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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. 
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vanen - rozetten

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
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Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 

nieuws wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van        
€ 10,- van Albert Heijn Parkstraat. 
Kijk op de puzzelpagina in ons 
weekblad voor meer informatie.

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 2988965

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Feliciteren   
voor geslaagden
Rond de Linde wil de komende pe-
riode, net zoals in voorgaande jaren, 
haar lezers de gelegenheid geven de 
Nuenense jeugd te feliciteren met 
het behalen van het eindexamen 
van het voortgezet onderwijs. De 
felicitatie moet voorzien zijn van de 
naam/namen van de afzender(s), de 
naam  voor wie de felicitatie be-
stemd is, op welke school het diplo-
ma is behaald en voor welk type 
onderwijs de leerling geslaagd is. 

Stuur de felicitatie naar:
geslaagden@ronddelinde.nl

‘Sprookjes’ op de Van Goghmèrt 
De Van Goghmèrt die aanstaande zondag 14 juni wordt gehouden is de 32e 
braderie in Nuenen centrum. Die dag zijn alle winkels in het centrum open 
en samen met de 190 kramen zijn er circa 230 deelnemende ondernemers. 
Tijdens de braderie zal er sprake zijn van vele speciale kortingen en andere 
beursaanbiedingen. 

Het thema dat de organisatie van deze 
32e editie aan de braderie heeft gekop-
peld is ‘sprookjes’. Dit uit zich doordat er 
voor kinderen op het thema gebaseerde 
activiteiten worden georganiseerd zoals 
een heuse sprookjesspeurtocht langs 
alle kramen. Er moet op de braderie 
worden gespeurd naar letters die moe-
ten worden genoteerd en waar een 
woord van moet worden gemaakt. De 
prijzen die met de speurtocht te winnen 
zijn hebben natuurlijk met sprookjes te 
maken. Om mee te kunnen doen neem 
je een wedstrijdkaart mee als je de bra-
derie opgaat. Ze worden door de scou-
ting uitgereikt bij de ‘grote’ ingangen. 
Ook bij restaurant Comigo worden 
wedstrijdkaarten uitgedeeld. Voor de 
kinderen staan verder drie springkus-
sens opgesteld in het Park en kinderen 
kunnen worden geschminkt in de kiosk. 
Vanwege het grote succes voorgaande 
jaren, wordt er ook dit jaar in het Park 
een grote kinderboerderij opgesteld. Be-
halve de te verwachten boerderijdieren 
zijn ook exotische dieren, zoals lama’s te 
bekijken en te knuffelen. Sprookjesfigu-
ren, waaronder de ganzenhoedster, zo-
als uit het sprookje, loopt met haar 
ganzen achter haar aan over het hele 
braderieterrein.

Voor nog meer gezelligheid zorgen de 
diverse bands met een scala aan optre-
dens. Tegenover café Ons Dorp en café 
René treedt Punt.nl op. Zij leveren een 
speciale act: alle muziek staat op band, 
hun vocale capriolen doen de rest. Link 
de Band is te vinden in het Park voor 

restaurant Comigo en daar verzorgt 
DéDé Dansballet tussendoor diverse op-
tredens. Bij de lindeboom is coverband 
Rats te zien en te beluisteren. Bij lunch-
room Le Souris op de Berg verzorgt een 
diskjockey de muzikale omlijsting. Een 
andere diskjockey vrolijkt het Parkhof 
op met muziek.

De braderie vindt plaats in Nuenen cen-
trum vanaf hoek Parkstraat - Voirt - Lin-
denlaan tot aan de Lindeboom. Ook de 
Vincent van Goghstraat doet mee. De 
braderie is geopend van 11.00 tot 17.00 
uur, de bands beginnen met hun optre-
dens om 13.00 uur. De entree is gratis. 

Woar pikte een
        groantje mee...

2  Zondag van juni 11.00-17.00 uur

Grootste Braderie van Brabant, gratis toegang 
en live muziek. Attracties voor de kids.

e

Asperges op de velden 
Vrijdag 5 juni 2015 is de eerste editie van Asperges op de velden van start 
gegaan. Een uniek evenement waar smaak, sfeer, kwaliteit en beleving 
elkaar vinden. Ruim een week lang verrijst een stijlvol pop-up restaurant 
middenin de aspergevelden van de Raaijmakers Hoeve, gelegen in het 
grensgebied van Eindhoven. 

Wervelende start
De officiële opening is vrijdag ver-
zorgd door burgemeester van Nuenen, 
Maarten Houben, die symbolisch het 
eerste kistje asperges overhandigde 
aan initiatiefnemer en organisator 
Bertie Klaassen. Aansluitend hebben 
tientallen gasten een rondleiding ge-
kregen van de boer en zelf asperges 
gestoken. Inmiddels heeft Asperges op 
de velden reeds 500 gasten mogen ver-
welkomen, over het gehele evenement 
worden circa 1100 gasten verwacht in 
het stijlvolle pop-up restaurant. 

Culinair genieten op topniveau
De culinaire brigade van Asperges op 
de velden bestaat uit Jhon van Wierin-
gen en Ralph van Kroonenburg, twee 
chefs die inmiddels hun strepen ver-
diend hebben in diverse sterren-restau-

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

Een goed glas wijn
Omdat asperges en wijn onlosmake-
lijk met elkaar zijn verbonden, heeft 
de sommelier van Wijnhuis Helmond 
een mooie selectie gemaakt van ver-
schillende wijnen welke naadloos 
aansluit bij de gerechten die geser-
veerd worden. Het stijlvolle open-
lucht restaurant biedt zowel ruimte 
voor kleinere groepen, sfeervol en 
intiem, als voor grotere gezelschap-
pen, tot een maximum van 150 (over-
dekte) zitplaatsen. En bent u 
benieuwd naar de geheimen van het 
witte goud? Laat u dan rondleiden 
door de boer en steek zelfs uw eigen 
asperges als u dat wenst.

Lunch & diner
Er zijn nog diverse plekken vrij dus re-
serveer een mooi plekje aan de asper-
gebedden in het sfeervolle openlucht 
restaurant en geniet van een voortref-
felijke 3-gangen lunch of 4-gangen di-
ner, bereid met de vers gestoken 
asperges van het land. Voor de lunch 
zijn ze dagelijks geopend tussen 12.00-
15.00 uur en voor het diner van 18.00 
- 23.00 uur. Het is mogelijk om vooraf 

Zomeravondfestival 
op Heuvelplein   
in Gerwen
Op zaterdagavond 20 juni wordt voor 
de zevende keer het Zomeravondfesti-
val gehouden. Het festival wordt geor-
ganiseerd door de gezamenlijke 
Gerwense muziekverenigingen. In een 
gezellige sfeer vinden optredens plaats 
van harmonie het Gerwens Muziek-
korps, drumfanfare Jong Leven, blaas-
kapel De Gerwense Dorpsmuzikanten, 
blaaskapel Just4Fun en blaaskapel 
Vierkant Rond. Het festival wordt ge-
houden op het Heuvelplein in Gerwen 
en begint om 19.30 uur en eindigt rond 
de klok van 24.00 uur. Iedereen is van  
harte welkom om onder het genot van 
een drankje te genieten van een gezel-
lige muzikale avond in een ongedwon-
gen sfeer. De toegang is gratis.

Heuvelplein Gerwen 
Toegang gratis

Zomeravond
Festival
Het Gerwens Muziekkorps
Drumfanfare Jong Leven
De Gerwense Dorps-
muzikanten
Vierkant Rond
Just4Fun

Zaterdag 20 juni 
vanaf 19.30 uur

een rondleiding te krijgen en te zien 
hoe de asperges gestoken worden. Ze 
adviseren u tijdig een tafel te reserve-
ren voor het gewenste aantal personen. 
Laat u verrassen door de mooie en ver-
rassende aspergecreatie’s van de chefs. 

Deze culinaire beleving wilt u toch 
ook meemaken? Kom genieten van 
een mooi stukje Brabantse cultuur en 
reserveer nu uw plaatsen!

Grote Kunst en 
Curiosa Taxatie Dag
In het kader van het 60 jarig jubileum 
van de Seniorenvereniging KBO Lies-
hout wordt er een Grote Kunst en Cu-
riosa Taxatie Dag gehouden op zaterdag 
27 juni van 13.00 tot 17.00 uur in de 
Grote zaal van het Dorpshuis te Lies-
hout. Op deze dag worden door 2 er-
kende taxateurs van Art Dumay uit 
Nuenen, voorwerpen en schilderijen 
getaxeerd. De taxatie wordt rechtstreeks 
in beeld gebracht op een groot scherm 
in de zaal zodat alle toeschouwers kun-
nen zien en horen waar het over gaat.



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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Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  Postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen. De aanvraag ligt ter inzage gedurende de 
openingstijden van het gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur 
tot 12.30 uur en tevens op woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij 
de receptie van het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 11 juni 2015.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning ver-
leend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn 
verzonden op:

•	 2	juni	2015	 Geldropsedijk	9A,	5672	AA	–	het	oprichten	
   van een erker (BOUW en RO, afwijken van 
   de bestemming);
•	 2	juni	2015	 Lucas	van	Hauthemlaan	4,	5671	CJ	–	het	
   stucen van de gevels en vervangen van de 
   kozijnen (BOUW);
•	 2	juni	2015	 Zwanenstuck	35,	5673	KP	–	het	uitbreiden	
   van de woning (BOUW en RO, afwijken van 
   de bestemming:
•	 3	juni	2015	 Boord	25,	5674	NB	–	het	tijdelijk	wijzigen	van	
   het gebruik ten behoeve van het evenement 
   asperges op de velden (RO, afwijken van de 
   bestemming);
•	 4	juni	2015	 Andriesplein	4,	5671	VS	–	het	oprichten	van	
   een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
   (BOUW);
•	 5	juni	2015	 Everard	van	Doernelaan	14,	5671	EC	–	het	
   wijzigen van de draagconstructie (BOUW).

Een vergunning is verleend voor het wijzigen en/of aanleggen van laag-
spanningsnet. Deze vergunning is verzonden op:
•	 28	mei	2015	 Enexis	-	Bakertse	Landweg	-

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

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

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	Stichting	Wette’s	Dorpsfestijn	zijn	toestemming,	vergunningen	

en ontheffingen verleend voor het organiseren van het Wette’s 
dorpsfestijn in de periode van 26 tot en met 29 juni 2015 op het 
terrein	 aan	 Koppeldreef	 in	 Nederwetten	 (verzenddatum	 9	 juni	
2015);

•	 aan	Brassband	“De	Vooruitgang”	zijn	vergunningen	verleend	voor	
het organiseren van een kofferbakverkoop op 28 juni 2015 op het 
terrein	achter	sporthal	de	Hongerman	(verzenddatum	9	juni	2015);

•	 aan	de	Coovelse	Menners	zijn	vergunning	en	ontheffingen	verleend	
voor het organiseren van een paardenevenement onder de naam 
“paardensportspektakel”	op	5	 juli	2015	 (verzenddatum	10	 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.

Voor	het	uitstallen	van	terrassen	is	nog	wel	een	vergunning	nodig.	De	
voorwaarden van een vergunning voor het stallen van een terras ver-
schillen per situatie. Er wordt onder meer gekeken naar de openbare 
orde en veiligheid, de verkeersveiligheid, vrije doorloopruimte, brand-
veiligheid, etc. Informatie over uw mogelijkheid om een terras te stal-
len kunt u bij ons opvragen. Als u in het bezit bent van een terrasver-
gunning, let dan op dat u voldoet aan de voorwaarden van de vergun-
ning.	Zo	dient	u	bij	de	Berg	bijvoorbeeld	binnen	de	daarvoor	aange-
legde kaders in de bestrating te blijven. 

Als u geen vergunning hebt of u hebt uw terras verkeerd geplaatst, 
dan kunt u bekeurd worden door onze BOA’s. De regelgeving over 
voorwerpen op of aan de weg kunt u vinden in de Algemene Plaatse-
lijke	Verordening	(APV).	Mocht	u	vragen	hebben	naar	aanleiding	van	
deze	publicatie	dan	kunt	u	contact	opnemen	met	ons	via	040	–	2	631	
631.	Voor	meldingen	over	een	te	krappe	doorgang	bij	terrassen	of	voor	
andere klachten/meldingen kunt u ook contact opnemen met dit num-
mer. U kunt ook uw melding doen via het meldpunt op onze site, www.
nuenen.nl

NUENEN VEILIG
Inbrekers gaan niet met vakantie
maar nemen toch graag een souvenir mee uit uw woning

Wist u dat… 
•	 3	op	de	5	mensen	hun	ramen	en	deuren	sluit	als	ze	even	naar	bo-

ven gaan?
•	 53%	nadenkt	over	de	plek	waarop	ze	hun	laptop/tablet	of	smart-

phone neerleggen in huis?
•	 90%	van	de	inbraken	een	zogenaamde	‘gelegenheidsinbraak'	is?	
•	 Een	 inbreker	gemiddeld	30	seconden	nodig	heeft	om	binnen	te	

komen? 
•	 2	op	de	3	hun	vakantieplannen	met	de	buren	bespreken?
Kijk	voor	handige	tips	om	inbraak	te	voorkomen	op	www.nuenen.nl 
> leven en wonen > huis en buurt > Inbraakpreventie zomercampagne 
"Inbrekers gaan niet met vakantie"

AANMELDEN VOOR DE PEELTROFEE 2015 
Win € 5.000 - € 2.500 - € 1.000 om leefbaarheid in jouw omgeving te 
verbeteren.
Heb	jij	een	goed	idee	waarmee	je	de	leefbaarheid	in	jouw	omgeving	kunt	
verbeteren? Dan biedt het Peelnetwerk jou de kans om dit idee daad-
werkelijk uit te voeren! Meld je aan voor de Peeltrofee en win € 5.000 
om het idee te realiseren!

De Peeltrofee is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door het Peel-
netwerk, de samenwerkingsorganisatie voor een vitale groene ruimte 
in	De	Peel.	Vorig	jaar	won	WiSH	Outdoor	uit	Laarbeek	de	Peeltrofee,	
met de realisatie van een popfestival van nationale allure. Dit jaar is 
er voor een andere insteek gekozen. Werd de Peeltrofee voorheen uit-
gereikt aan een gerealiseerd project, nu krijgt het beste idee dat nog 
moet worden uitgevoerd de trofee. Daarnaast zijn er ook geldprijzen 
aan verbonden: € 5.000 voor het beste idee, € 2.500 voor de tweede 
plaats en € 1.000 voor het idee dat als derde eindigt. Publiek en jury 
kiezen samen de winnaars.
 
Kijk	op www.peeltrofee.nl voor meer informatie en stuur jouw idee 
in.	Vanaf	1	september	kun	je	stemmen	op	alle	ingezonden	ideeën.	De	
winnaar zal bekend worden gemaakt tijdens de Peeldag op 5 novem-
ber 2015. Jouw idee maakt de Peel van de toekomst! Dus wacht niet 
te lang met het indienen van jouw idee, je hebt tot 13 juli!

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving	ingediende	aanvraag	omgevingsvergunning	op:
•	 2	juni	2015	 Papenvoortse	Heide	7,	5674	SL	–	het	uitbreiden	
   van een stal met een melklokaal en een silo 
   melkkoeltank (BOUW).

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen	om	vergunning	op	grond	van	de	A.P.V.	en	bijzondere	wetten	
ingekomen:

•	 Aanvrager:	 De	 heer	 M.	 Hems	 en	 mevrouw	 S.	 Pijs	 (eetcafé	 Ons	
Dorp) voor het uitbreiden van het bestaande terras tijdens Nuenen 
kermis in de periode van 10 tot en met 14 juli 2015 op het weg-
gedeelte Parkstraat vanaf Parkstraat 1 tot ter hoogte van het pand 
Park 75;

•	 Aanvrager:	De	heer	Hems,	mevrouw	S.	Pijs	en	de	heer	R.	v.d.	Berk	
voor het plaatsen van een podium(wagen) op het trottoir tegenover 
eetcafé	Ons	Dorp,	Parkstraat	1	en	café	Rene,	Parkstraat	3	tijdens	
Nuenen kermis in de periode van 10 tot en met 14 juli 2015 in 
verband met het ten gehore brengen van muziek vanaf het podium;

•	 Aanvrager:	De	heer	R.	van	de	Berk	(café	Rene)	voor	het	uitbreiden	
van het bestaande terras tijdens Nuenen kermis in de periode van 
10 tot en met 14 juli 2015 op het weggedeelte Parkstraat vanaf 
Parkstraat 3 tot en met Parkstraat 3a;

COLLECTE
In	de	week	van	14	juni	t/m	20	juni	2015	wordt	gecollecteerd	door	Ver.	
Het	Nederlandse	Rode	Kruis.

VERKEER
Verkeersmaatregelen Van Goghmert 14 juni 2015 
Op	zondag	14	juni	a.s.	vindt	in	het	centrum	van	Nuenen	de	Van	Gogh-
braderie plaats. Op deze dag zijn de volgende straten tussen 06.00 
uur en 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer:
	 •	 Parkstraat	(van	Voirt/Lindenlaan	tot	Park);
	 •	 straten	rondom	het	Park;
	 •	 Vincent	van	Goghstraat	(van	Park/Berg	tot	Margot	Begemannstraat);
	 •	 Berg	(van	Park/Vincent	van	Goghstraat	tot	Weverstraat);
	 •	 Berg	(van	Berg/Lindeboom	tot	Beekstraat).
Bewoners die in bovengenoemde straten wonen wordt geadviseerd 
om hun voertuig voor 06.00 buiten het afgesloten gebied te parkeren, 
anders is het niet meer mogelijk weg te rijden.

Openbaar vervoer
Het	openbaar	vervoer	wordt	omgeleid.	Voor	informatie	over	de	wijzi-
ging van busdiensten kunt u de website raadplegen: www.hermes.nl 

AFVALINZAMELING
Textiel inzameling
Op	vrijdag	19	juni	wordt	er	huis	aan	huis	textiel	ingezameld.	Sympany	
(voorheen	Humana)	is	die	dag	in	Nuenen.	In	de	loop	van	volgende	
week	ontvangt	u	een	speciale	zak	hiervoor.	Zet	u	de	zak	om	8	uur	aan	
de straat.

Niet vergeten: Grijze container aanbieden op 17 / 18 juni
Volgende	week	op	woensdag	17	juni	en	donderdag	18	juni	wordt	na	
vier	weken	de	grijze	restafval	container	opgehaald.	Vergeet	dus	niet	
uw grijze container aan te bieden. Omdat er in de gemeente Nuenen 
PMD-afval wordt ingezameld, wordt de grijze container eens per 4 
weken opgehaald. De volgende keer pas weer op 15 / 16 juli.

Aanbieden container en PMD zakken
Wekelijks halen wij PMD (plastic, metaal, drankkartons) bij u op. De 
inzamelaar kan om 7.30 uur starten. Dit betekent dat u voor dit tijd-
stip uw containers of zakken buiten moet zetten. U mag uw afval ook 
een dag eerder buiten zetten vanaf  22.00 uur. Wij verzoeken u drin-
gend om deze regels na te leven.
Verder	wijzen	wij	u	op	onderstaande	zaken:
•	 De	container	moet	na	 lediging	op	dezelfde	dag	voor	22.00	uur	

binnen worden gehaald.
•	 Plaats	de	container	met	de	handvatten	naar	de	weg	toe.
•	 Sluit	de	container.	Het	deksel	mag	niet	open	staan.
•	 Heeft	u	karton	dozen	maak	die	dan	klein	of	breng	het	naar	de	

milieustraat (gratis).

