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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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Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
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de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
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info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

BedrijfskledingBedrijfskleding
Uitgebreid assortiment voor iedere 
bedrijfstak. Bedrukken en borduren

in onze eigen drukkerij gevestigd 
op Eeneind II in Nuenen

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

Jan van Tien stopt na 45 jaar broodbezorging

‘Aan de deur hangen    
of achterom lopen’
Door Edwin Coolen

Jan van Tien, geboren en getogen in Nuenen, stopt na 45 jaar als broodbe-
zorger. Hij is één van de laatste venters die hier nog huis aan huis komt. 
Maar dat is na aanstaande zaterdag, zijn laatste werkdag, verleden tijd.

‘In 1970 schoof Piet Sanders een adver-
tentie uit de Rond de Linde onder mijn 
neus: Bakkerij Verhallen zocht een 
broodbezorger. Of dat niks voor mij 
was. De volgende dag kwam Wim Ver-
hallen al langs en was het zo geregeld.’
‘School wou bij mij niet echt vlotten, ik 
ging al op jonge leeftijd bij Campina wer-
ken. Snel daarna kwam ik bij Bakkerij 
Verhallen terecht, dat toen nog aan de 
Parkstraat was gevestigd. Ik leerde het 
vak van Tinus Wernaart die al bij Verhal-
len werkte. Mijn eerste bezorgadres was 
de TH in Eindhoven, nu de Technische 
Universiteit, om de kantines te bevoor-
raden. En ik leerde ook de dochter van 
Tinus kennen, Iet. Ze reed wel eens met 
mij mee, meestal de achterafritjes. Van 
het een kwam het ander en we zijn nog 
steeds getrouwd’, vertelt Jan lachend.

‘Mijn eerste wijken waren de Vallestap 
en de nieuwe buurten in Nuenen-zuid, 
de Molvense Erven en het Puyven. Ik 
kwam toen ongeveer deur aan deur en 
bijna dagelijks. Iedere dag kwamen er 
klanten bij. Toen waren de vrouwen 
overdag thuis en de gezinnen groter. 
In die jaren reden we met vijf of zes 
bezorgers rond. Als er iemand stopte 
met venten, werd zijn wijk opgedeeld. 
Zo groeide mijn wijk, Gerwen en Ne-
derwetten kwamen er later ook bij.’

‘Ik heb nu nog een kleine 300 klanten. 
Bij de één hang ik het brood aan de 
deur, bij de ander loop ik achterom. 
Ooit waren dat er 450, dat was wel veel. 
Op zaterdag, de drukste dag, hielp vaak 
Iet of één van mijn twee dochters mee. 
Tegenwoordig werken de mensen 
meestal met z’n tweeën en zijn de ge-
zinnen veel kleiner. Daarom kom ik nu 
vaak maar één keer in de week langs.’

Jan: ‘Het waren andere tijden. Vroeger 
had je alleen wit-, bruin- en rogge-
brood. Allemaal ongesneden. Als er 
een feest was, pakten de mensen een 
krentenbrood of wat broodjes. Ik 
weet nog dat Wim naar Frankrijk ging 
om te kijken hoe ze daar stokbrood en 
harde broodjes maakten. Dat bestond 
hier nog niet. En ik verkocht veel 
koekjes, die bracht ik samen met het 
brood in een mand naar de mensen.
Ons salaris kregen we gewoon con-
tant, in een loonzakje. Op zaterdag na 
het werk dronken we met z’n allen een 
pilsje op de zaak. Dat werd wel eens te 
gezellig.’

Volgende week gaat Jan dus op 64-jari-
ge leeftijd met pensioen. Hij moest 
even wennen aan het idee maar heeft er 
nu vrede mee. In de afgelopen 45 jaar 
werkte Jan eerst 38 jaar voor twee gene-

SP-leider Emile 
Roemer bezoekt 
Strabrecht College 
Op uitnodiging van enkele leerlingen 
uit vwo-4 bezoekt de partijleider van de 
SP, Emile Roemer op 26 juni het Stra-
brecht College. In het kader van het vak 
maatschappijleer wordt op 26 juni met 
de klassen uit vwo-4 en vwo-5 een zgn. 
‘collegetour’ gehouden. Tijdens twee 
bijeenkomsten mogen de leerlingen 
dhr. Roemer bestoken met vragen. De 
bijeenkomsten vinden plaats in de aula 
van de school, respectievelijk om 11.30 
uur en om 12.15 uur. We verwachten 
dhr. Roemer rond 11.00 uur op school. 
Hij zal dan eerst nog een kort praatje 
houden in de personeelskamer.

