de filmset letterlijk 
mijn handen uit de mouwen mogen ste-
ken door een representatieve naboot-
sing van een internationale kunstbeurs 
en heb de schilderijen geplaatst en de 
inrichting van de stands mede vorm mo-
gen geven.’ Volgens Paul en Melanie Du-
may was het een leuke ervaring om van 
zo dichtbij de totstandkoming van een 
bioscoopfilm mee te maken.
Het scenario van ‘Fake’ is van Bert 
Bouma en Jan Harm Dekker, die eer-
der onder meer voor de serie Flikken: 
Maastricht schreven. De hoofdrollen 
worden gespeeld door Sanne Lange-
laar, Nasrdin Dchar, Gijs Naber, Lies 
Visschedijk en Tim Haars.

Carwash   
voor goed doel
Op dinsdag 9 juni is er vanaf 11.00 tot 
15.00 uur, op Boord 4 in Nuenen, een 
carwash voor het goede doel. Hier 
kunt u goedkoop uw auto laten was-
sen, uitzuigen, velgen laten poetsen en 
het interieur laten schoonmaken. 
Al het geld dat we ophalen gaat naar 7 
kleinschalige goede doelen (o.a. Stich-
ting Grumpy for Grumpy, een school 
voor doven en Project ‘Creatief voor 
Congo’), hier heeft het Eckartcollege 
uit Eindhoven contact mee.
De prijzen voor de carwash zijn als 
volgt: 
•	 wassen	+	zuigen	=	€	3,-
•	 wassen	 +	 zuigen	 +	 interieur	

schoonmaken	=	€	4,-
•	 wassen	+	 zuigen+	 interieur	 /	 vel-

gen	 schoonmaken	 +	 gratis	 kopje	
koffie	=	€	5,-.

U	krijgt	een	kopje	koffie	voor	€	1,	-	tij-
dens het wachten.

Verstuurd vanaf mijn Ipad
Poncho
Door Elwien Bibbe

En zo zat ik dan in plastic verpakt bij de laatste voorstelling van ‘Al mijn zonen’ 
tegen het decor van het domineeshuis. Op het laatste nippertje heb ik nog een 
kaartje gekocht, aangemoedigd door een stel vrienden, waar ik even tevoren toe-
vallig op bezoek was. Zij zaten tussen het verregende publiek op vrijdagavond. Ik 
moest beslist gaan kijken en zo kreeg ik een sjaal en een dekentje mee, want ik 
had blote benen.
En nu heb ik dus genoten. Van het spel, van de ambiance en ook van de regen. 
Want in een theaterzaal krijg je dit natuurlijk nooit zo voor elkaar. Wat is er 
mooier dan regen, die als bakken uit de hemel valt, als een leugen aan het licht 
komt. Wat is er mooier dan een vader en een zoon die mekaar aftuigen in het 
natte gras, terwijl de bezoekers zich meer en meer terugtrekken in hun poncho. 
“Pa, je hebt 21 piloten gedood”…”Hoezo gedood”…Jij hebt, jij hebt ze gedood, jij 
hebt ze vermoord…”Hoe kan ik nou iemand doden”…”Pa…!”
Dat aftuigen viel overigens wel mee. Moet ik eigenlijk vaker naar toe. Naar de 
Lindespelers.

Crafty Gardens 2015

Handgemaakte en kunstzinnige 
creaties van eigen bodem!
Op zondag 7 juni a.s. vindt alweer voor de achtste keer de Crafty Gardens 
plaats op het buitenterrein van Tuincentrum Soontiëns aan de Urkhovense-
weg in Eindhoven (Tongelre). De markt begint om 11.00 uur en duurt tot 17 
uur. De toegang is gratis.
Dit jaar staan er een vijftigtal deelne-
mers met zelfgemaakte artikelen uit 
verschillende disciplines, zoals kleuri-
ge interieurdecoraties, mooie tassen, 
bijzondere sieraden, ambachtelijke 
zeep, papier-maché objecten, krui-
denbereidingen, houtdraaiwerk en 
nog veel meer. Je kunt ook meedoen 
met allerlei creatieve workshops.
Voor de kinderen zijn er leuke activi-
teiten. Zo is er een speurtocht op het 
terrein, kunnen ze boomklimmen en 

dit jaar zelfs boogschieten. Kinderen 
kunnen ook deelnemen aan de work-
shops. 
Wie even wil uitrusten, kan terecht op 
het terras voor een lekker kopje koffie 
of thee en biologische lekkernijen.
Dit is slechts een greep uit het totale 
aanbod van de Crafty Gardens 2015, 
het wordt een gezellige en kleurrijke 
markt. Het tuincentrum is deze dag 
natuurlijk geopend. Zorg dat u er op 7 
juni bij bent! 

 Recept v/d maand
Pas ta sa la de met    
ar ti sjok en gei ten kaas
Hoofdgerecht • 4 personen • 520 kcal voedingswaarden • 15 min. bereiden 

Bereiden: 

Stap 1. Kook de pasta volgens de aan-
wijzingen op de verpakking. Giet af, 
spoel onder koud stromend water en 
laat goed uitlekken. Roer ondertussen 
de hummus met de yoghurt en het li-
moensap in een ruime schaal tot een 
dressing.

Stap 2. Halveer de tomaten en snijd de 
artisjokharten in kwarten. Voeg met 
de pasta en 2/3 van de rucola toe aan 
de dressing en schep om. Verkruimel 
de geitenkaas erboven, breng op smaak 
met peper en garneer met de rest van 
de rucola.

Ingrediënten: 
250 g fusilli, 200 g pikante hummus, 
3 el volle yoghurt, 2 el limoensap, 
360 g tomatenmix, 400 g artisjokhar-
ten,	40	g	rucola,	125	g	geitenkaas	50+.



4 juni 2015Rond de Linde  Nr.  23

Elvira Wersche signeert bij 
Van de Moosdijk
Elvira Wersche presenteerde vorige week, tijdens de KunstRAI 2015, haar 
nieuwste boek met de titel: Sammlung Weltensand - The Journey. Zaterdagmid-
dag 6 juni van 11.00 tot 15.00 uur is deze Nuenense kunstenares aanwezig in 
boekhandel Van de Moosdijk aan de Parkhof om haar boek voor u te signeren.