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Uitstallingen & terrassen
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de gemeentelijke opsporingsambtenaren 
(BOA’s)	zijn	benoemd.	Wij	zien	gedurende	week	25	en	26	extra	toe	op	
het thema uitstallingen & terrassen. Op de naleving van andere regels 
wordt uiteraard ook toegezien. 

Onder uitstallingen wordt verstaan: het uitstallen van koopwaar op 
het weggedeelte voor een winkelpand. In onze reclamenota staan de 
regels	over	uitstallingen.	Voor	het	plaatsen	van	uitstallingen	is	geen	
vergunning	nodig.	LET	OP:	uw	uitstalling	moet	wel	voldoen	aan	de	
regels	uit	de	reclamenota,	anders	is	de	uitstalling	verboden.	Zo	moet	
bijvoorbeeld:
•	 de	uitstalling	aan	de	zijde	worden	geplaatst	aangrenzend	aan	de	

voorgevel van het pand, dus niet aan de straatzijde;
•	 de	uitstalling	onder	1,80	meter	hoog	zijn;
•	 een	doorloopruimte	van	1,20	meter	gewaarborgd	blijven;
•	 de	uitstalling	passen	bij	het	branchepatroon	van	een	winkel;
•	 de	uitstalling	geen	hinder	of	gevaar	opleveren	voor	het	verkeer.

Dit zijn enkele voorbeelden van de regels uit de reclamenota. De ove-
rige regels kunt u opzoeken via www.nuenen.nl.	Daar	klikt	u	op	“Be-
drijven”	en	vervolgens	op	“Reclame”.	U	treft	daar	de	reclamenota	aan.	

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende 
website: www.nuenen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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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

Zondag op de Van Goghmèrt, over-
heerlijke broodjes warme beenham!!

Ananas
per stuk 1,49

Witlof  
1/2 kilo 0,69

Mango
per stuk 1,79

Chinese kool
per stuk 0,89

Champignons 
per bakje 0,69

Broccoli salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

weekaanbiedingen 
donderdag 11 t/m woensdag 17 juni

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Vakantiebezorgers
voor Rond de Linde

maanden juli en augustus
Heb je belangstelling of wil je meer weten, bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

Bospeen
per bos 1,29

4 Varkens Oesters
met gratis champignon roomsaus 5,95
4 Houthakkersteaks ....5,95 
Blijedije Spies
100 gram .........................................1,80
150 gr. Runder Tapenade + 
100 gr. Gebr. Fricandeau  .........4,00

Runder Ribeye Reepjes
100 gram .........................................2,20
Bijna al onze belegde broodjes

gaan warm de deur uit!!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Eurotoppers
weken!!!

Acties week 24: geldig maandag 8 t/m zaterdag 13 juni 2015_____________________________________________________

Brood van de week
Godfrieds meergranen 
Een licht meergranenbrood
op de vloer gebakken  € 1,75
_____________________________________________________

Biercake
Roombotercake met een biertwist    € 3,95
_____________________________________________________

Tarwebolletjes
 6 stuks   2e zak € 1,00
_____________________________________________________

Gevulde koek
     2e € 1,00
_____________________________________________________ 

Iedere maandag: Brooddag
4 broden naar keuze en 
2 x 6 witte en/of tarwebolletjes      € 8,95
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

- GAZELLE PRESENTEERT -

www.gazelle.nl/nieuwe-generatie

EEN NIEUWE GENERATIE
ELEKTRISCHE FIETSEN

 

Ontdek

ze tijdens

onze 

Opstapdag!
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Berg 10 • 5671 CC NUENEN • Tel. 040-2831246
deconcurrent@hetnet.nl • www.deconcurrentnuenen.nl
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A5_adv_Nieuwe generatie_dealer.indd   1 26-02-15   10:10Probeer nu uw nieuwe 
Gazelle electrische fiets
van 11.00 tot 17.00 uur
tijdens de Van Goghmèrt, 
zondag 14 juni.

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198
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De Roosdonck weer open
Na een schoonmaakoperatie is windmolen De Roosdonck aan de Gerwense-
weg 2 weer opengesteld. Recent was door de Monumentenwacht in de 
molen de grote knaagkever aangetroffen. Afgelopen week heeft ongedierte-
bestrijdingsbedrijf Rentokil daarom alle vier de vloeren en alle houten 
onderdelen van de molen behandeld. Na drie dagen luchten is de molen nu 
weer toegankelijk voor bezoek.
 

Sinti Jazz Guitar Camp in Gerwen
Een driedaags Sinti Jazz Guitar Camp van 17 tot en met 19 juni met op de 
laatste avond een openbaar optreden van de gipsy-muzikanten Paulus 
Schäfer en Fapy Lafertin en de deelnemende gitaristen op het Sintikamp in 
Gerwen. Het is de eerste editie van dit Sinti Jazz Guitar Camp met een inter-
nationaal gezelschap van 18 gevorderde gitaristen die workshops gaan vol-
gen om de techniek van ritme- en solowerk te verbeteren onder leiding van 
twee erkende gipsy-gitaristen. 

Er zijn nog ongeveer 1200 molens in 
Nederland, waaronder dus de Roos-
donck. Eigenaar Hennie Merks en 
molenaar Mario Collombon noemen 
de molen ‘het mooiste monument 
van Nuenen’. Met hun inzet en steun 
van de Stichting Vrienden van de 

Roosdonck, kan iedereen weer ge-
nieten van dit levende monument. 
‘De molen is weer schoon en tech-
nisch in orde. En allemaal zonder 
subsidie’, aldus Merks. Zaterdag van-
af 10.00 uur geopend. 
Zie ook www.roosdonck.nl

Molenaar Mario Collombon in de Roosdonck.

Voor Paulus Schäfer is het Camp in 
Gerwen een thuiswedstrijd en Fapy 
Lafertin is de nestor van de Sinti-mu-
ziek en is afkomstig uit Sas van Gent. 
Vrijdagavond 19 juni vanaf 20.00 uur 
verzorgen de twintig muzikanten een 
jamsessie op het Gerwense Sintikamp 
en daarbij is een beperkte groep toe-
schouwers van harte welkom. De en-
tree bedraagt tien euro met aanmel-
ding vooraf via Sinti Music: info@
sintimusic.nl

Paulus Schäfer en Fapy Lafertin
Gipsygitarist Paulus Schäfer uit Ger-
wen loopt al een paar jaar met het idee 
rond om een jazz camp te organiseren 
op het Gerwense Sintikamp. Gerwen 
hoort bij de gemeente Nuenen en kan 
gerust beschouwd worden als het hart 
van de gipsy jazz in ons land. Gitaris-
ten uit de hele wereld komen naar 
Gerwen, om zich door Paulus Schäfer 
en Fapy Lafertin te laten onderwijzen 
en inspireren in de typisch Neder-
landse stijl van de gipsy jazz. Gitaris-
ten als Stochelo Rosenberg, Paulus 
Schäfer, Mozes Rosenberg, Feigeli 
Prisor zijn bekende vertegenwoordi-
gers van die stijl. De wijze waarop deze 
Sinti-mannen uit de gemeente Nue-
nen c.a. het swingende ritmewerk 
aanpakken is uniek en oogst alom be-
wondering. 

Jamsessie op Sinti-kamp Gerwen
De workshopleiders zijn Paulus Schä-
fer en de nestor Fapy Lafertin. De or-
ganisatie is mede in handen van Sinti 
Music en de coördinatie en presentatie 
wordt verzorgd door Irene Ypenburg. 
Voor deze eerste editie van het Sinti 
Jazz Guitar Camp hebben zich 18 gita-
risten ingeschreven. Een internatio-
naal gezelschap met deelnemers uit: 
Amerika, België, Denemarken, Frank-

Muzikant Fapy Lafertin is de nestor van 
de Sinti-muziek en workshopleider op 
het Camp in Gerwen (foto Sinti Music).

Gerwenaar Paulus Schäfer is een van 
de workshopleiders van het Sinti Jazz 
Guitar Camp (foto Sinti Music).

Willy Smits nieuwe koning   
St. Antoniusschut
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen zaterdag werd er opnieuw gestreden bij de jaarlijkse traditie van 
het koningsschieten bij de St. Antoniusschut op het Eeneind.

Veel gildebroeders dichtten zich voor-
af goede kansen toe omdat de wind 
goed stond, het eens hoog tijd werd 
dat zij het werden of dat zij op hun 
best waren bij dit weer. Het was echter 
Willy Smits die na 68 schoten het laat-
ste restje van de houten vogel naar be-
neden haalde. De vogel was zodanig 
geconstrueerd door Hans Chatrou dat 
er een aluminium plaatje ter dikte van 
enkele millimeters op de spil bleef 
hangen toen het laatste deel van de vo-
gel omlaag plofte. Dat hier een echte 
schutter aan te pas moest komen om 
het laatst overgebleven deel te raken, 
was voor iedereen duidelijk.
Als bewijs van een goede schutter 
schoot Willy het laatste deel omlaag. 
Naast zijn verdiensten als schutter bij 
de Schut is Willy een fervent jager en 
ook bij het kleiduifschieten staat hij 
zijn mannetje. Tevens is hij aanvoer-
der van de viertallen die in de regio 
schietwedstrijden bezoeken. Elders 
treft de lezer nog een foto aan van de-
genen die onlangs het kampioenschap 
van die discipline binnen haalden voor 
de Schut. Bij het gilde vervult Willy de 
taak als schietleider. Tijdens de wed-
strijden ziet hij toe op de naleving van 
de regelementen en hij is verantwoor-
delijk voor de veiligheid. Hij is 15 jaar 
lid van de Schut en was alv eens ko-

ning in 2008. Hij is zelfstandig onder-
nemer en heeft een autoschadeher-
stelbedrijf op de Collse Hoefdijk nr. 25 
onder de naam Autoschade Smits.
Het uitbundig vieren van het nieuwe 
koningschap is er wellicht de oorzaak 
van dat onze mannen een dag later op 
de Kringdag in Bergeijk iets minder 
succesvol waren.

Willy Smits bij zijn installatie als ko-
ning bij de St. Antoniuskapel op het 
Eeneind.(Foto: Piet van de Laar)

rijk, Groot-Brittannië, Israël, Noorwe-
gen, Tsjechië en Zwitserland en na-
tuurlijk ook uit Nederland. Het zijn 
allemaal gevorderde gitaristen, die 
zo’n vier uur per dag in workshops in 
het Gerwense Huysven de techniek 
van zowel ritme- als solowerk oefenen 
om ’s-avonds op het Sinti-kamp te 
jammen. Het Camp wordt vrijdag-
avond 19 juni afgesloten met een 
openbare jamsessie van de twintig gi-
taristen. Publiek is welkom, wel aan-
melden vooraf.

Koffie en taart na 
Sacramentsprocessie Gerwen
Zondag 7 juni trok er een sacramentsprocessie door het groene hart van Ger-
wen. De priesterbroederschap van Pius X organiseert jaarlijks een dergelijke op-
tocht door Gerwen met als motto deze keer: feest van geloof. Er waren bloemen-
strooiende bruidsmeisjes en grote bruiden droegen een Mariabeeld. Er werd 
gebeden en gezongen en na afloop vierden de processiegangers een feest met 
koffie en taart. De processie trok niet veel bekijks, wel werd de optocht gefilmd 
en gefotografeerd. 

(Foto’s: Cees van Keulen)

Groep 6/7 had een 
gezellige middag 
bij het HKG
Het was warm, zeg maar gerust: het 
was heet toen de dertig meisjes en jon-
gens van groep 6/7 van basisschool 
Heuvelrijk op vrijdag 5 juni op bezoek 
gingen bij het Heilig Kruis Gilde 
(HKG). Maar dat maakte niet uit: met 
wat extra zonnebrand die door juf 
Marjon werd gesmeerd, met een aan-
tal extra glazen ranja, en met veel en-
thousiasme werd het een leuke mid-
dag. Eerst ging iedereen in optocht 
naar de Schutsherd, en daarna een 
lekkere lunch aangevuld met informa-
tie over het HKG. Daarna naar bui-
ten…... Bij het trommen en bazuinspe-
len bleek er veel muzikaal talent 
aanwezig te zijn. Na vijf minuten in-
structie lukte het vendelen prima, me-
nig gildekorps kan jaloers zijn omdat 
het zo mooi gelijktijdig ging. Vele kin-
deren vonden het schieten met de 
luchtbuks hét hoogtepunt, en ook dit 
onderdeel ging hen goed af. Diverse 
keren werden alle zeven plaatjes om-
geschoten. 
Alle kinderen werden uitgenodigd om 
op 28 juni tijdens de Gezellige Ger-
wense Middag nogmaals mee te doen. 

Uw twee uurtjes hulp zijn één 
keer per jaar heel hard nodig
De jaarlijkse inzamelactie bij vijf supermarkten voor Voedselbank Nuenen 
is dit jaar op vrijdag 3 juli en zaterdag 4 juli.

Volgens planning beginnen we vrij-
dag 3 juli om 15.00 uur en gaan door 
tot 19.00 uur. Zaterdag 4 juli begint 
het inzamelen om 09.00 uur en zal 
door gaan tot 16.00 uur. Deze activi-
teit vraagt één keer per jaar inzet van 
ruim 100 vrijwilligers die even mee-
helpen. Dat is een flink aantal. De 
vaste Voedselbankmedewerkers en 
het bestuur rekenen op veel Nuene-
naren die bij deze belangrijke klus 
even willen helpen. Het gaat om het 
uitdelen van de boodschappenlijstjes 
en het aannemen van lang houdbare 
producten. Misschien is het goed te 
weten dat deze dag voor Voedselbank 
Nuenen ontzettend belangrijk is. De 

rekken van de voorraad zijn bijna 
leeg. Met de opbrengst van de inza-
melactie moeten weer een jaar lang 
de wekelijkse pakketten van voldoen-
de kwantiteit en kwaliteit gemaakt 
kunnen worden.
Op welke dag en voor welke uren mo-
gen wij u in het ‘dienstrooster’ indelen? 
Wij kijken uit naar uw mail op voedsel-
banknuenen@gmail.com of hopen op 
uw telefoontje naar tel 06.23848755. Er 
wordt echt op uw steun gerekend.

Vriendelijke groet namens het bestuur 
van Voedselbank Nuenen.
Toon Rooijackers, Ton Grimberg, Piet 
van Dun, Ko Koning, Truus Houtepen.

Drs. Ing. Bart van Lieshout is afge-
studeerd aan de Business Universi-
teit Nyenrode in Internationaal 
Management. Hij is oud leerling 
van St. Clemensschool te Gerwen, 
Dr. Knippenbergcollege te Helmond, 
Roc ter AA te Helmond, Avans Ho-
geschool te s’Hertogenbosch, T.U. te 
Eindhoven. Van Harte Gefeliciteerd 
met het behalen van je diploma.
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Het einde van een mooie traditie
Door Theo Swinkels

Er is een einde gekomen aan een 25-jarige traditie. Vijfentwintig jaar lang 
heeft de Stichting Poolse kinderen in Nuenen Poolse basisschoolkinderen 
uit financieel en sociaal zwakke gezinnen tijdens de zomervakantie voor 
een paar weken naar Nuenen gehaald. Zij hadden daar, opgenomen in Nue-
nense gastgezinnen, de vakantie van hun leven. 

De reden van het beëindigen van deze 
traditie is de constatering dat het 
steeds moeilijker en lastiger werd om 
nog voldoende gastgezinnen te wer-
ven, die bereid waren om twee weken 
van hun zomervakantie twee Poolse 
kinderen in het gezin op te nemen. 
Om het mooie werk niet als een nacht-
kaars uit te laten gaan, heeft de Stich-
ting in het najaar van 2013 besloten 
om per 1 januari 2015 de activiteiten 
van de stichting te beëindigen. Dit be-
sluit werd in Polen, met name in Pil-
chowice (Zuid-West Polen) waar de 
meeste kinderen vandaan komen, aan 
onze contactpersonen meegedeeld. 
Men vond het jammer, maar de be-
treffende contactpersonen hadden be-
grip en respect voor het door ons ge-
nomen besluit.

Om de activiteiten van de stichting of-
ficieel te beëindigen is een grote dele-
gatie, bestaande uit bestuursleden en 
gastgezinnen met kinderen, een lang 
weekend naar Pilchowice gereisd. Op 
zondag 3 mei jl. was dé belangrijke en 
officiële dag, die begon met een zeer 
druk bezochte eucharistieviering in 
het kerkje van Pilchowice. Tijdens 
deze viering werden we welkom gehe-
ten en werd er dank uitgesproken voor 
25 jaar lange mooie contacten tussen 
Nuenen en Pilchowice. Na de viering 
wandelde het gezelschap naar de 
speeltuin, waar bij het 20-jarig bestaan 
vanuit de stichting een paar speeltoe-
stellen waren gesponsord. Als teken 
van blijvende vriendschap tussen Nue-
nen en Pilchowice werden een aantal 
vredesduiven losgelaten. Daarna wer-
den we door het gemeentebestuur in 
een feestelijk ingerichte ruimte uitge-
nodigd voor een échte Silezische maal-
tijd, waar we erg van genoten hebben.
 
Na deze maaltijd gingen we naar de 
sportzaal van de school in Pilchowice 
waar een feestelijke ontmoeting 
plaatsvond tussen de meegereisde 
gastouders en een groot aantal Poolse 
kinderen die in de voorbije 25 jaar ooit 
in Nuenen op vakantie waren geweest. 
Het was ontroerend om te zien hoe 
dankbaar deze kinderen waren voor 
de aanwezige gastouders bij wie zij in 
Nuenen mochten logeren. 

Er waren diverse speeches, waarin 
met name de dankbaarheid voor het 
mooie werk van onze stichting cen-

traal stond. Dankzij dat eenmalige 
verblijf in Nuenen zijn die Poolse kin-
deren (van wie de oudsten nu al ruim 
30 jaar oud zijn) aan hun toekomst 
gaan werken, door te gaan studeren en 
daarna een mooie baan te gaan uitoe-
fenen. Verder werd de hoop en de 
wens uitgesproken dat de mooie con-
tacten tussen Nuenen en Pilchowice 
mogen blijven bestaan. De Poolse kin-
deren verzorgden tijdens de happe-
ning diverse optredens en werden met 
de gastouders afspraken gemaakt om 
de Poolse kinderen thuis te komen op-
zoeken. Die bezoeken aan de Poolse 
gezinnen waren voor de gastouders 
een hele bijzondere ervaring.