Jan Zuring bij de 
RainbowRun040 in 
Eindhoven
Nuenenaar Jan Zuring heeft de ziekte 
ALS. Afgelopen zaterdag stond hij 
met zijn stand tijdens de Rainbow-
Run040 in Eindhoven. Jan verkocht 
zijn boek ‘ALS het licht uit gaat’. Met 
de verkoop van deze bundel met 40 
exclusieve limericks hoopt Jan geld op 
te halen voor de strijd tegen de ziekte 
ALS. Op die zaterdag dompelden ook 
zo’n 5.000 lopers zich onder in kleuren 
in de strijd tegen ALS.
www.rainbowrun040.nl en www.
projectmine.com/nl/campaign/als-
het-licht-uit-gaat

Voor wie van 
zingen houdt
zondag 28 juni is er weer liederentafel 
bij Café Schafrath Park 35 in Nuenen, 
aanvang 20.30 uur.

Stichting SPEK         
presenteert Ko Cadeau

raties Verhallen, daarna 5 jaar voor 
Daamen en sinds 2013 voor Godfried 
en Dirk de Vocht, de huidige eigenaren 
en nieuwe naamgevers van het bedrijf.
Jan zal nog wel veel door de (zand)we-
gen van Nuenen en omstreken rijden 
maar dan met zijn paarden, zijn grote 
hobby. ‘Maar mijn kleindochter staat 
bovenaan’, zegt Jan, die sinds een paar 
weken opa is geworden van  Janneke.

In verband met zijn jubileum en af-
scheid krijgt Jan van Tien een receptie 
aangeboden van Bakkerij De Vocht. 

Alle klanten van Jan van Tien zijn 
zondag van 13.00 uur tot 15.00 uur 
welkom op de bakkerij aan De Huuf-
kes 30 in Nuenen.

Half april is bekend geworden dat er een nieuwe Stichting in Nuenen actief 
is: Stichting SPEK. 
Tijdens de Sinterklaastijd wil deze stichting kinderen, of families die in een 
moeilijke tijd zitten in het zonnetje zetten zodat zij even de tijd kunnen 
vergeten en zich weer even kind kunnen voelen. Dit doet Stichting SPEK 
door de goedheiligman samen met enkele pieten naar deze kinderen thuis 
te sturen. Wat de stichting uniek maakt, is dat elk huisbezoek anders is; ze 
zorgen dat elk huisbezoek specifiek op maat gemaakt wordt. Niets is bij 
hen te gek, alles is mogelijk en alles is bespreekbaar. Ook is het mogelijk 
om eventuele wensen in vervulling te laten gaan! Dit doen ze niet alleen 
met de sint en zijn pieten, maar ook met Ko Cadeau.

Wie is Ko Cadeau?
Ko is de mascotte van Stichting SPEK. 
Als Ko er bij is, dan is het tijd voor een 
cadeau. Ko is een lieve, zachtaardige en 
zoete mascotte. Geheel gekleed in de 
kleuren van Stichting SPEK zal zij een 
lach op de gezichtjes van de kinderen 

toveren. Zij maakt de kinderen die het 
moeilijk hebben weer aan het lachen 
en zorgt ervoor dat de betreffende kin-
deren die het moeilijk hebben weer 
even kunnen genieten. Wat voor een 
cadeau Ko iedere keer weer bijheeft is 
een verrassing, maar een ding is zeker 
het is telkens een ander cadeau. 

Meer informatie
Voor vragen of meer informatie over 
deze stichting kun je terecht bij Johan 
van Dop, Miriam van Moorsel of Sjors 

Driessen. Verder kun je hen vinden op 
en via facebook www.facebook.com/
spek. De stichting is ook per mail te be-
reiken via stichtingspek@outlook.com. 
U kunt de facebookpagina ook liken 
zodat u op de hoogte blijft van de ont-
wikkelingen en misschien dat er nog 
wel eens een leuke prijsvraag op komt 
te staan zodat u iets leuks kunt winnen. 