Elvira is bekend om haar geniale geo-
metrische vloerpatronen van puur 
zand uit de hele wereld die zij in de 
afgelopen 12 jaren nationaal en inter-
nationaal heeft gerealiseerd. Zand 
heeft voor Elvira een magische bete-
kenis, het is het geheugen van de aar-
de. Wat zij van dit eenvoudige materi-
aal maakt is fabelachtig prachtig.

Onlangs werd Elvira genomineerd 
voor de prestigieuze Jameel Prize van 
het Victoria en Albert Museum in 

Londen en in het najaar is zij uitgeno-
digd als ‘artist in residence’ in Fez, 
Marokko.
Van al haar projecten én van haar in-
spiratiebronnen is een heel bijzonder 
kunstboek gemaakt dat is vormgege-
ven door Mart. Warmerdam van 99 
Uitgevers. Het boek kent twee ingan-
gen en is daarmee een dubbelboek 
voor de prijs van één. Tot 15 juni is het 
boek te krijgen voor de introductieprijs 
van € 30,- (daarna € 34,50). Voor meer 
informatie: www.weltensand.com

Nog enkele plaatsen beschikbaar 
voor Music Kids 2015-2016
Music Kids is een initiatief van Showkorps O&V | Nuenen waarbij kinderen 
uit groep 4,5 en 6 een jaar lang gratis kennismaken met muziek. Het eerste 
half jaar staat in het teken van algemene muzikale vorming. De kinderen 
gaan aan de slag met thema’s als dynamiek, ritme, en toonhoogte. In het 
tweede half jaar krijgen de kinderen in 2 blokken van 5 weken les op een 
instrument naar keuze.

Naast het uitproberen van instrumen-
ten en het plezier van samen muziek 
maken tijdens de les en tijdens optre-
dens zijn de Music Kids ook het hele 
jaar welkom bij de verenigingsactivi-
teiten van het showkorps zoals de 
jaarlijkse barbecue, de sinterklaasmid-
dag en de diverse feest- en spelavon-
den. Na afloop van het jaar kan uw 
kind kiezen om lid te worden van het 
showkorps of om op een andere ma-
nier verder te gaan met muziek: er is 
geen lidmaatschapsverplichting.

Startdatum
De eerste bijeenkomst vindt dit jaar 
plaats op zondag 27 september 2015 tij-
dens de jaarlijkse open dag van Show-
korps O&V | Nuenen. Vervolgens 
wordt er op dinsdagen van 18.30 tot 
19.15 uur in groepsverband muziekles 
gegeven in basisschool De Mijlpaal in 
Nuenen. In totaal is er plaats voor on-
geveer 30 kinderen, dus wees er snel bij!

Inschrijven
Inschrijven voor Music Kids 2015-
2016 kan door een e-mail te sturen 
naar: musickids@showkorpsov.nl. 
Vermeld in deze e-mail de naam en 

geboortedatum van uw kind en con-
tactinformatie zoals e-mailadres en 
telefoonnummer. Ook voor vragen of 
meer informatie kunt u mailen naar 
het bovenstaande e-mailadres.
Tip: neem ook eens een kijkje op de 
Facebookpagina van Music Kids: 
www.facebook.com/showkorpsOV-
musickids 

Open Dag 
Kunstkwartier
Zondag 7 juni 2015
11.00 - 16.00 uur
Locatie: Het Klooster, Park 1, Nuenen

Vind je het leuk om alleen of samen 
met anderen muziek te maken? Kunst-
kwartier heeft een ruim aanbod mu-
zieklessen voor alle leeftijden. Van 
Muziek op Schoot voor de allerklein-
sten tot overdagorkesten voor senio-
ren. Van groepslessen tot individuele 
lessen. Wil je kennismaken met het 
aanbod, kom dan naar de open dag 
van de muziekschool van Nuenen!
www.kunst-kwartier.nl 

Open Dag Kunstkwartier
Zondag 7 juni 2015

11.00 - 16.00 uur

Locatie: Het Klooster, Park 1, Nuenen
www.kunst-kwartier.nlKUNSTKWARTIER

BEELDENDE KUNSTDANSMUZIEKSCHRIJVENTHEATER 

Vind je het leuk om alleen of samen met anderen muziek te maken? 
Kunstkwartier heeft een ruim aanbod muzieklessen voor alle leeftijden.
Van Muziek op Schoot voor de allerkleinsten tot overdagorkesten voor 
senioren.  Van groepslessen tot individuele lessen.

Wil je kennis maken met ons aanbod?
Kom dan naar de open dag van de muziekschool van Nuenen!

Programma:

Theaterzaal

•	 Finale	Instrumentenparade;	een	verhaal	‘verteld’	door	instrumenten

Raboplein

•	 Optreden	‘Maandag’	orkest	ft.	Youtube
•	 Instrumentenmarkt;	probeer	zelf	uit	welk	instrument	het	best	bij	je	past
•	 Diverse	workshops
•	 Optredens	‘Open	podium’

De Broedersbar

•	 Slagwerk	workshops

Lokalen muziekschool

•	 Workshop	‘Muziek	op	Schoot’	(0	-	4jr.)
•	 Workshop	‘Muzikale	Ontdekkingsreis’	(voor	kinderen	uit	groep	1	en	2)
•	 Workshop	‘Muzikaal	Avontuur’	(voor	kinderen	uit	groep	3	en	4)

16.00	uur
•	 Loterij:	Maak	kans	op	leuke	prijzen!

Huur Dorpswerkplaats opnieuw    
oorzaak voor lange discussie
Door Gerrit van Ginkel

De hoogte van de huur die de Dorps-
werkplaats nu moet betalen vormt 
een wezenlijke bedreiging van het 
voortbestaan van de DWP.
De huur steeg in 5 jaar van € 4000,- naar 
€ 20.000,-. dat is een stijging van liefst 
400%. Een andere visie op verhuur van 
de huidige directie van Helpt Elkander, 
die eigenaar is van het complex, in ver-
gelijking met de vorige directie is de 
oorzaak van de huurstijging.