Op het einde van de middag werd 
door een grote Nuenense delegatie, in 
gezelschap van de burgemeester, de 
pastoor en de directie van de basis-
school van Pilchowice, een bezoek ge-
bracht aan het Tehuis bewoond door 
mensen (jongere en oudere) met li-
chamelijke en/of geestelijke beperkin-
gen. De reden van dit bezoek was het 
door de stichting genomen besluit om, 
als een soort afscheidscadeau, enkele 
fitnesstoestellen voor het buitenter-
rein te sponsoren.
We werden daar allerhartelijkst ont-
vangen. De tafel waaraan we plaats na-

men was feestelijk gedekt als teken 
van welkom en gastvrijheid. Tijdens 
de maaltijd werden we verrast door 
een tweetal artistieke optredens van 
enkele bewoners die zich vol overgave 
en super enthousiast hun muzikale en 
artistieke talenten lieten zien. Tijdens 
de maaltijd werden we door de direc-
tie van het Tehuis toegesproken (via 
een tolk in het Duits vertaald). Hij be-
dankte de Nuenense delegatie voor 
hun bezoek aan het Tehuis en met 
name ook voor de sponsoring van en-
kele fitnesstoestellen, een zeer wel-
kom en praktisch geschenk voor de 
bewoners van het huis. Bovendien 
kregen we allemaal een door de bewo-
ners gemaakt herinneringscadeautje 
in de vorm van een engel, met daarop 
‘dank-je-wel ‘ geschilderd. Daarna was 
er nog een rondleiding door het Te-
huis. Het was een warme en ontroe-
rende ervaring om dit te mogen bele-
ven. Met dit bezoek aan het Tehuis zat 
de ‘officiële‘ dag er op. Het was een 
prachtige dag vol van emoties en ont-
roeringen. Iedereen was er zeer vol-
daan over. 

De twee volgende dagen werden door 
de gastouders besteed aan het bezoe-
ken van hun Poolse kinderen thuis. De 
andere deelnemers van de delegatie 
besteedden hun tijd aan het maken 
van enkele mooie excursies en dag-
tochten in de omgeving. Wanneer alle 
nog af te handelen zaken zijn gedaan 
en de opheffing van de stichting is ge-
beurd, komt er een einde aan een hele 
mooie traditie in Nuenen: het einde 
van de Stichting Poolse kinderen in 
Nuenen. Het stichtingsbestuur kijkt 
terug op een zeer zinvolle en dankbare 
periode van 25 jaar.

Met z’n allen op de foto in de speeltuin van Pilchowice.

Succesvolle benefietavond  
voor Stichting SPOTS
Stichting Vrienden Dierenrijk hield afgelopen zaterdag een speciale bene-
fietavond die geheel in het teken stond van de cheeta. Sinds kort zijn deze 
snelste landroofdieren ter wereld ook te zien in Dierenrijk. Voor de officië-
le opening van het cheetaverblijf werd een cheque van € 4.000.- uitgereikt 
aan Stichting SPOTS die zich inzet voor de bescherming van deze diersoort 
in het wild. De cheeta’s waren natuurlijk meer geïnteresseerd in het extra 
stukje vlees dat ze aangeboden kregen…

Voordat het verblijf van de cheeta's of-
ficieel geopend werd, konden bezoe-
kers controleren of het onderkomen 
wel ‘cheeta-proof ’ was. Van die moge-
lijkheid werd door jong en oud mas-
saal gebruik gemaakt. De ‘verblijf-in-
spectie’ was veruit de populairste 
activiteit tijdens de benefietavond 
waarop bezoekers tegen een beschei-
den vergoeding konden deelnemen 
aan bijzondere activiteiten zoals ‘kijk-
jes achter de schermen’ en ‘help de 
dierverzorger’.

Toen iedereen er zeker van was dat het 
cheetaverblijf aan alle eisen voldoet, 
vond de officiële opening plaats. Na-
dat alle aanwezigen afgeteld hadden, 
konden de cheeta's hun verblijf in al-
waar een groot stuk vlees was opge-
hangen. De cheeta’s waren daar na-
tuurlijk erg verguld mee. Namens 
Stichting Vrienden Dierenrijk werd de 
cheque overhandigd aan Simone Ek-
hardt van Stichting SPOTS die op haar 
beurt natuurlijk erg in haar nopjes was 
met deze donatie.

De overhandiging van de cheque aan de zeer opgetogen Simone Ekhardt van 
Stichting SPOTS        (foto: Dierenrijk/Libéma).

Ik kan het ook!

Onderwijsondersteuning
Dit is de nieuwe naam van Praktijk voor Onderwijsondersteuning Nuenen 
van Gabriëlle Verouden. Deze praktijk bestaat inmiddels al 5 jaar en heeft 
al veel kinderen verder geholpen door achterstanden op lees-, spelling- of 
rekengebied aan te pakken. 
Gabriëlle gaat ervan uit dat ieder kind 
kan leren. Zij gaat daarom altijd op 
zoek naar de onderliggende oorzaken 
van leerproblemen. Zo kan een kind 
met de diagnose dyslexie, daarnaast 
last hebben van ogen die niet goed sa-
menwerken of niet goed richten. Een 
kind dat klaagt over ‘dansende letters’ 
heeft in feite ‘dansende ogen’. En als je 
dan iedere dag móet lezen, kost dit 
veel inspanning en is het lastig er geen 
plezier in te hebben. Erger nog: het le-
vert stress op waardoor het nog moei-
lijker wordt. 
Daarnaast bekijkt Gabriëlle hoe de 
ontwikkeling van kinderen verlopen 
is: Leren lukt het beste als je gemoti-
veerd bent, goed kunt opletten, goed 
kunt stilzitten en luisteren. Normaal 
gesproken leren kinderen dit al doen-
de: door te bewegen en te spelen. Het 
‘leerhuis’ wordt zo steentje voor steen-
tje opgebouwd, gelegen op een goed 
fundament. Door verschillende oor-
zaken kan het fundament niet zo ste-
vig zijn als gewenst. Mogelijk zijn er 
wat steentjes ‘vergeten’ waardoor het 
leerhuis wankel wordt. Alleen met 

veel inspanning houd je het overeind. 
En die inspanning zorgt ervoor dat die 
energie niet beschikbaar is voor het le-
ren. ‘Zit stil’, ‘let op’, ‘doe beter je best’: 
het kind wil wel, maar kan niet. 
Gabriëlle vertelt op 2 informatieoch-
tenden meer over haar aanpak. Als u 
uw kind herkent in de volgende punten, 
of als u als leerkracht kinderen in uw 
klas herkent: u bent van harte welkom!

Het kind 
heeft dyslexie of dyscalculie;
kan zich niet goed concentreren; 
slaagt er niet in om tijdens de les rustig 
op zijn stoel te blijven zitten; 
heeft een krampachtige pengreep met 
een slecht leesbaar handschrift;
heeft een houterige motoriek;
gebruikt zijn vinger bij het lezen;
heeft ADHD/ ADD of autisme;
heeft al veel begeleiding gehad zonder 
afdoende of blijvend resultaat;
enzovoorts….

Meldt u aan op info@ikkanhetook.nl 
voor de inloopochtenden op vrijdag 
12 juni of donderdag 25 juni van 10.00 
tot 11.30 uur. Het aantal plaatsen is 
beperkt. 
Meer info op www.ikkanhetook.nl

Kienen in Lieshout
Vrouwenvereniging KVL houdt op 12 
juni een kienavond in het Dorpshuis, 
aan de Grotenhof in Lieshout. Er zijn 
mooie prijzen en een jackpot, en ie-
dereen is welkom. Kienen begint om 
20.00 uur en de zaal gaat open om 
19.00 uur.

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
Ontwerp-omgevingsvergunningen Hool 9 en Boord 7     
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op:
•	 31	maart	2015	besloten	in	beginsel	medewerking	te	verlenen	aan	een	aan-

vraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning 
bij een recreatiebedrijf op het perceel plaatselijk bekend Hool 9, kadastraal 
bekend	gemeente	Nuenen,	sectie	B,	nummers	3722	en	4567.	De	ontwerp	
- omgevingsvergunning volgt de procedure van artikel 2.12 lid 1, sub a on-
der 3° Wabo. Het verzoek is geregistreerd onder nummer N-HZ-2014-0160;

•	 7	april	2015	besloten	in	beginsel	medewerking	te	verlenen	aan	een	aanvraag	
om omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel 
plaatselijk bekend Boord 7, kadastraal bekend gemeente Nuenen, sectie 
D, nummer 4174. De ontwerp - omgevingsvergunning volgt de procedure 
van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° Wabo. Het verzoek is geregistreerd 
onder nummer N-HZ-2014-0138.

Het college heeft de gemeenteraad de ontwerp-omgevingsvergunningen voorgelegd. 
De	gemeenteraad	heeft	op	28	mei	2015	besloten	een	verklaring	van	geen	bedenkin-
gen voor het verlenen van de aangevraagde omgevingsvergunningen af te geven. 

De ontwerp-omgevingsvergunningen en de verklaringen van geen bedenkingen liggen 
met	ingang	van	vrijdag	12	juni	2015	voor	eenieder	gedurende	zes	weken	ter	inzage	
bij de balie Wonen en Openbare ruimte op het gemeentehuis. U kunt de ontwerp- 
omgevingsvergunningen en verklaringen van geen bedenkingen inzien tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis.

De planen zijn ook raadpleegbaar via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl.
De ontwerp omgevingsvergunning ‘Hool 9’ kan rechtstreeks worden geraadpleegd 
via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.OVBG-
Hool9-C001
De ontwerp omgevingsvergunning ‘Boord 7’ kan rechtstreeks worden geraadpleegd 
via de volgende link: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.OVNuenen-
WestBoord7-C001

Tijdens de inzage termijn kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, ken-
baar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., post-
bus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	In	de	zienswijze	moet	duidelijk	worden	aangegeven	
op welke onderdelen van de ontwerp omgevingsvergunning(en) de zienswijze betrek-
king heeft. Mondelinge zienswijzen kunnen, bij voorkeur na afspraak, naar voren 
worden gebracht bij de balie Ontwikkeling, telefoonnummer (040) 263 16 99.

Nuenen,	11	juni	2015.
Burgemeester en wethouders Nuenen c.a.



 in de maand Juni GEEN BTW op elektrische rolluiken heroal en Roma 
Meerprijs afstandbediening slechts € 60.00 merk Somfy 

Verandadaken —  Terrasschermen - Rolluiken — Screens — Markiezen 

    

Dlc zonwering, Spegelt 102, 5674cd nuenen, telno: 2857790
showroom dinsdag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00
overige tijden op afspraak

www.dlczonwering.nl info@dlczonwering.nl
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SCHRIJVEN

Nieuw aanbod SEIZOEN 2015-2016 nu online!
Vind jouw cursus op WWW.CKE.NL Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

TE KOOP AANGEBODEN: VESPA LX50
€ 2250,- • Bouwjaar okt. 2012 • Km. stand 14980

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 
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Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

wijk Nuenen Zuid
(omgeving Het Puyven, 160 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
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‘Steuntje in de rug’ voor Stichting 
Leergeld Nuenen c.a. en Plusminus
In de afgelopen weken hebben de leden van Rabobank Dommelstreek gestemd 
voor ‘Steuntje in de rug’ en ten behoeve van verenigingen en stichtingen.
Ook op Stichting Leergeld Nuenen c.a. en de Stichting Plusminus Nuenen c.a. is ge-
stemd. Dit betekent dat Stichting Leergeld € 476,- en de Stichting Plusminus € 80,- 
ontvangt uit deze actie ‘Steuntje in de rug’. Een mooie aanvulling op het budget dat 
besteed wordt aan de behartiging van de belangen van leerlingen uit Nuenen c.a. die 
een beroep doen op Leergeld Nuenen c.a. en inwoners van Nuenen c.a. die een be-
roep doen op Plusminus. Namens beide stichtingen hartelijk dank aan de RABO-
BANK en de leden voor uw stem!

Leerlingen onderzoeken 
voedingswaarde 
voedselbankpakketten
Pleun van Iersel en Maaike Brinkmann, beiden leerling uit vwo-6 van het 
Augustinianum in Eindhoven, hebben altijd ‘iets met gezondheid gehad’. De 
keuze voor het onderwerp van hun profielwerkstuk was dan ook snel 
gemaakt. Het moest iets te maken hebben met voeding. Immers door te 
kiezen voor een gezond menu kun je zelf invloed uitoefenen op je eigen 
gezondheid. Maar, zo vroegen Maaike en Pleun zich af, wat gebeurt er met 
je gezondheid op het moment dat je voor je voeding afhankelijk bent van de 
inhoud van een voedselpakket? En dat wilde de voedselbank zelf natuurlijk 
ook graag weten. 

Lyceum Bisschop Bekkers wint 
Global Enterprise Project (GEP) 
Leerlingen uit 5 havo van Lyceum Bisschop Bekkers, Eindhoven winnen de fina-
le van Global Enterprise Project. Het Global Enterprise Project (GEP) is een 
unieke campagne vanuit het bedrijfsleven om jongeren bewust te maken van 
goed en hedendaags ondernemerschap. Er is veel aandacht voor de vereiste 
vaardigheden om te kunnen slagen in een hedendaagse en mondiale economie.

Rabobank: ‘Herstel 
woningmarkt in 
heel Nederland’
Aantal woningtransacties in Nuenen 
gestegen met 46% in het eerste kwar-
taal van 2015

Vrijwel alle Nederlandse regio’s haken 
aan bij het landelijke herstel op de wo-
ningmarkt. In elke regio nam in 2014 
het aantal woningverkopen toe en in 
37 van de veertig regio’s steeg de ge-
middelde verkoopprijs. Dit schrijven 
economen van de Rabobank in de vo-
rige week verschenen studie Herstel 
op de regionale woningmarkt.

In Nuenen is de gemiddelde verkoop-
prijs van koopwoningen in het eerste 
kwartaal van 2015 met 9% gedaald.
Voor wat betreft het herstel van de ge-
middelde verkoopprijzen lopen de 
steden over het algemeen voorop.
Het aantal woningtransacties in Nue-
nen is in het eerste kwartaal van 2015 
met 46% gestegen.

In vrijwel heel Nederland staat de wo-
ningmarkt er beter voor. Door de ge-
daalde woningprijzen, de lage hypo-
theekrente, de gestegen werkgelegenheid 
en het herstelde vertrouwen in de wo-
ningmarkt groeide het aantal woning-
transacties in 2014 fors ten opzichte van 
2013. Dat leidde tot een minder ruime 
woningmarkt, waardoor ook de prijzen 
hoger lagen dan in 2013. 
  
Noord-Brabant
In de provincie Noord-Brabant groei-
de het aantal transacties in 2014 met 
42% en steeg de gemiddelde verkoop-
prijs met 3,3%. De toename van het 
aantal transacties was het sterkst in 
Noordoost-Noord-Brabant, terwijl de 
stijging van de gemiddelde verkoop-
prijs daar juist het kleinst was in 2014. 
De grootste stijging van de gemiddel-
de verkoopprijs zien we in Zuidoost-
Noord-Brabant.

De Regionale woningmarkt kunt u vin-
den op: www.rabobank.com/economie

Het onderzoek
Maaike en Pleun hebben voor hun on-
derzoek contact opgenomen met 
Voedselbank Eindhoven. Tijdens het 
onderzoek hebben zij onderzocht hoe 
gezond het is om een voedselbank-
klant te zijn. Je bent immers afhanke-
lijk van de inhoud van een voedsel-
pakket, dus het is de vraag of je met 
die producten de aanbevolen hoeveel-
heid voedingsstoffen per dag binnen-
krijgt. Op basis van de inhoud van 
voedselpakketten die door de voedsel-
bank zijn verstrekt, berekenden Pleun 
en Maaike de gemiddelde dagelijkse 
inname van de voedingsstoffen die 
voor een gezonde voeding van belang 
zijn.

De resultaten
Uit de resultaten bleek dat de produc-
ten uit de voedselpakketten al een 
groot deel van de aanbevolen hoeveel-
heid leveren. Aangezien het voedsel-
pakket slechts bedoeld is als aanvul-
ling op de normale boodschappen, is 
dit heel positief. 
Wel bleek de gemiddelde dagelijkse 
inname van zout, verzadigd vet, sui-
kers en cholesterol wat aan de hoge 
kant te zijn en bevatten de onderzoch-
te voedselpakketten maar weinig vita-
mine A, vitamine B12 en helemaal 
geen vitamine D. Het meest eenvou-
dig kunnen deze vitaminen aangevuld 
worden door dierlijke producten te 
consumeren, maar die zijn juist duur. 

Pleun (links) en Maaike overhandigen hun werkstuk aan dhr. Verschoor, bestuurslid 
van de Voedselbank.

Aan deze challenge namen 10 scholen 
deel. De opdracht was om met een 
budget van € 15.000,- de naamsbe-
kendheid van softwareproducent SAP 
als werkgever onder jongeren tussen 
de 20-25 jaar te vergroten. Elk team 
presenteerde zijn plan dat door een 
jury werd beoordeeld. De jury was sa-
mengesteld uit vertegenwoordigers 
van Philips, Jong Ondernemen en 
SAP. Het oordeel van de jury was dat 
de leerlingen van Lyceum Bisschop 
Bekkers een sterk verhaal en een flit-
sende presentatie hadden. Daarmee 
wonnen Rosanne, Didier, Tobias, 

Alessa, Tessa en Thomas de hoofprijs!
SAP onderzoekt de mogelijkheden om 
business cases op maat aan te gaan 
bieden aan leerlingen in samenwer-
king met het HBO en universiteiten.

In 2016 zal het Lyceum Bisschop Bek-
kers samen met het Christiaan Huy-
gens College locatie Broodberglaan 
een nieuwe school genaamd Frits Phi-
lips lyceum-mavo vormen. Ook in de 
nieuwe school krijgen leerlingen 
ruimschoots de gelegenheid om uit te 
blinken in de Talentrichting Onderne-
merschap.

Open dagen zonne-energie   
bij eigenenergie.net
EigenEnergie.net in Geldrop is gespecialiseerd in zonne-energie en dan met 
name de nieuwe zonnepanelen met CIGS dunne film technologie. Deze tech-
nologie geeft een hoger rendement tegen dezelfde kosten als de traditionele 
kristallijn zonnepanelen en zien er ook nog eens fantastisch mooi uit. Verder 
geeft deze technologie de mogelijkheid om zonne-energie fraai te integreren 
in het dak, de gevels en zelfs glas. Al deze toepassingen wil EigenEnergie.net 
u laten zien op haar open dag zaterdag 20 juni a.s. van 10.00 tot 16.00 uur. 

Een dag eerder komt een grote groep 
professionals uit de bouwwereld (aan-
nemers, vastgoedinvesteerders, archi-
tecten) naar Geldrop voor een seminar 
over bouw geïntegreerde zonne-ener-
gie. Op deze dag zal EigenEnergie.net 
samen met een 2-tal partners haar 
nieuwste product introduceren te we-
ten een Prefab Energiedak dat isoleert, 
waterdicht is, warmte genereert en 
stroom opwekt. Dit dak zal op zaterdag 
20 juni zeker nog te bewonderen zijn.
Naast het energiedak kunt u zich op 
de marktplaats laten voorlichten over 
de gebruikte producten voor een kwa-
litatieve zonne-energie installatie op 
uw dak. De prachtige CIGS dunne 
film zonnepanelen zullen gedemon-
streerd worden op een pannendak, op 
platte daken en als gevelbekleding. 
Daarnaast is de showtruck van Nathan 
Group aanwezig waarin u allerlei vor-
men van warmte winning zult aantref-
fen. Elk uur wordt er een omvormer 

verloot onder alle aanwezigen en voor 
een drankje & hapje wordt ook ge-
zorgd. Genoeg reden om een bezoekje 
te brengen aan EigenEnergie.net in 
Geldrop aan de Spaarpot 20.