Binnenkort is de website van Stichting 
SPEK ook online. Hier kunt u nog veel 
meer informatie vinden over de stich-
ting, maar ook kinderen of gezinnen 
aanmelden waarvan u vindt dat zij in 
aanmerking komen voor een bezoek 
van Stichting SPEK. 
De stichting wil iedereen alvast bedan-
ken die hen nu al een warm hart toedra-
gen en hebben aangegeven al het e.e.a. 
voor hen te willen betekenen! De stich-
ting hoopt dat ze velen binnen onze ge-
meente weer kunnen laten lachen.
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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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verandering van de stoepen, straten of het groen, maar om verbetering 
van de bestaande situatie. Zijn er dingen kapot of vies, zijn er gevaar-
lijke situaties, scheve stoeptegels en dergelijke? We noteren deze pro-
blemen en gaan er, waar mogelijk, snel mee aan de slag om ze op te 
lossen. Er zijn ook mensen van de politie, jongerenwerk en de woning-
bouwvereniging aanwezig. Zij gaan met inwoners in gesprek over 
bijvoorbeeld veiligheid, (problemen van of met) jongeren of zaken 
rond (huur)woningen.

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

Tweede wijkschouw in/rond de Tomakker
De tweede “Kijk op uw wijk” is op 1 juli. Het gaat dan om de straten 
Bij de Toren nummers 1-17, Urnenveld nummers 1-11, Vosseveld tot 
huisnummers 69-82, Tomakker tot en met nummers 103-112. De be-
woners in deze straten krijgen een uitnodiging in de bus. 

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

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

Tip van de week: Inbrekers zijn slanker dan u denkt! Een klein open 
raampje is genoeg. Sluit alle ramen en deuren af als u weggaat.

Meer informatie of tips? Kijk voor handige tips om inbraak te voor-
komen op www.nuenen.nl > leven en wonen > huis en buurt > Inbraak-
preventie zomercampagne "Inbrekers gaan niet met vakantie"

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 15	juni	2015	 Berg	5,	5671	CA		–	het	aanpassen	van	de	
   automatengevel (BOUW);
•	 17	juni	2015	 Soeterbeekseweg	26,	5674	NL	–	het	oprichten	
   van een 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.

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	 16	juni	2015	 Daniel	Eyndhoutsgaarde	7,	5671	CM	–	
   uitbreiden van de woning(BOUW).                                                                                      
Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning 
kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden 
ingediend.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 16	juni	2015	 Collseweg	19,	5674	TR	–	het	uitbreiden	van	
	 	 	 een	bedrijfspand	(BOUW	en	RO,	afwijken	
   van de bestemming);
•	 16	juni	2015	 Weverstraat	11,	5671	BA	–	het	wijzigen	van	
   de voorgevel (BOUW).
  

VERVOLG OP PAGINA 5

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.

Besluiten op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	bewoners	Biesveld	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	verleend	

voor	het	organiseren	van	een	straatbarbecue	op	27	juni	2015	in	
de	straat	Biesveld	(verzenddatum	22	juni	2015);

•	 aan	Stichting	de	Leyetocht	Helvoirt	is	medewerking	verleend	aan	
de	doorkomst	van	de	Leyetocht	op	zondag	16	augustus	2015	(ver-
zenddatum	22	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.	

PUBLICATIE
Ontheffingsbesluit van verkeersgeboden en verkeersverboden tijdens 
uitvoeringswerkzaamheden
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	maken	bekend	dat	zij	een	
ontheffingsbesluit	hebben	genomen.	Het	betreft	een	besluit	voor	ont-
heffing	van	dienstvoertuigen,	aannemers	en	dienstdoende	medewer-
kers van verkeersgeboden en verkeersverboden bij de uitvoering van 
werkzaamheden, door de gemeente opgedragen.

Inzage
Bovengenoemd besluit met bijlage ligt gedurende zes weken na heden 
voor eenieder ter inzage gedurende de openingstijden van het gemeen-
tehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op woensdag 
ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) in het gemeentehuis, Jan van Schijn-
veltlaan	2	te	Nuenen.