Mijlenver
De meningen lagen mijlenver uiteen 
bij de politiek:
•	 Toos	van	de	Ven	van	W70	vond	dat	

er geen plaats op die locatie is voor 
een 4 laags verpleegtehuis. De huur 
moest symbolisch zijn voor de 
waarde van de bouwval die het eerst 
was. De gemeente moet eigenaar 
worden van de grond. Door het vele 
werk van sponsoren en vrijwilligers 
is het terrein en de gebouwen opge-
knapt tot het geen er nu staat en 
daarvoor moet de DWP nu de ver-
hoogde huur betalen. Ze hebben 
nooit een cent subsidie ontvangen.

•	 Groothof	 van	 het	 CDA	 vroeg	 zich	
waarom de huur zo gegroeid was. 
De verkopende partij wordt wel in 
de kaart gespeeld vond hij bij ver-
koop en subsidie zou wellicht een 
betere optie zijn.

•	 Huyinck	 van	 de	 PvdA	 had	 moeite	
met de motie omdat die de locatie 
ondersteunt en dat is niet afgespro-
ken in het coalitieakkoord, vond hij. 
Trouwens wat is een marktconfor-
me huur voor die centrumlocatie?

________________________________ 

Meer inspanning 
voor eigen inkomen

________________________________ 

•	 Donkers	 van	 De	 Combinatie	 vond	
dat de DWP thuis hoort in Nuenen 
maar er mag meer inspanning ver-
wacht worden voor eigen inkomen. 
Het is geen taak van de gemeente 
om panden te kopen, dat riekt naar 
cliëntisme en dat willen wij niet, 
vertelde Donkers. Het is het pro-

Poolse Kinderen Nuenen 
Voltooid Verleden Tijd
De laatste bijeenkomst van dit seizoen in het kader van de KBO lezingen-
reeks ‘Schuif eens aan tafel bij…’ van afgelopen donderdagmorgen werd ver-
zorgd door Stefan Nagelkerke en Theo Swinkels.
 
Beiden zijn bestuurslid van de inmid-
dels opgeheven Stichting Poolse Kin-
deren in Nuenen. Door hun levendige 
duo-presentatie, afgewisseld met ver-
toning van foto’s, voorwerpen en vi-
deo’s, vloog de tijd om.

In 25 jaar hebben honderden basis-
schoolkinderen uit Opper Silezië, een 
grauw mijn- en industriegebied in het 
zuidwesten van Polen, in Nuenen hun 
zomervakantie doorgebracht bij gast-

vrije gastgezinnen. Afgelopen jaar 
nam dat een einde. Niet omdat er in 
Polen geen behoeftige kinderen meer 
zijn -want die zijn er ondanks de stij-
gende welvaart nog veel te veel- maar 
omdat in Nuenen praktisch geen jon-
ge gastgezinnen meer te vinden zijn.
“Jonge mensen, vaak werken allebei de 
ouders, hebben het gewoon te druk 
met hun eigen gezinnetje”, hoort Theo 
Swinkels dan terug, “En zonder gast-
ouders kun je niet door.”

Een ingediende motie, vreemd aan de orde van de dag, ingediend door W70, 
GL, D66, SP en NB vergde veel tijd tijdens de raadsvergadering van donder-
dag 28 mei jl., maar werd wel aangenomen door de meerderheid die deze 
partijen in de raad vertegenwoordigen.

bleem van de DWP en niet van de 
gemeente. Uit Het Klooster zijn ook 
verenigingen vertrokken omdat het 
te duur was, sprak Donkers.

•	 Hans	 Pijs	 van	 Lijst	 Pijs	 wist	 dat	 de	
grond door de vorige gebruiker, een 
poetsdoeken reinigingsfabriek, zwaar 
vervuild was en dat daarom de ge-
meente die grond niet wilde hebben. 
Ook Van den Boomen van de gelijk-
namige lijst was tegen de aankoop van 
de gemeente van die locatie.

________________________________ 

Wethouder Pernot 
ondersteunt 
de motie niet

________________________________ 

•	 Wethouder	Pernot	antwoordde	dat	
de gemeente heeft gesproken met 
de DWP, met de banken en met ge-
interesseerden maar hij ondersteunt 
de motie niet. Met een verhoging 
van € 10,- per lid (ledenaantal is 300) 
kom je al heel ver, vond hij. Helpt 
Elkander wil een goed huisvader 
zijn voor de DWP. Wij als gemeente 
hoeven niet meer vastgoed maar de 
2900 m² van die locatie in het cen-
trum heeft toch zijn waarde. Het 
college zegde toe met een Raadsin-
formatiebrief te komen over de uit-
voering van deze motie.

Foto: Frie Govaerts.

 
In het boeiende relaas van de twee be-
stuursleden trof vooral het gegeven 
dat relatief heel veel kinderen die uit 
Polen naar Nuenen kwamen -de oud-
sten zijn inmiddels alweer midden 
dertig- het in hun verdere studie en 
loopbaan erg goed gedaan hebben.
“We hebben door deze vakantie bij 
jullie in Nederland, anders dan in de 
sombere situatie thuis, ontdekt dat je 
best wat van je leven kunt maken, als 
je er maar voor gaan wilt”, is een uit-
spraak die door de Nuenenaren bij 
hun bezoeken aan Polen meermalen 
kon worden opgetekend. De loopbaan 
van de oud Nuenen-gangers steekt 
opmerkelijk gunstig af tegenover hun 
Poolse leeftijdgenoten.
Daar heeft Nuenen, en met name de 
mensen die gastvrijheid boden, of op 
een andere manier het werk van de 
Stichting Poolse Kinderen mogelijk 
hebben gemaakt, toch maar weer 
mooi gepresteerd.
De KBO Nuenen sluit met deze laatste 
presentatie de voorjaarslezingen af 
om in september, na het zomerreces, 
de draad weer op te pakken met nieu-
we interessante gasten. De data en de 
thema’s zullen via de Rond de Linde 
tijdig worden bekendgemaakt.