EigenEnergie.net is opgericht in 2012 
en maakt in haar nog jonge bestaan 
een grote groei door. Inmiddels zijn 
ruim 1500 particuliere woningen in 
deze regio voorzien van een zonne-
installatie door EigenEnergie.net en 
ook steeds meer bedrijven zoals bij-
voorbeeld Prorail, Mars, Ahold, Lidl 
en Rabobank. Zonne-energie loont 
niet alleen voor particulieren (jaarlijks 
financieel rendement van 10%) maar 
ook voor bedrijven. Er zullen in 2015 
ook echte zonne-weides in Nederland 
verschijnen. EigenEnergie.net is bij 
vele van deze initiatieven op dit mo-
ment betrokken als engineer, materi-
aalleverancier en vaak ook installa-
teur. 

De voedselbank 
dankt voor uw 
RABOstem
Nuenenaren heel hartelijk dank voor 
de vele stemmen die u gaf aan de voed-
selbank via uw RABO-STEUNTJE. 
Bijna ruim twaalfhonderd euro gaan 
heel snel gebruikt worden om alle ont-
vangen lang houdbare producten ge-
sorteerd te houden op goed schoon te 
houden magazijnrekken. Bovendien is 
het een bijdrage aan het kunnen laten 
rijden van de koelwagen die verplicht 
is. Vrijwilligers en bestuur weten zich 
door de vele stemmen gesteund. Nog-
maals veel dank.

Gelukkig zijn er ook andere manieren 
om het tekort aan te vullen en beide 
dames komen voor elke vitaminesoort 
met aanbevelingen. 

Gratis app voor aanvullende bood-
schappen
Tot slot bedachten Maaike en Pleun 
een gratis app die als hulpmiddel zou 
kunnen dienen bij de keuze voor aan-
vullende boodschappen. Want, zo 
concluderen Maaike en Pleun, een 
voedselpakket van de voedselbank 
vormt een goede basis, maar de pro-
ducten die de voedselbankklant daar-
naast zelf koopt, kunnen het verschil 
maken. 
Dhr. Verschoor, lid van het bestuur van 
de voedselbank, is erg blij met het on-
derzoek van Pleun en Maaike. Hij noemt 
het ‘een indrukwekkend werk’’ en de re-
sultaten zullen dan ook daar waar moge-
lijk gebruikt worden bij het samenstel-
len van toekomstige pakketten.

Sint-Joriscollege neemt deel 
aan Cross-linx School
Op 11 juni gaan 90 leerlingen van het Sint-Joriscollege deelnemen aan 
Cross-linx School. Cross-linx School is een nieuwe samenwerking van 
stichting Cross-linx, Muziekgebouw Eindhoven, Muzieklab Brabant en 
philharmonie zuidnederland in samenwerking met Sint-Joriscollege.

Cross-linx School wil leerlingen uit 
het voortgezet onderwijs kennis laten 
maken met 'nieuwe' muziek en hen op 
een 'nieuwe' manier naar muziek laten 
luisteren. Ze vinden het waardevol dat 
leerlingen over hun eigen grenzen 
heen leren kijken en op een aantrekke-
lijke manier in aanraking komen met 
een muziekstroming die misschien 
niet de meest voor de hand liggende is.
De genres indie-pop en hedendaagse 
klassieke muziek en waar zij elkaar 
ontmoeten vormen de basis van het 
project. Tijdens Cross-linx School zijn 
er korte gevarieerde backstage optre-
dens en workshops die leerlingen het 
idee en gevoel achter het festival 
(www.cross-linx.nl) laat ervaren.

 
Cross-linx festival
Cross-linx is een festival dat de rafel-
randen van de popmuziek opzoekt 
en die een directe verbinding legt 
met nieuwe klassieke muziek. Van 
intieme concerten in de foyer tot 
groots orkestrale proporties in de 
grote zaal: elke sfeer wordt waarge-
maakt bij dit festival. Ze bieden de 
popartiesten de gelegenheid om let-
terlijk een cross-over te maken met 
klassieke muziek door de inzet van 
een ensemble of orkest. 

Het festival werd door Bryce Dessner, 
gitarist van The National en headli-
ner van Cross-linx 2011, uitgeroepen 
tot beste festival van de wereld.

Het Wette’s Dorpsfestijn
Het Wette's Dorpsfestijn is veranderd van datum, voorheen was dit altijd 
het derde weekend van augustus maar dit zal vanaf nu worden: het laatste 
weekend van juni. Dit jaar betekent dit dat het Dorpsfestijn zal plaatsvin-
den van 26 t/m 29 juni.

Het Wette's Dorpsfestijn wordt geor-
ganiseerd door een vorig jaar opge-
richte stichting, die het behoudt van 
een jaarlijks, laagdrempelig en voor 
iedereen toegankelijk dorpsfestijn wil 
realiseren. Tijdens dit festijn worden 
verschillende activiteiten georgani-
seerd zodat er een dorpsfeest is dat 
net zoals vroeger de kermis iedereen 
samen brengt. 

Vrijdag 26 juni
20.00u - Tent open
21.00u - Rondje Hollands m.m.v. Multi 
Show Productions, livemuziek en enter-
tainment (dresscode rood-wit-blauw)
01.00u - Einde dag 1 Wette's Dorpsfestijn
Zaterdag 27 juni
12.00u - Opening feesttent
13.30u - Aanvang Levend Stef Stunt-
piloot
19.30u - Prijsuitreiking Stef Stuntpi-
loot in de tent
20.30u - Livemuziek van feestband 
Party Unlimited
01.00u - Einde dag 2 Wette's Dorpsfestijn.

Zondag 28 juni
12.00u - Opening feesttent
14.00u - Aanvang Kinderspeelfestijn
22.00u - Livemuziek m.m.v. Evi Schuts 
van winnares Voice of Nuenen 2014
24.00u - Einde dag 3 Wette's Dorpsfestijn
Maandag 29 juni
12.00u - Opening feesttent
12.00u - Start inschrijving Rikken 
(vol=vol)
13.30u - Aanvang Rikken
16.00u - Livemuziek van zanger Jan 
van de Heijden
18.00u - Aanvang Dorpsbarbecue
24.00u - Einde Wette's Dorpsfestijn 2015
Voor meer informatie kunt u altijd te-
recht op website: www@wettesdorpsfes-
tijn.nl u kunt een email sturen naar: wet-
tesdorpsfestijn@outlook.com of 
benader een van de bestuursleden van 
de stichting: Peter Raaijmakers, Wilfred 
Clermonts, Erwin Renders, Maikel van 
Kemenade of Koen van Gorp.

Hopelijk tot ziens tijdens het Wette's 
Dorpsfestijn 26 t/m 29 juni.



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.

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

TE KOOP GEVRAAGD 
Fietsen en snorfietsen. 06-
46830117.

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

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van de 
Weijer, De Hooge Akker 29, 
Geldrop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Gebruikte wasmachines en 
drogers met garantie. Van 
de Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Witgoedapparaten met lichte 
transportschade. Witgoed-
specialist Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop (naast DAF), tel. 040-
2802390.

Wasmachine, koelkast, vaat-
wasser defect? Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

ICT-er met de VUT helpt 
graag met uw: Draadloos 
internet; computer ver-
snellen/opschonen; Win-
dows 7/8, Ipad, E-mail, 
virusscan installeren. 040-
2952567 / 06-23854915.

Nagelstudio ALTA GRACE 
• Medische pedicure • Voet-
massage NIEUW! Kleine 
Pedicure behandeling € 15,- 
Ik kom ook bij u thuis! 
(ook in de avonduren). 
KADOTIP: Kadobonnen 
te verkrijgen. Marieke: 06- 
50 57 11 83.

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  WWW.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

VLOOIENMARKT Zon-
dag 14 juni  9-16 uur. Sport-
hal Strijp Rijstenweg 7, 
Eindhoven. 06-20299824.

NORDIC NATURE met 
NORDIC WALKING ge-
nieten van de natuur én 
met plezier werken aan uw 
conditie- en fitheidsniveau 
voor lessen kijk op www.
hetvoetspoor.nl of neem 
contact op met Nordic wal-
king instructor Jacqueline 
Koehler 06-15098686.

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

Als uw partner, ouders of andere naasten minder goed voor zichzelf kunnen zorgen, 
bent u de eerste die bijspringt. Met alle liefde. Toch kan er een moment komen dat 
uw hulp niet meer voldoende is. ZuidZorg helpt u dan graag. Met onze professionele 
zorg kan uw partner, vader of moeder toch thuis blijven wonen. Op een manier die 
bij jullie past. En dat geeft rust.

ZuidZorg is er graag voor u met:
•  Huishoudelijke zorg  •  Verpleegkundig advies, voorlichting
•  Hulp bij de persoonlijke verzorging  en instructie
•  Verpleging thuis •  Maaltijden thuis
•  Beeldzorg van ZuidZorg online •  Begeleiding thuis
•  ZuidZorg Extra: kortingen en  •  Behandeling thuis
    aanbiedingen op welzijnsdiensten  •  Personenalarmering

Onbezorgd.
Zelfstandig thuis wonen.

Meer informatie op www.zuidzorg.nl of bel 040 2 308 408

Hoe regel ik mijn hulp 
in het huishouden?

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

vanaf 16.00 uur met speciale originele Griekse 
gerechten, warm en koud, in een 

warme gezellige Griekse atmosfeer 
door familie zelf. Gastvrije bediening. 

 Wij hebben plaats voor 80 gasten en 
150 zitplaatsen in een Griekse buitentuin.

Het tuinterras is vanaf nu geopend!

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen

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

Elpida
Grieks Mediterraans

Restaurant

Huishoudelijke hulp via de gemeente
Mocht het door omstandigheden las-
tig voor u zijn om uw huis zelf op orde 
te houden, dan kan de gemeente huis-
houdelijke hulp voor u regelen. Dat 
gebeurt via de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) 2015. U kunt 
zich hiervoor aanmelden bij het 
Wmo-loket van uw eigen gemeente. 
De gemeente onderzoekt dan hoeveel 
hulp u nodig heeft, wat u zelf nog kunt 
en of andere mensen u misschien 
kunnen helpen. Ook kijkt de gemeen-
te of u al andere vormen van onder-
steuning krijgt. Dit gebeurt tijdens 
een ‘keukentafelgesprek’ met u en 
eventueel mensen in uw omgeving. 
Een mantelzorger bijvoorbeeld. Voor 
de huishoudelijke hulp betaalt u een 
eigen bijdrage, afhankelijk van uw in-
komen. De hoogte hiervan wordt 
door het CAK bepaald.

Komt u niet voor een vergoeding van-
uit de Wmo 2015 in aanmerking? Dan 
heeft u misschien wel recht op een 
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 
van uw gemeente. Deze tegemoetko-
ming is per gemeente anders gere-
geld. 

Kijk voor meer informatie op www.
zuidzorg.nl/Zorg-thuis/Huishou-
delijke-zorg/Gemeentelijke-subsi-
die-HHT 

Particuliere hulp bij het huishouden
Komt u even niet toe aan bepaalde 
huishoudelijke taken? Bij een verhui-
zing bijvoorbeeld of omdat u het ge-
woon te druk heeft? In dat geval kun-
nen we u ook zonder indicatie of ge-
meentelijke subsidie Huishoudelijke 
Hulp bieden. U betaalt dan € 15,50 
per uur (exclusief €19,50 eenmalige 
bemiddelingskosten). Wij zorgen 
voor een vaste, betrouwbare hulp met 
wie u zelf afspreekt hoe vaak en wan-
neer ze komt en welke taken u graag 
gedaan wilt hebben. Voor de uitbeta-
ling van de hulp zorgen wij. 

Interesse?
Bel voor meer informatie naar 040-
2 308 408

“Gertie houdt 
mijn huis 

lekker schoon 
en opgeruimd. 
Zo heerlijk!”



Bent u op zoek naar een goed passende, esthetische gebitsprothese? Of wilt  

u weten hoe u uw prothese het best onderhoudt? En wist u dat elke 5 jaar een 

nieuwe gebitsprothese vergoed wordt? Wij beantwoorden graag al uw vragen. 

Breng een bezoek aan onze nieuwe praktijk of bel naar 040 - 780 22 32.

Parkstraat 31 | Tel. 040 - 780 22 32 | info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

De beste prothese vindt 
u vanaf vandaag aan de 
Parkstraat 31.

Dus kom langs of bel naar 
Jeroen, Ivi, Wannes of Paul.

GRATIS
CONSULT

 PUZZELHOEKWeek 24

9 2 1 5
1 2

3 4
9 1 8 7

4 5
8 3
1 2 8

6 7
7 5 3

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 heildronk 5 kerklied 10 gewrichtsaandoening 12 vervoermiddel 
14 hectare 15 plant 18 riv. in Rusland 20 Europeaan 21 Europeaan 
22 jaartelling 23 luitenant 25 met name 26 met dank 28 voegwoord 29 zeeman 
32 land in Europa 35 ik 36 tijdstip 37 lastig vraagstuk 41 schroeflijn 45 United 
Nations 46 in memoriam 47 riv. in Italië 48 Chinese munt 49 bijbelse figuur 
50 sierlijk 52 Engels bier 53 bergplaats 55 traag 57 bijwoord 58 insect 
61 voorkeur 64 deel v.h. lichaam 65 hartige hap.

Verticaal: 1 voorzetsel 2 bejaard 3 Openbaar Ministerie 4 bijbelse figuur 
6 aldoor 7 slee 8 steensoort 9 mijns inziens 10 haardracht 11 bergweide 
13 soort schaatsen 14 hoofddeksel 16 ooit 17 honingbij 19 muziekgroep 
24 muziekinstrument 27 tromp 30 seconde 31 familielid 33 scheepstouw 
34 papegaai 37 tweegevecht 38 idee 39 omgeving 40 slotwoord 41 naaldboom 
42 schipbrug 43 laan 44 hijstoestel 51 erfelijkheidsdrager 54 vlaktemaat 
56 etcetera 59 aan zee 60 Verenigde Naties 62 per adres 63 ego.

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

F I N I S H T E M P E L

S N O R E L I E E R K

P R S A T E E D E N B A

A A S K O L O N E L V O S

L I E R T A D E S O E S

K T I R O L E L A N D A

O A R A

A W O D K A R O M A N S

B R I L O F E D K A S T

C U P P O R T I E R T O E

E I D A L I G R A S F L

S S E N K O E A I R T

W E L D R A R A K K E R

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

Oplossingen wk 23
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

ERFSCHEID ING

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.

APART
BAARDJE
BESCHERMHEER
BEWUST
CAMPUS
CLOSET
DRIEST
FABEL
FLINK
GEIGERTELLER
INZAGE
KAPOK
KETEL
KLANK
LOGOPEDIST
MEEDELEN
MERGEL
NOTITIE
PALET
PATENT
SMARTLAP
STAANDER
STEEK
TENOR
THEMA
TRAJECT
VAARTOCHT

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en email het antwoord naar: 
puzzel@ronddelinde.nl (Vermeld naam, telefoonnummer 
en adres). De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 
Drukkerij Messerschmidt tijdens kantooruren.
Winnaar: week 22. Mevr. v.d. Meulengraaf, Nuenen

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

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

XL PRINTEN

MULTI PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN
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Kleurrijke zondag     
weer een succes 
Op 31 mei tegen 14.00 uur liep Het Klooster langzaam vol. Rondkijkend, 
een plaatsje zoekend, een bekende groetend…. Het Nuenens Mannen Koor 
betrad het podium. Onmiddellijk werd het stiller op het inmiddels goed 
gevulde RABObankplein. Niet lang, o.l.v. dirigent Paul Hotterbeekx, met 
begeleiding op de piano van Jos van Erp, vulden de warme stemmen van een 
dertigtal mannen de ruimte met Russische klanken en klassieke werken. 
Het applaus sprak voor zichzelf. Het publiek genoot. Met Choeurs des Sol-
dats sloten zij het eerste deel van hun presentatie af.

Nu was het de beurt aan Seniorenkoor 
De Vrolijke Samenzang. Zij staan o.l.v. 
van Natalia Tretiakova, op de piano 
begeleid door Ton Toirkens. Het ope-
ningslied: ‘Hier staat ons koor’, een be-
werking van To stop the train, maakt 
de stemmen los en pakt de aandacht 
van het publiek. Met een muziekkeuze 
van ernstig tot romantisch werd het 
deel tot de pauze gevuld.
Na de pauze zong het NMKoor een 
lichter repertoire. Sommige liederen 
nodigden uit om zachtjes mee te neu-
riën, zoals bij ‘Als het effe kan’ uit My 
fair Lady. De goede sfeer tussen beide 

koren werd bevestigd in het samen 
zingen van ‘Der Fliegermarsch’, waar-
bij ook de zaal enthousiast meedeed.
Afsluitend nog een half uur De Vrolij-
ke Samenzang dat een selectie uit hun 
gevarieerd repertoire ten gehore 
bracht. Ter afsluiting een echte ‘roc-
ker’, ‘Rock around the clock’. 
Terugkijkend: beide koren waren niet 
op volle sterkte, vakantie, ziekte, an-
dere verplichtingen… geen probleem. 
Aandacht, inzet en concentratie maak-
ten alles goed. Het bleef nog lang ge-
zellig op het RABObankplein. Ook het 
barpersoneel keek tevreden!

Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

Beste Vincent…
 
Ook uw gestalte vereeuwigd in brons? Inderdaad, 130 jaar geleden maakte 
jij de Erpeleters, ergens in Nuenen, en mede daardoor raakte ons dorp 
wereldberoemd. Niet alleen door Dwèrsigheid, ook door de wereldberoem-
de kunstschilder die jij inmiddels bent geworden. Hartelijk dank daarvoor! 

Even iets anders: bij voorbaat excuses 
voor alles wat hier uit de kast wordt ge-
trokken om toeristen naar Nuenen te 
trekken. Want dit jaar is het precies 125 
jaar geleden dat jij overleed. Wie her-
denkt zoiets? Jij zeker niet, zeg nou zelf. 
Gelukkig dat er al jaren een prachtig 
bronzen beeld van jou in ons Park staat... 

Iedereen weet iets te vertellen over 
jou, overal denken ze jou te kennen, 
van A t/m Z, van Amerika tot Zim-
babwe. Van alles wat jij in Nuenen en 
omgeving geschilderd hebt, en dat zijn 
toch gauw een stuk of vierhonderd 
meesterwerken, is hier niks meer te-
rug te vinden. Vorige week nog ging 
een spittende boerin voor zeshon-
derdduizend euro onder de hamer 
door. Het werk 'Hoofd van een boerin, 
profiel naar rechts' (ca. 30 bij 40 cm) 
kwam via het Duitse veilinghuis Villa 
Grisebach in handen van een anonie-
me bieder. Die boerin hoort bij een 
reeks karakterstudies die jij ergens in 
Nuenen maakte van boeren en boe-
rinnen. Jij werkte in 1884 en 1885 in 
het Brabantse Nuenen. Het was een 
soort vingeroefening voor de Aardap-
peleters. Zij is - net als jij - ook al lang 
dood en begraven. 

Sorry dat wij als Nuenenaren destijds 
geen oog hadden voor jouw werk. 
Geen cent hadden we er voor over. 
Neen, erger nog, jouw werk werd ka-
potgescheurd en in de open haard ge-
gooid. Duizend maal excuses voor dit 
cultuurbarbarisme. Ik hoop dat jij 
deze verontschuldigen met terugwer-
kende kracht wilt aanvaarden. 

