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WEEKDIENSTEN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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234 clubs 
ontvangen bijdrage 
met Rabo Steuntje 
in de rug

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Crijnschool 
kleurt de 
avond-
4daagse geel

‘Sterk in
      elk merk’
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Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
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Terug naar 
school: boom, 
roos, vis, vuur, 
mus en Pim

PromotietextielPromotietextiel

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

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 felici-
tatie moet voorzien zijn van de 
naam/namen van de afzender(s), de 
naam  voor wie de felicitatie bestemd 
is, op welke school het diploma is be-
haald en voor welk type onderwijs de 
leerling geslaagd is. 

Stuur de felicitatie naar:
geslaagden@ronddelinde.nl

Tel. 0499-477162
www.krakenburg.nl

Voor al uw 
barbecue’s

Koninklijke Onderscheiding 
voor Ed Verschuren
Op zaterdag 13 juni ontving de heer Ed Verschuren uit handen van Burge-
meester Maarten Houben van de gemeente Nuenen, een Koninklijke 
Onderscheiding. De Koninklijke Onderscheiding in de graad Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau werd aan de Nuenenaar uitgereikt na afloop van 
een jubileum concert van de Eindhovense Koorvereniging De Toonkunst 
in de Eindhovense Muziekschool.

De Toonkunst staat al 30 jaar onder 
deskundige begeleiding van Ed Ver-
schuren. Hij is dirigent en artistiek lei-
der van dit koor. De Eindhovense 
Koorvereniging De Toonkunst is het 
oudste gemengde koor van Eindhoven 
en telt 70 leden.
De heer Verschuren is verantwoorde-
lijk voor de begeleiding van het koor in 
voorbereiding op  internationale op-
tredens o.a. te Londen, Berlijn, Boeda-
pest, Parijs en Salzburg. Hij verzorgde 
grote muzikale werken, zoals Stabat 
Mater van Rossini, het Requiem van 
Andrew Loyd Webber en Misa Criolla 
van Ariël Ramirez.

In eigen land heeft De Toonkunst on-
der leiding van Ed Verschuren ook 
concerten gegeven met wereldbe-
roemde artiesten onder meer  Andrea 
Bocelli, het Rosenberg Trio, Ben Cra-
mer, Lenny Kuhr, Marco Bakker, Wil-
leke Alberti, Anita Meijer, Lee Towers 
en Marjon Lambriks. De Toonkunst 
verleende haar medewerking aan de 
tot stand koming van de jubileum CD 
en TV special ‘A Symfonic Night’ van 
BZN in het Chassée Theater in Breda.

De heer Ed Verschuren is een stimule-
rende, inspirerende en continuerende 
kracht van het koor. Tevens is hij ook 
lid van de ondernemingsraad van het 
Centrum voor de Kunsten te Eindho-
ven.
Van 2004 tot 2009 dirigent geweest 
van het koor ‘De Brabantzingers’.

Nationale 
Speeltuindag 
en Vaderdag in 
Speeltuin de Kievit

Zaterdag 20 juni is het in Nederland, 
Nationale Speeltuindag. Zo ook in 
Speeltuin De Kievit. Zondag 21 juni is 
het dan Vaderdag.

Programma 20 juni
Heb je je wel eens afgevraagd of Honk-
bal iets voor jou is? Zou je wel eens in 
een slagkooi een balletje willen slaan? 
Dat kan! HSCN zet deze dag een spe-
ciale slagkooi in de Speeltuin zodat 
jullie eens kennis kunnen maken met 
deze sporten. Van 13.30-16.30 uur kun 
je de slagkooi komen bekijken en ui-
teraard proberen.

Programma 21 juni
Neem je papa mee naar de Speeltuin 
zondag? Gezellig samen spelen? Op 
Vaderdag mag je in de Speeltuin met 
papa op de foto. Uiteraard wel op een 
speciale foto van, maar dat is nog een 
verrassing. Foto’s maken kan van 
14.30-15.30 uur. De toegang is op Na-
tionale Speeltuindag gratis. De Speel-
tuin is zaterdag en zondag open van 
13.30 uur tot 17.30 uur.

In Memoriam    
Bernard Smits
Afgelopen vrijdag heeft het Heilig Kruisgilde afscheid genomen van Gilde-
broeder Bernard Smits onder grote belangstelling en met gilde eer in de St. 
Clemens kerk van Gerwen en nadien in het Crematorium.

Bernard Smits als standaardruiter.

Bernard was vanaf 1962 gildebroeder 
bij het H. Kruisgilde, waar hij begon-
nen is als tamboer. Later ging Bernard 
zich toeleggen op het kruisboogschie-
ten. Zowel organisatorisch als onder 
de schutsboom was Bernard nadruk-
kelijk aanwezig. Als er zaken waren 
die wat onduidelijk waren, liet hij flink 
van zich horen. Een van zijn bekend-
ste uitspraken was dan: “Ge luistert 
wer nie!” Een absoluut hoogtepunt 

was het winnen van het Koningskruis 
op de kringdag in Duizel. Bernard was 
van 1976 tot 1980 lid van de overheid. 
Vele jaren was Bernard lid van de 
Schietcommissie. Tweemaal in 1969 
en 1979 wist Bernard zich tot koning 
van het Gilde te schieten. Toen er op 
Bernard een beroep werd gedaan om 
standaardruiter te worden, was zijn 
antwoord “dat doe ik maar wel op een 
Nederlands trekpaard.” Bernard was 
een zeer bekwaam standaardruiter. In 
zijn koperen harnas en gezeten op een 
prachtig paard was hij het visitekaartje 
van het Gerwense gilde en de hele op-
tocht. Bij zijn 40-jarig jubileum werd 
Bernard benoemd tot lid in de orde 
van Oranje Nassau mede om de vele 
verdiensten voor het gilde. In 2012 bij 
zijn 50-jarig lidmaatschap, zijn ziekte 
had zich toen al aangediend, ontving 
Bernard de bronzen erepenning van 
de gemeente Nuenen en het gouden 
logo van Kring Kempenland en het 
gouden logo van het H Kruisgilde 
waar hij bijzonder trots op was.

Naast zijn vele werk voor het gilde was 
Bernard actief bij RKGSV, het Ger-
wense voetbal lag hem na aan het hart. 
Vooral bij het veteranen voetbal was 
hij een toonaangevende figuur die zo-
wat alles regelde.
Het gilde verliest in Bernard een pro-
minent gildebroeder die veel voor het 
gilde betekend heeft.
Wij wensen zijn vrouw Dinie en zoon 
Johny en al zijn dierbaren heel veel 
kracht en sterkte toe.

Elke maandagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur vindt er een bootcamp in Nue-
nen plaatst. Onder de niets verhullende naam ‘Bootcamp Nuenen’ zijn ze ac-
tief, zelfs erg actief. Onder leiding van Patricia Bol & Manon Smits zijn deze 
sportieve mensen elke maandag op een plek in Nuenen lekker actief, het is 
zelfs een uur zweten omdat ze bijvoorbeeld met autobanden aan het trainen 
zijn. Elke keer dus op een mooie locatie in het Nuenense, afgelopen maandag 
op het Venneke naast het Van Goghkerkje aan de Papenvoort. Je kunt deelne-
men aan een gratis proefles, a.s. maandag zijn ze weer bij het Van Goghkerkje.
Wil je hieraan deelnemen? Aanmelden kan via nuenenbootcamp@gmail.com 
of 06-29196380. Kijk eens op www.facebook.com/bootcamp.nuenen en doe er 
je voordeel mee! 

‘Bootcamp Nuenen’

Oproep 
Pronkzittingen
Voor iedereen die al een tijdje rond-
loopt met dat ene geweldige idee als 
aanvulling op een gezellige carnavales-
ke avond, maar de stap nog niet heeft 
(durven) zetten: Wij nodigen je uit!

Geef je op en laat je talenten zien, als 
muzikant, cabaretier of met een muzi-
kale act of misschien wel als tonprater. 
En mocht je nog wat extra hulp kun-
nen gebruiken dan helpen wij jou waar 
nodig. 
Geef je op voor 1 september en wie 
weet sta jij dan wel in januari te schit-
teren op het podium voor een enthou-
siast en carnavalesk Nuenens publiek.
Voor meer informatie en inschrijvin-
gen kun je mailen naar femfem75@
gmail.com of bel 06-20960778.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 
1 juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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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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MEDEDELING VERLENGING OMTRENT 
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis 
van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met 6 
weken verlengd:
•	 Loenys	van	Lancveltlaan	4,	5671	CN	-	het	plaatsen	van	twee	dak-

kapellen,	verlengd	tot	23	juli	2015.

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	 11	juni	2015	 Vallestap	26,	5672	BG	-	plaatsen	van	een	
	 	 	 dakkapel	(BOUW).																																											
Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning 
kunnen	geen	formele	(schriftelijke)	bedenkingen	of	bezwaren	worden	
ingediend.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester	en	wethouders	hebben	een	omgevingsvergunning	verleend	
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 10	juni	2015	 Gerwenseweg,	terrein	naast	de	molen	-	
   het tijdelijk wijzigen van het gebruik ten 
   behoeve van het organiseren van springwed-
	 	 	 strijden	(RO,	afwijken	van	de	bestemming).
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van	bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	grond	van	de	
Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	Col-
lege	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	
10.000,	5670	GA	Nuenen.	
Als	u	een	dossier	zelfstandig	wilt	inzien,	vragen	wij	u	hiervoor	een	af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	
inzien	een	van	onze	medewerkers	nodig,	dan	kunt	u	een	afspraak	voor	
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer	(040)	2631	631.
Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	de	
rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	
5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	een	voorlo-
pige voorziening te treffen.

Besluit op grond van de APV en bijzondere wetten:
•	 aan	Z	&	PV	Nuenen	is	een	vergunning	verleend	voor	het	houden	

van	 een	 loterij	 waarvan	 de	 trekking	 op	 4	 juli	 2015	 plaatsvindt	
(verzenddatum	12	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.

Dat	kan	in	een	paar	minuten	en	online,	u	hoeft	er	de	deur	niet	voor	
uit. Een link naar de enquête vindt u op onze homepage. 

Heeft	u	geen	internet	maar	wilt	u	de	enquête	toch	invullen?	Neem	dan	
contact	op	met	ons	klantcontactcentrum	(040-2631	631)	en	we	stu-
ren u een papieren exemplaar. 

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

Tip van de week: Barbecue	bij	de	buren?	Sluit	uw	deuren	en	ramen	
goed af. Inbrekers profiteren van slecht afgesloten woningen.

Meer tips? Kijk voor meer handige tips om inbraak te voorkomen op 
www.nuenen.nl > leven en wonen > huis en buurt > Inbraakpreventie 
zomercampagne "Inbrekers gaan niet met vakantie"

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 8	juni	2015	 Stationsweg	13,	5674	TS	-	het	plaatsen	van	
	 	 	 een	overkapping	en	erfafscheiding	(BOUW);
•	 9	juni	2015	 De	Pinckart	24,	5674	CC	-	het	plaatsen	van	
	 	 	 twee	Be-Low	(ondergrondse)	containers	
	 	 	 (BOUW);
•	 9	juni	2015	 Soeterbeekseweg	23A,	5674	NJ	-	het	wijzigen	
   van het bouwplan van de bestaande 
	 	 	 omgevingsvergunning	(BOUW);
•	 12	juni	2015	 Boordseweg	8,	5671	AS	-	het	renoveren	van	
   het dak en vervangen van de kozijnen 
	 	 	 (BOUW);
•	 14	juni	2015	 Daniel	Eyndhoutsgaarde	7,	5671	CM	-	
	 	 	 uitbreiden	van	de	woning	(BOUW).

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	danwel	de	burgemees-
ter	zijn	de	volgende	aanvragen	om	vergunning	op	grond	van	de	A.P.V.	
en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	Stichting	Jeugdrekreatie	Nuenen	voor	het	organiseren	

van	de	activiteit	“Camping	de	Kievit”	voor	abonnees	in	de	nacht	
van	zaterdag	11	op	zondag	12	juli	2015	in	speeltuin	De	Kievit;

•	 Aanvrager:	 Restaurant	 De	 Bengel	 voor	 het	 bijschrijven	 van	 een	
nieuwe leidinggevende en het verwijderen van een aantal andere 
leidinggevenden op de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de 
Drank-	en	Horecawet’;

•	 Aanvrager:	Stichting	Jeugd	en	Jongerenactiviteiten	Gerwen	voor	
het	organiseren	van	de	9e	kindervakantieweek	 in	Gerwen	 in	de	
periode	van	19	tot	en	met	21	augustus	2015	op	het	terrein	gelegen	
aan	de	Huikert	naast	het	Huysven;

•	 Aanvrager:	Drumfanfare	“Jong	Leven”	Gerwen	voor	het	organise-
ren	van	een	vlooienmarkt	op	zondag	30	augustus	2015	op	het	plein	
de	Heuvel	in	Gerwen;

•	 Aanvrager:	Van	Gogh	Village	Nuenen	 voor	het	organiseren	 van	
Nune	Foodfestival	in	de	achtertuin	van	Nune	Ville	aan	Berg	24	op	
4	en	5	juli	2015.

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

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

Nuenen,	18	juni	2015.

COLLECTE
In	de	week	van	21	juni	t/m	27	juni	2015	wordt	gecollecteerd	door	ver.	
ANGO,	Algemene	Nederlandse	Gehandicapten	Organisatie.

UITNODIGING RAADSVERGADERING
U	bent	 van	harte	welkom	bij	de	 raadsvergadering	op	 18 juni 2015 
vanaf 19.30	uur	 in	Het	Klooster.	 (Met	een	eventueel	vervolg	op	19	
juni	18.00	uur	in	de	commissiekamer	van	het	gemeentehuis)

Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl en liggen 
ter	inzage	in	het	Gemeentehuis.	

Onderwerpen o.a. :
•	 Structuurvisie	Nuenen	en	landschapsinvesteringsregeling	
•	 Nota	duurzaamheid	2.0	
•	 Aanvraag	investeringskrediet	t.b.v.	sportcomplex	Oude	Landen
•	 Jaarstukken	2014

Burgers	 kunnen	 in	 de	 openbare	 raadsvergaderingen	 gebruikmaken	
van	het	spreekrecht.	Neem	daarvoor	contact	op	met	de	griffie:	tel:	
2631679	of	email	griffie@nuenen.nl

GECOMBINEERDE   
COMMISSIEVERGADERING
U	bent	van	harte	welkom	bij	de	commissievergadering	van	dinsdag	23	
juni	2015	vanaf	19.30	uur	in	de	commissiekamer	van	het	gemeentehuis.	

Onderwerpen:
•	 Meerjarenspreidingsplan	onderhuisvesting	2015-2035	
•	 Raadsvoorstel	tot	het	aanwenden	van	een	deel	van	de	algemene	

risicovoorziening 
•	 Kadernota	
•	 Programma-indeling	
De agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl 
 
Burgers	kunnen	in	de	openbare	commissievergaderingen	gebruikma-
ken	van	het	meespreekrecht.	Neem	daarvoor	contact	op	met	de	grif-
fie:	tel:	040-2631679	of	email	griffie@nuenen.nl

BOMENBELEID EN OVERLAST: 
DENKT U MEE?
De	gemeente	Nuenen	is	op	dit	moment	bezig	met	het	opstellen	van	
een nieuw bomenbeleidsplan. In dit plan komen diverse onderwerpen 
aan de orde. Eén onderdeel daarvan is het bomenoverlastbeleid: wat 
doen we met bomen die overlast geven?

Bij	de	gemeente	Nuenen	komen	ook	klachten	en	meldingen	over	bo-
men binnen. De aanleiding daarvan kan divers zijn. De tevreden bur-
gers	laten	zich	veel	minder	horen.	Omdat	de	gemeente		de		klachten	
over gemeentelijke bomen zorgvuldig wil wegen en haar bewoners 
hierbij actief wil betrekken is er een enquête opgesteld.

Wij horen graag uw mening en vragen daarom of u deze korte en-
quête zou willen invullen. 

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.

Drumfanfare Jong Leven   
geeft Carat-concert 
Op alle zon- en feestdagen tot en met eind september vinden er op het 
Carat-Paviljoen, in stadswandelpark de Warande in Helmond, Carat-con-
certen plaats. Op alle concertdagen vinden er drie optreden plaats, die elk 
ongeveer driekwartier duren. Concerten zijn gratis toegankelijk. 

Programma zondag 21 juni 2015:
12.00 uur Helmonds Muziek Corps, 
Helmond
www.helmondsmuziekcorps.nl 
13.15 uur Zanggroep Cascade, Eind-
hoven
www.zanggroepcascade.nl 
14.15 uur Drumfanfare Jong Leven, 
Gerwen

Drumfanfare Jong Leven is opgericht in 
1959 als jeugddrumband. Sinds 1980 is 
Jong Leven een drumfanfare. In haar 
rijke historie heeft Jong Leven al diverse 
prijzen behaald zoals: Brabantse Kam-
pioenschappen en Landstitels. Jong Le-
ven bestaat uit een groep enthousiaste 
leden (jong en wat ouder), die vanuit 
drie disciplines gezamenlijk een optre-

den verzorgen met als hoofddoel: Ple-
zier met muziek en dans! de drie disci-
plines zijn: De blazersgroep, De 
slagwerkgroep, De (show)dansgroep.
Drumfanfare Jong Leven heeft een 
breed muziekrepertoire en spelen zo-
wel bekende klassiekers als lichte jazz- 
en popmuziek. Drumfanfare Jong Le-
ven heet u van harte welkom tijdens 
hun optreden op zondag 21 juni.
www.drumfanfarejongleven.nl

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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



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

Ook voor uw geheel 
verzorgde barbecue!!!

Bloemkool
per stuk 0,99

Nectarine  
8 stuks 1,99

Papaya famosa 
per stuk 4,49

Gekookte bieten
1/2 kilo 0,79

Soepgroenten 
250 gram  0,99

Kidneybonen salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

weekaanbiedingen 
donderdag 18 t/m woensdag 24 juni

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Tuinbonen
hele kilo 1,49

Barbecue Steaks
3 stuks ..............................................5,95
Mini Varkensfilet Rollade
500 gram .........................................6,00
Haas op Stok
100 gram .........................................2,45
100 gr. Rauwe Ham + 
100 gr. Boterhamworst  .............3,75

Caprese al Forna
100 gram .........................................2,45
Voor de best belegde broodjes. 