 
 

Mariabedevaart naar Den Bosch
Met het maken van een groepsfoto en het aansteken van een kaars bij Maria 
werd de 24e bedevaart naar Den Bosch op zondag 31 mei afgesloten. Het was in 
alle opzichten een zeer geslaagde tocht. De saamhorigheid en gesprekken onder-
weg, de ontvangst in Sint Oedenrode en Schijndel voor de momenten van bezin-
ning met daarna de koffie, het bijeenblijven van de groep wat een gevoel van 
verbondenheid gaf en zeker ook het prachtige weer, droegen hiertoe bij.
Zo’n wandeling door de stilte van de nacht vergt wel de nodige energie en dit was 
op de meeste gezichten af te lezen bij de aankomst in Den Bosch. Iedereen be-
reikte de St Jan, moe, maar zeer voldaan. De moeheid zal snel worden vergeten, 
wat blijft, is een mooie herinnering!

Vakantiebieb is al open
Speciaal voor basisscholen en liefhebbers van het spannende boek gaat de 
VakantieBieb-APP dit jaar al op 1 juni open. In voorgaande jaren werden in 
totaal 2,5 mln e-books gedownload.

Titels voor jongeren
Kinderen die tijdens de zomervakan-
tie bijna niet lezen, lopen de kans 
maar liefst 1 à 2 AVI-niveaus terug te 
vallen in hun leesontwikkeling. Lezen 
in de zomer is daarom belangrijk en 
dat kan ook heel goed digitaal met de 
VakantieBiebAPP van de Bibliotheek. 
De VakantieBieb heeft ook nu weer 
grappige, avontuurlijke en spannende 
boeken, een leuke collectie met voor 
elk wat wils. Kinderen in de leeftijd 
van 6-9 jaar kunnen bijvoorbeeld 
Dolfje Weerwolfje lezen van Paul van 
Loon of Botel Bibalo, een spetterend 
begin van Vivian den Hollander. Voor 
kinderen tussen 9-12 jaar is er o.a. 
Mees Kees op de planken van Mirjam 
Oldenhave of De grijze jager, de ruï-
nes	 van	 Gorlan	 van	 John	 Flanagan.	
Ook voor jongeren staan leuke boe-
ken klaar. 
 
Spannende boeken voor volwassenen
Omdat juni de maand van het span-
nende boek is, staan er nu al diverse 
spannende boeken voor volwassenen 
in de VakantieBieb, zoals De aanslag 

van David Baldacci, de bestseller Als 
padden schreeuwen van Lieneke 
Dijkzeul, In mijn bloed van Lisa Un-
ger en Drift van Marion Pauw. Vanaf 1 
juli voegt de Bibliotheek romans, taal-
gidsen en tijdschriften aan het pakket 
toe. Dan is het totale leespakket gratis 
en voor iedereen (dus ook de (nog)
niet Bibliotheekleden) beschikbaar. 

Lezen zonder internet
De VakantiebiebAPP is gratis te 
downloaden op een tablet of smart-
phone	via	Google	Play	Store	en	-met	
enige vertraging, maar binnenkort- 
ook via de App Store. De geselecteer-
de boeken komen in de boekenkast in 
de app te staan. Na het downloaden is 
voor het lezen van de e-books geen 
internetverbinding meer nodig. Ide-
aal dus voor de vakantie. Kinderen en 
volwassenen met dyslexie kunnen een 
deel (ePub-versie) van de e-books in 
een aangepast lettertype lezen.
De VakantieBieb blijft open t/m 31 
augustus. Daarna kunnen Biblio-
theekleden natuurlijk wel gewoon 
eBooks doorlezen. 



 PUZZELHOEKWeek 23
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SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 eindstreep 6 bedehuis 11 gevangenis 12 profeet 13 voordat 
15 public relations 17 vleesgerecht 19 lusthof 21 uitroep van afkeer 22 lokspijs 
24 legerrang 25 roofdier 26 hijstoestel 28 blijkens de akten 29 lidwoord 
30 gebakje 31 deel van Oostenrijk 33 groot hert 35 onder andere 36 rondhout 
38 sterke drank 41 boekvorm 45 optisch hulpmiddel 47 voegwoord 
48 en dergelijke 49 meubel 51 sporttrofee 52 autodeur 54 gesloten 
55 vogelproduct 56 Spaanse schilder 57 gewas 59 gulden 60 vreemde munt 
61 herkauwer 62 houding 64 spoedig 65 kwajongen.

Verticaal: 2 voorzetsel 3 Ned. omroep 4 land in Azië 5 kosmos 6 rangtelwoord 
7 bloem 8 schrijfgerei 9 bijwoord 10 hechtlat 14 betaalplaats 16 gebouw in 
Amsterdam 18 voetbalpool 20 part 21 uitroep van afkeer 23 tennisterm 
25 lor 27 afvoergoot 30 guit 32 wiel 34 behoeftig 37 gezwel 38 speelgoed 
39 groente 40 werelddeel 41 vogel 42 riv. in Duitsland 43 vochtig 44 loopstok 
46 vogeleigenschap 50 mislukking 52 perceel 53 getroffen 56 duinvallei 
58 baardje 60 selenium 63 zangnoot.

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
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2 5 4 9 7 8 1 6 3
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Oplossingen wk 22
A L L I R O G E B I N T

V I L N E V K N R R E I

S N N D A A E N O E O R

F I E E B R N E N P R A

N L M S E B C G T O G S

E A A P T N V I O L E T

D L A Z E I E U S O N A

G H Z T K L L Z A P E A

R E D R N E D F U G T K

E L A A Y O R O R O N A

N A A L U S P T U O O J

S I R A N O I S S I M E

VL INDERDASJE

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.

AIRCO
CATHETER
CORRELATIE
EENVERDIENER
ENGEL
ESSEN
GEMBER
GEZINDTE
GLORIEUS
INENTEN
INHALER
ISLAM
KOKETTEREN
LUNET
PEKEL
POCHER
REKENSOM
REVUEARTIEST
TANTE
TEMPO
TOESTEL
TREIN
VEEDIEF
VERPOTEN
VISCOSE
ZANGSTEM
ZONET

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

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:

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 elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

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 GE-
PLAATST indien niet voor-
uit 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

GEZOCHT: Zelfstandige 
tuinhulp voor het bijhouden 
van onze tuin. Werktijden 
zelf in te vullen. Tel. 06-
22978348.

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.

week 21. Fam. v. Kaathoven, Lieshout

WERKSTRESS? SMITS 
COACHING Helpt je om 
met meer zelfvertrouwen en  
mogelijkheden je probleem 
zelf weer op te lossen. Inge 
Smits 06-41638130.