Nuenenaren zijn ziende blind en ho-
rende doof, ook al beschikken de 
meesten van ons wel over twee ogen 
en twee oren. Wij vervuilden zelfs de 
heilige grond nabij het Van Gogh-
huis. Daar draait al een paar jaar een 
chemisch fabriekje om de grond en 
het water weer schoon te maken. Een 
half zelfportret van jou wordt gebruikt 
om dat fabriekje aan het oog te ont-
trekken. Jaja, ’t Oog moet ook wat…

Een andere bekende Nuenenaar, we-
reldberoemd in Brabant, is Gerard van 
Maasakkers en die zingt heden ten 
dage over unne zekere Vincent. Dat 
lied luidt zo: “Da hier ‘ne zekere Vin-
cent was geweest. Die geschilderd ha, 
d’r wist ik toen nog weinig van. Mer 
van z’n werk raakt dit me nou ’t meest. 
Die van m’n mensen rond de taofel, bij 
die olielamp.”  Vincent, jij wordt her-
dacht en geëerd hier in Nuenen en ook 
in de rest van Brabant. 
Ik ben wel geschrokken van het affiche 
met als vette kop “Woar worde gin or 
angenaaid….”. De Grootste Braderie in 
Brabant wordt er aangericht op zondag 
14 juni hier in jouw Nuenen. Sorry Vin-
cent, dat is buiten mij om geregeld…. 

Tot slot een klein bedankje mijner-
zijds. Voor jouw inzet tegen de aanleg 
van de Ruit, de vierbaans asfaltweg 
dwars door het Dommeldal en door 
het coulissen-landschap aan weerszij-
den van het Wilhelminakanaal. Dank-
jewel namens bijna heel Nederwetten 
en de Stad van Gerwen. Mooi dat er 
ook eens iets is dat niet doorgaat. Vin-
cent, nogmaals hartelijk dank!

Tandprothetische praktijk,    
TPP Nuenen, geopend
Sinds deze week heeft Nuenen een tandprothetische praktijk aan de Park-
straat 31. U kunt er terecht voor alle problemen met een loszittend gebit of 
pijnlijke prothese en voor een nieuwe prothese eventueel in combinatie met 
implantaten.

Jeroen Kuijpers is de jonge onderne-
mer die het filiaal opent nadat hij al 6 
jaren in Best ook een tandprotheti-
sche praktijk runt.

“Voor de aanschaf van een nieuwe 
prothese is de klant bij ons aan het 
juiste adres”, vertelt Jeroen. “Vooral de 

tijd die men nodig heeft bij ons ver-
schilt vaak veel van anderen. Wij heb-
ben alle disciplines in eigen hand met 
een eigen laboratorium en daardoor 
kunnen wij binnen twee tot drie we-
ken zorgen voor een goed passend ge-
bit. In de tussentijd krijgt de klant een 
tijdelijk noodgebit”.

Ook voor een gebit met implantaten 
is men bij TPP Nuenen aan het juiste 
adres.
Om voor u de ongemakken tot een 
minimum te beperken, vindt het 
plaatsen van de implantaten én het 
plaatsen van de definitieve implan-
taatprothese plaats op dezelfde dag. 
Dit is een unieke dienstverlening van 
Tandprothetische Praktijk Nuenen. 
En natuurlijk doen ze dat pijnloos.

Voor een volledige prothese geldt een 
vergoeding van 75%. De resterende 
25% is voor rekening van de patiënt. 
Voor implantaten geldt een eigen bij-
drage van € 125,- per kaak. De rest 
van de behandeling valt onder de ba-
sisverzekering.
TPP Nuenen heeft contracten met 
alle zorgverzekeraars.
Doordat TPP Nuenen alles in eigen 
beheer doet ontstaan kortere lijnen en 
dat komt de kwaliteit ten goede. Daar-
naast ik ook het eindresultaat beter en 
de prijs uiteindelijk lager.

Tandprothetische Praktijk Nuenen is 
geopend van maandag tot donderdag 
van 08.30 uur tot 17.00 uur. Op vrij-
dag van 08.30 uur tot 12.00 uur.
Behandeling alleen volgens afspraak.
TPP Nuenen, Parkstraat 31, Nuenen. 
Tel. 040 780 22 32. info@tppnuenen.
nl of www.tppnuenen.nl 

Schutters van de St. Antonius-
schut succesvol in regio
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de wedstrijden voor viertallen opgelegd, hebben de viertallen van de St. 
Antoniusschut met grote overmacht de competitie gewonnen die jaarlijks plaats 
vindt tussen de gilden van de kleine kring.
De overmacht was zo groot dat in een competitie van 14 wedstrijden, na 11 wed-
strijden al bleek dat de Schut niet meer in te halen was.
Onderstaande schutters poseerden trots met de gewonnen beker.
Op de voorgrond: klein Brammetje, verder gehurkt vlnr Dré Bemelmans, Erik de 
Blok en Piet Meulendijk. 
Staand vlnr: Bram van Vijfeijken, Cor van Acquoy, Koning Willy Smits, Henk-
Jan Eikelboom, Toon van de Linden, Roelof Janssen, Dennis de Blok, Piet van de 
Laar en Henk Dekkers.

Gereedschap voor   
Walburg Tuinen
Zomerborrel met 
Hollandse Nieuwe 
in Nune Ville 
Op 19 juni organiseert Lions Club 
Nuenen haar jaarlijkse ‘Hollandse 
Nieuwe’ haringfestijn. Samen met Li-
ons Club Eindhoven Wodancella zet 
Lions Club Nuenen zich er dit jaar 
voor in om nieuw gereedschap aan te 
schaffen voor de vrijwilligers van Kwe-
kerij en Tuinen De Walburg.
Daarnaast is een deel van de opbrengst 
van het festijn bestemd voor de res-
tauratie van de Vincent van Gogh vij-
ver in de pastorietuin. Tijdens het fes-
tijn kunnen de gasten ook een bezoek 
brengen aan The Vincent Affair, een 
speciale tentoonstelling ter gelegen-
heid van de 125ste sterfdag van Vin-
cent van Gogh. Nieuw dit jaar zijn de 
veiling en loterij, waarmee geld wordt 
ingezameld voor de goede doelen. 
Onder de prijzen een kunstwerk van 
de Nuenense kunstenaar Coen Blank-
waard en een weekendtrip met Flexo-
tels bij de 24 uur van Le Mans.

De haring wordt geserveerd op vrijdag 
19 juni, van 17.00 uur tot 19.00 uur in 
Nune Ville aan de Berg 24 in Nuenen. 
Bij slecht weer wordt uitgeweken naar 
het Vincentre. Kaarten zijn € 25, - p.p. 
en te bestellen via hollandsenieuwe@
lionsnuenen.nl.
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Clupea harengus, vers 

uit de Noordzee.

Begin juni 

wordt in 

Nederland het 

eerste vaatje 

haring van 

dit jaar geveild. 

UITNODIGING 

voor het Lions 
‘Hollandse Nieuwe’

Festijn 2015
vrijdag 19 juni

Zondag 14 juni; Optreden van dameskoor

‘Oma’s aan de top’
(Archipel) Jo van Dijkhof 110, Nuenen. Aanvang 14.45 uur. Toegang gratis

Wij verzekeren u van een gezellige middag.



  * LOPENDE OFFERTES EN ANDERE ACTIES UITGESLOTEN

BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 

(LAAGSTE PRIJS  VAN NEDERLAND!) 

KRIJG JE  OOK NOG EENS EEN 

PRACHTIGE SCOOTER CADEAU*

powered by

DE HUUFKES 19 • 5674 TL NUENEN • 040 - 28 38 412 • WWW.RI-JO.COM, WWW.SANISALE.COM EN WWW.KEUKENSALE.COM
Openingstijden: Maandag gesloten, Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 - 17.30 uur, Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

MAAKT 
LUXE 

BETAALBAAR

(LAAGSTE PRIJS  VAN NEDERLAND!) 

BIJVOORBEELD 
KEUKEN RIETVELD

van 6.898,-

voor 

4599,-

ZANUSSI 
ZDT22001FA
Vaatwasser volledig 
geïntegreerd

ZANUSSI 
ZEI6840FBA
inductiekookplaat 
60 cm

ZANUSSI 
ZKC44500XA
Multi heteluchtoven met  
magnetronfunctie RVS

ZANUSSI 
ZGO76534BA
Gas-op-glas kookplaat 
75 cm

van 699,-
voor 

379,-
van 789,-
voor 

399,-

van 999,-
voor 

529,-
van 729,-
voor 

389,-

Sierbestrating
Natuursteen
Keramiek

Kom inspiratie opdoen. 
De showtuin is 24/7 
toegankelijk voor u!

PVC
Trendy vloeren
al vanaf:

Houten vloeren 15mm 
dik, 19mm breed al 
vanaf: € 36,- m2

diverse kleuren
diverse maten

vanaf:

12,95 

m2
Voor elke 
smaak en 
elk budget

11,95

m2

* GELDT NIET OP LOPENDE OFFERTES EN ACTIE ARTIKELEN

Elke laatste zondag v/d maand 
zijn wij geopend

van 11.00 - 16.00 uur

3000m2 KWALITEIT ONDER ÉÉN DAK. 
KOM, KIJK.... EN BELEEF!

1600 m²
showtuin

PVC – Houten
vloeren

Kleurvaste
bestrating

BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 

(LAAGSTE PRIJS  VAN NEDERLAND!) 

KRIJG JE  OOK NOG EENS EEN 

PRACHTIGE SCOOTER CADEAU

OOK DE 

ZOMER IN 
JE BOL? 

KEUKEN RIETVELD

van 6.898,-van 6.898,-

voor
SCOOTER, 

T.W.V.1399,-
CADEAU!* 

BIJVOORBEELD

KEUKEN RIETVELDKEUKEN RIETVELD

SCOOTER, 
T.W.V.1399,-
CADEAU!* 

van 262,-
voor 

209,-
van 33,85
voor 

19,95pm2

van 447,-
voor 

209,-

BIJ AANKOOP VAN EEN
COMPLETE BADKAMER

MAGNUM ELECTRISCHE 
VLOERVERWARMING

WAND TEGELS SPHINX WANDCLOSET

GRATIS OPBLAAS JACUZZI
T.W.V. 549,-*

30 x 60 cm mat of glans wit Topkwaliteit, Compleet assortiment, diverse afmetingen. 
Incl. digitale klok thermostaat, prijs vanaf 1m²

met Softcloset zitting compleet Wisa
inbouwelement en bedieningsplaat

Maten:
• 2m2  238,-
• 3m2  268,-
• 4m2  319,-

3000

BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 

3000

BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 

  * LOPENDE OFFERTES EN ANDERE ACTIES UITGESLOTEN  * LOPENDE OFFERTES EN ANDERE ACTIES UITGESLOTEN
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Het nieuwe terras     
van ‘De Koffiedrinkers’

Foto: Tom van de Boomen Patiënten enthousiast over 
sms-bericht bij afspraak
Na een succesvolle proef op enkele afdelingen, stuurt het Catharina Ziekenhuis 
vanaf 1 juni alle patiënten een sms-bericht om hen te herinneren aan hun 
afspraak in het ziekenhuis. Het ziekenhuis verwacht dat het aantal mensen dat 
zonder af te zeggen niet op een afspraak verschijnt daardoor met een derde ver-
mindert. Dat komt neer op 8000 patiënten per jaar die dankzij het sms’je toch op 
hun afspraak komen of alsnog de afspraak afzeggen. In dat geval heeft de betref-
fende afdeling de tijd om een andere patiënt op dit tijdstip uit te nodigen. 

Meer weten over ons? Kijk op 
www.vdstappen.nl of bel 040 284 1550.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Jacques Post
Uitvaartassistent

Twee scenario’s bij overlijden
Miljoenen mensen maken gebruik 
van online netwerken zoals Face-
book, LinkedIn, en Twitter. Deze 
netwerken hanteren verschillende 
protocollen bij overlijden van een 
gebruiker. In grote lijnen bestaan er 
twee scenario’s. In het eerste scena-
rio kent een familielid of vriend de 
inloggegevens en kunnen zij de ac-
counts bewerken of verwijderen. Het 
is wel belangrijk dan ook de netwerk-
beheerder in te lichten. In de meeste 
gevallen echter zijn de inloggegevens 
niet bekend bij nabestaanden, zodat 
zij contact moeten opnemen met de 
beheerders van het netwerk. De ma-
nier waarop verschilt per netwerk.

Facebook
Via een link meldt u dat de eigenaar 
van een profiel is overleden. U kunt 
het profiel laten verwijderen of er een 
herinneringspagina van maken, waar 
vrienden en familie berichten kunnen 
plaatsen. Alle privé informatie wordt 
verwijderd maar de rest van het pro-
fiel blijft zichtbaar voor vrienden. 

LinkedIn
Er bestaat op Linkedin een formulier, 
waarin u kunt melden dat de eige-
naar van een profiel is overleden. U 
kunt hierop aangeven dat u het pro-
fiel wilt laten verwijderen. 

Twitter
Er is een speciale link op Twitter 
om te melden dat de eigenaar van 
een profiel is overleden. U kunt het  
account laten verwijderen. Het is ook 
mogelijk dat Twitter alle tweets be-
waart en dat de contactinformatie 
van nabestaanden zichtbaar is. 
Verder is er een mogelijkheid om op 
het account een link te plaatsen naar 
een online herinneringsplek, zoals 
memori.nl. 

If I die...
Op Facebook is er ook een moge-
lijkheid om een tekst- of videobe-
richt na overlijden te laten plaatsen. 
Om te kunnen controleren of ie-
mand ook daadwerkelijk is overle-
den, moeten drie door de overle-
dene bij leven aangewezen vrienden  
de dood van de profielhouder beves-
tigen. Na die bevestiging wordt het 
bericht op het profiel geplaatst.

Uw inloggegevens en wensen
Denkt u er eens rustig over na wat uw 
wensen zijn en leg deze vast, samen 
met uw inloggegevens. U kunt deze 
informatie bewaren bij uw belangrij-
ke papieren of opnemen in uw testa-
ment. Er zijn ook bedrijven waar u dit 
kunt vastleggen. Na uw dood zorgen 
zij ervoor dat alles zo wordt afgehan-
deld zoals u dat wilt. Het is belangrijk 
dit goed te regelen. Online profielen 
kunnen anders oneindig voortbe-
staan. 

Op www.vdstappen.nl/veelgestelde 
vragen vindt u bij ‘Social media en 
overlijden’ handige informatie en 
links, die u de weg wijzen bij het vast-
leggen van uw wensen en het opzeg-
gen van accounts bij een overlijden.

A D V E R T O R I A L

Wilt u voor eeuwig voortleven op 
internet?
Het is waarschijnlijk niet iets waar u over nadenkt als u aan het 
Facebooken bent. Maar wat gebeurt er eigenlijk met uw online profiel als 
u er straks niet meer bent? Wist u dat als u niets regelt diverse mensen na 
uw dood nog automatisch berichten zullen ontvangen van uw accounts? 

Bruni Heinke als liefje van Vincent
Zelfs voor actrice Bruni Heinke is het een heel bijzonder optreden. In het 
huis Nune Ville waar Margot Begemann ooit woonde, staat nu Bruni op de 
planken om het levensverhaal van Margot te spelen. “Dat voelt absoluut 
anders. Ik beleef het nog intenser. Een prachtige ervaring!”, zegt Bruni 
Heinke. Ze ziet uit naar haar optredens op 14 en 25 juni. 

In de monoloog blikt Margot Bege-
mann terug op haar leven. Het is 1906. 
Ze heeft gehoord dat Van Gogh enige 
bekendheid gaat krijgen en dat zijn 
schilderijen worden verkocht. Ze 
spreekt over de andere liefjes van de 
kunstenaar, en vooral over haar eigen 
tumultueuze verhouding met hem in 
1884. Margot verzorgt de moeder van 
Vincent, die door een ongeluk ziek op 
bed ligt. 

Trouwen
Ze waren van plan om te trouwen, 
maar beide families staken daar een 
stokje voor. Margot deed een poging 
tot zelfmoord en verliet noodgedwon-
gen Nuenen. Toen zij in Utrecht was, 
heeft hij haar nog bezocht. Toch zal 
het de verhouding niet redden.
In de voorstelling ‘Margot Begemann, 
Vincents liefje’ komen alle gedachten en 
gevoelens uit die tijd weer naar boven, 
maar ook hoe anders hun levens hadden 
kunnen verlopen als de relatie met Van 
Gogh wel een kans had gekregen.

Twee optredens
Op zondag 14 juni, met na de pauze 
een optreden van Trio Bestevâer. Zij 
spelen de Van Gogh Weetjes. Als klei-
ne jongens hebben Piet van Hoorn en 
Leonadus Kuijten nog met Vincent 
vogelnestjes in het veld gezocht. In de 
jaren ‘60 hebben zij hun verhalen in-
gesproken. En in 2015 door Desiree 
van Warmerdam getoonzet voor Trio 
Bestevâer.
Op donderdag 25 juni, met na de pau-
ze de lezing ‘Van Gogh in Brabant’ 
door Gerard Netten, gids bij Van 
Gogh Village Nuenen. De helft van 
zijn leven heeft Vincent in Brabant ge-
woond en gewerkt. Hij groeide er op, 
volgde er zijn opleiding en worstelde 
er met zijn kunstenaarschap. Zelfs in 
zijn Franse periode denkt hij nog vaak 
met weemoed aan Brabant. Deze pre-
sentatie laat zien hoe belangrijk Bra-
bant voor hem geweest is. 

Reserveren: Programma & Tickets 
www.thevincentaffair.nl

Opnieuw 
graffitikunstenaars 
in Nuenen
Tekst en foto’s Elwien Bibbe

Belin is al voor de vierde keer in Nue-
nen en volgend jaar weer, als het aan 
Kees Rovers ligt. Dit jaar maakt Belin 
zijn kunstwerken niet in de garage bij 
Kees, maar in de tuin van Nune Ville. 
Hij werkt daar samen met Sipros uit 
Brazilië en tot en met vrijdag zijn ze 
daar beiden nog te zien. Daarna zijn 
de werken nog een paar maanden in 
de tuin te bezichtigen.
Afgelopen maandag was er nog een 
derde kunstenaar, Koka uit Mexico, 
door Kees Rovers weggeplukt uit de 
Berekuil in Eindhoven, waar afgelo-
pen weekend zo’n 150 kunstenaars de 
betonnen muren van nieuw werk 
voorzagen. De van Goghkenners her-
kennen vast het Terras de café in het 
door Koka vervaardigde portret van 
Vincent. Volgens Kees bevinden de 
drie mannen zich hier op ‘heilige 
grond’. Alle drie laten ze zich graag 
door Van Gogh inspireren. Niet gek 
ook, want graffiti worden niet overal 
gewaardeerd! Opvallend is de snelheid 
waarin de werken tot stand komen.

Sipros aan het werk .

Uitzendingen LON-TV
Deze week (m.i.v. 14 juni) in het programma Nuenen-Nu :
• Expositie ‘Beelden in het Park’
• Concert ‘Kleurrijke Zondag’ op het Raboplein
• Persconferentie wethouder Pernot over financiële positie van gemeente
• Graffiti kunstenaars Koka en Belin in Nune Ville
• Van Goghloop, georganiseerd door LONU
• Archeologisch onderzoek in het Park
• Kookevenement ‘Asperges op de velden’
• Eindexamengala Pleincollege Nuenen
• Biografie van een Dorp, Stukske Gerwen, aflevering 12, over gemeen-

schapshuis D’n Heuvel 
• De tv-uitzendingen vinden plaats om 11.00 uur , 14.00 uur, 17.00 uur, 19.00 

uur, 21.00 uur, 23.00 uur en 01.00 uur. Het programma is ook te volgen via 
de livestream op www.omroepnuenen.nl. Tevens kunt u op deze website 
actuele nieuwsberichten lezen en oude LON-opnames bekijken. 