Ruime keuze, altijd vers!!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Verras 
je vader....!!!

Acties week 25: geldig maandag 15 t/m zaterdag 20 juni 2015
_____________________________________________________

Rozijnenbollen
6 stuks

  2e zak € 1,00
_____________________________________________________

Vaderdagschnitte
heerlijke slagroomschnitte,
extra feestelijk opgemaakt

   € 6,95
_____________________________________________________

Aardbeienschelp
middel

   € 7,50
_____________________________________________________

Biercake
roombotercake met ‘n donker biertwist

   € 3,95
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

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

TE HUUR AAN SPEGELT:
220 m2 multifunctionele bedrijfsruimte

informatie: 040-2840516

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Tips voor Vaderdag!
Diverse leuke bier-

pakketjes vanaf €4,50
Vincent Bierdoosje

Twee flesjes + glas €9,50
Van Gogh Bitter

Kruidenlikeur 0,35lt.€7,25
Highland Park 12y

Met 2 whiskyglazen €36,50
Menard Cognac  

V.S.O.P.  0,7lt.  €24,95
Bols of Goblet

Jonge Jenever 1lt.€12,50
Acties geldig van 18 juni t/m 8 juli

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

Gaat u scheiden?

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

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

eindhoven@scheidingsplanner.nl
www.scheidingsplanner.nl

 

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

AGAPANTHUS
IN 25 CM POT

NU VAN € 8,95

VOOR 
MAAR € 6,95

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

wijk Nuenen Centrum
(omgeving ‘t Oog, 110 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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”
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Aanleg vispassage    
Collse watermolen
Medio juni start waterschap De Dommel met de aanleg van een vispassage 
bij de stuw vlakbij de Collse watermolen (bij de Collseweg in Eindhoven). 
Deze zorgt ervoor dat vissen de stuw stroomopwaarts en zonder hindernis-
sen kunnen passeren. Hierdoor wordt het leefgebied van de vissen vergroot. 
De planning is dat de werkzaamheden in oktober 2015 worden afgerond. 

Samen muziek maken: 
Onbetaalbaar!
Een eigen band, honderden mensen die voor je klappen, leuke muziek 
maken: wie droomt daar stiekem niet van? Waarschijnlijk denk je dat zoiets 
heel moeilijk te bereiken is. Nou, dat valt wel mee! Het Gerwens Muziek-
korps is het harmonieorkest in de gemeente Nuenen dat concerten geeft die 
door veel mensen bezocht worden. 

Crowdfundingsproject

‘Pad der Poëzie’      
in de Walburg Tuinen
Door Elwien Bibbe

…de ziel is grazende… is het eerste cortenstaal, dat in de Tuinen van de 
Walburg gerealiseerd is. Jacqueline Nas, docent beeldende kunst en beheer-
der van de tuinen, zou aan ‘Het Pad der Poëzie’, waarvan dit een van de 
elementen is, graag nog een drietal kunstwerken toevoegen. Maar daar is 
geld voor nodig.

“In de Walburg Tuinen willen we een 
podium zijn voor heel veel dingen en 
als dat de ontwikkeling van de tuinen 
ten goede komt, dan doen we dat,” 
vertelt Jacqueline. “We zoeken naar 
een verbinding tussen cultuur en na-
tuur. En dat doen we nu in Het Pad der 
Poëzie. Daarin willen we gedichten 
vormgeven in een sculptuur, en dan 
ook nog op een plaats in de tuinen die 
de beleving ondersteunt. Belevings-
plekken. Daarbij gaat het niet om de 
monumentaliteit, maar om het proces 
van kijken en ontdekken.”
Een van de gedichten, die een sculptu-
rale vorm krijgt, is het gedicht De 
Boommoeder van de in Nuenen woon-
achtige Catharina Boer. Bezoekers le-
zen de tekst, gebogen over een ronde 
spiegel, onder een bladerdak van een 
cirkel van eiken. Bij het lezen ziet de 
bezoeker niet alleen de weerspiegeling 
van de bomen, maar ook zichzelf.
Het idee van Het Pad der Poëzie is 
ontstaan na het dichtersevenement 
‘Dichter bij de Planten in 2010. Het 
Nuenense Beeldhouwerscollectief 
Passie ( Franka van Neerven, Jelle Per-
soon, en Gidy Knoors) zorgde voor 
het ontwerp. En gaat straks ook voor 
de realisatie zorgen. De betonnen boe-
renbanken in Het Broek zijn ook van 
de hand van BC Passie.

In het weekend van 27 en 28 juni zijn 
de Zomerplantendagen. Dan zijn er 
verschillende activiteiten, waaronder 
een dichtersevenement op de zondag. 

Dichters komen dan voordragen uit 
eigen werk. Ook zijn er sculpturen van 
BC Passie te zien.  Dat is meteen ook 
de laatste dag waarop men het Pad der 
Poëzie met een donatie kan onder-
steunen. Meer informatie over het 
crowdfundingsproject op www.voor-
dekunst.nl. De teller staat op 37%. Als 
de financiering voor 70 % rond is, stelt 
de Brabantste Kunststichting de ove-
rige 30% beschikbaar. 
Een bezoek aan de Walburg Tuinen is 
ook opgenomen in een van de arran-
gementen van het Vincentre.

Het eerste werk dat door BC Passie in 
de tuinen van de Walburg gerealiseerd 
is. ‘De essentie’ van Anke Reevers.

De muziek is zeker niet saai! Filmmu-
ziek, pop, rock en klassiek: voor ieder 
is er wat wils. Soms kun je bijna niet 
stil blijven zitten, omdat je wilt dansen 
en een andere keer krijg je kippenvel 
omdat het zo mooi is. Om samen met 
een groep mensen deze muziek op de 
planken te brengen, is een onvergete-
lijk gevoel. Muziek maken is niet leef-
tijdsgebonden: iedereen is welkom! 
Als je een levendige vereniging zoekt, 
waar flink aan de weg getimmerd 
wordt op muzikaal en sociaal gebied 
ben je bij dit orkest aan het juiste 
adres. Eén keer in de vijf jaar gaat het 
GMK op concours om te toetsen hoe 
het er muzikaal voor staat. In de ove-
rige jaren worden er verschillende 
soorten concerten georganiseerd. Zo 
zijn er voorstellingen met zang en 
dans, of samen met een ander orkest. 
Er zijn concerten met een thema, zo-
als reizen, Halloween en speciaal voor 
kinderen. Soms wordt er gespeeld op 
markten, zoals de Van Goghmert en 
de Winterfair. Natuurlijk hoort het 
spelen op straat er ook bij, maar dat is 
dus zeker niet het enige!

Naast concerten is het ook belangrijk 
dat er een goede band is tussen de le-
den. Dit wordt bijvoorbeeld bereikt 
door een gezellige spelletjesavond, 

een weekend weg of een concertreis 
naar het buitenland. Het aspiranten-
orkest organiseert regelmatig een 
weekend waar de jeugd centraal staat, 
maar gaat ook naar de Efteling. Zon-
der oefenen kun je geen mooie muziek 
maken. Elke woensdagavond is er dan 
ook een repetitieavond in gemeen-
schapshuis D'n Heuvel in Gerwen. 
Van 18.30 uur tot 19.30 uur maken de 
leerlingen muziek in het Aspiranten-
orkest. Van 19.45 uur tot 22.00 uur re-
peteert het Harmonieorkest. Elk or-
kest heeft een eigen dirigent die 
ervoor zorgt dat er elke week verbete-
ring te horen is. Als je na flink oefenen 
de muziek kunt laten horen aan het 
publiek, geeft dat een heel goed ge-
voel.
Bespeel je al een instrument en zoek je 
een leuk orkest, start je net met spelen 
of wil je weer opnieuw gaan spelen na 
een onderbreking? Je bent van harte 
welkom om op woensdagavond langs 
te komen en eens te kijken of het Ger-
wens Muziekkorps iets voor je is! Het 
maakt niet uit of je trombone speelt of 
bariton, slagwerk of dwarsfluit: je bent 
welkom! We zijn dringend op zoek 
naar een enthousiaste (tenor)saxofo-
nist. Meer informatie? info@gerwens-
muziekkorps.nl of ga naar de website 
www.gerwensmuziekkorps.nl

De aanleg van deze vispassage maakt 
onderdeel uit van het project ‘Herin-
richting Beekdal Kleine Dommel, Eind-
hoven-Nuenen’. Het gaat naast de aan-
leg van de vispassage om de vorig jaar 
gerealiseerde aanleg van de Natte Na-
tuurparel Urkhovense Zegge inclusief 
2,2 km aan beekherstel bij de Kleine 
Dommel. Door deze werkzaamheden 
uit te voeren, wordt de beek aantrekke-
lijker gemaakt voor flora en fauna. 

De vispassage bestaat uit een langge-
rekte bak met tussenschotten. In deze 

tussenschotten zijn verticale sleuven 
aangebracht. Deze lopen van de bo-
dem tot aan de bovenzijde van de vis-
passage. De vissen kunnen daardoor 
op hun voorkeursdiepte door de vis-
passage zwemmen. 

De komende maanden is de Collse 
Watermolen een echte bouwplaats 
met hijskranen, betonmixers en een 
noodbrug. Het terrein is daarom ge-
deeltelijk afgesloten. De Collse Water-
molen zélf is echter wel open voor re-
creanten en blijft gewoon in bedrijf. 

Locatie Collse watermolen waar de vispassage wordt geplaatst.

Rotary is een serviceclub. De leden 
steunen op verschillende wijzen hun 
medemensen. Dit alles zonder onder-
scheid van ras, geloof of politieke 
overtuiging. Rotary is een wereld-
omvattende vriendschapsorganisatie 
met een levenshouding: dienen. Bij 
Rotary betekent dat iets van jezelf te 
willen geven. Rotary is de eerste 
serviceclub ter wereld en telt ruim 
1,2 miljoen leden wereldwijd. In 
Nuenen telt de Rotaryclub 30 leden.

www.rotary.nl/nuenen

Rotary steunt Stichting 
Leergeld met € 10.000,-

De samenwerkende Rotaryclubs uit 
de regio Helmond - waaronder Rota-
rycub Nuenen - hebben dit prachtige 
bedrag onlangs overhandigd aan 
Stichting Leergeld. Het bedrag is be-
doeld voor kinderen in ontwikkeling die 
niet mee kunnen doen aan activiteiten 
in en buiten school omdat dit voor de 
ouders te duur is. Stichting Leergeld 
wil alle kinderen laten meetellen zodat 
zij zich goed kunnen voorbereiden op 
de toekomst.
Het totale bedrag van € 10.000,- is 
mogelijk gemaakt door schenkingen 
van Rotaryclubs uit Helmond, Nuenen, 
Gemert - Laarbeek en Deurne -Asten 
-Someren. 

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

Kopen is ook een vak
In de vastgoedwereld gaat het vaak over verkopen. De meeste woonconsumen-
ten schakelen een makelaar in als ze hun woning te koop gaan zetten. Die kent 
immers de markt, kan goed advies geven over de prijsstelling en is van dienst bij 
het ‘in de markt zetten’ van de woning. Hij of zij regelt de bezichtigingen en be-
geleidt de verkopers in de onderhandelingen met potentiële kopers en - als het 
tot overeenstemming komt – met alle navolgende formaliteiten.

Verkopen is een vak en dus vindt iedereen het vrij normaal om daar een vakman 
of een vakvrouw voor in te huren. We staan er vaak niet bij stil dat kopen eigen-
lijk ook een vak is. En dus spreekt de aankoopmakelaar veel minder tot de ver-
beelding. Toch is het zeker te overwegen om wel een aankoopmakelaar in de arm 
te nemen. In de eerste plaats kan hij/zij helpen bij het zoeken naar de gewenste 
woning. Kennis van de lokale en regionale markt kan veel voordeel en tijdwinst 
opleveren voor de consument die een droomwoning in gedachten heeft. Maar 
ook als de gewenste woning al duidelijk in het vizier is, kan de aankoopmakelaar 
helpen om slagvaardig en doeltreffend zaken te doen. 

Allereerst is daar de staat van de woning en de omgeving: is er een bouwkundige 
keuring nodig, zijn er bepaalde erfdienstbaarheden waarmee rekening moet 
worden gehouden, kent de buurt beperkingen of nadelen? Het zijn vragen die 
voor een leek vaak moeilijk te beantwoorden zijn en waar de vakkundigheid van 
de aankoopmakelaar van pas komt. In het vervolg hiervan zijn het taxeren van de 
woning en het onderhandelen over de prijs belangrijke taken. Net als bij de ver-
koop is bij een aankoop vervolgens de afwikkeling van alle formaliteiten van be-
lang, zoals de verkoopakte, notariële akte, eventuele ontbindende voorwaarden, 
speciale clausules en boetebedingen, overdracht en afrekening. Het is allemaal 
saaie en ingewikkelde kost, juist daarom is het cruciaal te beschikken over een 
adviseur en helper die de voetangels en klemmen kent. De moderne makelaar 
weet tevens de weg in financieringsland en heeft in het eigen netwerk partijen 
die snel kunnen schakelen en financieel voordeel kunnen bieden.

Natuurlijk, ook de aankoopmakelaar stelt zijn expertise en dienstverlening niet 
gratis ter beschikking, maar daar staan vele opbrengsten tegenover. In een aan-

trekkende markt - waarin na jaren van stagnatie de gretig-
heid om te kopen flink toeneemt - kan een aankoopmake-

laar bovendien de kooplustige woonconsument helpen 
om een mooie vangst binnen te slepen. Zeker in stede-
lijke gebieden neemt de koperconcurrentie toe en 
wordt soms al weer hoger geboden dan de vraagprijs. 
Een aankoopmakelaar kan sneller en beter beoordelen 
hoe te handelen in die plaatselijke situaties. Ik hoorde 
laatst van een jong stel dat al een jaar op zoek was naar 

een authentieke woning in een gewilde Utrechtse stads-
wijk, maar steeds achter het net viste. Nadat ze een aan-

koopmakelaar in de arm hadden genomen, was het 
vrijwel direct raak. Inderdaad: de aankoopmakelaar 
had veel te bieden, zeiden ze!

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

De laatste ‘verwen-
middag’ zit er op
Woensdag 10 juni verzamelden zich 
weer een aantal bewoners van De Ak-
kers om zich te laten verwennen: 
handmassage, nagels lakken, een 
blush of lipstick opbrengen, dit be-
hoort allemaal tot de mogelijkheden 
die een groep studenten van het Sum-
ma College in Eindhoven hen in het 
kader van een stage biedt. 
Het contact tussen jong en oud was 
zeer speciaal, de jonge studenten wijd-
den zich met overgave aan hun taak. 
De ouderen genoten zichtbaar van die 
bijzondere aandacht en waren blij met 
het resultaat, dit keer prachtige ver-
zorgde en gelakte nagels in mooie 
kleuren.
Daar dit de laatste keer was voor de 
schoolvakantie, werd afscheid geno-
men van deze groep stagiaires met een 
klein presentje, een drankje en een 
hapje. Volgend schooljaar zullen de 
verwenmiddagen in De Akkers voort-
gezet worden. Dit wordt mogelijk ge-
maakt door de donaties van de Vrien-
den van De Akkers/Jo van Dijkhof.

IVN 
Plantenwandeling 
rond het Kamerven
Gidsen van IVN Nuenen nodigen u uit 
om mee te gaan voor een plantenwan-
deling op maandag 22 juni in natuur-
gebied Kamerven. Dit natuurgebied 
maakt deel uit van de Stiphoutse bos-
sen en bestaat uit vennen, stuifduinen, 
bos en open vlaktes. 
Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf 
Het Klooster, Park 1, Nuenen. Start 
wandeling iets later vanaf parkeerter-
rein aan de Oude Lieshoutsebaan 
Gerwen. Een verrekijker wordt aanbe-
volen. Deelname is gratis, info: 040-
2421423.
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Vaderdagactie 
winkeliers 
Kernkwartier
Zondag 21 juni is het weer vaderdag.
Een mooie gelegenheid om papa in het 
zonnetje te zetten.

Wij, winkeliers van het Winkelcen-
trum Het Kernkwartier zijn op zoek 
naar de stoerste papa van Nuenen.
Schrijf in een kort verhaaltje waarom 
jouw papa zo bijzonder is.
Vul het formulier in met naam adres, 
woonplaats en jouw telefoonnummer.
Onder de beste inzendingen wordt 
een compleet B.B.Q. pakket verloot.
Wij wensen jullie allemaal veel succes.

Parijs en Van Gogh
Twee jaar woont Vincent in Parijs, van 1886-1888. Midden in het kloppend 
hart van de toenmalige wereld. In Parijs gebeurt het. Als Vincent uit Parijs 
vertrekt, is de helft van de Eiffeltoren al gebouwd. Op de Champs Élysées 
rijden dan nog koetsen en trams met paarden ervoor. Vincent ziet nog net 
de eerste auto’s rijden als hij in Parijs is. Al 30 jaar zijn er de vijf treinsta-
tions, die er nu nog zijn. Aan de metro wordt hard gewerkt om alle goederen 
naar bijvoorbeeld de markthallen in het centrum te krijgen. 

Boulevard de Clichy, Van Gogh, 1887.

Vincent gaat bij zijn broer Theo wonen 
aan de rue Lepic 54 in Montmartre. Hij 
heeft een eigen atelier en werkt aan 
zijn artistieke doorbraak. Hij raakt be-
vriend met Henri de Toulouse-Lautrec 
en met Emile Bernard, met Georges 
Seurat, Paul Gauguin, Camille Pissarro 
en Armand Guillaumin. 