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

TE KOOP: Grote uitge-
bouwde tweekapper. Schout 
Appelslaan 20 Nuenen, zie 
jaap.nl OPEN DAG 6 JUNI 
van 11.00 tot 15.00 uur.

WEGENS ZIEKTE TE 
KOOP Caravan Swift 390. 
Bj. 20-09-2002 met mover-
voortent-gas en div. Fam 
v.d. Burgt 040-2840127.

TE KOOP: Nieuwe 3 per-
soons tent bardani 100% 
Rip Stop katoen, extra zeil 
plus stokken. € 150,- en 
nieuwe Whirlpool vaatwas-
ser, 9 couverts, breedte 
44,5 cm € 275,-. Tel. 040-
8421392.

VLOOIENMARKT Zon-
dag 7 juni  9-16 uur Voet-
balvereniging Gestel, Lo-
catellistraat 3 Eindhoven. 
Kraamhuur: 06-20299824

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

wijk Nuenen Oost
(omgeving Laan ter Catten, 270 kranten) 

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

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)
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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 Juni
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur
Ingang tennispaviljoen 
sportpark de Lissevoort

Elke 1e zaterdag van de maand
“Bruisende Zaterdag”

Winkelhart van Nuenen
Centrum

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

Het Klooster

t/m 12 juni
10.00 – 17.00 uur ‘Van Gogh ontmoet 
Graffiti’ Koka en Belin live aan het werk

de tuin van de The Vincent Affair

Woensdag 3 t/m zaterdag 6 juni
Inzameling van (lege) statiegeldflessen 

Jongerenkoor Jocanto
Huis aan huis

Donderdag 4 juni 
Inschrijven Avondvierdaagse Nuenen

de Drietip aan de Sportlaan.

Donderdag 4 juni
10.00-12.00 uur Bibliotheek, 

Breikamer en PC hulp
14.00-16.00 uur Creatieve middag

vanaf 19.30 uur Bridge Jo van Dijkhof

Zaterdag 6 juni
Van Goghloop

Het Park Nuenen

Vrijdag 5 juni
Galafeest Plein College Nuenen

Het Klooster

Vrijdag 5 juni
10.00 uur Paarden- en ponymarathon 

Nuenen ‘De Coovelse Menners’ 
Landgoed Henkelman in Nuenen 

(Lieshoutseweg)

Vrijdag 5 juni
11.30 uur spreekuur Nuenens Belang

Archipel Jo van Dijkhof.

Vrijdag 5 juni
19.00 uur Kienavond 

het Dorpshuis, in Lieshout

Vrijdag 5 t/m vrijdag 12 juni
1e editie Asperges op de velden,
de Raaijmakers Hoeve, Boord 25

Zaterdag 6 juni
Schapenscheren op ‘t Lobroec

Nuenen

Zaterdag 6 juni
Reünie OBS de Rietpluim

Van Duynhovenlaan Nuenen

Zaterdag 6 juni
11.00-15.00 uur Elvira Wersche signeert 

Van de Moosdijk, Parkhof

Zaterdag 6 juni
13.00 uur 20e verjaardag Nuenense 

sportvereniging SDF Friends 
feestcentrum Berkenbosch aan de 

Opwettenseweg 80

Zaterdag 6 juni
Het 1 jarig bestaan disco René, 

karaoke 
Café René

Zondag 7 juni
10.30 uur Bromfiets en solex voorjaarsrit bij 

de Bromvliegers
Vette Ketting aan de Vossenberg 11 in 

Mariahout

Zondag 7 juni
08.00-09.00 uur ‘Van Gogh 125’-Fiets-

toertocht
vanaf café Schafrath Park 35, Nuenen

Zondag 7 juni
10.00-16.00 uur Garage uitverkoop

Dorpsstraat 91 in Lieshout

Zondag 7 juni
10.00 uur zal NK jeugdige wielrenners

Lieshout

Zondag 7 juni
11.00 uur Crafty Gardens 

Tuincentrum Soontiëns aan de Urkhovense-
weg in Eindhoven

Zondag 7 juni
11.00-17.00 uur 8ste editie 

Beelden in het Park
Het Park, Nuenen

Zondag 7 juni
12.00 uur Sacramentsprocessie

door Gerwen

Zondag 7 juni
12.00 tot 18.00 uur diverse activiteiten 

IVN Laarbeek
IVN terrein ‘de Bimd’, Beekseweg 

Aarle-Rixtel

Zondag 7 juni
13.00 uur Lunchconcert

“De Griek in Nuenen”

Zondag 7 juni
13.00 uur Open dag Biologische 

tuin in Nuenen 
Roosdonkenpad, vanaf de Broekdijk,

vlakbij molen de Roosdonck

Zondag 7 juni 
11.00-16.00 uur Open dag 

Kunstkwartier
Het Klooster

Zondag 7 juni
14.00-17.00 uur Interviewmiddag 

met Jolande van Lith
Vincentre

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 6 juni 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vos-
senaar.
Zondag 7 juni 10.00 uur: Oecumeni-
sche viering in de Regenboogkerk, pa-
rochiekoor, voorgangers pastoraal 
werker J. Deckers en voorganger van 
het PGN.

Misintenties
Zaterdag 6 juni 18.30 uur: Tonnie de 
Haan- v.d. Velden; Bob Tolsma. 
Zondag 7 juni 09.30 uur: Nol Went-
holt; José Willems-Pijs; Lies Noten-van 
Kemenade; Francien van der Linden-
Meulendijks; Willy Spaanjaars; Flora 
Aagaard - Romero; Ruud Bijsterveld.

Mededelingen
In onze parochie zijn getrouwd Teun 
van der Linden en Sofie Bakkers. Wij 
wensen ze van harte proficiat en veel 
geluk.

Eerste Communie
De kinderen uit Gerwen zullen op 
zondag 7 juni hun Eerste Communie 
ontvangen in de St. Clemenskerk in 
Gerwen. 
Na een periode van voorbereiding in 
gezinsvieringen en in kleine groepjes 
thuis is het dan eindelijk zo ver: de 
Eerste Communie.
 