De raadsvergadering van donderdag 18 juni wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit de 
raadszaal in Het Klooster. Aanvang 19.30 uur. Eerdere raadsvergaderingen kunt u terug-
kijken via de website van de gemeente Nuenen www.nuenen.nl/UitzendingenRaad
Hebt u een idee of een tip voor een door LON TV te verzorgen reportage ?
Stuur dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl. U kunt ook op werkdagen ge-
woon binnenlopen in onze studio in Het Klooster tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Verschillende afdelingen van het zie-
kenhuis hebben afgelopen jaar proef-
gedraaid met het sms-systeem. Uit die 
tests blijkt dat patiënten de herinne-
ringen erg waarderen én dat de zoge-
noemde no show met een derde is ver-
minderd. 
Vanaf 1 juni is de berichtenservice in-
gezet voor alle afspraken in het zie-
kenhuis op poliklinieken en functieaf-
delingen, een afdeling waar onderzoek 
wordt gedaan naar de functie van or-
ganen. Patiënten van het Catharina 
Kanker Instituut ontvangen alleen een 

sms-bericht voor de nacontroles. Voor 
hun behandelingen zoals bestraling en 
chemotherapie is no show-berichtge-
ving niet van toegevoegde waarde. 
De sms-berichten worden twee werk-
dagen voor de betreffende afspraak 
aan de patiënt verzonden. Overigens 
krijgt niemand ongevraagd een sms-
bericht. Het Catharina Ziekenhuis 
vraagt patiënten eerst toestemming of 
ze gebruik willen maken van deze gra-
tis service. Naar verwachting zal het 
ziekenhuis 412.000 sms-berichten per 
jaar versturen.

KBO ruim bedacht uit 
Rabobankactie Steuntje in de rug
Woensdagavond 3 juni was de KBO, samen met 233 andere verenigingen en 
instellingen afkomstig uit de gemeenten Geldrop, Heeze-Leende en Nue-
nen, samen vormend Rabobank Dommelstreek, in de Collse Hoeve uitge-
nodigd om een cheque in ontvangst te komen nemen uit de opbrengst van 
de actie Steuntje in de rug. 

IN EEN MUM VAN TIJD BRUIN
(gezonder voor je huid)

                       ZO SNEL EN MOOI BRUIN WERD JE NOG NOOIT

Dat is nu mogelijk met de nieuwe Franse natuurzuivere diepzeealgen lotion 
"AlgaSun-Ultra". Deze lotion, zorgt ervoor dat het pigment in je huid wordt 
geaktiveerd, zodat je op een natuurlijke wijze veel sneller bruin wordt.
Dus veel korter in de zon of onder de zonnebank, wat aanzienlijk gezonder is 
voor je huid.
Dit natuurzuivere "AlgaSun-Ultra" diepzeealgenextract zorgt namelijk voor een 
6 maal snellere bruining, zodat je na een uurtje het resultaat al duidelijk ziet. 
Zelfs in de schaduw wordt je hiermee bruin.
Bevat geen zonnefilter dus gedoseerd opbouwen.
Door de vitaminen en voedingsstoffen blijft je huid fris en soepel. 
De lotion voor het gezicht en lichaam in een grote flacon van 150 ml. voor 
langdurig gebruik kost € 19,35 (momenteel met waardebon slechts 16,35)
Grote flacon Aftermilk (150 ml) voor nabruining en tegen vervellen 15,60 en nu 
met bon maar 12,60. 
Voor verkoopadressen en waardebon, zie de advertentie elders in dit blad.
Importeur: Tiwes-Import,  tel 0416-335051  Voor produktinformatie 
www.algasun.nl, daar kan je ook zelf online bestellen.

Zo snel en mooi bruin werd je nog nooit en gezonder voor je huid. 

In een mum van tijd bruin 
Dat is nu mogelijk met de nieuwe Franse natuurzuivere diepzeealgen lotion ‘Al-
gaSun-Ultra’. Deze lotion, zorgt ervoor dat het pigment in je huid wordt geacti-
veerd, zodat je op een natuurlijke wijze veel sneller bruin wordt. Dus veel korter 
in de zon of onder de zonnebank, wat aanzienlijk gezonder is voor je huid. Dit 
natuurzuivere ‘AlgaSun-Ultra’ diepzeealgenextract zorgt namelijk voor een 6 
maal snellere bruining, zodat je na een uurtje het resultaat al duidelijk ziet. Zelfs 
in de schaduw wordt je hiermee bruin. Bevat geen zonnefilter dus gedoseerd 
opbouwen. Door de vitaminen en voedingsstoffen blijft je huid fris en soepel. De 
lotion voor het gezicht en lichaam in een grote flacon van 150 ml. voor langdurig 
gebruik kost € 19,35 (momenteel met waardebon slechts 16,35) Grote flacon Af-
termilk (150 ml) voor nabruining en tegen vervellen 15,60 en nu met bon maar 
12,60. Voor verkoopadressen en waardebon, zie de advertentie elders in dit blad.
Importeur: Tiwes-Import, tel 0416-335051. 
Voor produktinformatie www.algasun.nl, daar kan je ook zelf online bestellen.

Doordat 194 RABObank-leden uit Nue-
nen c.a. op de KBO hadden gestemd is 
een bedrag van maar liefst € 776,- toege-
kend. Het bedrag zal besteed worden 
aan het organiseren van het evene-
ment Sport samen in beweging dat op 
20 juni wordt gehouden in het kader 
van de viering van 60 jaar KBO Nue-
nen ca. Uiteraard bedanken bestuur 
en leden van KBO Nuenen c.a. de 194 
stemmers voor hun stem en de RA-

BObank Dommelstreek voor het ont-
vangen bedrag. 
In totaal hebben in de regio Rabobank 
Dommelstreek (Geldrop, Heeze-Leen-
de en Nuenen c.a.) 234 verenigingen en 
instellingen van deze grandioze actie 
Steuntje in de rug kunnen profiteren en 
samen een bedrag van € 61.302,- kun-
nen verdelen naar rato van de in totaal 
14.859 uitgebrachte stemmen. Een goe-
de en positieve geste van deze bank. Generale repetitie 

van Showkorps 
O&V | Nuenen 
Op zaterdag 13 juni zal Showkorps 
O&V | Nuenen weer deelnemen aan de 
Open Dutch Showcorps Champion-
ships in Assen. Daarom is er op don-
derdag 11 juni een generale repetitie 
met een volledig geüniformeerde run 
van de show The European Express. 
Deze repetitie voor de kampioenschap-
pen is in de Hongerman in Nuenen. 
Vanaf 20.15 uur is de tribune geopend 
voor publiek. Aanvang 20.30 uur.
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op winkelmodellen!
op winkelmodellen!40% korting

Tot wel

Profi teer nu!
Profi teer nu!

Op=Op

INPIKKEN
WEGWEZEN&

MEENEEM-PRIJZEN!

WEG=PECH!

Vier dagen lang profi teren van extra hoge 

kortingen, alles tegen meeneemprijzen, 

dus ‘inpikken en wegwezen’!

 ALLÉÉN DONDERDAG 11 

T/M ZONDAG 14 JUNI!

KOOPZONDAG 

14 JUNI VAN 

11.00 – 17.00 UUR

Laatstemodellen!

Expert Van Erp
Voirt 2c, Nuenen, (040) 2846060

facebook.com/expertnuenen



Berg 36, 5671 CC  Nuenen, Tel.: 040 - 283 15 24,
www.decohomemeulendijks.nu
Berg 36, 5671 CC Nuenen, Tel.: 040 - 283 15 24, www.decohomemeulendijks.nu

Aanbieding alleen 
geldig op 14 juni 2015. 

Niet geldig i.c.m. 
andere acties. Vraag 

naar de voorwaarden.

Zondag 14 juni de Van Gogh braderie van 11.00 tot 17.00 uur

Zondag 14 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse Van Gogh braderie! De winkeliers in het centrum van Nuenen nemen deel aan de braderie. 
De winkels zijn geopend en voor de winkels staan kramen met daarop speciale aanbiedingen. Deco Home Meulendijks is ook van de partij met een 

spectaculaire aanbieding! U profi teert deze dag 20% korting op verf en behang uit voorraad* en ontvangt u een leuke attentie bij uw aankoop.
Kom langs en profi teer alleen 14 juni van deze spectaculaire aanbieding!

20%
KORTING
OP VERF EN BEHANG UIT VOORRAAD

EEN COMPLEET ASSORTIMENT 
VERF, BEHANG, RAAMDECORATIE, GORDIJNEN, GLAS,

TORRESOL VLIEGENGORDIJNEN EN BADKAMERTEXTIEL

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

BEGIN UITVERKOOP

10% 30%
50%20%

40%

TIJDENS VAN GOGHMÈRT 10% KORTING
OP DE BASIS COLLECTIE

Smolders 
Schoenen 

Nuenen

WE ZOEKEN PER DIRECT:

EEN VERKOOPSTER

 VOOR DE VOLGENDE DAGEN: REACTIES NAAR:
 dinsdag 9.00 - 18.00 uur Smolders Schoenen Parkstraat 9, 
 Woensdag 13.00 - 16.00 uur 5671 GD Nuenen of
 vrijdag 18.00 - 21.00 uur smolders.schoenen@planet.nl
 zaterdag 12.00 - 17.00 uur Graag voorzien van pasfoto.

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

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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Kunstzinnige 'Beelden 
in 't Park' trekken 
aardig wat kijkers...
Een kleine 20 amateurbeeldhouwers 
waren zondag in het Park om hun beel-
den aan elkaar en aan het publiek te la-
ten zien. De foto’s spreken voor zich.

Gala PCN 2015
De complimenten voor de organisatie. 
Want hoe ze het klaargespeeld heb-
ben... De eindexamenkandidaten van 
het Pleincollege Nuenen waren pre-
cies voor de hoosbui binnen. 
De nieuwe aanrijroute om het Park zorg-
de ervoor dat alle jonge dames en heren 
extra lang in de schijnwerpers stonden 
en er vanaf de terrassen ook het nodige 
te beleven viel. Vanaf het bordes van Het 
Klooster had iedereen een prachtig uit-
zicht over de lange stoet fraaie auto’s, 
waaronder een echte Rolls Royce, een 
paar oldtimers, limousines en een DAF 
truck. Een jongeman was op een piep-
klein motortje. En natuurlijk zag ieder-
een er prachtig uit. Of ze geslaagd zijn 
horen ze pas op donderdag 11 juni.

Gezellig uit in Nuenen!

NK wielrennen Lieshout

Avond4Daagse

Van Goghloop

Asperges op de velden

Rond de Linde bedankt alle fotograven voor deze fantastische foto’s...
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‘Inpikken en Wegwezen’ bij 
Expert van Erp Nuenen 
Van donderdag 11 juni tot en met zondag 14 juni houdt Expert van Erp Nue-
nen de actie ‘Inpikken en Wegwezen’. Tijdens deze dagen kunnen klanten 
profiteren van extra hoge kortingen die op kunnen lopen tot wel 40%. Daar-
naast geeft Expert van Erp gratis 48 maanden garantie op heel veel appara-
ten. Dat alles natuurlijk met de beste service, persoonlijk advies en ver-
trouwd dichtbij.

Uitslag Albert Heijn   
petjes-wedstrijd
 
Tijdens de van Goghloop waren vele scholieren getooid met een blauw 
Albert Heijn petje. De Albert Heijn fotograaf heeft vele kinderen op deze 
zonnige avond op de foto gezet en uit alle foto's zijn de volgende winnende 
kinderen geloot:

Dat klanten bij Expert van Erp altijd 
profiteren van sterke aanbiedingen en 
acties, is bij de meeste mensen wel be-
kend. Maar omdat 1 actie niet genoeg 
is, zijn er nu 2 sterke acties tegelijkertijd 
bij Expert van Erp gedurende 4 dagen. 

Allereerst is er de actie ‘Inpikken en 
Wegwezen’. Deze actie wordt gehou-
den om ruimte te maken voor het 
nieuwe assortiment. Deze actie heeft 
Expert van Erp in het verleden al vaker 
gehouden. Klanten kunnen namelijk 
gedurende 4 dagen profiteren van kor-
tingen die wel op kunnen lopen tot 
40%. En altijd met de vertrouwde ser-
vice en garantie van Expert.

De tweede actie gaat ook over die ga-
rantie. Want gedurende deze dagen 
geeft Expert van Erp gratis 48 maan-
den garantie op heel veel producten 
uit het assortiment.

Tijdens de koopzondag op 14 juni (tij-
dens de Van Goghmert) pakt Expert 
van Erp nog eens extra uit. Niet alleen 
is dit de laatste dag dat er geprofiteerd 
kan worden van de acties ‘Inpikken en 
Wegwezen’ + ’Gratis 48 maanden ga-
rantie’, maar daarnaast zijn er diverse 
demonstraties met onder andere So-
nos draadloze Hifi speakers en audio-
componenten en Philips Airfryers. 
Tijdens de demonstraties met Sonos, 

kunnen deze speakers niet alleen be-
luisterd worden, maar ook ervaren 
hoe makkelijk deze te bedienen zijn 
door middel van een app. Ook kunnen 
klanten zien hoe hapjes in de Philips 
Airfryer gebakken worden zonder olie 
en natuurlijk zelf proeven hoe lekker 
deze zijn.

Expert van Erp biedt een zeer ruime 
keuze aan televisies, audio, laptops, 
wasmachines, wasdrogers, koelkas-
ten, vriezers, vaatwassers, inbouwap-
paraten, keukenapparaten, stofzuigers 
en persoonlijke verzorging.
Expert van Erp is een van de winkels 
van de broers Wilfred en Jack van Erp. 
De andere Expert-winkels van de 
broers van Erp bevinden zich in Boxtel 
en ’s-Hertogenbosch. In Nuland be-
vinden zich het kantoor, technische 
dienst en magazijn, van waaruit appa-
raten bij klanten thuis worden bezorgd 
en geïnstalleerd door eigen deskundi-
ge vakmensen. Ook het bevestigen van 
televisies aan de muur of het inbouwen 
van apparaten in de keuken behoort 
tot de mogelijkheden.

Het zullen spectaculaire actiedagen 
worden bij Expert van Erp. Er zullen 
namelijk hoge kortingen op de laatste 
winkelmodellen gegeven worden. 
Omdat het meeneemprijzen betreft, 
heet de actie ‘Inpikken en Wegwezen’. 
Voor alle modellen geldt dus: op=op.
De actie ’Gratis 48 maanden garantie’ 
geldt uiteraard ook op de afgeprijsde 
apparaten. Dat betekent dus meer ga-
rantie, meer zekerheid en meer Expert!

De acties ‘Inpikken en Wegwezen’ + 
‘Gratis 48 maanden garantie’ zijn van 
donderdag 11 t/m zondag 14 juni. Koop-
zondag 14 juni: 11.00 uur - 17.00 uur.

U vindt Expert van Erp aan Voirt 2C in 
Nuenen, tel 040-2846060 en op www.
expert.nl/nuenen en facebook.com/
expertnuenen

Inpakken en wegwezen bij Expert Nuenen.

Herken je jezelf op de foto? Kom dan 
persoonlijk naar de Albert Heijn in de 
Parkstraat, neem je startnummer mee 
en kom je prijs in ontvangst nemen!
•	 2	 tickets	 voor	 de	 Efteling	 voor	 de	

nummers 67 - Gitte Lodewijks en 91 
- Thomas Valk; 

•	 Een	Bioscoopbon	voor	420	-	Sophie	
Dams, 95 - Sophie Kusters en 175 - 
Cassidy Coumans; 

•	 Een	 boodschappentas	 gevuld	 met	
kinderboodschappen voor de num-

mers: 55 - Niah Calmero, 13 - Ralph 
Boersma, 313 - Lex Daniëls, 25 - 
Rixt van Erp, 114 - Annemijn van 't 
Hullenaar, 484 - Stan Tielemans, 
327 - Norah van Summeren, 12 - 
Quinn Donkers, 121 - Jasmijn van 
der Louw en 389 - Raúl Rodriquez 
Alvarez.

Albert Heijn feliciteert natuurlijk ook 
alle andere scholieren met hun presta-
tie in de scholierenloop.

De gelukkige prijswinnaars die in de tekst vermeld staan.

Mooi grijs is niet lelijk
Dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor gebouwen. Onbegrijpelijk is het 
dat de beheerder van de Zonnewende en zijn buurman in het ED zo’n ophef maak-
ten over de nieuwe grijze kleur van hun panden. Deze krijgen nu een rustige, chi-
que uitstraling.
Daarnaast, de aantrekkingskracht van de restaurateurs ligt niet in al dan niet 
met klatergoud versierde gevels, maar in de kwaliteit van het gebodene.
Degenen die een vorkje kwamen prikken zullen zich zeker thuis blijven voelen in 
de chique ambiance. En daar gaat het toch om, de omzet, is het niet?

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2 te Nuenen

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.

LONU bedankt
De traditionele Van Goghloop is afgelopen zaterdag weer op voortreffelijke wijze 
georganiseerd door de vrijwilligers van de LONU. De vele deelnemers, van be-
hoorlijk jong tot redelijk op leeftijd, hebben gestreden om de beoogde prestatie 
weer neer te zetten. Het weer was fantastisch, er was redelijk wat publiek en de 
horeca deed zo te zien goede zaken. Ik ben de LONU dankbaar dat ze in deze am-
biance mijn project hebben ondersteund, immers zonder een goede spierfunctie is 
sport geen optie. We hebben weer behoorlijk wat sponsorboekjes voor ALS onder-
zoek kunnen verkopen.
Inmiddels is € 1.600,- gestort voor mijn project, u kunt dit volgen op www.project-
mine.com onder campagnes. Ook in juni staan weer diverse grotere activiteiten op 
de kalender, zoals de Heras sponsordag, Rainbow Run en Wereld ALS dag. Men-
sen uit Nuenen e.o. kunnen natuurlijk gewoon terecht bij de Bruna, van de Moos-
dijk, het Vincentre en restaurant De Griek. Begin volgende maand volgt een nieuw 
overzicht. Op bijgaande foto ziet u ons projectteam van afgelopen zaterdag, nog-
maals LONU bedankt.

Jan Zuring, Haffmanslaan 9 te Nuenen

Schapen scheren op Lobroec
De schapen lieten zich niet zo makkelijk vangen en dat bood een leuk kijkspel 
voorafgaand aan het schapen scheren in de Lobroecse weide. Een ooi wist 
nog even te ontsnappen. Tot grote hilariteit van de omstanders. Maar de bor-
dercollie had alles weer snel onder controle. Edwin, de ram, was het eerste 
aan de beurt. Vakkundig vastgehouden werd hij van zijn jasje ontdaan en 
werden de nagels geknipt. De ooien volgden. Na afloop vertrokken Edwin en 
zeven kleine rammetjes naar Flevoland. Op dit moment staan er 17 ooien 
langs de Hooidonkse beek te grazen. 