Parijse wereld
Ko van Dun vertelt op 18 juni over de 
politiek, economie, wetenschap, kunst 
(impressionisme en expressionisme) 
en het nachtleven in het Parijs uit de 
tijd van Vincent van Gogh. Hoe die 
werelden invloed hadden op hem. 
Maar ook hoe hij op zijn beurt weer 
invloed had en nog steeds heeft op de 
Parijse kunst en kunstenaars.
Met veel beeldmateriaal legt Ko van 
Dun allerlei verbanden, die voor ons 
nu als vanzelfsprekend lijken, maar in 
die tijd revolutionair waren. Wie had 
kunnen denken dat een inwoner van 
Nuenen (1883-1885) daar nog eens 
een bijdrage aan zou leveren?
Deze lezing wordt gehouden op donder-
dag 18 juni in Nune Ville, aanvang 20.00 
uur. Tickets zijn te koop op; onderdeel 
Programma, www.thevincentaffair.nl 

Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

Mellingen op bezoek.…
 
Ook wel eens vijf ongenode gasten op bezoek gehad? Die gasten blijven zon-
der toestemming een paar weken. Dag en nacht in de weer, 24 uur per etmaal. 
Eten, drinken, plassen en poepen, dat alles zonder een bezoekje aan een 
sanitaire voorziening. Ze bouwen wel in no time hun eigen onderkomen. Dat 
dan weer wel. Nestje, eitje, van naakt vogeltje tot gevederde vriend…

De ouders zetten vijf nakomelingen op 
de wereld. Van start tot finish duurt 
dat een kleine maand. De wijfjesmerel 
en mannetjesmerel verzorgen samen 
de vijf kleintjes. Gelukkig weten ze aan 
de aandacht van katten en ander ge-
spuis te ontsnappen. Mooi om dat op-
groeiend grut op de voet te kunnen 
volgen. Dat maakt mij vrolijk. 

Even voel ik me net als de legendari-
sche gemeentegenoot Piet van Hoorn. 
De mulder van de Opwettense water-
molen die vogelnestjes verzamelde 
voor unne kladschilder. Vincent was 
unne vrimde heer, unne zonderling. 
Schilderen was zijn lust, zo wist Piet 
zich nog wel te herinneren. Piet (geb. 
01-12-1873) was in de Nuenense pe-
riode van Vincent van Gogh (eind 
1883 tot eind 1885), een menneke van 
een jaar of tien. Pietje leverde de vo-
gelnestjes af bij Vincent, “in al die rau-
wigheid zoals de natuur ze geschapen 
had”. Pietje ving daarvoor een paar 
centen. Mooi meegenomen in die tijd. 
Piet is bijna 101 jaar geworden. De 
nestjes zijn vereeuwigd op schilder-
stukjes en met de handtekening van 

Vincent erop levert dat gauw een paar 
ton op. Ik kan niet schilderen. Maak 
wel foto’s, zodat u als lezer ook kan 
meegenieten…. 

De merel is een zangvogel en behoort 
tot de lijsterfamilie. Melling, zo wordt 
deze zangvogel ook wel genoemd in 
deze regio (melling is een variant van 
melluw, zie Wim Daniëls in ‘Brabants 
Mooiste Woord’). 
In het radioprogramma Vroege vogels 
werd de merel al eens uitgeroepen tot 
de mooist zingende vogel onder de ge-
vederde vrienden in ons land. In de 
Vogel Top-100 scoorde de merel als al-
lerbeste zangvogel, met de nachtegaal 
op twee en de zanglijster op drie. De 
merelman zingt dat het een lieve lust 
is. Hij zingt een subliem, vol, aange-
naam, melancholisch en weemoedig, 
muzikaal lied. Luister maar eens naar 
het prachtige lied ‘Blackbird is singing 
in the dead of night’ van ex-Beatle 
Paul McCartney.

O ja, merels zoeken altijd een inventie-
ve nestgelegenheid en vonden die op 
een veilige plek in het Groene Gerwen.

Verdachten van 
overvalpoging 
en inbraak 
aangehouden
Aarle-Rixtel - De politie arresteerde 
maandag 8 juni een 34-jarige man uit 
Son en Breugel die wordt verdacht van 
een overvalpoging op een woning aan 
de Broekelingstraat op woensdag 6 mei.
Die avond belde rond 21.45 uur een 
man aan. De bewoonster werd bij het 
openen van de deur direct bedreigd 
met iets dat op een vuurwapen leek. De 
dader eiste geld, maar ging er bij het 
schreeuwen van zijn slachtoffer te voet 
vandoor. Door gewaarschuwde agen-
ten en een politiehond werd nog ge-
zocht in de omgeving, maar zonder re-
sultaat. Maandag 8 juni rond 11.15 uur 
kreeg de politie een melding van een 
getuige dat twee mannen in de bewuste 
woning aan het inbreken waren. Agen-
ten gingen ter plaatse en troffen in het 
huis de man uit Son en Breugel aan. Hij 
werd onder verzet aangehouden. In de 
omgeving van het huis werd een 36-ja-
rige Rotterdammer gearresteerd om-
dat hij bij de inbraak betrokken zou 
zijn. Beide mannen zitten nog vast

Politieberichten

60 Jaar KBO Nuenen

Jong en oud samen     
in beweging
Omdat alles in verandering is, koos het bestuur van KBO Nuenen voor de 
slogan ‘Jong en oud, samen in beweging’ als motto van het 60 jarig bestaan 
van de KBO Afdeling Nuenen. De eerstvolgende jubileumactiviteit die op 
stapel staat is een sport- en speldag voor jong en oud, georganiseerd vanuit 
de diverse activiteitenclubs van de Nuenense KBO. Jong en oud Nuenen 
komt dan ook letterlijk in beweging.

Een verjaardag vier je niet alleen, daar-
om krijgt de KBO voor dit keer onder-
steuning van de Dorpswerkplaats en 
van de lokale schaakclub. Op zaterdag 
20 juni komt niet alleen ’s morgens in 
het Park de Valkenswaardse bedevaart 
naar Handel voorbij, maar zullen vanaf 
13.00 uur allerlei KBO sport- en spelac-
tiviteiten van start gaan, zowel in en om 
Het Klooster (het Rabobankplein als 
het Trefpunt), als op het terrein en in de 
accommodatie van de Dorpswerk-
plaats. Zowel KBO leden, als alle ande-
re jongere en oudere dorpsbewoners 
worden van harte uitgenodigd bij dit 
evenement aanwezig te zijn: als deelne-
mer of om de spelers sportief te komen 
aanmoedigen. Met een hapje en een 
drankje, een muziekje en vooral met 

spannende wedstrijden kan het niet an-
ders dan een boeiende en gezellige mid-
dag worden. Al zo’n 200 deelnemers 
hebben zich inmiddels ingeschreven 
voor het actieve middagprogramma. 
De feestelijke opening vindt om 13.00 
uur plaats op het Rabobankplein.

Wat valt er zoal te beleven?
Er is een bridgedrive, jeu de boule-wed-
strijden, een koersbalmatch, schaak-en 
damwedstrijden. Men kan sjoelen, air 
tennis spelen, meedoen aan een zinde-
rend biljarttoernooi, lijndansen en 
volksdansen. Kom kijken naar de de-
monstraties of doe zelf mee. Er zijn 
geen entreekosten. Iedereen is welkom 
op dit jubileumfeest ter gelegenheid 
van 60 jaar KBO Nuenen.

Schilderen met woorden

Verhalenwedstrijd Van Gogh
Bibliotheek Dommeldal organiseert samen met Erfgoed Brabant de Verha-
lenwedstrijd Van Gogh. Wat wil jij Vincent van Gogh vertellen? Doe mee, 
schilder met woorden en schrijf een brief aan Vincent van Gogh. Laat je 
inspireren door zijn schilderijen, tekeningen of locaties, zoals het Protes-
tants Kerkje in Nuenen, een plek die Van Gogh inspireerde. En wie weet 
slaap jij straks in een prachtig atelier in een Brabants natuurgebied.

Schrijf en win!
De schrijver van het mooiste verhaal 
wint een weekeinde in het bijzondere 
tweepersoons atelier dat in 1918 spe-
ciaal voor het echtpaar Roland Holst is 
gebouwd op de Oude Buisse Heide nabij 
Zundert. Dit bijzondere natuurgebied 
bood in het verleden inspiratie aan Vin-
cent van Gogh. Er zijn diverse wandel-
routes, waaronder een gedichtenroute 
van Henriëtte Roland Holst. Daarnaast 
ontvangen meerdere winnaars twee 
toegangskaarten voor het Noordbra-
bants museum. In dit museum in het 
centrum van 's-Hertogenbosch hangen 
negen schilderijen van Van Gogh die 
permanent te bezichtigen zijn. Daar-
naast vinden er dit jaar bijzondere ten-
toonstellingen over Van Gogh plaats.

Meedoen?
Iedereen kan meedoen. Maar jouw in-
zending moet wel een brief zijn, ge-

richt aan Vincent van Gogh. Je brief, 
met een maximum van 1.000 woor-
den, kun je tot 1 oktober 2015 insturen 
via www.nederland-schrijft.nl/brief-
aan-van-gogh. Daar vind je ook meer 
informatie over de wedstrijdvoor-
waarden en hoe je jouw brief kunt in-
sturen,.

Inspiratie nodig?
Bibliotheek Dommeldal heeft niet al-
leen veel boeken over Van Gogh, maar 
je kunt je ook laten inspireren door de 
digitale etalage op de website van de 
Bibliotheek. Je vindt er het dossier 
over Vincents Brabantse jaren, met 
tips voor boeken, websites en apps. 
Ook de levensreis van Vincent van 
Gogh. En de volledige corresponden-
tie van Vincent van Gogh plus een link 
naar alle activiteiten rondom Van 
Gogh in Brabant.

Nuenense Brandweer organiseert 
landelijke Hoofdklasse kwaliteitstest
Het Nuenense Brandweerkorps organiseert komende zaterdag 20 juni de 
landelijke voorronde van de ABWC (algemeen brandweerwedstrijd comi-
té). De winnaar van deze kwaliteitstest gaat door naar de landelijke finale.

De spelende ploegen (Hapert, De Beer-
zen, Someren, Zeist, Nieuwe Tonge en 
Zuid Holland Zuid) zouden voordeel 
kunnen hebben als de locatie eerder be-
kend werd gemaakt. 
Onze Nuenense vrijwilligers hebben 
een zeer realistisch scenario bedacht 
waarin de 6 korpsen zich in vast kun-
nen bijten na maandenlange voorberei-
ding. Voor toeschouwers belooft het 
een mooi spektakel te worden.
Informatie is die dag te verkrijgen bij de 
Brandweerkazerne aan het Dwerspad 
20 te Nuenen. De kwaliteitstest is zicht-
baar rond het centrum van Nuenen. 
Toeschouwers worden dan ook van 
harte uitgenodigd om komende zater-
dag getuige te zijn van dit spektakel.
Het gaat om zeer realistische scenario’s 
waarbij ook zgn. Lotus slachtoffers mee 
doen. Deze zullen geschminkt worden 
als zijnde echte slachtoffers. Dit zijn 

alle acteurs met ervaring in diverse in-
cident scenario’s.
De complexheid van het ongeval/brand 
of mogelijk de aanwezigheid van ge-
vaarlijke stoffen maken het voor de di-
verse ploegen een extra uitdaging om 
het beste van het Brandweervak te laten 
zien.
Mogelijk dat de aanwezigheid van veel 
materieel van de diverse hulpdiensten 
wat (verkeer) overlast kunnen geven.
De brandweer vraagt hiervoor uw be-
grip. Voor het uitvoeren van het steeds 
complexer wordende brandweervak is 
het cruciaal dat dit soort kwaliteitstes-
ten kunnen worden gespeeld. En dat al-
lemaal op vrijwillige basis. Hiervoor al-
vast een bedankje voor onze Nuenense 
vrijwilligers, hun partners en kinderen, 
oud-leden en een ieder die een bijdrage 
levert om van deze dag een succes te 
maken.

Grote boekverkoop in Bibliotheek 
Dommeldal Geldrop
Bibliotheek Dommeldal moet weer ruimte maken. En daarvoor wordt heel 
kritisch gekeken naar de collecties. In alle vestigingen. Boeken die zelden 
worden uitgeleend, boeken die al veel te veel zijn uitgeleend en boeken die 
licht beschadigd zijn, gaan vóór de zomervakantie de verkoop in.

Een mooie kans voor jong en oud, 
voor verzamelaars, voor veellezers, 
voor bezuinigers en voor vakantiegan-
gers. De prijzen zijn laag. Met nog ex-
tra korting per tien stuks. Dus hoe ho-

ger de stapel, hoe lager de prijs!  
Kom snel uitzoeken en sla uw slag tij-
dens de uitleenuren in de Bibliotheek. 
(In de vestiging Geldrop op de 2e ver-
dieping.)
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ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Opwettenseweg 81, Nuenen, Tel. 040-2840013

WWW.BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

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

heten u van harte welkom!

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

winkel? Wordt u een bepaald bed opgedrongen? 

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

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

Slaapgarantie zodat u gegarandeerd géén kat in de zak koopt.

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

www.bezorgers.nl

 
 

 
 

VAKANTIE BEZORGERS 
GEZOCHT!

   
   
  
  
  

Meld je aan via de site!

*min. leeftijd: 15 jaar, legitimatie verplicht

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

v.d. Wildenberg b.v.
Europalaan 2, 5674 CA Nuenen, tel. 040-2831774

www.wildenberg.nl

✄

ERKEND 
SCHADEBEDRIJF 
VOOR SCHADE AAN
AUTO, CARAVAN OF CAMPER

NU ACTIE MOVER, incl. montage € 1.750,-

V.D.WILDENBERG
CARAVAN- EN

CAMPERSERVICE
Ter kennismaking, tegen inlevering van deze advertentie

10% KORTING op uw schade-
reparatie of onderhoudsbeurt

Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Kreeftenfestival bij Olijf!
Startend op Vaderdag 21 juni!

Naast onze menukaart serveren wij van 21 t/m 25 juni 
een heerlijk menu met kreeft in de hoofdrol. 

5 gangen kreeft € 52,50 per persoon
5 gangen kreeft met 5 bijpassende glazen wijn 
€ 79,50 per persoon.

Of verras uw vader met een lunch of een diner bon van Olijf!

U kunt ook via onze site; www.restaurantolijf.nl reserveren.

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

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

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

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

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

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

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

The Next Entrepreneur Academy 
voor startende ondernemers
Om startende ondernemers te ondersteunen en hun kansen te vergroten 
organiseren MKB-Nederland en de Rabobank voor het vierde jaar op rij The 
Next Entrepreneur.

Startende ondernemers zijn belang-
rijk voor het ondernemerschap en de 
economie in Nederland. Ze zorgen 
voor innovatie en vernieuwing en zijn 
de toekomst van het bedrijfsleven. Uit 
ervaring en onderzoek blijkt dat je als 
startende ondernemer een betere kans 
van slagen hebt als je:
•	 voldoende	 kennis	 hebt	 van	 de	 be-

langrijkste aspecten van de bedrijfs-
voering

•	 je	bewust	bent	van	de	meest	voor-
komende valkuilen

•	 jezelf	voortdurend	(wilt)	verbeteren.

The Next Entrepreneur
The	Next	Entrepreneur	biedt	(poten-
tiële)	starters	inzicht	in	de	belangrijk-

ste ondernemersthema’s, inspireren-
de praktijkcases en een stevig online 
netwerk dat je verder helpt. Alle rele-
vante kennis over ondernemen van 
de Rabobank en MKB-Nederland 
zijn op het platform www.thenexten-
trepreneur.nl gebundeld om starters 
verder te helpen. Of je nu nog moet 
starten of al een paar jaar aan het on-
dernemen bent en groeit: The Next 
Entrepreneur is er voor alle starters 
met ambitie!

The Next Entrepreneur Academy
Zorg dat jouw onderneming slaagt. Met 
de The Next Entrepreneur Academy sta 
je sterker. Maak via zes zogenaamde 
boostmails kennis met de belangrijkste 
facetten van het ondernemerschap. The 
thema's van de boostmails zijn: 'Waar-
om starten?', 'Ondernemingsplan', 'Fi-
nancieel plan', 'Marketing en Commu-
nicatie', 'Juridische/fiscale zaken' en 
'Behoeden voor valkuilen'.

Meld je aan voor The Next Entrepre-
neur Academy via www.thenexten-
trepreneur.nl/academy

Tennisvereniging     
de Lissevoort 50 jaar jong
2015 is het jaar waarin tennisvereniging de Lissevoort haar 50 jarig bestaan 
viert. De Lissevoort is in 1965 opgericht op initiatief van jongeren van de 
Katholieke Jonge Middenstand (KJM). Midden in het dorp lag een oude ten-
nisbaan die eigendom was van Jan van Maasakkers. Jongeren van de KJM 
kregen van de eigenaar toestemming deze baan te renoveren. Op dat 
moment werd ‘Vice-Versa’ gekozen als naam voor de tennisclub. De vereni-
ging startte aanvankelijk met zo’n 40 leden. In 1967 werd de vereniging 
door de KNLTB erkend.