Bezwaarschrift
Gedurende	deze	termijn	kan	op	grond	van	de	Algemene	wet	bestuurs-
recht door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift 
worden	ingediend	bij	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen,	post-
bus	10.000,	5670	GA	Nuenen.

U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen. U kunt dat doen via 
de website www.nuenen.nl door gebruik te maken van het formulier 
“Digitale	brief	met	DigiD”.	U	zoekt	op	de	website	in	het	Digitaal	Loket	
in “alle producten en diensten” onder de letter B naar “bezwaar en 
beroep”. Op die pagina kunt u onder de knop “voorwaarden” worden 
doorgeleid naar het bedoelde formulier voor het digitaal indienen van 
uw bezwaarschrift. Daarvoor moet u wel beschikken over een elek-
tronische handtekening (DigiD).

Op de site www.nuenen.nl onder	Actueel	/	Gemeenteblad	/	nr.	kunt	
u	het	besluit	inzien.	Als	u	het	niet	eens	bent	met	het	besluit	staat	de	
bezwaarprocedure in het besluit vermeld.

VERKEER
Werkzaamheden bermen Nieuwe Dijk en Papenvoortse Heide
In	de	periode	van	29	juni	t/m	11	juli	aanstaande	gaat	de	gemeente	
Nuenen	werkzaamheden	uitvoeren	aan	de	bermen	van	de	Nieuwe	Dijk	
ter	hoogte	van	huisnummers	6	t/m	3.	Van	6	juli	t/m	20	juli	vinden	er	
werkzaamheden	plaats	aan	de	Papenvoortse	Heide	 vanaf	Prinsen-
weier	tot	aan	Grensdijk.	Hier	worden	grasbetonblokken	aangebracht	
om zo de bermen te verstevigen. Tijdens de werkzaamheden zijn de 
wegen afgesloten voor doorgaand verkeer, de aangelegen huizen en 
bedrijven blijven bereikbaar.

WIJKVERGADERING EENEIND 30 JUNI
Dinsdag 30 juni komt de Wijkraad Eeneind in openbare vergadering 
bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De vergadering begint 
om 20.30 uur en belangstellenden zijn van harte welkom.

BURENDAG  2015
Vraag geld aan
Dit jaar is het Burendag op zaterdag 26 
september	 2015.	 Er	 is	 bij	 het	 Oranje	
Fonds weer een budget beschikbaar van 
1 miljoen euro voor Burendag. Buurtor-
ganisaties met goede ideeën en plannen 
kunnen	een	bijdrage	van	maximaal	500	
euro vragen bij het Oranje Fonds. Vanaf 
vrijdag 19 juni zijn het aanvraagformu-
lier en alle voorwaarden te vinden op 
www.burendag.nl. Het Oranje Fonds 
steunt sociale initiatieven en bevordert zo 
de samenhang tussen groepen mensen.

HOE IS UW “KIJK OP UW WIJK”?

Heeft u verbeterpunten aan de stoep, straat of het groen in uw wijk?

De	 gemeente	 Nuenen	 werkt	 jaarlijks	 met	 vaste	 momenten	 om	 het	
buitenbeeld in de wijken goed in kaart te brengen. Dat noemen we 
een ‘’wijkschouw’. Vanuit die inventarisatie pakken we waar nodig en 
mogelijk de benodigde onderhoudswerkzaamheden op. 

Samen de buurt in beeld brengen tijdens een inwonerswijkschouw
Naast	dat	reguliere	onderhoud	dat	we	volgens	een	vaste	werkwijze	
uitvoeren, zijn we erg benieuwd naar “Úw kijk op de wijk’’. Vandaar 
dat we dit jaar via de pilot “Kijk op uw wijk” in een aantal wijken sa-
men met de inwoners de situatie in de buurt gaan bekijken. Wat zien 
zij en wat is de mening over het buitenbeeld? Wat zouden de bewoners 
graag willen dat er bij hun in de omgeving aangepakt wordt? Een in-
teressante vraag, want een inwoner kijkt doorgaans vanuit een an-
dere invalshoek naar de situatie in zijn of haar leefomgeving, dan de 
gemeente. Ons primaire doel is die twee observaties samen te brengen 
om vervolgens te kijken wat we daarmee kunnen.