(Foto: Elwien Bibbe)

Kringdag Bergeijk
Op zondag vond in Bergeijk bij het St. 
Jorisgilde de 73ste Kringgildedag 
plaats van kring Kempenland. On-
danks het zonnige weer vertrokken de 
gildebroeders en zusters toch niet zo 
vrolijk naar dit Gildefeest. Zaterdag 
kreeg het gilde het bericht dat Gilde-
broeder Bernard Smits op 70 jarige 
leeftijd overleden is.
Traditioneel deed het gilde met rouw 
omfloerste trommen en vaandels aan 
de optocht mee om zo zijn overleden 
Gildebroeder Bernard te herdenken. 
51 gilden namen aan de Kringdag deel. 
Men kan zien dat de gilden het goed 
doen, gilden die een paar jaar terug 
nog met een klein aantal gildebroe-
ders en zusters deelnamen, zijn nu uit-
gebreid met flinke tamboerskorpsen, 
bazuinblaasgroepen en vendeliers-
korpsen. Opmerkelijk zijn de vele 
jeugdleden die bij de diverse gilden 
zijn. De concurrentie is voor het H. 
Kruisgilde dan ook erg groot. Toch 
doet het H. Kruisgilde bijna aan alle 
onderdelen van de wedstrijden mee 
maar zullen nu en in de toekomst toch 
rekening moeten houden dat er veel 
rivalen bijgekomen zijn, wat uiteraard 
alleen maar toe te juichen is.
Helemaal ontevreden was het gilde 
toch niet want in de optocht (toch het 
belangrijkste onderwerp van de Gil-
dedag) wist het H. Kruisgilde prima te 
scoren. Het Heilig Kruisgilde wist na 
het Maarheeze gilde een mooie 2de 
plek te behalen. Daarnaast was er nog 
een eerste prijs voor Roland v.d. Berk, 
klasse A. Bazuinblazen en derde prijs 
voor Stan v. Rooij met individueel 
vendelen.
Met Bernard Smits in gedachten keer-
den de Gildebroeders en GildeZusters 
naar Gerwen terug. 

Automobilist 
belandt in weiland 
Op de Nieuwe Dijk in Nuenen heeft 
zaterdagnacht rond 2.00 uur een een-
zijdig ongeval plaatsgevonden. Een 
auto was uit de bocht gevlogen om 
vervolgens op zijn kant in een weiland 
terecht te komen. De bestuurder is 
door de brandweer uit de wagen ge-
haald, aan de ambulancedienst over-
gedragen en naar het ziekenhuis ge-
bracht. De auto is later afgevoerd.

Politieberichten

Repair Café Laarbeek
 
De Dorpsraad van Lieshout organiseert op woensdag 17 juni wederom het 
maandelijks Repair Café. In het Dorpshuis aan de Grotenhof 2, Lieshout, 
draait het dan allemaal om repareren en ontmoeten. Tussen 13.30 uur en 
16.00 uur staan diverse vaklieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstuk-
ken, fietsen en klein huishoudelijk 
elektrische apparatuur kunnen daar 
allemaal een tweede kans krijgen. Ge-
reedschap en materialen zijn aanwe-
zig. Mensen die het Repair Café be-
zoeken, nemen van thuis kapotte 
spullen mee. Broodroosters, lampjes, 
föhns, kleding, fietsen, speelgoed, ser-
vies… Alles wat niet meer werkt, is 
welkom en maakt kans op een geslaag-
de reparatie. De vaklui in het Repair 
Café weten bijna altijd raad. 
Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen aan 
het verkleinen van de afvalberg. In 

Nederland gooien we ontzettend veel 
weg. Helaas zit repareren bij veel 
mensen niet meer in het systeem. Met 
het Repair Café wil de Dorpsraad daar 
verandering in brengen. 
Het Repair Café is voor alle inwoners 
van Laarbeek en omgeving. Het dient 
ook om bewoners op een andere ma-
nier met elkaar in contact te brengen. 
En te ontdekken dat er heel veel ken-
nis en praktische vaardigheden in de 
buurt aanwezig zijn. Samen repareren 
kan leiden tot hele leuke contacten in 
de buurt. Maar bovenal willen we met 
het Repair Café laten zien dat repare-
ren leuk is, en vaak heel makkelijk. 
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TURN wegens 
omstandigheden 
verzet!
Wegens verschillende omstandighe-
den heeft de organisatie in samen-
spraak met café De Koekoek besloten 
om het feest dat speciaal voor de jonge-
ren (stap)generatie gehouden zou wor-
den te verzetten naar zaterdag 24 okto-
ber 2015. De kaartjes die reeds gekocht 
zijn of gewonnen via een van de ‘like & 
share contest’ zullen geldig blijven voor 
de nieuwe datum! Voor meer info: 
www.facebook.com/turnlaarbeek

 

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

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

t/m vrijdag 12 juni
De 46ste avondvierdaagse Nuenen

Start en finish vanaf sportpark de Lissevoort 
(bij H.S.C.N.) m.u.v. 12 juni, dan wordt 

gefinisht in het Park

Donderdag 11 juni
19.00 uur VIP event Geboortezorg 

in Nuenen. Zaal Berkenbosch, 
Opwettenseweg 80, Nuenen

Donderdag 11 juni
20.00 uur lezing drie heemkundekringen 

van Laarbeek
zaal De Koekoek, Lieshout

Vrijdag 12 juni
20.00 uur Kienavond 
Dorpshuis, Lieshout

Zaterdag 13 juni
13.30 uur Jubileumtoernooi 

Jeu de Boulesclub Ons Genoegen
vóór het Dorpshuis te Lieshout

Zaterdag 13 juni
09.00 uur The Laco Beach Cross

Laco Strandbad Nuenen

Zaterdag 13 en zondag 14 juni
12.00-17.00 uur Expositie schilderijen 

Tjeu Timmermans
Den Binnen 16, Eeneind

Zaterdag 13 juni
20.30 uur Generale repetitie van 

Showkorps O&V | Nuenen
de Hongerman in Nuenen

Zaterdag 13 juni
20.30 uur 

De Openlucht Comedy Night
Openluchttheater Mariahout.

Zaterdag 13 juni
10.45-16.00 uur ‘de nationale tuinweek’ 
‘de Walburg Tuinen’ Boord 64, Nuenen

Zaterdag 13 juni
21.30 uur In Flow

Café Schafrath

Zondag 14 juni
Doorkomst Stichting Truckersday 

Stiphout 1990 over de Stiphoutseweg, 
Smits van Oyenlaan en Collse Hoefdijk

Zondag 14 juni
11.00-17.00 uur Van Goghmèrt

Centrum Nuenen 
14.00 uur Ierse Sessie

Weverkeshof

Zondag 14 juni
14.00 uur 

40 jaar KBO Seniorenkoor Vogelenzang 
het Dorpshuis, Lieshout

Zondag 14 juni
14.45-16.30 uur 

Optreden Oma’s aan de Top
Jo van Dijkhof

Zondag 14 juni
20.00 uur Bruni Heinke 
als Margot Begemann

Nune Ville

Maandag 15 juni
19.00 uur Wandeling IVN Nuenen 

Het Klooster, Nuenen. Start wandeling is iets 
later vanaf de Breeldere bij viaduct

Dinsdag 16 juni
20.00 uur 

Workshop De Lindespelers
‘De Speelvloer’, Geldropsedijk 50A, Nuenen

Woensdag 17 juni
13.00-16.00 uur 

Repair Café Laarbeek
Dorpshuis Lieshout

Donderdag 18 juni 
9e Brabantdag Brabantse Chapters 

van The Red Hat Sociëty
Centrum Nuenen

Donderdag 18 juni
20.00 uur Lezing Ko van Dun: 
Parijse invloeden op Van Gogh

Nune Ville

Vrijdag 19 juni
17.00-19.00 uur Lions Club Nuenen 
Zomerborrel met Hollandse Nieuwe 

Nune Ville, Berg 24, Nuenen

Vrijdag 19 juni
20.00 uur 

Sinti Jazz Guitar Camp 
Sintikamp in Gerwen

Zaterdag 20 juni
09.45 uur Pauze van de bedevaart 

van Valkenswaard naar Handel
Park Nuenen

Zaterdag 20 juni
19.30 uur Zomeravondfestival

Heuvelplein in Gerwen

Zaterdag 20 juni t/m 21 juni
Springwedstrijd Rijvereniging St. Clemens

naast de molen aan de Gerwenseweg

Zondag 21 juni
Vaderdag

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 13 juni 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en mevr. M. Habraken.
Zondag 14 juni 09.30 uur: Woord en 
communieviering, volkszang met klein 
koor, voorganger mevr. M. Habraken.

Misintenties
Zaterdag 13 juni 18.30 uur: Jan van de 
Ven; Drieka van de Tillaart; Nico van 
Mulken; Henk Gödde; Jac van den 
Bosch; overleden ouders Kees Hobbe-
len en Paula Hobbelen - Verhoeckx; 
Nic Magis.
Zondag 14 juni 09.30 uur: Francisca 
en Antoon van Moorsel; Mina Swaa-
nen; Jo Jegerings; Henk Vrijaldenho-
ven; Martien de Groot; Tine van Lier 
-Vrijaldenhoven; ouders Vrijaldenho-
ven; ouders van Keulen; Lotte van 
Rooij en Leo van Hevelingen (Vader-
dag); Gertruda Smeulders-Sanders, 
Wout Smeulders en Margo Smeul-
ders; Riny Schenkelaars-Nijsen; Har-
rie van Venrooij; Toon en Gon Habra-
ken-Smulders; Frans Habraken; Petra 
Habraken; Riet Slippens-Habraken; 
Beppie van Lent - Paulissen.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Anne 
en Jip Teunissen, Wettenseind 2 en 
Floris en Olivier Stal uit Lieshout. Wij 
wensen de families van harte proficiat 
en veel geluk.

In onze parochie is overleden Bart 
Roovers, Margot Begemanstraat 12. 
Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 14 juni 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor C. Pe-
ters en pastoraal werker P. Peters.

Misintenties
Wilhelmus en Ardina Jacobs-Foede-
rer; Stien van Hattem.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 14 juni 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties
Piet Raaijmakers, namens de buurt De 
Bogerd; Sjef en Lena Saris-Swinkels; 
Marietje van de Water, vanwege ver-
jaardag; Piet van de Water, vanwege 
sterfdag; Nick Pernot; Nellie de Greef-
van Ravestein, vanwege sterfdag.

Mededelingen
Afgelopen week is Bernard Smits, 
Kerkakkers 3, op 70-jarige leeftijd 
overleden. Vrijdag 12 juni om 11.30 
uur is de uitvaart. Wij wensen familie 
en vrienden veel troost en sterkte toe 
bij het verwerken van dit verlies. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen 
Op zondag 14 juni zal in de dienst 
voorgaan: ds. G. van Dam uit Eindho-
ven. Er is kindernevendienst en jon-
gerenviering. We collecteren in deze 
dienst voor Kerk in Actie, werelddia-
conaat. Op de website kunt u de acti-
viteiten zien, die er deze week zijn. 
Het pastoraal spreekuur van predi-
kant of kerkelijk werker is op dinsdag-
middag tussen 16.00 en 17.30 uur. 
Elke donderdag is er Open Huis tus-
sen 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.

Donderdag 11 juni. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Barnabas, apostel. 
Vrijdag 12 juni. Feest van het Aller-
heiligst Hart van Jezus, 17.30 uur H. 
Lof, 18.30 uur gezongen H. Mis. 
Zaterdag 13 juni. 08.30 uur H. Mis, H. 
Antonius van Padua, belijder en kerk-
leraar. 10.00 uur godsdienstlessen. 
Zondag 14 juni. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Derde zondag na Pinksteren. 
Maandag 15 juni. 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Vitus, Modestus 
en Crescentia, martelaren. 
Dinsdag 16 juni. 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 17 juni. 07.15 uur H. Mis, 
H. Gregorius Barbarigo, bisschop en 
belijder.

Jeu de Boules
Op de vóór het Dorpshuis te Lieshout 
gelegen banen van de Jeu de Boules 
club Ons Genoegen wordt op zaterdag 
13 juni een jubileumtoernooi gehou-
den. Iedereen is van harte welkom om 
mee te boulen. Om 13.00 uur is de in-
schrijving bij de banen en om 13.30 
uur starten we met de eerste van drie 
ronden. De paren worden gevormd 
door loting. Hebt u nog nooit ge-
bouled? Geen probleem. Er zijn ge-
noeg doorgewinterde spelers die u de 
kneepjes van het spel kunnen bijbren-
gen. Voor alle deelnemers is er een gra-
tis kop koffie. Rond de klok van 17.00 
uur wordt de prijsuitreiking verwacht.

40-jarig bestaan koor Vogelenzang
Het KBO Seniorenkoor Vogelenzang 
bestaat dit jaar 40 jaar. Zij vieren dit op 
zondag 14 juni en nodigen alle Lies-
houtse KBO leden uit om dit met hen 
mee te komen vieren: Om 09.30 uur is 
er een eucharistieviering in de Ser-
vaaskerk in Lieshout. Vanaf 14.00 uur 
bent u van harte welkom om het jubi-
lerende koor tijdens een receptie te fe-
liciteren in de foyer van het Dorpshuis. 
Na de receptie volgt een optreden van 
de Mariahoutse Liederentafel, het 
Aarle-Rixtels Gemengd Koor Eupho-
nia, het Beek en Donks Gemengd Koor 
en uit Lieshout het jubilerende koor. 

Samen Uit Eten bij de Kokse Hoeve 
De Samen Uit Eten commissie heeft 
een restaurant geselecteerd op dins-
dag 23 juni. De keuze is deze keer ge-
vallen op De Kokse Hoeve in Gemert. 
We worden er verwacht om 18.00 uur. 
Aanmelden bij de Inloop.

Taxatiedag kunst en curiosa 
Zaterdag 27 juni kan iedereen te we-
ten komen of zijn geliefde schilderij of 
gekoesterd voorwerp echt kunst is of 
toch een curiositeit. Deze Kunst en 
Curiosadag is georganiseerd door de 
jubileumcommissie van de 60-jarige 
KBO Lieshout. Erkende taxateurs 
gaan vanaf 13.00 uur in de grote zaal 
van het Lieshoutse Dorpshuis aan de 

slag. De zaal gaat om 12.30 uur open.
Voor verdere informatie over de jubi-
leumactiviteiten zie www.kbolieshout.
nl onder tabblad ‘jubileum’

Inloop
De Inloop is iedere dinsdagochtend 
van 10.00 uur tot half 12.00 en ’s 
avonds van 19.00 tot 20.00 uur. Loop 
gezellig binnen voor informatie, aan-
melding of zo maar een kop koffie en 
een praatje.

Activiteiten KBO Lieshout in juni

Het jeu de boules jubileum op 16 mei.
Foto: Nelly de Groot).

Open dag   
Groei en Bloei
In het kader van 'de nationale tuin-
week' organiseert KMTP Groei en 
Bloei afdeling Eindhoven - de Kempen 
een open dag op zaterdag 13 juni van 
10.45 uur tot 16.00 uur in de tuinen 
van 'de Walburg' Boord 64 in Nuenen.

Over het thema 'Water' zijn er korte 
lezingen en bloemschik workshops. 
Verder zijn er workshops manden-
vlechten en rondleidingen door de tui-
nen van Hetty Cox.

Als speciale gast verzorgt tuin- en 
landschapsarchitect Michel Lafaille 
een lezing over de geschilderde bloe-
men van Vincent van Gogh. Tevens is 
er een imker aanwezig en kunt u uw 
plantenkennis testen met een quiz.
Voor deze gelegenheid zijn de tuinen 
van 'de Walburg' gratis toegankelijk en 
Groendomein Wasven verzorgt een 
hapje en een drankje. Groenliefhebbers 
zijn van harte welkom op 'de Walburg'. 

Voor meer informatie kijk op: 
www.eindhoven.groei.nl of 
www.dewalburg.nl

Plantenwandeling 
in natuurgebied 
Schoutse vennen - 
Vaarle
Op maandag 15 juni nodigen gidsen 
van IVN Nuenen u uit om mee te gaan 
wandelen en de vogels in natuurge-
bied Schoutse Vennen-Vaarle te ont-
dekken. De wandeling voert door een 
nieuw aangelegd natuurgebied in 
Vaarle. De Hooidonkse beek en flinke 
percelen er omheen zijn natuurvrien-
delijk ingericht. De wandeling duurt 
ongeveer 1½ uur. Vertrek per fiets om 
19.00 uur vanaf Het Klooster, Park 1, 
Nuenen. Start van de wandeling is iets 
later vanaf de Breeldere onderaan de 
opgang naar het viaduct. Goed water-
dicht schoeisel is aan te bevelen. Deel-
name is gratis Info: 040-2421423, zie 
ook www.ivn.nl.nuenen
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Ladiesnight op TV de Lissevoort

Een avond lang tennissen        
en genieten

Kampioenen 2014-2015 
Hockeyclub Nuenen
Op 7 juni jl. werden alle hockeykampioenen van seizoen 2014-2015 letterlijk en 
figuurlijk in het zonnetje gezet tijdens een gezellige ‘Supersunday’! En kampioe-
nen, die zijn er veel dit seizoen: JA1, MA2 zaal, JC1, JD1, MB3, MB5, MC1, MC3, 
MC5, MD1, H4, en HVA. Ze gingen allemaal samen op de foto. Proficiat.

De kampioenen van HC Nuenen van dit seizoen.

Hockeyclub Nuenen 1e klasse seizoen 2014-2015;

Heren veteranen A kampioen
Na al een aantal jaren lang aan de top van de 1e klasse te hebben meege-
draaid is Heren Veteranen A afgelopen zondag kampioen geworden.

Sjors Sportief      
bij Hockeyclub Nuenen
Afgelopen zondag 7 juni vond bij Hockey Club Nuenen de kennismakings-
training plaats van alle kinderen die zich via Sjors Sportief hadden inge-
schreven. Het was een enorm leuke ochtend, met bijna 50 enthousiaste kin-
deren. Erg leuk dat er zoveel aanmeldingen waren, wat een mooi initiatief 
van de gemeente. En wat een geweldig talent loopt er in Nuenen rond.

Met nog één wedstrijd te spelen had 
het vlaggenschip van de Nuenense 
hockeyveteranen al zoveel afstand ge-
nomen van de andere teams dat zij 
niet meer ingehaald konden worden. 
Afgelopen zondag stond daarom in 
het teken van de viering van dit kam-
pioenschap.
Na 20 wedstrijden met daarin gemid-
deld meer dan 4 doelpunten vóór en 
gemiddeld iets meer dan 1 tegen, is er 
geen twijfel dat zij de terechte kampi-
oen zijn. De laatste 1,5 jaar maar 1 
wedstrijd verloren, zegt iets over de 
kracht van dit team op dit niveau.
Belangrijk bij veteranenhockey is ook 
de sfeer rondom de wedstrijden. En 
ook daaraan draagt HVA in belangrij-
ke mate bij, door de uitstekende band 
binnen het team. De meesten van 
HVA lopen al heel wat jaren mee op de 

Brabantse hockeyvelden en komen 
natuurlijk tegenstanders tegen die zij 
ook al in de jeugd hebben ontmoet. En 
dat is vaak zo'n 40 jaar geleden. Dan is 
een wedstrijd ook regelmatig het aan-
halen van banden met elkaar en het 
opnieuw beleven van gemeenschap-
pelijke ervaringen uit het verleden. 
Maar ook de toekomst is voor vetera-
nen belangrijk. Het is noodzakelijk dat 
ieder jaar nieuwe en frisse krachten 
het team komen versterken. Dat lukt 
tot op heden prima en dat is niet altijd 
vanzelfsprekend omdat uiteraard ook 
de onderlinge verbindingen moeten 
kloppen. Anders win je geen wedstrij-
den op deze leeftijd.  
Op naar het volgende seizoen! Dan 
staat HVA weer klaar om Hockeyclub 
Nuenen te promoten op alle gebied. 
Kom maar kijken!  