In 1969 werden de tennisbanen ver-
plaatst naar het nieuwe sportpark aan 
de Lissevoort. De naam van de vereni-
ging werd veranderd in ‘de Lissevoort’. 
Het tennispark was in die tijd eigen-
dom van de gemeente. Deze zorgde 
ook voor het onderhoud van het park 
en de vereniging huurde de banen van 
de gemeente. 
De belangstelling voor tennis nam 
steeds meer toe. Daarnaast groeide de 
gemeente Nuenen in de 70-er en 80-er 
jaren fors. Hierdoor nam het aantal le-
den in de loop der jaren fors toe tot 
zelfs wel circa 2.500 tennisclubleden 
over de vier verenigingen in Nuenen. 
De Lissevoort had rond 2005 bijna 
1.400 leden. Gelukkig kon het aantal 
tennisbanen ook worden vergroot tot 
de huidige 16.
Aan het einde van de 80-er jaren heeft 
de gemeente het voorstel gedaan aan 
de vereniging om het tennispark te 
privatiseren en de vereniging is hier 
direct op ingegaan. Het toenmalige 
bestuur had toen al het beeld dat het 
verstandig was om in de toekomst 
minder afhankelijk te zijn van de ge-
meente. De vereniging had inmiddels 
de	beschikking	over	14	(gravelbanen)	
en er waren 1.000 leden. Bestuur en 
leden van de vereniging hadden visie, 
ondernemingsgeest en durf om de 
vereniging verder te ontwikkelen. Zo-
wel op tennisgebied als voor de ac-
commodatie. Zo werd in 1986 beslo-
ten om de tennishal, die de gemeente 
in de 70-er jaren op het park had gezet 
en vanaf die tijd zelf had geëxploi-
teerd, voor eigen rekening te vervan-
gen en te gaan exploiteren. Eind van 
de 80-er jaren heeft het bestuur een 
plan uitgewerkt tot vervanging van 
acht gravelbanen naar kunstgras. Dit 
was uniek in de regio. De ledenverga-
dering besloot met grote meerderheid 
acht banen te vernieuwen in het sei-
zoen 1990. De zes banen achter de hal 
bleven gravelbanen. In augustus 1990 
konden de kunstgrasbanen in gebruik 
worden genomen. Ondanks veel kriti-
sche opmerkingen van spelers van an-
dere verenigingen over het spelen op 
kunstgras zijn veel bestuurders op het 

park komen kijken. U kent het resul-
taat. Inmiddels maakt het grootste 
deel van de tennisverenigingen ge-
bruik van kunststofbanen. 
Tot 1992 maakten de tennisvereni-
ging, hockeyvereniging en honk- en 
softbalvereniging samen gebruik van 
een sportpaviljoen dat particulier 
commercieel werd geëxploiteerd. Een 
ideale situatie was dit niet omdat geen 
enkele vereniging hierdoor een ‘eigen 
huiskamer’ had. In samenwerking met 
de gemeente hebben de drie vereni-
gingen in 1992 elk een eigen paviljoen 
gebouwd en op 14 november 1992 
werd het paviljoen van de Lissevoort 
officieel geopend. Daarna kreeg de 
vereniging van de gemeente toestem-
ming om op de plaats van het oude pa-

recreatieve vereniging met aandacht 
voor het prestatieve. De Lissevoort 
heeft ook een actief beleid om het ten-
nisniveau te verhogen. En met succes. 
In sportieve zin scoren de spelers van 
de Lissevoort de laatste jaren enorm 
goed op districts- en Brabantse kam-
pioenschappen. Bij de tennismasters 
van het district |Eindhoven staan vrij-
wel elk jaar meerdere Lissevoorters in 
de finales. Mede door de Lissevoort is 
in Nuenen de tennissport tot ontwik-
keling gekomen. Nuenen telt vier ac-
tieve verenigingen met samen ruim 
2.000 leden. Tennis is hierdoor de 
meest beoefende sport van Nuenen. 
De Lissevoort is een grote sportver-
eniging in het dorp en in Nederland.

Het jubileumjaar 2015 is een jaar 
waarin allerlei activiteiten zijn en nog 
worden georganiseerd, zoals op zes 
maart het ‘stamppottoernooi’. Op 1 
mei – de dag dat de vereniging feitelijk 
precies 50 jaar bestond – was de jubi-
leum Tossochtend. En het weekend 
van 20 en 21 juni staat bol van activi-
teiten. Op 20 juni is een Jubileumtoer-
nooi voor zowel junioren als senioren 
met een buffet en feestavond voor 
jeugd en senioren. Ook is op 20 juni de 
officiële receptie, waarvoor de burge-
meester, de KNLTB en vele andere be-
trokkenen zijn uitgenodigd. Tevens 
zal dan ons nieuw aangeklede pavil-
joen officieel in gebruik worden geno-
men. Op zondag 21 juni is er een Jubi-
leumbrunch voor alle vrijwilligers van 
de vereniging en enkele speciale geno-
digden. In de middag, direct aanslui-
tend aan de brunch, herleven de jaren 
90 van de vorige eeuw nog een keer 
met een mooi tennistreffen met Bart 
Beks en de gebroeders Berendes. De 
Lissevoort ook na 50 jaar nog steeds 
actief. TV de Lissevoort: meer dan 
tennis alleen!
Belangstelling voor of vragen over een 
lidmaatschap van de vereniging? Neem 
contact op met Jan Reniers, 040-
2834873 of t.v.de lissevoort@onsnet.nu

viljoen twee nieuwe kunstgrasbanen 
te leggen. Hierdoor had de vereniging 
voortaan 16 banen. In 2004 heeft het 
bestuur een haalbaarheidsonderzoek 
laten uitvoeren naar de vervanging 
van de resterende zes gravelbanen 
naar kunstgras. Hieruit bleek dat het 
mogelijk was om niet alleen de gravel-
banen te vervangen, maar om ook ver-
lichting aan te leggen voor deze banen 
en om een veld aan te leggen voor mi-
ni-tennis. Deze kunstgrasbanen wer-
den op feestelijke wijze tijdens de jubi-
leumreceptie van het 40-jarig 
jubileum officieel geopend.

Vanaf het begin van de 90-er jaren 
heeft de Lissevoort een actief jeugdbe-
leid. Hierbij wordt uiteraard veel aan-
dacht besteed aan de tennissport. 
Maar de jeugdcommissie organiseert 
ook veel andere activiteiten. Op ten-
nis-technisch gebied heeft de Lisse-
voort zich altijd geprofileerd als een 

________________________________ 

Het jubileumjaar 
2015: 50 jaar 
‘de Lissevoort’ 

________________________________ 

234 clubs ontvangen bijdrage 
met Rabo Steuntje in de rug
Dit jaar organiseerde Rabobank Dommelstreek voor de zevende keer Steun-
tje in de rug. Maar liefst 234 clubs uit Geldrop, Heeze-Leende en Nuenen 
ontvangen middels dit initiatief een bijdrage voor de clubkas. Hiermee kun-
nen zij onze omgeving leefbaar houden en hun maatschappelijk doel in de 
lokale samenleving blijven vervullen.

Leden stemmen
Rabobank Dommelstreek betrekt 
haar leden erbij om aan te geven wat 
zij belangrijk vinden, welk doel hen 
het meest aanspreekt. In totaal zijn 
er 14.859 stemmen uitgebracht door 
3.037 leden. Zo brengt de bank sa-
men met haar leden de clubs verder 
en helpen hen hun doelen te berei-
ken.

Finaleavond
Begin juni vond de finaleavond plaats 
bij De Collse Hoeve in Nuenen. Het 
thema van de avond was ‘Ontdek je 
creativiteit’. Middels een jongleeract 
werd aan de aanwezige bestuursle-
den duidelijk gemaakt dat men uit-
gaande van creativiteit en out of the 
box denken van het een op het ander 
moment kan jongleren. Op het einde 
van de finaleavond werd de uitslag 
bekend gemaakt van alle deelnemen-
de clubs. Na afloop waren er louter 
positieve reacties te horen van de be-
stuursleden. 

Creativiteitsprijs
Nieuw tijdens deze editie was de creativi-
teitsprijs. Clubs konden vooraf hun pro-
motiemateriaal insturen. De samenge-
stelde jury bestaande uit Coen 
Blankwaard	(Bonkend	Creatieve	Concep-
ten	uit	Nuenen),	Christa	 van	den	Broek	
(Tableaux	 uit	 Heeze)	 en	 Denny	 Janssen	
(ledenraadlid	 Rabobank	 Dommelstreek)	
hebben vijf genomineerden uitgekozen. 
Deze genomineerden mochten tijdens de 
finaleavond pitchen en de aanwezige be-
stuursleden bepaalden de winnaar. De 
uitslag van de creativiteitsprijs is als volgt:
1. CV De Lolmakers uit Leende, 55 

stemmen - € 500
2. Zsa Zsa Zsoe uit Gerwen, 39 stem-

men - € 400
3. Avondvierdaagse uit Geldrop, 37 

stemmen - € 300
4. Drumfanfare Jong Leven uit Ger-

wen, 26 stemmen - € 200
5. Brassband De Vooruitgang uit 

Nuenen, 24 stemmen - € 100
De volledige uitslag is te vinden via:
www.rabobank.nl/dommelstreek

De vijf winnaars van de creativiteitsprijs samen met juryvoorzitter Coen Blank-
waard, Bonkend Creatieve Concepten (links) en Adri Geerts, directievoorzitter 
Rabobank Dommelstreek (rechts).

‘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 op 'de Wal-
burg' 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. Groenliefheb-
bers zijn van harte welkom op 'de Wal-
burg'.
Voor meer informatie kijk op: 
http://eindhoven.groei.nl/

Catharina Ziekenhuis   
neemt nieuwste generatie  
PET/CT-scanner in gebruik 
Het Catharina Ziekenhuis heeft afgelopen maandag een nieuwe PET/CT-
scanner in gebruik genomen, die kankercellen nog eerder kan opsporen. “Het 
is nu mogelijk om kankerhaarden tot drie millimeter te ontdekken en precies 
vast te leggen,” aldus nucleair geneeskundige Dirk Wyndaele van het Catha-
rina Ziekenhuis. Het ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland die deze 
nieuwste generatie PET/CT-scanner van GE Healthcare in gebruik neemt.

De PET/CT-scanner wordt onder meer 
ingezet bij patiënten bij wie vermoed 
wordt dat zij kanker hebben. Bij patiën-
ten waar eerder al kanker is vastgesteld, 
kan met behulp van de PET/CT-techno-
logie worden onderzocht of chemothe-
rapie	 en/of	 radiotherapie	 (bestraling)	
effect hebben gehad. “In ruim een derde 
van de gevallen beïnvloedt een PET/CT-
scan de therapie die een patiënt met 
kanker krijgt”, aldus Wyndaele. Als 
voorbeeld noemt hij een patiënt bij wie 
tijdens de scan meer uitzaaiingen wer-
den gevonden dan gedacht. “Die patiënt 

was gebaat bij chemotherapie en werd 
daardoor een zware operatie bespaard.” 

Zeer nauwkeurig
De combinatie van een CT-scan en een 
PET-scan in één apparaat heeft vele 
voordelen. Een CT-scanner geeft via 
röntgenstraling een gedetailleerd beeld 
van het inwendige gedeelte van de pati-
ent. Een PET-scan geeft juist een beeld 
van de stofwisseling van lichaamscel-
len. Met name kankercellen hebben al-
tijd een afwijkende stofwisseling. 
Dankzij deze combinatie kan zowel de 
aard als de plaats van de afwijking zeer 
nauwkeurig worden vastgesteld. 

Vroegtijdige opsporing prostaat-
kanker
Met GE Healthcare is overeengeko-
men dat technologische innovaties 
aan deze PET/CT-scanner als eerste 
binnen de Benelux worden getest in 
het Catharina Ziekenhuis.  Samen met 
GE Healthcare en de Europese vereni-
ging voor Radiotherapie gaat het zie-
kenhuis onderzoeken of het bestralen 
van patiënten met longkanker verder 
verfijnd kan worden met behulp van 
de PET/CT-scanner. En met het Rad-
boudumc in Nijmegen zal worden on-
derzocht of vroegtijdige opsporing 
van prostaatkanker mogelijk is. 

Collecteer mee
tijdens de 
KWF-collecteweek van 
7 t/m 12 september.
Meld je aan via 
kwf.nl/collecte



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet voor-
uit betaald is. Er volgt geen 
tegenbericht.

Rond de Linde

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

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!

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

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.

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

RELATIEPROBLEMEN? 
SMITS COACHING helpt 
je om met meer zelfver-
trouwen en  mogelijkheden 
je probleem zelf weer op 
te lossen. Inge Smits 06-
41638130.

 PUZZELHOEKWeek 25

5 7
8 7 2

6 4 3
3 5

6 9 8
1 5 2

9 7
2 3 1 7
8 4 2

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 deel v.e. klok 6 dal 12 verbond 13 wijsje 15 regelmaat 
17 kosten koper 19 per adres 20 ijshut 22 vrouwelijk dier 23 koordans 
25 water in Utrecht 26 smart 28 zuil 30 zangstuk 31 hoeveelheid 33 naaigerei 
35 roem 36 hoge berg 38 gedroogde vrucht 40 muziekinstrument 
43 werpanker 45 visbeen 47 voeg 49 mannetjesbij 50 priem 51 plaaggeest 
52 Ierland 54 ego 55 water in Friesland 57 naarling 58 honingbij 60 ploegsnede 
62 rangtelwoord 63 jachtexpeditie.

Verticaal: 2 speels 3 een zekere 4 onmeetbaar getal 5 eikenschors 7 gravin 
van Holland 8 Frans lidwoord 9 werkschuw 10 griezel 11 Europese taal 
14 boekvorm 16 strafwerktuig 18 vervallen woning 19 schaakstuk 
21 steensoort 24 oude lengtemaat 27 klein persoon 28 dood dier 29 maand 
30 Europees gebergte 32 vlaktemaat 34 wier 37 soort slang 38 specerij 
39 eetlust 40 vruchtbare plaats 41 smaad 42 woonplaats 44 gebouw in 
Amsterdam 46 reeds 48 bloeiwijze 53 voordat 54 een weinig 56 bijbelse figuur 
57 jaartelling 59 motorschip 61 voegwoord.

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

T O O S T P S A L M

R E U M A A T R E I N

H A D L E L I E I O B

E S T R O E M E E N E R A

L T O M N M D S E N

M A T R O O S E S T L A N D

E G O U U R

D I L E M M A S P I R A A L

U N L I M P O F L I

E V A E L E G A N T A L E

L A A I N E R T E E R

L A R V E N O P T I E

Z E N U W S N A C K

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

Oplossingen wk 24
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

VERGROOTGLAS

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.

AANLEVERING
ACTIEF
AFGRENDELING
APPLAUS
CELLO
GASTLES
GRAVIN
GUATEMALA
ISLAM
KASCOMMISSIE
KOPDUEL
LAMEL
LAURIER
MENTAAL
MOKKA
NESTOR
PICKNICKMAND
RETORT
SCHANS
SNEEK
STROT
TABEL
TEKORT
TRIEST
VENRAY
VLOEI
VRAAT

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

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 23. Mevr. v.d. Heijkant, Nuenen

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

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

Vakantiebezorgers
(omgeving Gerwen, weken 30 t/m 35) 

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

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

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

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

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

Winkelen onder één dak

Zondag 21 juni is het weer vaderdag. Een mooie gelegenheid om papa in het 
zonnetje te zetten. Wij winkeliers van winkelcentrum 
Kernkwartier zijn op zoek naar de stoerste 
papa van Nuenen.
Schrijf in een kort verhaaltje 
waarom jouw papa zo bijzon-
der is.

Vul het formulier in met 
naam adres, woonplaats 
en jouw telefoonnummer.
Onder de beste inzendin-
gen wordt een compleet 
B.B.Q. pakket verloot.

WIJ WENSEN JULLIE 
ALLEMAAL VEEL SUCCES.

Vaderdagactie winkeliers in 
winkelcentrum KERNkwartier

2 0 1 5

22e editie:
24 juli t/m

2 augustus 2015

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

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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Soul en Rhythm & Blues bij 
Wim Beeren Jazz Society 
Na het overweldigende concert van The Timeless Big Band op 7 juni jl. staat 
er op donderdag (!) 25 juni bij Wim Beeren Jazz Society wederom iets bij-
zonders te gebeuren: het slotconcert van het seizoen, met een daverend 
optreden van zangeres Simone Roerade ‘Mrs. Hips’ & Band in zaal Van 
Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel.

In de jaren ‘90 maakte Simone een we-
reldtour met Candy Dulfer, scoorde 
een nummer 1 hit in Spanje met haar 
band Hips en zong ze met veel beken-
de artiesten in binnen- en buitenland.
In de kleine bezetting waarmee ze nu 
speelt is er nòg meer ruimte voor Si-
mone’s power stem, maar ook voor 
een scheurend Hammondorgel en een 
diep groovende ritmesectie. Soul, 
Funk en Rhythm & Blues vormen het 
hoofdmenu deze avond.
Energie, dat is waar het om draait bij 
de muziek van Mrs. Hips. Energie die 
op het podium ontstaat en regelrecht 
overslaat op het publiek. En er mag ge-
danst worden!

‘The most groovy and funky soulvoice 
in Holland: Mrs. Hips’
Aanvang 20.30 uur, entree € 8,-. 
www.wimbeerenjazzsociety.nl
www.simoneroerade.com

Crijnschool kleurt     
de avond4daagse geel
Dinsdag 9 juni, de start van de avond4daagse. Dit jaar namen er nog meer kin-
deren van de Crijnsschool deel aan deze wandel activiteit dan het jaar ervoor. 
Tussen de drukte op de start locatie ‘het honkbalveld Nuenen’ is het geel 
gekleurd door de schoolshirts van de kinderen die op de Crijnsschool zitten.

Allemaal staan ze te popelen om op de 
eerste avond van de 4daagse van start 
te gaan. Onder het genot van een muzi-
kaal boekje, vriendjes, vriendinnetjes, 
ouders en groepsleiders kon er gestart 

worden. De kinderen uit de groepen 1 
t/m 5 lopen de 5km en de kinderen uit 
de groepen 6 t/m8 lopen de 8km.
Ook de weergoden waren de lopers ze-
ker de eerste 3 dagen goed gezind. Er 

Onthulling verrassingsact 
Openluchttheater Mariahout
Dames en heren, jongens en meisjes, het is zo ver. Met tromgeroffel en luid-
keels gelal mag de verrassingsact van het Openluchttheater nu dan einde-
lijk bekendgemaakt worden: en dat is niemand minder dan Rowwen Hèze. 

Rowwen Hèze 
De band die bekendheid kreeg met de 
nummers ‘Bestel Mar’ en ‘Limburg 
(Kwestie Van Geduld)’. Muziek met 
een unieke sound, variërend van ge-
voelige ballads tot snellere tex-mex en 
folknummers, waarin het geluid van 
de plaatselijke fanfare doorklinkt. 
Deze populaire Limburgse band staat 
niet voor niets door het hele land be-
kend om hun waanzinnige shows. Ze 
maken van ieder optreden een groot 
feest en na het ongelofelijke succes 
van vorig jaar gaan de mannen van 
Rowwen Hèze ook dit jaar weer hele-
maal los op het podium van Open-
luchttheater Mariahout.