De communieviering heeft het thema: 
"ik droom van EEN groot cadeau en 
daarom word ik wakker”. De kinderen 
beleven de viering door taken te ver-
delen en samen liedjes te zingen met 
het kinderkoor o.l.v. Christel de Brou-
wer. We hopen op een zonnige zon-

dag, waarbij het voor iedereen een 
groot feest zal zijn. 
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!

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 7 juni 09.30 uur: viering met 
parochiekoor, voorgangers leden van 
de werkgroep.

Misintenties
Miet van Rooij; Jan van Heugten; Bert 
Sengers; Gertje de Brouwer-Sanders.

Mededelingen
De sponsoractie voor zuster Bonnie 
heeft t/m mei € 752,- opgeleverd (Ger-
wen en Nederwetten tezamen). Met 
hartelijke dank aan alle gulle gevers. 
Uiteraard kunt u altijd nog geld geven, 
zowel in de brievenbus van de kerk in 
Gerwen, danwel op de bankrekening 
van de parochie onder duidelijke ver-
melding van “gift voor zuster Bonnie”. 
Het bankrekeningmummer is: NL 32 
RABO 0137 404 247, t.n.v. RK Paro-
chie Heilig Kruis Nuenen ca. We hou-
den u op de hoogte van de ontvangen 
giften.

De opbrengst van de bijzondere col-
lecte op 1e Pinksterdag voor de Neder-
landse Missionarissen heeft € 143,68 
opgebracht. Ook hiervoor veel dank 
aan de gulle gevers.  

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 7 juni 10.30 uur: Eerste Com-
munieviering, kinderkoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en de pasto-
raal werker P. Peters.

Misintenties
Bert en Annie van den Biggelaar-van 
der Putten; Wim en Anna van Erp-
Wuijtenburg; Harrie Douven en Adri 
van der Wielen-Frericksen; Harrie de 
Groot, vanwege sterfdag.

Mededelingen 
De sponsoractie voor zuster Bonnie 
heeft t/m mei € 752,- opgeleverd (Ger-
wen en Nederwetten tezamen). Met 
hartelijke dank aan alle gulle gevers. 
Uiteraard kunt u altijd nog geld geven, 
zowel in de brievenbus van de kerk in 
Gerwen, danwel op de bankrekening 
van de parochie onder duidelijke ver-

melding van “gift voor zuster Bonnie”. 
Het bankrekeningmummer is: NL 32 
RABO 0137404247, t.n.v. RK Parochie 
Heilig Kruis Nuenen ca. We houden u 
op de hoogte van de ontvangen giften.

De opbrengst van de bijzondere col-
lecte op 1e Pinksterdag voor de Neder-
landse Missionarissen heeft € 143,68 
opgebracht. Ook hiervoor veel dank 
aan de gulle gevers.  

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
Protestantse Gemeente Nuenen

Op zondag 7 juni is er een oecumeni-
sche dienst in beide kerken. De dienst 
begint in De Regenboog om 10.00 uur 
en wordt afgesloten in de H. Clemens-
kerk. Voorgangers zijn pastores van 
beide kerken. Er is nevendienst voor de 
kinderen. Het parochiekoor zal mede-
werking verlenen. De collecte in deze 
dienst is voor het project van ‘Rising 
Stars’ in Ghana. Op de website kunt u 
de activiteiten zien, die er deze week 
zijn. Predikant of kerkelijk werker hou-
den pastoraal spreekuur op dinsdag-
middag 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.

Do. 4 juni. Feest v.h. Allerheiligst Sa-
crament. 17.30 H. Lof; 18.30 H. Mis. 
Vrijdag 5 juni. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 H. Lof, 18.3 H. Mis, vo-
tiefmis van het H. Hart van Jezus; ge-
dachtenis van H. Bonifatius, bisschop 
en martelaar. 
Zaterdag 6 juni. Eerste zaterdag van de 
maand. 07.15 H. Mis, votiefmis van het 
Onbevlekte Hart van Maria; gedachte-
nis van H. Norbertus, bisschop en be-
lijder. Vanaf 09.00 uur uitstelling. 
Zondag 7 juni. Sacramentsprocessie. 
07.00 H. Mis, Tweede zondag na Pink-
steren. 10.30 gezongen Hoogmis; 
12.00 Sacramentsprocessie; daarna 
tuinfeest. 
Maandag 8 juni. 18.30 H. Mis. 
Di. 9 juni. 18.30 H. Mis, gedachtenis van 
H. Primus en Felicianus, martelaren. 
Woensdag 10 juni. 07.15 H. Mis, H. 
Margaretha, koningin en weduwe.     

Taizévesper 
Zondag 7 juni 2015 is de maandelijkse 
Taizévesper in het van Gogh Kerkje 
(aan de Papenvoort) in Nuenen. Op 
vertrouwde wijze worden korte lezin-
gen en meditatieve momenten afge-
wisseld met liederen uit de bundel van 
Taizé. Op basis van de brief uit Taizé is 
door de werkgroep Taizé Nuenen een 
thema voor de vesper gekozen. Dit 
keer is het thema: de eeuwige luister. 
Het sfeervolle kerkje draagt bij aan het 
vinden van een moment van rust. 
Aanvang is 19.30 uur, voorafgaand aan 
de vesper is er meditatieve pianomu-
ziek. Iedereen is van harte welkom in 
deze dienst, waarin eenvoud en ver-
stilling centraal staat.

Bedankt voor die stille omarming, die troostende woorden. Be-
dankt voor de prachtige bloemen. Bedankt voor de handdruk 
wanneer woorden bleven steken…. Bedankt voor al die mooie ge-
baren van liefde en vriendschap na het overlijden van onze zoon, 
broer en oom 

Ruud Bijsterveld
Het geeft ons kracht te weten dat u zo met ons meevoelt, dat u 
weet wat dit verlies voor ons betekent. Vanuit het diepst van ons 
hart zeggen wij u hiervoor dank.

Fam. Bijsterveld     Nuenen, juni 2015

Waar jij verscheen
Scheen de zon met je mee
geen tijd voor verdriet
maar elke dag omarmd
en altijd vrolijk
hoe jij dat voor elkaar kreeg
met oneindig veel moed
het leven is niet fair…
 
  Guus Meeuwis. 