De jongste kinderen (4 en 5 jarigen) 
maakten spelenderwijs kennis met 
hockey met allerlei speelmateriaal zo-
als knotsen, hoepels en grote ballen. 
Op deze manier worden ze getraind 
om later (vanaf 6 jaar) met bal en stick 
aan de gang te gaan. Dit noemen we 
Funkey Hockey.
De overige kinderen mochten hockey-
oefeningen doen met bal en stick en 

zelfs een echte keeper. Het enthou-
siasme en de inzet was groot!

Mocht je naar aanleiding van deze cli-
nic lid willen worden bij de hockey-
club, meld je dan gauw aan via de web-
site: www.hcnuenen.nl. Kijk op de site 
voor meer info. Wees er snel bij, want 
vol = vol!! Het nieuwe seizoen start in 
september 2015.

Hockey

Herenteam       
TV Nederwetten kampioen
Na een aantal jaren KNLTB-competitie te hebben gespeeld met een Gemengd 
Dubbelteam werd door Ferdie, Marc en Hans de overstap naar een Herendub-
belteam gemaakt. Samen met Nick ging het nieuw gevormde team dit voorjaar 
de vrijdagavondcompetitie spelen. In iedere partij werd flink om de punten ge-
streden. Niet voor niets: 4x winst en 3x gelijkspel met uiteindelijk een 1ste plaats 
als eindresultaat. Mooie start van dit team.

Nick Struijcken, Ferdie van de Poel, Marc Muthumaricar en Hans Vogelaar.

Gratis busretour 
naar Tour-start 
Utrecht
Een gratis busretourtje naar de start 
van de Tour de France in Utrecht. In 
Utrecht is zaterdag 4 juli de start van 
de Ronde van Frankrijk, het grootste 
wielerevenement ter wereld. Die dag 
wordt in de binnenstad van Utrecht 
een tijdrit verreden over ruim 13 kilo-
meter. Nederlandse kanshebbers voor 
deze 1ste etappe zijn Lars Boom en 
Tom Dumoulin.
De bustrip wordt aangeboden door het 
bestuur van de voormalige fanclub 
Steven Kruijswijk. Er zijn nog enkele 
tientallen plaatsen vrij voor deze gratis 
busreis Gerwen-Utrecht vice versa, 
vertrek om negen uur bij café De Stam, 
Gerwenseweg 38. Belangstellende 
wielerliefhebbers kunnen zich aan-
melden op het nummer 06 8353 5194 
van  Jan Wesenbeek. Wie het eerst 
komt, het eerst maalt. En vol is vol.

Succesvolle      
‘Van Gogh 125’-Fietstoertocht 
De Van Gogh-fietstoertocht die zondag 7 juni in het kader stond van Van Gogh 125 
jaar, is zeer succesvol verlopen. Ruim 350 sportieve fietsers reden een van de drie 
afstanden: 100, 125 of 150 kilometer door het Brabantse land, via De Peel naar Lim-
burg. En ook weer terug, waar het op het terras van café Schafrath goed toeven was. 
Zowat de hele middag was er geen lege stoel te bemachtigen. Toerclub Nuenen 
kreeg veel complimenten voor de prima organisatie en met name voor de gezellige 
pauzeplaats in Roggel. Voor meer informatie en foto’s, zie www.tcnuenen.nl

(foto’s: Cees van Keulen)

Tennis

Iedereen speelde twee dubbels van 45 
minuten, en omdat TV de Lissevoort 
dit jaar 50 jaar bestaat, kreeg de avond 
een extra feestelijk tintje: er was een 
cocktailbar, bemand door vier voort-
varende tennisheren die de dames in 
rap tempo voorzagen van heerlijke 
cocktails. Ook lieten verschillende 
plaatselijke ondernemers zien dat ze 
de tennisvereniging een warm hart 
toedragen. 't Bloemateljee van Moni-
que Gevers verzorgde de fleurige aan-
kleding, Black & Colors uit Helmond 
regelde het drukwerk en Slijterij An-
dré van Lieshout leverde een bijdrage 
voor de cocktailbar. Kortom: een 
sportieve en sfeervolle avond waar de 
Lissevoort-heren ongetwijfeld jaloers 
op zijn...

Het organiserend comité.

Gezellige drukte op het terras van TV de Lissevoort.

Ruim baan voor de tennisdames! Afgelopen dinsdag organiseerde TV de 
Lissevoort de jaarlijkse Ladies Night. Vanaf zeven uur heerste er een gezel-
lige drukte op en rond de banen, want ruim 75 dames deden mee.

Unieke wandeling 
van IVN in Aarle-
Rixtel
Het IVN Laarbeek is steeds op zoek 
naar nieuwe wandelroutes. In onze af-
wisselende gemeente is dat een uitda-
ging, die vaak lukt. 
De wandeling zal beginnen middenin 
het oeroude gehucht Croy, nl. bij de 
Croyse Hoeve aan Croylaan 9 te Aar-
le-Rixtel. Vanuit het oude Croy zullen 
wij op deze zondag naar het nieuwe 
Strijp gaan. Hier zijn aan de rand van 
Aarle-Rixtel veel nieuwe huizen ge-
bouwd, maar is ook veel nieuwe na-
tuur aanwezig. Er mocht hier alleen 
nog worden gebouwd, als de wijk een 
open karakter zou krijgen met hoge 
kwaliteitseisen aan de groene invul-
ling. Tijdens de wandeling ziet men dit 
terug aan de prachtige ‘nieuwe natuur’ 
die hier is ontstaan. Er is ook een huis-
zwaluwtil, echter zonder huiszwalu-
wen. De Aarle-Rixtelnaar zou graag 
zien dat hier ook eens een huiszwaluw 
zou nestelen, maar deze vogel geeft de 
voorkeur aan Lieshout, waar nog tien-
tallen nesten aanwezig zijn. Ook Beek 
en Donk heeft namelijk voor de huis-
zwaluw afgedaan. 
Wie deze unieke nieuwe wandeling 
wil meemaken, dient op zondag 14 
juni om 10.00 uur aanwezig te zijn bij 
de Croyse Hoeve aan de Croylaan 9 te 
Aarle-Rixtel. De wandeling zal tot on-
geveer 12.00 uur duren. Iedereen is 
van harte welkom.

Nordic nature
NORDIC WALKING is genieten van 
de natuur én met plezier werken aan 
uw conditie- en fitheidsniveau. 
Voor lessen kijk op www.hetvoet-
spoor.nl of neem contact op met   Nor-
dic walking instructor Jacqueline  
Koehler 06-15 09 86 86.
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Wielersport

Zwemmen

Hockey
Meisjes C1 kampioen
Zondag 7 juni werd Meisjes C1 van HC Nuenen samen met alle andere kampioe-
nen van HC Nuenen gehuldigd. Een dag eerder hadden de meisjes, onder leiding 
van trainers/coaches Peter Verberne en Kasper van de Wulp, het kampioenschap 
in de 1e klasse D tijdens de uitwedstrijd in Uden behaald. In een bloedstollende, 
maar sportieve wedstrijd tegen naaste concurrent HC Uden toonden de meiden 
uit Nuenen aan de terechte kampioen te zijn. Hun tegenstander werd met 1-0 
verslagen. Het massaal aanwezige publiek uit zowel Uden als Nuenen beleefde 
een mooie middag en toonde na afloop zijn waardering voor de spannende strijd.

Staand v.l.n.r.: Noa Robben, Nienke Kemps, Maud de Waard, Peter Verberne, Diede 
Kleijn, Kasper van de Wulp, Fleur Raymakers, Mikki Memerda, Fay Lindhout, Isa 
vd Broek, Yvela Verhuizen. Zittend v.l.n.r.: Fleur van de Haak, Maud vd Steen, 
Marlotte Boele, Maartje Wijnands, Lotte D’Agnolo en liggend: Frauke van de Reijt.

Nieuw Tour de France-shirt       
voor Steven Kruijswijk (Nuenen)
 

Profrenner Steven Kruijswijk uit Nue-
nen showde het nieuwe shirt in 
Utrecht. Inmiddels verblijft de Nue-
nense sportman weer in het Spaanse 
Girona om daar in de bergen zijn vorm 
aan te scherpen. Steven maakt deel uit 
van de Lotto-Jumbo-selectie voor de 
Tour de France en daarbij ook mees-
terknecht Bram Tankink, die getrouwd 
is met Eva van Herpt uit Nuenen. 
 
Hollands Trots
Het aangepaste shirt heeft nog een 
aantal details, speciaal voor de Tour de 
France. Iedere renner heeft zijn naam, 
inclusief nationaliteit, op de schouder. 
Zo is het boordje voorzien van de Ne-

Steven Kruijswijk voor de Dom in 
Utrecht, waar de Grand Départ op 4 
juli plaatsvindt.

De meiden van HC Nuenen MC3 kampioen in de 2e klasse

MC3 Kampioen
Afgelopen zaterdag zijn de meisjes van MC3 kampioen geworden door winst op 
HCAS MC2. Het was een spannend seizoen omdat ze eerst begonnen zijn in de 
3e klasse en na de herfstvakantie al gepromoveerd werden naar de 2e klasse. De 
coaches Perry van Bekhoven en René Hueber lichten desgevraagd toe: “Het is 
voor dit team sowieso een bijzondere prestatie; zonder vaste keepster heeft het 
team in het eerste deel van de competitie (3e kl) geen enkele goal tegen gekregen. 
In de 2e klasse doelsaldo van 26 voor en maar 9 tegen. Het is een echte teampres-
tatie dus!” Met dank aan de super enthousiaste trainers Hidde en Chris, die de 
meiden erg veel geleerd hebben in het afgelopen seizoen en natuurlijk de ouders 
die wekelijks kwamen aanmoedigen.
 

De meiden van HC Nuenen MC3: Boven van links naar rechts: Savine, Floor, Bo, 
Lisa, Emma, Karlijn, Jolijn, Karlijn, Isabelle, gehurkt: Nuria, Noor, Charlotte, 
Roos, Babette en Britt. 

Nuenen A1 jongens wordt 
tweede in landelijke competitie
Afgelopen zaterdag werd het voor de jongens A1 van Nuenen een succes-
volle dag in Rotterdam. Het staartje van de competitie werd een finaledag 
om de eerste plaats van de landelijke A-jeugd.
 

De Nuenense A1 die tweede werd tijdens de landelijke A 1 competitie.

Zwemmers Z&PV Nuenen klaar voor NJJK
Dit weekend vinden in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in 
Eindhoven de Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen plaats. 
De organisatie is in handen van Z&PV Nuenen en dus is het extra leuk dat 
de ploeg uit Nuenen met de grootste afvaardiging ooit aan het toernooi kan 
deelnemen. Verdeeld over 4 dagen starten 8 jongens en meiden van Z&PV 
Nuenen op meer dan 30 afstanden.

Meiden
Bij de meiden wordt de Nuenense eer 
hoog gehouden voor Merel Phaff 
(2001), Robin Goossens (2000) en 

Jeugdige toppers in actie bij het 
NK Wielrennen in Lieshout
Ruim zeshonderd topwielrennertjes verdeeld over 14 categoriën hebben 
deelgenomen aan het Nederlands kampioenschap wielrennen voor de Jeugd 
in Lieshout. Officials van de KNWU keken hun ogen uit en ook de talrijke 
supporters stonden verbaasd van de puike organisatie die in handen was van 
supportersclub De Lieshoutse Wielrenners. Twee parcoursen waarop soms 
tegelijkertijd rennertjes om het hardst streden voor de felbegeerde driekleur.

De meeste meisjes en jongens reden 
mee met als motto: deelnemen is be-
langrijker dan winnen. En dat is maar 
goed ook, want er lagen 'slechts' 14 
truitjes klaar voor de nationale kampi-
oenen. De twee winnaars bij de jong-
ste categorie Jongens zijn de 7-jarige 
Tyler Eyk uit Amsterdam (rechts op de 
foto) en de 9-jarige Niek Suijker uit 
Schipluiden. Een medaille winnen is 
ook prachtig en op school vertellen 
dat je hebt deelgenomen aan het NK 
in Lieshout is gewoon super-vet. Oud-
tourrenner Pietje Damen (80 jaar) uit 
Lieshout nam het startpistool ter hand 
en schoot de renners op weg.

Uit deze regio namen deel de meisjes 
Elise van Kemenade (cat.1-9 jaar, 14e 
plaats) uit Nuenen en Maud Tollens 
(cat.2-10 jaar, 32ste plek) uit Aarle-
Rixtel. Bij de Jongens waren dat de 
broers Chris (cat.3-11e plaats) en Tijn 
(cat.5-44ste plek) Kisters uit Nuenen 
(in paars-zwarte truitjes op de foto's). 
Onze fotograaf Cees van Keulen uit 

Gerwen woont vlakbij Lieshout en hij 
schoot daar een paar foto’s (De huldi-
gingsfoto is een productie van de or-
ganisatie). Alle uitslagen, foto’s en nog 
meer informatie: www.nklieshout.nl

derlandse vlag om ‘Hollandse Trots’ 
van de enige Nederlandse ploeg die 
deelneemt aan de Tour de France 
zichtbaar te maken.

Op het shirt staan ook zes persoonlijke 
geluksgetallen van de renner. Een van 
zijn geluksgetallen is 9, het getal van 
zijn eerst behaalde positie in de top-10 
tijdens een grote ronde, in dit geval in 
de Giro d’Italia in 2011. Steven werd in 
de jongste Giro zevende in het alge-
meen klassement. In de Tour de Fran-
ce van vorig jaar werd hij 15e in de al-
gemene rangschikking. De Tour start 
zaterdag 4 juli in Utrecht en finisht 
zondag 26 juli in Parijs. 

Britt Bogers (1999). Merel verschijnt 
maar liefst 6 maal aan de start, waar-
onder op de zware nummers 400wis-
sel en 200vlinder. Robin zwemt alle 3 

NJJK ploeg Z&PV Nuenen, vlnr Bram, Britt, Thomas, Merel, Joeri, Milan, Jelmer en Robin.

de schoolslag afstanden (50, 100 en 
200m) alsmede de 200wisselslag. Als 
jeugdzwemster mag zij in de ochtend 
sessie gaan proberen zich te plaatsten 
voor de finales. Britt zwemt als debu-
tant alleen de 50m vlinderslag, of ze 
moet als reserve op de 50vrij toch nog 
geplaatst worden.

Jongens
Met 5 jongens is de ploeg uit Nuenen 
goed vertegenwoordigd. Drie van hen 
zijn geboren in 2002 en naast teamge-
noten dus ook concurrenten. Milan 
Meurs, Bram Zwetsloot en Jelmer 
North komen elkaar bijvoorbeeld te-
gen op de 50 en 100m vrijeslag, waar-
voor ze zich alle 3 hebben geplaatst.
 
Thomas van Ekert (1999) zwemt dit 
weekend zowel de 100 als 200vlinder 
en de 200wissel. Joeri Phaff (1997) be-
perkt zich tot de vrijeslag. Hij start in 
ieder geval op de 50, 100 en 200m en 
maakt als reserve ook nog kans op de 
400vrij.
Wilt u deze toppers van Z&PV Nue-
nen ook eens aan het werk zien? Het 
toernooi start donderdagmiddag om 
17.00 uur. Op vrijdag, zaterdag en 
zondag zijn er telkens 2 sessies, om 
09.00 uur en om 16.00 uur. Tijdens alle 
sessies komen er zwemmers van 
Z&PV Nuenen aan de start.

Het team LottoNL-Jumbo start zaterdag 4 juli in Utrecht in de Ronde van 
Frankrijk in een nieuw shirt. Het shirt heeft extra wit gekregen op de borst 
en mouwen. De Lotto-Jumborenners zijn nu beter te onderscheiden van de 
geletruidrager in de Tour de France. Door het nieuwe tricot blijft het team 
herkenbaar in het opvallende geel van de sponsors Lotto en Jumbo. Ook 
wordt in de Tour een aangepaste helm gedragen.

In de eerste wedstrijd wist Nuenen in 
een super spannende pot te winnen 
van Amsterdam met 4-2. De 2e wed-
strijd tegen Ring Pass uit Delft werd 
een gelijkspel, maar door de 7-0 winst 
op Laren wist Nuenen de 1e plek in de 
poule en dus de finale veilig te stellen. 
In een zinderend spannende finale 
bleef het lang spannend, maar wist he-

laas op het laatst Hurley (Amsterdam) 
net met 3-2 te winnen.

Ondanks dat is de 2e plaats een pres-
tatie om ontzettend trots op te zijn, 
zeker voor een (kleine) club als Nue-
nen. Al met al een succesvol seizoen 
voor de mannen van Thomas van 
Merode en een fantastische afsluiting.

 



Kom bij ons werken!
Informeer naar 

de mogelijkheden

OPEN HUIS zaterdag 20 juni 10.00 - 16.00!

• nieuwste (dak) innovaties te zien
• Nathan Show Truck (www.nathan.nl)
• Marktplaats zonnepanelen, boilers en 

warmtepompen
• Elk heel uur verloting gratis omvormer 

voor zonne-installatie
• Drankje & Hapje aanwezig

www.eigenenergie.net

de nieuwste
zonnepanelen

Spaarpot 20
5667 KX GELDROP
T: 040 – 8432067
E: info@eigenenergie.net

Laat je 
voorlichten over 
zonnepanelen 

en 
warmtesystemen

Verandadaken -  Terrasschermen -  Rolluiken -  Screens – Markiezen 
- Horsystemen 

D.L.C. ZONWERING----SPEGELT 102----5674 CD NUENEN             openingstijden dinsdag t/m vrijdag 9.00uur – 17.00uur  
WEBSITE :  WWW.DLCZONWERING.NL                  OF OP AFSPRAAK                               

INFO@DLCZONWERING.NL  

30-jarig  Jubileum	  bij	  D.L.C.	  
Superaanbieding	  Juni	  2015	  Verandadak	  COMFORT	  +	  	  

Nu	  alleen	  in	  Juni	  30% korCng*	  	  
	  
	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  	  Over	  zowel	  de	  veranda	  als	  montage	  wordt	  30%	  korCng	  gegeven	  

	  	  	  	  Nieuwe	  standaardkleur	  TAUPE	  	  ral	  7039	  	  


	RdL wk24 2015
	VP wk24 2015
	Gemeente RdL wk24 2015
	Adv Kersvers wk24 RdL 2015
	Tekst Sinti wk24 RdL 2015
	Tekst Einde wk24 RdL 2015
	Adv CKE DLC wk24 RdL 2015
	Tekst Voedselbank wk24 RdL 2015
	Adv Lindeblaadjes wk24 RdL 2015
	Adv Puzzel wk24 RdL 2015
	Tekst TPP wk24 RdL 2015
	Adv Sanisale AP wk24 RdL 2015
	Tekst Bruni wk24 RdL 2015
	Adv Expert wk24 RdL 2015
	Adv Smolders wk24 RdL 2015
	Tekst Fotos wk24 RdL 2015
	Tekst Inpikken wk24 RdL 2015
	Tekst Kerk wk24 RdL 2015
	Tekst Sport2 wk24 RdL 2015
	Tekst Sport wk24 RdL 2015
	Adv Eigenenergie wk24 RdL 2015