Rowwen Hèze & Mariahout
Niet alleen het publiek ging uit hun 
dak, ook de mannen van de band kon-
den er geen genoeg van krijgen. De 
sfeer zat er goed in, en dat gaan ze dit 
jaar nog eens goed overdoen. Overal 
waar zij gaan is het feest. Zorg dus dat 
je daarbij bent!

Kaartverkoop
Rowwen Hèze is op zaterdag 5 sep-
tember om 20.30 uur te zien in het 
openluchttheater. Wil je deze avond 
niet missen? Wees er dan snel bij! 
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
oltm.nl of via de verkoopadressen in 
Laarbeek (zie website). 

Rowwen Hèze dit jaar opnieuw in Mariahout.

Jazzy afternoon ‘So Nice’   
in Weverkeshof
Op zondagmiddag 21 juni treedt ‘So Nice’ op in de dorpsboerderij Wever-
keshof aan de Hugo van Berckellaan 5 Nuenen. Aanvang 14.00 uur met 
natuurlijk vrij entree. 

Na geslaagde optredens in de afgelo-
pen jaren komt ‘So Nice’ dit jaar voor 
de 5e keer naar de Weverkeshof en wel 
in de volgende bezetting:

Els Gerbrands, zang
Piet de Lange, op contrabas
Frans van Zundert, op drums
Bert Sibbing, op (elektrische) piano

De muzikanten van ‘So Nice’ komen uit 
Eindhoven, Roosendaal, Tilburg en Nij-
megen. Zij treden vooral op in het Bra-
bantse. Alle vier hebben ze per persoon 
tientallen jaren muzikale ervaring met 
het accent op jazzy muziek. Ze spelen 
cool jazz, zoals muziek uit het Ameri-
can Songbook, ballads, up-tempo num-
mers en bossa nova jazz. Wees erbij en 
swing it out. www.weverkeshof.nl

werd volop gewandeld, gekletst en ge-
zongen. Maar ook zekers niet te verge-
ten, de citroenen met pepermunt die 
uit vele tasjes te voorschijn kwamen, 
een versnapering die inmiddels niet 
meer bij de avond4daagse weg te den-
ken is. Halverwege de looproute wer-
den we door de ouderraad en leer-
krachten voorzien van een versnapering 
en een beker drinken, waarop het laat-
ste gedeelte van de looproute volgde.

Na binnenkomst konden de kinderen 
voldaan naar huis om zich weer op te 
maken voor een volgende schooldag 
en de avond4daagse.
De laatste avond leek een beetje in 
duigen te vallen. Er was onweer voor-
speld en dus afwachten of ze konden 
starten met de route. De organisatie 
had vlak voor aanvang omgeroepen 
dat deze avond ieder voor zich de keu-
ze mocht maken of er wel dan niet ge-
start werd met de route. Sommige be-
sloten om niet van start te gaan , waar 
andere om 18.30 uur gewoon vertrok-
ken om de 8km te gaan lopen. Even 
nadien kwam de verwachte plensbui. 
Vele die de route gestart waren, heb-
ben onderweg geschuild. Na de grote 
plensbui is ook de 5km van start ge-
gaan en complimenten aan alle kinde-
ren, ouders en groepsleiders die ook 
de laatste avond tijdens en na de 
plensbui de kilometers gelopen heb-
ben.
Rond 20.30 uur kwam de stoet met 
wandelaars in het park over de finish 
waar vele mensen de wandelaars ont-
vingen met bloemen en waarna ver-
volgens iedereen zijn of haar welver-
diende medaille op kon halen.

Bewaarboekjes 
maken 
WLG organiseert weer een workshop 
voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Deze 
keer worden er boekjes gemaakt waar 
je aantekeningen in bewaart, zoals in 
een dagboek. Of tekeningen, mooie 
papiertjes of fotootjes etc. 
Marja van Oppen heeft al eerder ook 
met volwassenen gewerkt aan beeld-
boeken zoals zij die noemt. Zij geeft 
nu ook de leiding en legt het allemaal 
uit aan de jeugdige deelnemers. De 
bedoeling is dat er een mooi versierd 
boekwerkje ontstaat dat de kinderen 
naderhand gebruiken om er dingen in 
te bewaren en op te schrijven. 
De workshop vindt plaats in den Heuvel 
op 22 juni van 15.30 tot 17.00 uur. Voor 
het materiaal wordt een bijdrage ge-
vraagd van € 2,-. Er is een beperkt aantal 
plaatsen voor deelname. Opgeven is dus 
nodig. Dat kan via de website www.digi-
taal-dorpsplein-gerwen.nl, via werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.com, 
maar ook  telefonisch op 06 41102625.
Wilt u op de hoogte blijven van wat er 
door WLG georganiseerd wordt? Of 
bent u geinteresseerd in wat WLG te 
bieden heeft (van hulpdiensten tot 
aanschuiven bij Ittemee?), dan kunt u 
ook daar terecht.

Steun Team Crijns 
bij de Kikarun 
Op zondag 5 juli vindt de Kika run 
Eindhoven plaats. Deze ziekte heeft ook 
een kind uit onze school getroffen. 
Hartverscheurend en heel verdrietig. 
We voelen ons als team soms machte-
loos en willen graag iets willen beteke-
nen voor dit gezin. Daarom gaan een 
paar leerkrachten, ouders en kinderen 
hardlopen tijdens Run for KiKa Eindho-
ven onder Team Crijnsschool. Op deze 
manier willen wij dit gezin een hart on-
der de riem steken en ze laten zien dat 
ze er niet alleen voor staan. Er is inmid-
dels al € 1358,50 opgehaald door team 
Crijns! Daar zijn we heel blij mee en 
trots op. We hopen dat nog meer men-
sen dit super goede doel willen steunen. 
Je kunt Team Crijns gemakkelijk en snel 
sponsoren. Ga naar www.runforkika.nl/
sponsor-nu selecteer Team Crijns-
school en vul het sponsorformulier in. 
Alvast heel erg bedankt! 

Graffiti
V.l.n.r. graffiti kunst door Koka, Koka, Belin, Spiros en Belin in de tuin van 
Nune Ville. (Foto: Elwien Bibbe)

Zeven zomeravonden,   
zeven Kasteeltuinconcerten, 
zeven bands!
De rustgevende omgeving en gemoedelijke sfeer in de kasteeltuin van Hel-
mond maken de inmiddels zeer populaire Kasteeltuinconcerten elk jaar 
weer tot een uniek evenement! Geniet van de mooie zomeravonden met een 
koel drankje in een ontspannen sfeer van een gevarieerd aanbod aan fijne 
muziek. De kasteeltuin met haar prachtig, verlichte middeleeuwse kasteel 
wordt dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Beleef zeven, zwoele, zomer-
avonden samen met vrienden, kennissen en collega’s! De muziek start vol-
gens traditie om 20.30 uur en eindigt om 23.00 uur. De toegang is gratis!
 
Elke zomer worden in Helmond de 
Kasteeltuinconcerten georganiseerd. 
Na veertien zeer succesvolle seizoe-
nen organiseert Helmond Marketing 
in 2015 voor de vijftiende keer het po-
pulaire zomerse evenement. Op zeven 
vrijdagavonden van 10 juli tot en met 
21 augustus treedt elke week een an-
dere band op in de sfeervolle Hel-
mondse kasteeltuin. De muziekstijlen 
variëren van salsa, reggae, ska en clas-
sic rock tot nederpop. 
 
Programma 2015
10 juli: Skalala
17 juli: Golden Earring Tribute Band 
Bloody Buccaneers
24 juli: LINK de band
31 juli: Funky Fools James Brown Tri-
bute 
7 augustus: Stoot!
14 augustus: Timbazo 
21 augustus: André Hazes Tribute
 

Evenemententerrein
De kasteeltuin van Helmond ondergaat op 
zeven vrijdagavonden in juli en augustus 
een ware gedaanteverandering. Het ter-
rein wordt feestelijk ingericht met para-
sols, zitgelegenheden en statafels. Daar-
naast is het terrein voorzien van diverse 
horecapunten en toiletvoorzieningen. Te-
vens wordt er voor het podium een grote 
dansvloer neergelegd. Naast dat er ge-
danst kan worden, is er natuurlijk ook de 
mogelijkheid om gezellig te praten.
 
Muziek
De muziek start volgens traditie om 
20.30 uur en eindigt om 23.00 uur. De 
horeca is geopend van 19.30 uur tot 
23.30 uur. Kinderen kunnen plastic be-
kertjes verzamelen die op het evene-
mententerrein liggen. In ruil hiervoor 
ontvangen ze een leuke attentie. Kijk 
voor meer informatie, leuke filmpjes 
en foto’s over de bands op: 
www.kasteeltuinconcerten.nl 
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Uitslag van Goghmèrt
Het was weer een geweldige editie van de van Goghmèrt. Er was een grote 
opkomst en veel kinderen hebben deelgenomen aan de sprookjesspeur-
tocht waarbij ze letters moesten zoeken die de sprookjesfiguren bij zich 
hadden. Hiervan moesten ze vervolgens een woord maken. Met als thema 
‘sprookjes’ kan het dan ook niet anders dan dat het te vinden woord ‘Efte-
ling’ moest zijn. Na afloop zijn de prijswinnaars getrokken.

De uitslag is als volgt:
Eerste prijs 4 toegangskaartjes voor de Efteling is gewonnen door Esmée Monster.
2e prijs 4 maal voor 2 personen springen bij Jump XL is gewonnen door: Luca 
Boekkamp, Julia Verstegen, Esmée en Stan.
3e prijs 10 keer bon van ijssalon van € 5,- is gewonnen door: Floor van den Steen-
hoven, Julia Claes, Frederique Claes, Kyra van Eersel, Lizzy van Mierlo, Eva 
Klerkx, Kate Jansen, Madelief, Maya en Arwen.

GESLAAGDEN
Geslaagd voor en gefeliciteerd door:
Boyd van de Nobelen havo, Strabrecht College Anthonien, Anton en Finn 
Romy Vermeer vmbo-t, Strabrecht College Papa, Mama en Noël 
Brian Stoop vmbo-k , Helicon Eindhoven Papa en mama  
Lotte Munnik havo, Strabrecht College Suuuper gefeliciteerd met jullie slagen. Myrthe de Beer 
Karlijn van Vlerken vwo, Lorentz Casimir Lyceum Suuuper gefeliciteerd met jullie slagen. Myrthe de Beer 
Dagmar Bruining havo, Lorentz Casimir Lyceum Geert - Ferina - Jaimy - Henry en José 
Stijn Oomens vwo, Lorentz Casimir Lyceum Proficiat Stijn van mama papa Fleur en Niek 
Tess Elschot vwo, Lorentz Casimir Lyceum  Stijn, Brigitte, Pieter, Fleur en Niek  
Eline van de Sande vwo, Eckart College Papa, mama en Lotte 
Eline Sluiter havo, Strabrecht College Papa, mama, Aniek, Nick, opa’s en oma’s 
Nadja Herlaar gymnasium, Strabrecht College Liefs Papa, Mama en Roman 
Anouk Beerens vmbo-t, PleinCollege Nuenen Wat heb je hard gewerkt en nu genieten van je vakantie. Pap en mam, Jari, Mirte en Marit  
  Beerens 
Marte Stoffers vwo, Strabrecht College Veel felicitaties van trotse ouders John en Dorine en zus Lotte 
Kim de Louw mavo, Eckart College Papa en Mama feliciteren haar met de supercijfers! 
Vivian Moviat  vmbo-k, PleinCollege Nuenen Wij zijn super trots op jou, succes met je vervolgopleiding. Papa, Mama en Joris 
Joris Moviat vmbo-t, PleinCollege Nuenen Wij zijn super trots op jou, succes met je vervolgopleiding. Papa, Mama en Vivian 
Liza Snellen gymnasium, Strabrecht College Kei hard gewerkt, we zijn super trots. Wil – Anita - Jasper 
Silke de Goede vmbo, PleinCollege Nuenen Jorgen, Janneke en Lukas 
Martje van der Linden vmbo-t, Stercollege Eindhoven Mama, Hanneke en Juultje van der Linden 
Hanneke Janssen havo, Novalis College Marlou, Jeroen, Marieke 
Ruud Vermeulen vmbo-t, Christiaan Huygens college Wij zijn super trots op jou. Papa en Mama, Bart en Tom 
Iris Sneijders havo, Lorentz Casimir Lyceum Proficiat Iris, super! Van papa, mama, Marit en Vera 
Jeffrey Aarts mavo, Eckart College Veel succes op de veva. Mariella en Karl 
Thijs van Vroonhoven havo, Lorentz Casimir Lyceum We zijn supertrots op jou !!! Marie-Thérèse, Jos en Pim 
Sanne van Lieshout vmbo-t, PleinCollege Nuenen opa en oma Buis 
Dimphy Karremans vwo, Novalis College VAN HARTE GEFELICITEERD 
Imre van Leeuwen vwo, Ster College MET DEZE MIJLPAAL 
Kiran Hinde  vwo, Novalis College EN ALLE GOEDS VOOR JE VERDERE STAPPEN! 
Hanneke Janssen havo, Novalis College  
Sari van Leeuwen  havo, Novalis College Francis & Ina   
Daan van Enckevort  vmbo, Novalis College     
Geertje Neijmeijer VWO, Stedelijk College, tweetalig Gefeliciteerd door Wilbert,Angela, lucas, marieke, Petra , nout en Hester  
Jeffrey Aarts vmbo-t, Eckart College Pim, Selma, Kevin, Dilara, Kaan.   
Lianne Roders  havo, Van Maerlantlyceum  VAN HARTE GEFELICITEERD MET DEZE MIJLPAAL EN ALLE GOEDS VOOR JE VERDERE STAPPEN! Ina
Het team van kindcentrum De Nieuwe Linde feliciteert alle oud leerlingen met het behalen van hun diploma     
 

Nuenense Eendjesrace!
Zondag 12 juli organiseert Tafel Ronde Nuenen in samenwerking met Laco 
Strandbad de jaarlijkse Nuenense Badeendjesrace. Zo’n 1.500 gele badeendjes 
gaan met elkaar de strijd aan over een parcours op het water. Bij dit evenement 
gericht op de schooljeugd kunnen kinderen voor € 5,- een race-eendje sponso-
ren en maken daarmee kans op prachtige prijzen. Met dit initiatief ondersteunt 
de Ronde Tafel Nuenen dit jaar twee lokale goede doelen te weten Speeltuin De 
Kievit en Kinderboerderij De Weverkeshof. Voor meer informatie kun je terecht 
op www.eendjesracenuenen.nl

Foto’s: Peter Coppens

Inloopuur Nederlandse 
Vereniging van 
Rugpatiënten
Op vrijdag 26 juni houdt de Neder-
landse Vereniging van Rugpatiënten 
weer het maandelijkse inloopuur in 
het Elkerliek ziekenhuis op locatie 
Helmond.
Deze middag biedt u de mogelijkheid 
te praten met een ervaringsdeskundi-
ge van de vereniging. Deze is tussen 
13.00 en 15.00 uur aanwezig voor het 
geven van advies, informatie en voor-
lichting.
De inloopuren zijn in principe elke 
laatste vrijdag van de maand. U kunt 
zonder afspraak tussen 13.00-15.00 
uur binnenlopen. In de maanden juli 
en augustus is er geen inloopuur.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling communi-
catie. www.ruginfo.nl

Speeddaten of 
e-mailen met de 
plastisch chirurg 
Op woensdag 1 juli kunnen geïnteres-
seerden op een laagdrempelige ma-
nier kennis maken met plastisch chi-
rurg Esther Mesters van het St. Anna 
Ziekenhuis te Geldrop. Tussen 13.00 
en 15.00 uur is het mogelijk om met 
haar te speeddaten op de polikliniek 
plastische chirurgie (route 61). Voor 
iedereen die niet in de gelegenheid is 
om naar het ziekenhuis te komen, is 
het mogelijk om vragen per e-mail te 
stellen aan de specialist. 

Plastisch chirurg Esther Mesters zit op 
woensdag 1 juli van 13.00 tot 15.00 uur 
klaar om persoonlijke vragen te beant-
woorden over o.a. borstreconstructie, 
ooglidcorrectie, borstvergroting en 
-verkleining, littekencorrectie, botox 
en fillers, handchirurgie en gelaatschi-
rurgie. De speeddate vindt plaats op de 
polikliniek plastische chirurgie, route 
61. Aanmelden voor het speeddaten 
kan telefonisch bij patiëntenvoorlich-
ting (040 - 286 4874 ) of via www.st-
anna.nl/aanmelden-activiteiten. 

E-mailspreekuur
Voor iedereen die niet in de gelegen-
heid is om naar het St. Anna Zieken-
huis te komen, is het ook mogelijk om 
op woensdag 1 juli per e-mail vragen 
te stellen aan Esther Mesters via 
speeddateplastischchirurg@st-anna.
nl. Zij ontvangen dezelfde dag een 
antwoord. 
Kijk voor meer informatie over deze 
activiteiten op www.st-anna.nl/acti-
viteiten

Avond4Daagse.
Foto’s: Peter Coppens



 

AUTOBEDRIJF VD WILDENBERG
Europalaan 2 - Nuenen - Telefoon: (040) - 283 17 74 / www.wildenberg.nl

nu
€9,95

VAKANTIEAKTIE

Airco check  GRATIS
Airco vullen van 75,00 nu € 60,00
Airco desinfectie van 35,00 nu € 30,00
(reinigen airco)

UW AUTO WORDT OP DE 10 BELANGRIJKSTE 
PUNTEN GECONTROLEERD

UITLIJNEN!!!!
• Trekt uw auto naar links of rechts?
• Slijten uw banden scheef af?
• Staat uw stuur scheef?