Het heeft ons erg goed gedaan zoveel warmte en 
medeleven te hebben mogen ondervinden 

na het overlijden van onze vader, opa en opa Pietje

Piet Raaijmakers
Wij willen hiervoor onze oprechte dank uitspreken. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
Familie Raaijmakers

Gerwen, 4 juni 2015

Garage sale
Zondag 7 juni garage uitverkoop aan de Dorpsstraat 91 in Lieshout van 10.00 tot 
16.00 uur. Veel decoratie, kleding en accessoires tegen spotprijzen. Kom kijken 
of er iets interessants voor u bij zit.
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Tennis

Badminton

Hockey
Lorentz Casimir Lyceum en 
Hockeyclub Nuenen
Het Lorentz Casimir Lyceum uit Eindhoven vertrok afgelopen vrijdag met 9 spe-
lers van Hockeyclub Nuenen naar de finaledag van het schoolhockey in Amster-
dam, om daar hun titel als landskampioen 2014 te verdedigen. Ondanks een 2e 
plaats in de poule, wist het LCL de kwartfinale (middels shoot outs) en de halve 
finale te winnen. De finale werd vervolgens gespeeld in het Wagner Stadion, 
waar ze de nummer 1 uit hun poule weer tegen kwamen. In een spannende fi-
nale met gelijkwaardige ploegen, bleef het lang 1-0 voor de tegenstander, maar in 
de allerlaatste minuut wist het LCL via een strafcorner tot 1-1 te komen.
Vervolgens werden er shoot-outs genomen, maar ook hier eindigde het in een 
gelijkspel (5-5). In de “golden” shoot out wist de tegenstander te winnen, waar-
door het Lorentz Casimir 2e werd van alle deelnemende scholen. Toch een pres-
tatie om trots op te zijn.
Namens HC Nuenen namen deel: Jorrit Steinweg, Floris Verheyen, Ewout Tim-
mer, Koen Modderman, Rik Bongers, Yannick Zwaan, Daan Bergman, Simon 
Bongers, Stijn Halvorsen en als coach Thomas van Merode.

Nuenenaren presteren goed 
tijdens de ELE-rally 2015
Antoine van Ballegooijen en Stijn van Bree uit Nuenen hebben prima gepres-
teerd tijdens de 51e editie van de ELE rally. In de zeer wisselende omstandighe-
den wisten beiden zich te nestelen in de top van het klassement. Antoine werd 
met zijn navigator Johan Findhammer 4e achter winnaar Jeroen Swaanen uit 
Vessem in het algemeen klassement. Stijn werd samen met zijn navigator Marco 
Schillemans 2e in de klasse Nissan 350Z.

Nieuws van     
Badminton Club Lieshout 
De jeugd van Badminton Club Lieshout heeft de een-na-laatste ronde afge-
werkt van de interne competitie om de Leo Bosch Trofee. Hierin staat 
Mathijs Janssen op een flinke voorsprong.

Wekelijks traint de jeugd van Badmin-
ton Club Lieshout onder leiding van 
een trainer en een groep begeleiders. 
Eens per maand gaan de jeugdleden 
een interne competitie spelen. Op 17 
juni speelt de jeugd de laatste ronde en 
kan de eindrangschikking meteen 
worden opgemaakt. 

Project BRAVO
Badminton Club Lieshout zet zich ook 
sociaal in. Zo werd aan de medewer-
kers van Savant zorg de kans geboden 
om middels een programma ‘BRAVO’ 
een kennismaking met een sport te re-
gelen. Vanwege die verleende mede-
werking werd door een vertegenwoor-
diger van Savant zorg, die ook lid is 
van Badminton Club Lieshout, een 

cheque overhandigd voor de inspan-
ningen die Badminton Club Lieshout 
hiervoor verricht heeft.

Twee kampioenen     
TV Wettenseind
 
In de derde klasse van de landelijke competitie streden afgelopen zondag 
twee teams van TV Wettenseind om het kampioenschap: het mixteam tot en 
met veertien jaar en het meisjesteam tot en met zeventien. Beiden gingen met 
drie punten voorsprong hun laatste speeldag in en moesten vier wedstrijd-
punten halen om hun concurrent, bij allebei T.O.S. Bergeijk, voor te blijven.
 
Het mixteam nam het thuis op tegen 
Carolus uit Helmond. De meiden, Eva 
en Lieke, hadden al snel hun dubbel-
spel en twee enkels gewonnen. Toch 
werd het nog een ware thriller. De jon-
gens verloren hun dubbelspel in een 
spannende driesetter. Ook Rick ging in 
drie sets ten onder, maar gelukkig wist 
Pim zijn enkel te winnen en werden de 
vier punten alsnog binnengehaald.
Het meisjesteam moest naar Oss om 
het kampioenschap veilig te stellen. 
De meiden moesten alles uit de kast 
halen, want deze tegenstander was erg 

taai en sterk. Grote spanning bij de en-
kelspelen, want maar liefst drie enkel-
partijen werden driesetters. Eén werd 
verloren en de andere twee gelukkig 
gewonnen met tie-break en 7-5 in de 
laatste set. De dubbelspelen erna wer-
den makkelijk gewonnen, net zoals 
nog één enkel. Resultaat was een 
knappe 5-1 overwinning en dus voor 
de vijfde keer kampioen.
Zondag 24 juni worden de kampioe-
nen op tennispark Wettenseind bij het 
einde van de voorjaarscompetitie ge-
huldigd.

 

Twee kampioensteams bij   
T.V. De Goudhoek
Vorige week was alweer de laatste week van de KNLTB voorjaarscompetitie. 
Er zijn in de diverse competities en klasses weer veel gezellige en spannende 
wedstrijden gespeeld.

Voor het herenteam dat op vrijdag-
avond in de 3e klasse herendubbel speel-
de was de kans dat zij vrijdag kampioen 
zouden worden redelijk klein. Ondanks 
dat zij met 4-0 wonnen van de Hel-
mondse T.V. waren zij voor het kampi-
oenschap afhankelijk van verlies van de 
Nummer 1 op dat moment (T.V. het 
Slotje). Aangezien het Slotje de gehele 
competitie slechts éénmaal had verlo-
ren – van de Heren – rekenden zij hier 
niet echt op. Maar tot grote vreugde van 
het Herenteam, verloor het Slotje – ook 
in een Helmonds duel (tegen Carolus) 
– met 1-3. Hierdoor kwamen De Goud-
hoek en het Slotje op een gelijk aantal 
punten op Nummer 1 te staan. Omdat 
De Goudhoek het onderling duel met 
het Slotje had gewonnen met 3-1 bete-
kende dit het Kampioenschap!!