Kom dan naar First-stop en  
laat uw auto uitlijnen met de  
nieuwste 3D uitlijnapparatuur

nu van € 65,00 

voor F 50,00
* actie geldig tot 1 augustus 2015 op vertoon van deze advertentie

ALLE 
BANDEN 
35% 
KORTING✂

✂

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

Uw auto uitlijnen,     
hoe werkt dat eigenlijk?
We hebben er allemaal wel eens van gehoord, maar weten vaak niet wat het inhoudt. Toch is 
het erg belangrijk, aldus Peter van de Wildenberg.

Van de Wildenberg in Nuenen investeerden 
daarom in ultramoderne uitlijnapparatuur. De 
door CBX Nederland geleverde ‘New Dimen-
sion’ uitlijnsystemen beschikken over de mo-
dernste meettechnieken.

“Het uitlijnen van een auto is tegenwoordig 
zelfs veel belangrijker dan het vroeger was,” 
zegt Peter van de Wildenberg “Het onderstel 
van een moderne auto bestaat uit veel meer 
bewegende delen dan vroeger en deze delen 
zijn allemaal van gewichtsbesparend lichtge-
wicht materiaal gemaakt. Dat betekent dat de 
afstelling van het onderstel dus makkelijker 
kan veranderen, door bijvoorbeeld drempels 
en kuilen, maar ook door reguliere slijtage.” En 
dat kan u geld gaan kosten.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat een verkeerd 
afgesteld onderstel voor verhoogde ban-
denslijtage en een verhoogd brandstofver-
bruik zorgt. Dit kan dus honderden euro’s per 
jaar gaan kosten. Daarnaast komen natuurlijk 
serieuze veiligheidsrisico’s kijken bij een auto 
die scheef trekt door een verkeerd uitgelijnd 
onderstel. 

Peter: “Onze hightech uitlijner bestaat uit 
twee camera’s die aan weerszijden van de auto 
naar de wielen kijken, waar speciale doelen op 
gemonteerd zijn. De camera’s zien de hoeken 
van de wielen en geven deze weer op een PC. 
Met name door gebruik van de speciale op-
spanklemmen kunnen we een supernauwkeu-
rige meting realiseren, zonder extra handelin-
gen uit te hoeven voeren.” Hiermee is een auto 
snel en precies af te stellen, waar u een keurig 
rapport van mee kunt krijgen met daarop ook 
de datum en kilometerstand ten tijde van de 
uitlijning. “Als u uw auto op marktplaats zet 
heeft u op deze manier een bewijs dat de auto 
recentelijk uitgelijnd is.”

...kan een snelle uitlijncontrole van uw auto 
doen, of deze combineren met regulier onder-
houd. Daaruit kan in slechts enkele minuten 
blijken of verder afstellen nodig is. Natuurlijk 
wordt eerst met de klant overlegd voor aan af-
stelwerkzaamheden begonnen wordt. Na het 
vervangen van ophangdelen (zoals een stuur-
kogel of schokdemper) moet een auto altijd 
worden uitgelijnd. “Het is niet alleen nodig 
voor de optimale wegligging en minimale ban-
denslijtage, dat hoort ook bij goede service en 
zorg dragen voor kwaliteit. En daar staan wij 
voor”, aldus Peter van de Wildenberg. Kijk 
voor meer informatie en acties in de adverten-
tie in deze uitgave.

Ook voor uw banden kunt u bij First-stop van 
de Wildenberg terecht. 

Autobedrijf van de Wildenberg is gevestigd 
aan de Europalaan 2 te Nuenen. Telefoon 
(040) - 283 17 74. www.wildenberg.nl

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.
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Verwenmiddag op het 
Pleincollege Nuenen 
Op donderdagmiddag 11 juni was het een gezellige boel in het restaurant 
van het Pleincollege. Twee leerlingen, Layla en Melissa, organiseerden 
namelijk in het kader van hun maatschappelijke stage een verwenmiddag 
voor een groep oudere dames van de Creagroep in Nuenen, die hiervoor 
allemaal een feestelijke uitnodiging ontvangen hadden. 

De Wentelwiek 40 jaar

Terug naar school:         
boom, roos, vis, vuur, mus en Pim
Door Edwin Coolen

Schaapscheerderfeest    
op Weverkeshof
Oude tijden herleven op zondag 21 juni uur tijdens het schaapscheerder-
feest op Weverkeshof. Dan worden zowel de kudde Kempische als de kudde 
Drentse heideschapen van hun vacht verlost.

O.l.v. docenten Linda Adriaans, Dory 
Donkers en Retta Saasen èn met hulp 
van medeleerlingen Tom en Tidder, 
werd een gezellige middag georgani-
seerd. De dames werden ontvangen 
met een heerlijke verwenlunch met al-
lerlei zelfgemaakte lekkernijen. Na de 
lunch stond er bingo op het program-
ma en tot slot was er voor de liefheb-
bers nog de mogelijkheid voor een 
manicure. De deelneemsters, maar 
ook organisatoren Layla en Melissa, 
konden terug kijken op een geslaagde 
middag!

De maatschappelijke stage is met in-
gang van volgend schooljaar geen wet-
telijke verplichting meer voor de scho-
len maar bij het Pleincollege Nuenen 
blijft de maatschappelijke stage voor-
lopig gewoon op het programma 
staan. De maatschappelijke stage is 
een prima manier om jongeren te in-
teresseren voor vrijwilligerswerk en 

voor leerlingen met leuke initiatieven 
zoals de Verwenmiddag is altijd ruim-
te op het Pleincollege.
Meer weten over maatschappelijke 
stages of een stageplaats aanbieden? 
Bel of mail met Ismene Borger van de 
LEVgroep. Te bereiken via het CMD: 
040-2831675 of ismene.borger@lev-
groep.nl 

Tim van Asten en Yvonne Betting.

‘Ik ben mijn fietssleuteltje kwijt’, zegt een jongetje van een jaar of tien. ‘Staat 
je fiets wel op slot?’, vraagt Yvonne Betting. Sinds 2012 is zij de directrice 
van brede school de Wentelwiek. De deur van haar kantoor staat open, kin-
deren en leraren lopen in en uit. Yvonne: ‘Dit jaar is het 40ste schooljaar van 
de Wentelwiek. Volgende week hebben we een feestweek, met allerlei acti-
viteiten op het programma.’

Vanwege dat jubileum ben ik na 30 
jaar de ringbaan, een voetpad in de 
vorm van een grote cirkel, weer over-
gestoken. Het vormt een soort grens, 
niet alleen in ruimte maar ook in tijd. 
Want daarbinnen bevind ik mij op het 
terrein van de Wentelwiek, mijn oude 
basisschool aan de Jacobushoek. Daar 
links staat nog steeds dat stenen tafel-
tje met stoelen, waar we ‘de jongens 
tegen de meisjes’ speelden. De zand-
bak voor de kleuters is er ook nog, net 
als dat gekke bultje in het midden van 
het speelpleintje. Herinneringen ko-
men boven, prettige herinneringen.

In de jaren ’70 groeide Nuenen onstui-
mig. De ene na de andere nieuwbouw-
wijk verrees aan de zuidkant, met veel 
jonge gezinnen en dus kinderen die 
naar school moesten. De Wentelwiek 
was één van de scholen die daarvoor 
werd gebouwd, 1974-1975 was het 
eerste schooljaar.
Zelf heb ik er van 1977 tot 1985 geze-
ten: eerst twee jaar kleuterschool, 
daarna zes jaar basisschool. De meeste 
kinderen die bij mij in de klas zaten, 
woonden op de Opwettenseweg, in de 
Molvense Erven, de Keizershof, de Ja-
cobushoek en Quirinushof, het  Puy-

ven en (zijstraten van) de Vallestap. A. 
van der Smissen was toen de directeur, 
de conciërge heette Beyens. Andere 
namen van ‘mijn’ meesters en juffen 
die me te binnen schieten: Kitty Eg-
gen, Frans Blatter, Huub Metzemae-
kers en Ton Offermans.

Meester Tim van Asten is de laatste 
uit die jaren die er nog steeds werkt: 
‘Ik ben hier in 1977 begonnen. Toen 
hadden we nog z’n 400 leerlingen, ie-
der jaar had twee klassen. Nu is dat de 
helft. Er is door de jaren heen natuur-
lijk veel veranderd op technisch ge-
bied. Maar het grootste verschil is 
misschien wel de manier van lesgeven. 
Vroeger werd klassikaal geluisterd 
naar wat de leraar te vertellen had. 
Eenrichtingsverkeer, de tafeltjes naast 
elkaar. Nu doen de kinderen veel meer 
in teamverband, de tafels staan in 
groepjes opgesteld. Ze moeten sa-
menwerken om  problemen op te los-
sen en onderzoekend leren.’
Yvonne vult aan: ‘We bepalen de ka-
ders en bewaken de doelen maar daar-
binnen is er veel meer ruimte voor 
zelfstandigheid. Nog een verschil met 
vroeger: nu zijn er meer juffen, vroe-
ger waren er meer meesters.’

De Wentelwiek was een katholieke 
school, ik heb er het Onze Vader nog 
leren bidden. Ook de eerste commu-
nie was vanzelfsprekend en werd klas-
sikaal gedaan, op een enkele uitzonde-
ring na. Nog steeds staat er RK in de 
schoolnaam. ‘Maar het Onze vader le-
ren we hier niet meer. En de commu-
nie wordt verzorgd door de parochie. 
Het katholieke zit hem nu vooral in 
het benadrukken van samenleven en 
tolerantie. Zo leggen we bij de Paas-
viering meer de nadruk op de symbo-
liek van het delen. Wel gaan we op ex-
cursie naar een RK kerk. Maar ook 
naar een moskee’, aldus Yvonne.
Tegenwoordig valt de Wentelwiek on-
der de overkoepelende stichting Een-
bes Basisonderwijs en is inmiddels 
een brede school. Kinderen kunnen er 
van nul tot hun twaalfde jaar terecht.

De jaren op de basisschool waren fijne 
jaren.  Je leefde van vakantie naar va-
kantie, het jaar liep van zomer tot zo-
mer. Ik heb er leren rekenen, schrijven 
en lezen: boom, roos, vis, vuur, mus en 
Pim waren de eerste woordjes. We 
hadden een Kerstviering en liepen 
met carnaval in optocht door de wijk. 
In de zesde klas mocht je met de fiets 
op schoolkamp en maakten we een 
musical.  Die van ons heette Pompel-
moes.

Ik vraag me af of ze nog steeds rond 
gaan met een echte schoolbel als het 
speelkwartier is afgelopen, net als 
toen. Zal wel een elektronische zoe-
mer zijn geworden.

Op maandag 22 juni begint de feest-
week van de Wentelwiek met de bouw 
van een palletdorp op het terrein door 
alle groepen. Op dinsdag is er een spe-
ciale techniekmiddag en op woensdag 
een excursie. Donderdag is er een fan-
cy fair en moet het palletdorp klaar 
zijn. Vrijdag is de afsluiting met een 
vossenjacht door Nuenen. De leraren 
zijn dan de ‘vossen’ waar de leerlingen 
op moeten jagen.

Festiviteiten bij de opening van de 
Wentelwiek.

Door de oplopende temperaturen, 
moeten de schapen op Weverkeshof 
weer een jasje uittrekken. Het lijkt 
soms wel een beetje pijnlijk voor het 
schaap, maar dat is niet zo. Ze worden 
overal een beetje gekriebeld. En dat 
vinden ze best fijn. Niet scheren is na-
melijk geen optie: dan komen er vieze 
beesten in de wol waar het schaap erg 
ziek van kan worden.
Peter van Haastrecht van de Border 
Collie Club Nuenen heeft een mooi 
scheerapparaat bij zich en scheert hun 
kudde Drentse heideschapen daar-

mee. Het scheren op Weverkeshof ge-
beurt ook nog steeds op traditionele 
wijze, met de schaarscheer, door 
schaaphoeder Piet Kelderman. Hij 
scheert de Kempische heideschapen 
diervriendelijk en bundelt daarna hun 
wol. Piet scheert ook al ruim 50 jaar 
ook schapen van kuddes op de Veluwe.
Tevens is het muziekzondag op de 
Weverkeshof.

Schaapscheerderfeest op de Wever-
keshof op zondag 21 juni tussen 11.00 
uur en 16.00 uur. Toegang vrij.

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.

Hallo Nuenenaren,
130 Jaar geleden maakte Vincent van Gogh zijn wereldberoemde schilderij ‘De 
Aardappeleters’. Via een zeer banale en infantiele brief, zogenaamd geschreven en 
gesigneerd door Vincent van Gogh (hoe beledigend kun je zijn naar s' werelds be-
kendste kunstenaar), wordt de Nuenenaar opgeroepen een bedrag te doneren.

Van dit bedrag kan dan een levensgroot bronzen beeld van Vincent's Aardappele-
ters geplaatst worden (in het toch al volle Nuenense Parkje, ook dat nog).
Van Gogh's schilderij wordt hier driedimensionaal gekopieerd, nagemaakt en ver-
kracht. Pure kitsch. En dat noemt men nog een geschenk ook.
De namen van de donateurs worden opgeslagen in het beeld zodat kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen in de toekomst met trots op de gulle gevers kunnen terug kijken.

Ik stel het volgende voor:
Een donatie is niet eens nodig. Wij zoeken een duurzaam metalen kistje om de 
namen op te slaan van Nuenenaren en niet- Nuenenaren die faliekant tegen het 
plaatsen van dit protserige, kitscherige en beledigende beeld zijn.
Beledigend tegenover Vincent van Gogh en allen die zijn kunst begrepen hebben.
Het niet plaatsen van dit gedrocht daar zullen onze kinderen, klein-en achter-
kleinkinderen pas echt trots op zijn.
En dan heb ik het nog niet eens over de mogelijkheid, speciaal voor onze ijdeltui-
tende medemens, om door middel van selfie's of foto's zich te laten vereeuwigen bij 
het vermaledijde beeld.
5 Dagen carnaval en 5 dagen kermis: dat moet toch genoeg zijn.

Met de handdruk van Gertje Roosen, Refeling 21, Nuenen.

Recordaantal tieners naar 
Tienerkamp van Kids Society Erica 
Al jaren hebben de tieners van alle Buitenschoolse Opvang locaties van Kids 
Society Erica de mogelijkheid om een weekend mee te gaan op tienerkamp. 
Dit initiatief dat een unicum is in ‘kinderopvangland’ kende dit jaar een 
prachtige mijlpaal. Wel zeventig Nuenense en Eindhovense Kids Society 
Tieners gingen mee naar de kamplocatie in Gemert.

Bijna drie dagen lang was de omgeving 
bij de Coxse boerderij het middelpunt 
van de wereld van de Kids Society Erica 
tieners en hun (pedagogisch) mede-
werkers. Zeep- en stormbanen, het wie 
is de mol spel, een spannende drop-
ping, avontuur overdag, in de avond en 
in de nachtelijke uurtjes zorgde weer 
voor een onvergetelijke ervaring voor 
alle kids. Het fantastische weer maakte 

dat er alle ruimte voor de activiteiten in 
de buitenlucht en een gezellig kamp-
vuur was. Met een gezonde kleur én 
een met een heleboel leuke en span-
nende verhalen en nieuw opgedane er-
varingen en vriendschappen keerde de 
tieners aan het eind van het kamp weer 
huiswaarts. Of zoals een aantal tieners 
het benoemde “we willen nog niet weg 
want het is rete-vet hier!”

Bedankt voor je 
stem op DOEN!
Dorine Renders is afgelopen maand 
Clubheld van onze gemeente gewor-
den! Dorine, proficiat! Bij deze willen 
we iedereen bedanken voor zijn of 
haar stem!

Daarnaast was Carolien Sengers geno-
mineerd voor de verkiezing Penning-
meester van het jaar. Helaas is Caro-
lien net niet bovenaan geëindigd, 
maar voor ons is en blijft ze een top 
penningmeester!
Met de Rabobank Dommelstreek ac-
tie: Steuntje in de rug hebben we maar 
liefst 79 stemmen mogen ontvangen! 
Rabobank en stemmers bedankt!

Op zondag 21 juni vindt er in de Ne-
derwettense wijk: de Esrand een gara-
ge-sale plaats. We zijn blij verrast te 
horen dat er dan shirts en truien ver-
kocht zullen worden, waarbij een deel 
van de opbrengst voor DOEN! KPJ 
Nederwetten bestemd zal zijn! Initia-
tiefnemers: bedankt voor dit top idee 
en deze steun! We zullen het geld van 
de acties gaan gebruiken voor sport-
en spelmaterialen voor de jeugd en 
voor gezellige activiteiten voor het ge-
hele dorp! 

Iedereen van harte bedankt voor zijn 
of haar bijdrage!
Bestuur DOEN! KPJ Nederwetten
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Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

Bernhardstraat 4, Nuenen
T 040 284 1550, www.vdstappen.nl   

Maand Juni
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur
Ingang tennispaviljoen sportpark de Lis-

sevoort

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

16 juni t/m 28 juli
Iedere dinsdag 20.00 uur Zomerinstuif 

Bridge Club Nuenen (BCN) ‘Zaal Berken-
bosch’ Opwettenseweg 80, 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 

Kienavond in Lieshout
Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 19 juni
20.00 uur 

Sinti Jazz Guitar Camp
Sintikamp in Gerwen

Zaterdag 20 juni
Nuenense Brandweer 

landelijke Hoofdklasse kwaliteitstest
centrum Nuenen

Zaterdag 20 juni
09.30 uur Wedstrijd 

Twirlen Oefening & Volharding
Sporthal De Hongerman Nuenen

Zaterdag 20 juni
09.45 uur Pauze van de bedevaart 

van Valkenswaard naar Handel
Park Nuenen

Zaterdag 20 juni
13.00 uur 

KBO sport- en spelactiviteiten 
Het Klooster

Zaterdag 20 juni
13.30-16.30 uur 

Nationale Speeltuindag 
Speeltuin De Kievit

Zaterdag 20 juni
19.30 uur Zomeravondfestival

Heuvelplein in Gerwen

Zaterdag 20 juni
20.00 uur Country Dance Party

Dorpshuis Lieshout

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

naast de molen aan de Gerwenseweg

Zondag 21 juni
Vaderdag

Zondag 21 juni
Vaderdagactie winkeliers 

Winkelcentrum Kernkwartier

Zondag 21 juni
09.30-15.00 uur 

Vlooienmarkt straten De Sluiter 
en De Wolwever, Lieshout

Zondag 21 juni
11.00-14.30 uur 

Garage Sale
nieuwbouwwijk de Esrand, Nederwetten

Zondag 21 juni
11.00 uur 

Schaapscheren
Weverkeshof

Zondag 21 juni
14.00 uur 

SO Nice Jazz Combo
Weverkeshof

Zondag 21 juni
14.15 uur Drumfanfare Jong Leven

Carat-concerten, stadswandelpark de 
Warande Helmond

Zondag 21 juni
14.30-16.30 uur 

Concert Warme Beer
Boordhuys, Boord 37, Nuenen

Zondag 21 juni
14.30-16.30 uur 

Optreden zanger Pierre van Dongen
Jo van Dijkhof

Zondag 21 juni
15.30 uur Pauze bedevaart 

van Handel naar Valkenswaard
Park Nuenen

Zondag 21 juni
11.00 uur Startsein Ster ZLM Toer

Soeterbeekseweg, Willem Hikspoorbrug 
Nuenen

Maandag 22 juni
15.30-17.00 uur WLG workshop 

Bewaarboekjes maken
Den Heuvel, Gerwen

Maandag 22 juni
19.00 uur IVN Plantenwandeling Kamerven

Het Klooster, Nuenen
Start wandeling iets later, parkeerterrein 

Oude Lieshoutsebaan Gerwen

Dinsdag 23 juni
20.00 uur Workshop De Lindespelers

‘De Speelvloer’, Geldropsedijk 50A, Nuenen

Woensdag 24 juni
10.00-12.00 uur 

Zingen en luisteren naar muziek met Anine
Jo van Dijkhof

Kerkberichten

Hierbij willen wij iedereen hartelijk danken voor de blijken van 
medeleven na het overlijden van mijn man en onze (schoon)vader 

Leo Verhappen

Onze dank gaat tevens uit naar alle medewerk(st)ers 
van Archipel Akkers voor alle goede zorgen, steun en inzet.

Tonny
Annema en Aris
Marien en Tom

Gezinsviering   
H. Clemenskerk Nuenen ‘Ik 
droom niet,  ik ben wakker!’
Terugkomviering  
& afsluiting voor de 
communicanten!
Speciaal welkom aan de communican-
ten. Jullie mooie eerste communiedag 
is nu voorbij en we hebben het afgelo-
pen jaar gedroomd over allerlei din-
gen. Nu zijn we weer wakker en gaan 
we met zijn allen proberen om deze 
dromen waar te maken en uit te laten 
komen. Hoe dat zou kunnen, horen 
we in deze laatste gezinsviering vóór 
de zomer.

Ook zal er iemand van de stichting 
Make a Wish aanwezig zijn om de ca-
deaus en collecte in ontvangst te ne-
men die jullie als communicanten 
hebben verzameld. Iedereen is wel-
kom, kom kijken & luisteren op zater-
dag 20 juni om 18.30 uur in de Cle-
menskerk in Nuenen! Het kinderkoor 
verzorgt de muzikale omlijsting. 

De voorbereiding van de eerste com-
munie 2016 begint direct na de zo-
mervakantie. Kinderen uit Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten kunnen 
hiervoor al worden ingeschreven via 
marianneschutte@onsnet.nu.
Voor iedereen alvast een héle fijne zo-
mervakantie en we hopen elkaar daarna 
weer snel te zien in Nuenen en Gerwen.

Christian Science
Het onderwerp van de dienst van Zondag 21 Juni is: Is het heelal, de mens 
inbegrepen, door atoomkracht ontwikkeld?

Verander met 
Jocanto
Besef, geloof, wil, leid, verander en kijk 
terug. Verander met Jocanto mee tij-
dens de viering in de H. Clemenskerk 
te Gerwen op 21 juni om 11.00 uur.

 Dankbetuiging

Cees Meulendijks
Wij willen iedereen bedanken voor de wijze waarop wij samen af-
scheid hebben genomen van onze Cees. We hebben ongelooflijk veel 
bloemen, kaarten, warme woorden, belangstelling en troost gehad. 
Zoveel dat we niet iedereen persoonlijk hiervoor kunnen bedanken.  
De vele vaak zeer persoonlijke uitingen van betrokkenheid hebben 
ons goed gedaan. Het heeft ons gesteund om te weten dat Cees niet 
alleen voor ons, maar ook voor velen een bijzondere man is geweest.

 Dank jullie wel!

 Kitty, Mariken & Janne
 Jeanne en Giel Meulendijks

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 20 juni 18.30 uur: viering, 
kinderkoor, voorganger pastoraal 
werker P. Peters.
Zondag 21 juni 09.30 uur: viering, Oc-
tocant, voorganger pastor F. Verhoeven.

Misintenties
Zaterdag 20 juni 18.30 uur: Pastoor Jan 
van Oosterhout (vanwege verjaardag); 
Maria van Keulen-van der Velden en 
overleden familieleden; overleden ou-
ders Weick - Coolen; Marijn Zandboer;  
Jac van den Bosch; An en Frans van Ge-
stel, vanwege verjaardag moeder.
Zondag 21 juni 09.30 uur: Pastoor Jan 
van Oosterhout (vanwege verjaardag); 
Cato en Lowie de Brouwer-Bartels 
(vanwege trouwdag); Noud van Rooij 
en Marie van Rooij-van de Kam; Jan 
en Miet Dijstelbloem-Knoops; Mari-

nus Bunthof; Karel Smits; Theo Kuij-
pers; Frans Leltz; Harrij van der Vel-
den; Antoon Vereijken; Jac van den 
Bosch; Theo Rombouts; overleden 
ouders van de Ven en zoon Noud.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Jasper 
Duchateau, Tweerijten 13. Wij wensen de 
familie van harte proficiat en veel geluk.

In onze parochie is overleden Harrie 
Moonen, Vredehof 14. Wij wensen de 
familie veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 21 juni 09.30 uur: viering met 
parochiekoor, voorgangers pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Fien Raaijmakers-Aalders; Marietje 
van den Putte-Habraken; Piet Coolen; 
René en Gerrit Raaijmakers; Ciska 
Snijders; Theo Rovers.

Mededelingen
Marit Sneijders, afkomstig uit Gerwen, 
gaat in de zomerperiode met een stu-
diegenote een aantal weken naar Zuster 
Bonnie in Kalimantan. Zoals bekend is 
Bonnie de zus van onze overleden pas-
tor Freek Groot. Marit zal tijdens de 
viering van 21 juni in deze kerk iets ver-
tellen over deze voorgenomen reis. Na 
afloop van deze viering zal er een deur-
collecte worden gehouden. De op-
brengst hiervan is natuurlijk bestemd 
om   het vele goede werk van Zuster 
Bonni in Kalimantan te ondersteunen. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 21 juni 11.00 uur: viering met 
Jocanto, voorganger pastor S. Kuijpers

Misintenties
Bernard Smits; Johannes en Wilhel-
mina Engelen en Peter van Venrooij.

Mededeling
Marit Sneijders, afkomstig uit Ger-
wen, gaat in de zomerperiode met een 
studiegenote een aantal weken naar 
zuster Bonnie in Kalimantan. Zoals 
bekend is Bonnie de zus van onze 
overleden pastor Freek Groot. Marit 
zal tijdens de viering van 21 juni in 
deze kerk iets vertellen over deze 
voorgenomen reis. Na afloop van deze 

viering zal er een deurcollecte worden 
gehouden. De opbrengst hiervan is 
natuurlijk bestemd om het vele goede 
werk van zuster Bonnie in Kalimantan 
te ondersteunen.

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 18 juni. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Ephrem van Syrië, 
belijder en kerkleraar; gedachtenis van 
H. Marcus en Marcellianus, martelaren. 
Vrijdag 19 juni. 07.15 uur H. Mis, H. 
Juliana van Falconiëri, maagd; gedach-
tenis van H. Gervasius en Protasius, 
martelaren. 
Zaterdag 20 juni. 11.00 uur gezongen H. 
Mis, Onze Lieve Vrouw op zaterdag; ge-
dachtenis van H. Silverius, paus en mar-
telaar. Bijeenkomst van de Derde Orde. 
Zondag 21 juni. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Vierde zondag na Pinksteren. 
Maandag 22 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Paulinus, bisschop en belijder. 
Dinsdag 23 juni. 18.30 uur H. Mis, vi-
gilie van de H. Johannes de Doper.
Woensdag 24 juni. 18.30 uur gezon-
gen H. Mis, Geboorte van de H. Jo-
hannes de Doper.   

Wat kunt U verwachten?
Een warm welkom, muziek, zang, bij-
bellezing, gebed en een preek.
De preek is gebaseerd op een weke-
lijkse bijbelles van onze predikant.
De Christian Science kerk kent geen 
persoonlijke predikanten: onze predi-
kant is De Bijbel en Wetenschap en 
Gezondheid met sleutel tot de Heilige 
Schrift door Mary Baker Eddy. 
Een citaat uit haar boek dat a.s. Zon-

dag van toepassing is: ‘God schept en 
bestuurt het heelal, de mens inbegre-
pen. Het heelal is gevuld met geeste-
lijke ideeën, die Hij ontvouwt en zij 
gehoorzamen het Gemoed dat hen 
schept.’ 

De dienst begint om 10.30 uur en 
duurt ca. 50 min. Locatie: Parkstraat 
54 (congrescentrum BTB). 
www.christianscience.nl

De Walburg Tuinen.

Vlooienmarkt in 
Lieshout
Op zondag 21 juni organiseert buurt-
vereniging S.M.W. uit Lieshout weder-
om een vlooienmarkt. Deze vlooien-
markt vindt plaats in de straten De 
Sluiter en De Wolwever. Voor een hapje 
en een drankje kunt u terecht in de 
feesttent. De openingstijden van de 
markt zijn van 09.30 uur tot 15.00 uur 
en de entree bedraagt € 1,50. Kinderen 
onder begeleiding hebben gratis toe-
gang. Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Joop Hendrik Stel 
(0499) 422688 info@smwlieshout.nl.
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Kunstrolschaatsen

Badminton Club 
Lieshout naar 
bekerfinale
Het vaandelteam van Badminton Club 
Lieshout heeft zich door een 4-1 zege op 
het tweede bekerteam van BC Oirschot 
geplaatst voor de finales van de beker-
competitie van Zuid-Nederland. Op za-
terdag 27 juni worden deze finalewed-
strijden in de sporthal in Weert gespeeld.

Door deze overwinning is BCL-1/
BouwCenter Swinkels eerste geworden 
in ‘groep 1-nylon’ van deze bekercom-
petitie waardoor het team doorstroomt 
naar de finales. Deze finales, waar de 
vier beste deelnemers van deze beker-
competitie aan deelnemen, worden ge-
houden op zaterdag 27 juni a.s. in 
Sporthal Boshoven, Vrakkerveld 2 in 
Weert. Het Lieshoutse team zal daar 
om 10.00 uur starten met een wedstrijd 
tegen BC Venraij-2, dat zich ook al ge-
plaatst heeft voor deze finales. Ook het 
eerste team van BC Oirschot heeft zich 
inmiddels geplaatst voor deze finales 
en zal om 16.00 uur aantreden tegen 
het Lieshoutse team. BC Smash-2 lijkt 
zich, gezien de huidige stand, ook ge-
plaatst te hebben voor deze finales en 
maakt het kwartet compleet. Zij zullen 
om 13.00 uur aantreden tegen BCL-1/
BouwCenter Swinkels.

Jaarvergadering 
RKGSV
Op donderdag 25 juni wordt de jaar-
lijkse algemene ledenvergadering van 
voetbalvereniging RKGSV gehouden. 
De jaarvergadering wordt gehouden 
in de kantine en begint om 20.30 uur.
Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd. 
Naast de vaste onderwerpen zal het 
bestuur een toelichting geven op de 
laatste stand van zaken met betrek-
king tot de geplande woningbouw op 
het terrein van RKGSV. Ook zullen de 
jubilarissen gehuldigd worden. Dit 
jaar zijn er dat weer een flink aantal. 
Iets waar RKGSV zeer trots op is.

Sjors Sportief bij      
TV de Lissevoort
In het kader van Sjors Sportief maakten op woensdag 27 mei en op zondag 
14 juni samen bijna 40 kinderen kennis met tennis bij TV de Lissevoort. Het 
werd een prachtige activiteit met hele enthousiaste kinderen, gadegeslagen 
door hele trotse ouders en met beide dagen uitbundig zonnig weer.

Mark van Melick was weer succesvol 
voor BCL, door zijn single- én dubbel-
partij te winnen.

Op woensdag 27 mei leidde hoofdtrai-
ner Afke en op zondag 14 juni werd 
gewerkt onder deskundige leiding van 
jeugdtrainster Robin. Op beide dagen 
kregen zij fijne hulp van selectiespe-
lers Tim, Lotte, Luc, Menno en/of 
Max. En natuurlijk zorgde Kirsten 
weer voor de perfecte organisatie er-
omheen. De kinderen hebben een uur 
met geweldig veel plezier en inzet 
kennis gemaakt met tennis. De coo-
ling-down was met limonade en een 
heerlijk ijsje ook een feest. Een mooie 
woensdagmiddag of zondagochtend 

voor het hele gezin. Eind augustus is 
er nog een dag. Inschrijven kan nog.

Sjors Sportief is een landelijk initiatief om 
kinderen uit het basisonderwijs te stimu-
leren te gaan sporten. In april ontvingen 
2000 basisschoolleerlingen een boekje 
met allerlei kennismakingsactiviteiten bij 
verschillende Nuenense sportverenigin-
gen, culturele en andere organisaties. TV 
de Lissevoort was een van de verenigin-
gen die activiteiten aanboden, in totaal op 
3 dagen. Sjors Sportief is een mooi initia-
tief, gesteund door de gemeente.

Kienavond in 
Lieshout
Vrijdag 19 juni organiseert Senioren-
vereniging KBO Lieshout in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout weer 
de bekende en gezellige kienavond. 
Naast het kienen is er een mooie lote-
rij. Ook maakt u kans om de jackpot te 
winnen. Kom kienen en win een van 
de prachtige prijzen. De zaal is open 
om 19.00 uur en aanvang is om 20.00 
uur. Er zijn ruime parkeerplaatsen 
naast de school. Iedereen wordt van 
harte uitgenodigd voor een avondje 
gezellig kienen in het Dorpshuis.

Danique rijdt in de  
Zomershow RC de Oude Molen 
Op zondag 14 juni vond de jaarlijkse zomershow plaats van RC de Oude 
Molen. De Rollerhal aan de Lage Heesweg in Beek en Donk werd voor deze 
gelegenheid omgetoverd tot een theater. De jongste rijdsters van onze 
vereniging rijden in deze leuke zomershow. De leeftijd van de kinderen 
varieert van 4 tot ongeveer 10 jaar. Dit jaar stond het in het teken van ons 
eigen Nederland.

Rookie Rally Team gemotiveerd 
naar Vechtdalrally
Het sterke optreden in de ELE Rally heeft de kopman van het Rookie Rally 
Team - powered bij Rally Team Brabant, gemotiveerd om te blijven strijden 
in het Nederlands Rallykampioenschap.

Vanaf januari hebben deze kinderen 
getraind voor deze show. Dit is best 
moeilijk omdat de meeste kinderen 
een aantal nummers rijden en deze al-
lemaal moeten onthouden. Danique 
de Groot rijdt al een aantal jaren mee 
als lid van De Oude Molen. En zij reed 
in verschillende nummers mee. 
Het was een zeer gevarieerde show 
met echte Hollandse klanken en op-
tredens. De show werd geopend door 
alle rijdsters in Hollandse kleding met 
Ik hou van Holland. Natuurlijk ont-
braken de Nederlandse sporten niet. 
Er werd geschaatst op natuurijs, ge-
voetbald en natuurlijk was de RABO 
fietsploeg er ook, met hierin een plaats 
voor Danique, ook was ze te zien bij de 
Jantjes en de Oer-Hollandse liedjes 
zoals, Tulpen uit Amsterdam, het 
Reisje langs de Rijn en ook de klom-
pendans ontbrak niet. Wat is Neder-
land nu zonder ons Delfts Blauw? Da-
nique reed hier een supermooie solo, 
je kon echt zien dat ze ervan genoot. 
Samen met nog andere rijdsters reed 
ze een vrolijk nummer op een medley 
van kinderen voor kinderen. Als af-
sluiting van deze show zong het Bra-
bant DUO het nummer Brabant van 
Guus Meeuwis, alle rijdsters kwamen 
nog eenmaal op de baan om geheel in 
stijl deze leuke zomershow af te slui-
ten. Het publiek deed enthousiast mee 
tijdens de hele show.

Voor enkele van deze rijdsters was het 
hun eerste show wat natuurlijk erg 
spannend was, maar voor andere was 
het hun laatste show. Nu moet er weer 
hard getraind worden voor de 
KerstROLLERshow, deze wordt gere-
den op zaterdag 12 en zondag 13 de-
cember 2015.
www.rcdeoudemolen.nl

Eerder had Antoine van Ballegooijen 
(Nuenen) namelijk laten doorscheme-
ren dat bij een minder goed resultaat 
een mooie klassering in het kampioen-
schap buiten bereik zou komen te lig-
gen. Hij zou dan een aangepast pro-
gramma rijden en het kampioenschap 
verder laten voor wat het was. Gelukkig 
heeft het zover niet hoeven komen. De 
motor van de Mitsubishi Lancer Evo X 
heeft inmiddels een volledige rebuild ge-
had en moet de koets opnieuw richting 
een mooie klassering op de proeven 
rondom Hardenberg trekken. Antoine 
en zijn navigator Johan Findhammer, 
staan weer op scherp om opnieuw een 
mooi resultaat neer te zetten.