Het damesteam dat op dinsdagmid-
dag in de Hoofdklasse speelde, maak-
te het iets minder spannend. Zij had-
den op de laatste speeldag (12 mei) 
genoeg aan een 2-2 gelijkspel om 
kampioen te worden. De eerste 2 par-
tijen van die dag werden gemakkelijk 
gewonnen van T.V. Ginneve. Het 
Kampioenschap was toen al binnen, 
maar er moesten nog wel 2 partijen 
gespeeld worden. Nu de spanning er 
al af was werden dat 2 lastige partijen 
en helaas werden deze dan ook verlo-
ren. Maar de wedstrijddag werd hier-
door met een 2-2 stand afgesloten en 
het Kampioenschap kon door Chan-
tal Bekkers, Marianne v.d. Heijden, 
Yvonne v.d. Hurk, Helma Leenders, 
Hilde v.d. Sande en Claire v.d. Vorst 
gevierd gaan worden.

Paarden- en pony-
marathon Nuenen
Zondag 5 juli vindt de jaarlijkse paar-
den- en pony marathon van Nuenen 
plaats. Dit paardenspektakel is geor-
ganiseerd door menvereniging ‘De 
Coovelse Menners’ en vanaf 10.00 uur 
te aanschouwen op Landgoed Henkel-
man in Nuenen (Lieshoutseweg). 

Er zullen enkel-en tweespanmenners 
en enkele vierspanmenners met po-
ny's en paarden aan de start verschij-
nen. Het parcours is opgebouwd uit 
verschillende onderdelen waaronder 
dressuur en vaardigheid. Het onder-
deel vaardigheid is opgesplitst in 2 uit-
dagende trajecten waarbij er op traject 
A een aantal kilometers afgelegd moet 
worden met een gemiddelde snelheid. 
Traject B bestaat uit verschillende 
spectaculaire hindernissen die binnen 
een bepaalde tijd afgelegd moeten 
worden. Tijdens dit traject telt elke se-
conde! 

Laat u met het hele gezin meevoeren 
in dit geweldige paardensport evene-
ment van De Coovelse Menners 
www.decoovelsemenners.nl

Fundag bij EMK
Op zaterdag 30 mei vond de eerste 
‘fundag’ plaats voor de jeugd van voet-
balvereniging EMK. Meer dan 150 
kinderen konden genieten van wisse-
lende spelactiviteiten onder leiding 
van de technische commissie van EMK 
en een groot aantal vrijwilligers. Zo 
waren er oud Hollandse spelen, korf-
bal en voetballen met een rugbybal 
(knotsgekke trajecten met zo een bal). 
Bijzonder spectaculair was een com-
petitie met een bal van anderhalve me-
ter in doorsnee. Ook de stormbaan 
had veel bekijks: de kleintjes hadden 
het daar niet zo makkelijk. Er was een 
gemoedelijke sfeer met veel toeschou-
wers. De regen probeerde spelbreker 
te zijn, maar er kon zonder probleem 
geschoven worden met de pauze, zo-
danig dat het programma vlot kon 
worden afgewerkt. Er waren veel win-
naars, maar meedoen was het belang-
rijkste: medailles voor iedereen en een 
goed gevoel bij de organisatoren.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 5 juni organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.

Het mixteam 11 t/m 14 jaar, met v.l.n.r.: Thijs van de Wetering, Rick Pessers, Eva 
Dirne, Lieke Engelen en Pim van der Meijden.

Het meisjesteam 11 t/m 17 jaar, met v.l.n.r. staand: Karlijn van Megen, Mila van 
den Bergh, Iris van den Biggelaar, Laura Teunissen, Isa van Dijk en zittend Sophie 
van der Meulen en Dewi Verhoeven.

Annemieke Coolen (links) overhandigd 
namens Savant zorg een cheque aan de 
penningmeester van Badminton Club 
Lieshout, Ingrid Bergé (rechts).

V.l.n.r.: Robert v.d. Wetering, Martien Vereijken, Henri Veldsink, Dick Wijnhoven 
en Ray v.d. Sande.

Jan Nijssen sr. 
Groen Witter van het jaar!



www.aardappeleters.nu

Ook uw naam vereeuwigd in brons ?
Honderd dertig jaar geleden maakte ik hier een van mijn meest geliefde 
werken waardoor ik en Nuenen wereldberoemd raakten.

Wat ben ik blij dat alle Nuenenaren mij gedenken en dat u voor mij ter ere 
van dat moment, nu een levensgroot beeld schenkt van mijn Aardappeleters, 
waarvan u en uw kinderen en achterkleinkinderen vele generaties lang
kunnen genieten.
Nuenenaren hebben voor Nuenenaren De Aardappeleters in brons laten
gieten, jullie schenken dit beeld aan de toekomst.

Ook uw naam kan vereeuwigd worden in dit beeld, alle opgegeven namen
gaan mee in de tijd en worden opgeslagen in mijn bronzen schilderskoffer.
Wanneer deze koffer eeuwen later wordt geopend staat uw naam gegrift en
zullen zij u herkennen als betrokkenen van dit gedenkteken ter ere van mij,
Vincent, en alle Nuenenaren van het jaar 2015.

Alvast bedankt,
gegroet met een handdruk,

Ga naar de website www.aardappeleters.nu en vul uw naam in, dan hoort 
u erbij. Het is ook mogelijk een foto of klein gedenkteken mee de toekomst 
in te sturen. Alle gegevens hierover vindt u op de website onder het kopje 
Donatieformulier.

U mag ook een kleine bijdrage storten op bankrekeningnummer
IBAN: NL86 RABO 0303 1075 02

Ten name van: Stichting VGVN inzake 3D Aardappeleters

Deze brief is mogelijk gemaakt door weekblad Rond de Linde.
Dit beeld werd gemaakt door de Eindhovens kunstenaar Peter Nagelkerke.

Hallo Nuenenaren...

gegroet met een handdruk,

Vincent van Gogh 
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