De eveneens uit Nuenen afkomstige 
Stijn van Bree behoudt uitzicht op een 
topnotering in de Nissan 350Z Rally 
Challenge. Samen met zijn navigator, 
Marco Schillemans uit Nispen, wil 
Stijn zijn tweede plaats in het kampi-
oenschap consolideren. Dat neemt 
niet weg dat de ambitie om voor het 
hoogste treetje op het ereschavot te 
strijden vervlogen is. Erwin Klippel 

rijdt dit jaar echter een sterk seizoen 
en hem van de eerste plaats verstoten 
is niet makkelijk, maar zeker niet on-
mogelijk!
Stijn wil ook in Hardenberg weer le-
ren. De focus ligt dit jaar vooral op het 
bepalen van de rempunten en de pace 
notes. Daar is volgens Stijn de nodige 
winst te behalen. De schade aan de 
Nissan is weer verholpen en staat weer 
helemaal klaar om de strijd rondom 
Hardenberg aan te gaan.
Ondanks dat ook de bemanning van 
de Nissan 350Z het jammer vindt dat 
de publieksproef op het industrieter-
rein uit de wedstrijd is gehaald, nor-
maliter één van de sterkere punten 
van Stijn, gaan Marco en Stijn toch 
weer door met hun motto: genieten, 
leren en dan presteren!

Het serviceterrein is ook dit jaar weer 
gelegen op de parkeerplaats P2, naast 
de Evenementenhal in Hardenberg. 
Daar zal de eerste deelnemer om 13.15 
uur vertrekken. De finish van de rally 
zal, na zo’n 86 wedstrijd kilometers, 
rond 17.50 uur zijn.

Foto: Edwin Hengelman EventandSportNews.

DOEN! KPJ Nederwetten presenteert:

Touwtrekken over water
Dit jaarlijkse evenement vindt plaats op zondag 16 augustus 2015 op het 
terrein bij de Oude Toren in Nederwetten. De wedstrijden zullen om 10.30 
uur van start gaan. Na een aantal voorrondes met touwtrekwedstrijden over 
het water, moet het verliezende team aan het einde van de plaatsingswed-
strijd in het water! Wie zal er dit jaar met de wisselbeker naar huis gaan? Na 
afloop van de wedstrijden zullen de prijzen op het touwtrekterrein uitge-
reikt worden. Daarna is er nog voldoende gelegenheid om, op het terrein, 
gezellig na te kletsen. 

Natuurlijk is ook publiek van harte 
welkom om dit spektakel bij te wonen! 
De toegang is gratis!
Teams kunnen zich vanaf vandaag, tot 
vrijdag 14 augustus 2015 inschrijven 
via info@doennederwetten.nl. 

Een touwtrekteam bestaat uit 6 touw-
trekkers en 1 coach. Touwtrekvereni-
gingen zijn uitgesloten van deelname. 

Inschrijven kan in de volgende catego-
rieën: dames, heren en jeugd tot 16 
jaar. De inschrijfkosten, te betalen op 
de dag zelf, bedragen € 20,- voor da-
mes en heren teams. Jeugdteams beta-
len € 10,-. 
Meer informatie is ook te vinden op: 
www.doennederwetten.nl. Of stuur 
een mailtje naar info@doennederwet-
ten.nl.

Garagesale 
Nederwetten
Op zondag 21 juni bent u welkom in Ne-
derwetten voor een door bewoners zelf 
georganiseerde rommelmarkt/garage-
sale in de nieuwbouwwijk de Esrand! 
Van 11.00 tot 14.30 uur hebben de Es-
rand-bewoners dan hun spullen voor 
de verkoop buiten uitgestald en kunt u 
lekker komen snuffelen tussen de kle-
ding, speelgoed, boeken, gereedschap, 
woonaccessoires, of andere spulletjes.

Zomerinstuif Bridge
Bridge Club Nuenen (BCN) organiseert zoals gebruikelijk ook dit jaar weer 
de Zomerinstuif omdat veel bridgeclubs een zomerstop hebben en veel 
bridgeliefhebbers het spel niet zolang willen missen. Vanaf 16 juni tot en 
met 28 juli kan er bijna elke dinsdagavond gebridged worden, zowel door 
leden als door niet-leden.

Alle bridgeliefhebbers zijn welkom. 
Mocht u geen partner hebben, dan kunt 
u bellen naar één van de onderstaande 
nummers en zal geprobeerd worden 
een passende partner te vinden. 
Als u nog geen lid bent van een bridge-
club en overweegt om lid te worden is 
dit een goede gelegenheid om de sfeer 
op de club te komen proeven. Ze kun-
nen nog wel wat nieuwe leden plaat-
sen. De club probeert het spelpeil van 
de leden te bevorderen door het orga-
niseren van een leerzame biedwed-
strijd met persoonlijke begeleiding 
door A-spelers. Bovendien is er na elke 
speelavond de mogelijkheid om vra-
gen te stellen over spel- of biedverloop. 

Op dinsdagavond bent u welkom in 
‘Zaal Berkenbosch’, Opwettenseweg 80 
te Nuenen. Opgeven is niet nodig. De 
indeling gebeurt zo veel mogelijk naar 
sterkte. Het inschrijfgeld van € 4,- per 
paar wordt voor een deel gebruikt voor 
prijzen.
Ze verwachten u tussen 19.30 uur. en 
19.45 uur zodat ze uiterlijk om 20.00 
uur kunnen beginnen. 

Verdere informatie kunt u krijgen via 
de telefoonnummers 06 19419324 
(v.d.Broek) , 040 2837119 (Munnik) en 
040 2835090 (Vos). Of per email: 
noortjevdb@onsnet.nu of hans.mun-
nik@onsnet.nu 
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Complimenten     
voor Z&PV Nuenen
Afgelopen weekend heeft Z&PV Nuenen in het Pieter van den Hoogenband 
zwemstadion de Nederlandse Junioren en Jeugdkampioenschappen geor-
ganiseerd. Het was veruit het grootste evenement wat de club uit Nuenen 
ooit heeft georganiseerd, met totaal 1000 deelnemers en bijna 4000 starts 
verdeeld over 7 sessie’s. De organisatie stond echter als een huis en na afloop 
ontvingen zij dan ook vele complimenten van andere clubs en de KNZB.

EMK F3 een ware Kampioen!
EMK F3 is op miraculeuze wijze kampioen geworden. De competitie was voorbij 
en EMK moest nog twee inhaalwedstrijden spelen. Rood Wit stond bovenaan, 6 
punten en een doelsaldo van +11 op EMK. De eerste inhaalwedstrijd was tegen 
Best Vooruit. Daar was in de uitwedstrijd door EMK al met 10-0 gewonnen, dus 
wellicht kon er aan het doelsaldo gewerkt worden. Echter, Best Vooruit had en-
kele sterke invallers en er werd ternauwernood gewonnen door EMK met 4-3. 
Een goed resultaat, maar niet erg hoopgevend als je nog tegen de nummer 3 
(SBC) moet. En dus moest er met meer dan 10 goals verschil gewonnen worden 
om de echte kampioen te worden. Niet heel realistisch…of…
Na twee minuten lag de bal in het net van SBC. Alle hoofdjes draaiden richting 
de zijlijn: “nog maar 10, trainer”. Na twintig minuten was het rust en stond het 
5-0. Er moesten er dus nog 6 in. Nog altijd een hele opgave. Maar de mannen 
speelden de wedstrijd van hun leven. Ze gaven werkelijk alles. Ze stonden met-
een op na een tackle en bleven druk zetten. 6-0…7-0…het zal toch niet waar 
zijn….8-0….9-0….nog maar twee goals, maar dan geen tegentreffer van SBC… 
nog 10 minuten op de klok. De trainer werd ook wat onrustiger aan de zijlijn. De 
spelers niet, die hadden vanaf het begin het vertrouwen. 10-0… 11-0... 12-0…
.13-0…. Prrrrrt. Ongelooflijk! Kampioen! Het onverwachte feest kon losbarsten. 
Zonder matchfixing en belchinezen… puur op het karakter en vertrouwen van 
een stel mannen die niet weten wat opgeven is. Hele grote klasse van een stel 
ware kampioenen.

Frans Klep derde 
bij speerwerpen 
Masters 65
Zondag 14 juni heeft onze dorpsge-
noot Frans Klep, lid van Swift Atletiek 
Roermond, een mooie 3e plaats be-
haald op het Nederlands Kampioen-
schap Masters mannen 65, op het on-
derdeel speerwerpen.

Ook op het sportieve vlak toonde de 
vereniging zich weer van zijn beste 
kant, met 8 deelnemers en 36 starts. 
Helaas bleef een medaille net buiten 
bereik, al kwamen Robin Goossens en 
Merel Phaff er op de 200m schoolslag 
en 200m vlinderslag wel erg dicht bij. 
Robin mocht op zaterdag na een sterke 
race in de series, in het middagpro-

gramma ook de finale van de 200school 
zwemmen. Daarin was het spannend 
tot op de finish, zwom ze met 2.46.22 
een nieuw persoonlijke record en werd 
ze 4e op 0.24 van het brons.
Merel verbeterde haar PR op de 
200vlinder met bijna 5 seconden tot 
2.40.04. Ook zij eindigde daarmee op 
plaats 4, binnen 2 seconden van het 
podium. Beide dames tekenden daar-
naast voor nog 3 top 10 klasseringen, 
Robin op de 100school en Merel op de 
100rug en 400wissel.
Top 10 klasseringen waren er ook voor 
Thomas van Ekert, Milan Meurs (4x) 
en Jelmer North en klasseringen in de 
top 30 voor Bram Zwetsloot (22e op de 
50vrij), Britt Bogers (28e op de 50vlin-
der) en Joeri Phaff (20e op de 200vrij).

Vlnr: Eyoup, Almass, Vinz, Olivander, Joep, Stijn, Bram, Julian, Luc, Luuk en Sten.

Country dansen 
Lieshout
Komend weekend organiseert The 
Black Longhorn weer de maandelijkse 
Country Dance Party op CD muziek. 
Dit gebeurt op zaterdagavond 20 juni. 
Ze dansen in de grote zaal van het 
Dorpshuis in Lieshout. Alle populaire 
line- en partnerdansen worden zoals 
altijd keurig achter elkaar gezet door 
Country-DJ Henk. De nadruk ligt 
hierbij op echte country muziek. Vol-
op genieten dus en alleen kijken mag 
ook. Aanvang is 20.00 uur.
Tot ziens op zaterdag 20 juni bij The 
Black Longhorn: Dorpshuis-Lieshout, 
Grotenhof 2, Lieshout. Telefonische 
info: 0499-422088. 
Meer info? Website: www.blacklong-
horn.nl of email: info@blacklonghorn.nl.

Willem Hikspoorbrug 
Nuenen startplaats slotrit 
profwielerkoers Ster ZLM 
Zondag 21 juni strijkt het internationale wielerpeloton neer in Eindhoven 
(Strijp-S) voor de start van de slotetappe van de Ster ZLM Toer-Grote Prijs 
Jan van Heeswijk. De vijfdaagse wielerwedstrijd voor profs wordt afgeslo-
ten met de etappe Nuenen-Boxtel. Want op het grondgebied van de gemeen-
te Nuenen, Gerwen en Nederwetten vindt de officiële start plaats van de 
slotrit van deze internationale etappekoers door Brabant, Limburg en Bel-
gië. Het parkoers van de slotrit loopt door Nederwetten, via de Gerwense-
weg (molen de Roosdonck) richting Gerwen en daar over de Laan van 
Gherwin naar de Smits van Oyenlaan naar Lieshout. 

Wederom Brabants Record 
voor Chris Verhoeven
Tijdens de Regionale Minioren Finales in Oss heeft Chris Verhoeven zijn 
eigen Brabants Record 100m vrijeslag voor jongens van 10 jaar aange-
scherpt. In januari kwam hij bij de Brabantse Winterkampioenschappen tot 
1.06.01, nu werd hij de eerste jongen van 10 jaar in Brabant die onder de 
1.06 zwom: 1.05.89. Chris won verder nog 3 maal een zilveren medaille, op 
de 100rug, 50vlinder en 200wissel. 

Lacotour voor Spieren   
voor Spieren ook in Nuenen
Het fietsteam van de Lacotour met manager van Laco Nuenen Bert Mickers 
als fietser, legt deze week ruim 900 km af per fiets voor het goede doel: Spie-
ren voor Spieren. De heren willen hiermee aandacht vragen en geld ophalen 
voor de stichting Spieren voor Spieren. Een stichting die het opneemt tegen 
vreselijke spierziektes bij kinderen. 

Door het ophalen van geld kan veel 
onderzoek gedaan worden. Want kin-
deren moeten onbezorgd kunnen ren-
nen, fietsen, spelen en sporten! Voor 
zo’n 20.000 kinderen in Nederland is 
dit niet vanzelfsprekend. Zij hebben 
een spierziekte en dat beperkt hen in 
alles wat ze willen en kunnen. Zo ook 
niet voor Cody uit Gerwen die deze 
spierziekte heeft. Vorig jaar kwam hij 
nog € 1065,- overhandigen met zijn 
rollator en nu zit hij al in een rolstoel. 
Spieren voor Spieren helpt deze kin-
deren. 

Laco komt daarom in actie en wil ge-
zonde spieren in zetten voor zieke 
spieren. Alle Laco accommodaties in 
heel Nederland, zo’n 40 in totaal, heb-
ben allerlei acties op touw gezet om 
geld in te zamelen. 

Op vrijdag 26 juni komt de Lacotour 
in Nuenen aan om geld op te halen 
voor het goede doel. Om 17.00 uur zal 
de cheque overhandigd worden aan 
het fietsteam. Het geld is bijeen ge-
bracht door de Laco Beach Run op het 
Strandbad.

Chris op het podium van de 100vrij.

De Ster ZLM Toer trekt veel wielerpubliek, hier de start vorig jaar in Gerwen (foto 
Cees van Keulen).

Voor wielerfans en algemeen publiek 
een mooie kans om een dergelijk wie-
lerfeest van dichtbij mee te maken met 
gratis toegang. Op Strijp-S in Eindho-
ven wordt de rennerskaravaan rond elf 
uur in beweging gezet richting Nuenen. 
Het officiële startsein wordt even na el-
ven gegeven op de Soeterbeekseweg ter 
hoogte van de legendarische Willem 
Hikspoorbrug, op de grens van Eindho-
ven en Nuenen. De route loopt door 
deze regio naar de finishplaats Boxtel. 
Daar wordt - na drie passages in de Sta-
tionsstraat in Boxtel -  de finish rond 
drie uur verwacht. 

In eerdere edities  was het Groene Ger-
wen tweede keer in successie start-
plaats voor de slotrit in dit grootse wie-

lerevenement. Dit jaar valt die eer te 
beurt aan Eindhoven, waar topsprin-
ters als Marcel Kittel, André Greipel, 
Nacer Bouhanni, Moreno Hofland en 
Iljo Keisse te zien zijn. Ook starten er 
nogal wat Nederlandse renners, zoals 
de 8-mans formatie van Roompot-
Oranje (met aan het stuur van de 
ploegleidersauto Michel Boogerd en 
Erik Breukink), het Team LottoNL-
Jumbo (met Eric Dekker als directeur 
sportief ) en de TREK-renners Danny 
en Boy van Poppel, Twan Castelijns 
van het Baby-Dump Cycling Team van 
directeur sportief Piet Rooijakkers, Ro-
nan van Zandbeek en Coen Vermelt-
foort (van Join’s - De Rijke) en niet te 
vergeten de ploegen van Jo Piels, Metec 
en het Rabobank Development Team. 

Voetbal

Zwemmen

Voor zijn team en leeftijdgenoot 
(2004) Jasper van der Knaap waren er 
nog geen medailles, maar als hij stap-
pen blijft maken zoals nu lijkt dat 
slechts een kwestie van tijd. Op de 
200m wisselslag verbeterde hij zijn 
tijd met bijna 11 seconden tot 3.36.08 
en pakte daarmee plaats 10 in de eind-
stand. Met verder nog 2x een 12e, 1x 
een 13e en 1x een 16e plek en 3 per-
soonlijke records op 5 starts ging ook 
hij met een grote glimlach terug naar 
Nuenen.

Merel Phaff op de 200vlinder.

Boom, Cavendish, Gilbert
De vorige edities van de Ster ZLM 
Toer werden gewonnen door Philippe 
Gilbert (2011 en 2014) uit België, Lars 
Boom uit Vlijmen (2013) en Mark Ca-
vendish (2012). De wedstrijd geldt 
voor een aantal renners als generale 
voorbereiding op de Ronde van Frank-
rijk. De etappekoers krijgt nu extra 
aandacht, omdat begin volgende 
maand de Grand Départ van de Tour 
in Utrecht plaatsvindt.  

In Eindhoven zullen de renners en vol-
gers zich zondagmorgen omstreeks 
half tien melden op Strijp-S om zich 
voor te bereiden op de slotetappe. 
Veel profploegen komen met een se-
lectie van hun beste renners naar ons 
land. Bij vorige edities bracht de start 
van de slotrit veel wielervolk op de 
been (zie bijgaande foto van de start in 
Gerwen). 

Vijf etappes
De Ster ZLM Toer wordt verreden van 
woensdag 17 tot en met zondag 21 
juni. De start was woensdag in Goes 
met een tijdrit. Vandaag, donderdag 
18 juni, staat de etappe Den Bosch – 
Rosmalen over 180 km op het pro-
gramma. De derde etappe voert door 
het Limburgse Heuvelland (Buchten-
Buchten over 190 km), met beklim-
mingen van de Cauberg, Bemelerberg 
en Eyserbosweg. De koninginnenrit 
over 186 km wordt zaterdag in de Bel-
gische Ardennen verreden. Op de 
stuwdam van La Gileppe zal de finish 
liggen van een etappe die start bij Ho-
tel Verviers. 
Actuele informatie over de Ster ZLM 
Toer is te volgen op de website:
 www.sterzlmtoer.nl
 



‘Kunst is om te zien, 
dit bier om te proeven’

Gaat u het samen beleven?
Wilt u Vincent bier thuisbezorgd krijgen? Kijk op onze website of op www.slijterijvanlieshout.nl

Puur ambacht,
dat proef je!

Vaderdag tip

Vincent bier is volop verkrijgbaar bij de volgende zaken:

www.deheidebrouwerij.nl
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