We kijken naar verbeterpunten voor bestaande situaties
Tijdens de inwonerswijkschouw bekijken we samen de verbeterpunten 
aan stoep, straat of groen. Hierbij gaat het niet om vernieuwing of 

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.

Bibliotheek Dommeldal trakteert 
Tot en met eind augustus hoopt Bibliotheek Dommeldal weer flink wat 
nieuwe Bibliotheekleden te mogen ontvangen, met een speciale actie: bij 
aanschaf van een jaarabonnement een Blind Date Cadeau. 
 
De Blind Date is een spannende of 
ontspannende kennismaking met de 
collectie. In Bibliotheek Dommeldal 
staan flink wat Blind Dates klaar om 

de diversiteit van het lidmaatschap te 
laten zien. Nieuwe leden kunnen met-
een of op een later moment, kiezen uit 
een spannende, een ontspannende, 
een digitale of een verrassende Blind 
Date. En de Blind Date gaat voor 6 we-
ken mee naar huis, of op vakantie.

Trouwe leden kunnen een UITJE 
winnen 
Op vertoon van de Bibliotheekpas 
krijgen Bibliotheekleden altijd al kor-

ting bij veel musea, theaters, tuinen, 
filmhuizen en bij workshops en lezin-
gen. Maar in juni en juli kunnen Bi-
bliotheekleden ook meedoen met de 
Voordeel met je Biebpas Winactie.
Heel gemakkelijk. Ga naar de website 
www.voordeelmetjebiebpas.nl om daar 
te kijken, kiezen, klikken en te winnen. 
Niet meteen prijs? Geen nood! De le-
ner maakt altijd nog kans op één van de 
vele vrijkaarten.
Zomaar, omdat Bibliotheek Dommel-
dal blij is met haar leden en omdat er 
in Brabant nog zoveel leuks en moois 
te ontdekken is. Natuurlijk profiteren 
nieuwe leden ook mee van dit aanbod.

Nuenense Hanny van de Plas 
brengt 3e dichtbundel uit
Vandaag is bij de uitgeverij Boekscout een derde dichtbundel van haar hand 
verschenen. Haar vorige twee dichtbundels met als titel ‘Doodleuk’ en 
‘Overleven’ bevatten humorvolle gedichtjes. Deze nieuwe bundel echter 
heeft een meer beladen onderwerp.

In de herfst van 2014 is ze door een 
ernstige ziekte getroffen en de operatie 
en chemokuur die daarop volgden, wa-
ren voor haar een ingrijpend gebeu-
ren. Op aanraden van diverse mensen 
is ze haar emotie en angst van zich af 
gaan schrijven in de vorm van gedicht-
jes, wat geresulteerd heeft in een nieu-

we dichtbundel die vandaag is versche-
nen. Boekhandel Van de Moosdijk gaat 
de dichtbundel in de winkelcollectie 
opnemen. Uiteraard kan de dichtbun-
del ook rechtstreeks bij de uitgever 
Boekscout besteld worden. Hanny van 
de Plas, tel. 040-283.90.30. Email: 
hannyvandeplas@onsnet.nu.



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!!!

Bosuien
per bos 0,59

Avocado  
per stuk 0,99

Paraguayos 
1/2 kilo 0,99

Bamipakket
1/2 kilo 0,99

Trostomaten 
1/2 kilo  0,79

Cabbage salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

weekaanbiedingen 
donderdag 25 juni t/m woensdag 1 juli

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Hollandse broccoli
1/2 kilo 0,99

Verse Kip spiesen
................................... iedere 4e gratis
Haas op Stok
100 gram .........................................2,45
100 gr. Gebr. Gehakt + 
150 gr. Filet Americain  .............3,50
“Pineapple Inside”
Ananas verpakt in een
zacht stukje varkenshaas!!!
100 gram .........................................2,20
Broodje Gemak
per stuk ...........................................2,75

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Eurotoppers!!!
Acties week 26: geldig maandag 22 t/m zaterdag 27 juni 2015

_____________________________________________________

Gildekornbollen
6 stuks

  2e zak € 1,00
_____________________________________________________

Slagroomtompouce

  2e € 1,00
_____________________________________________________

Aardbeienschelp
middel

   € 7,50
_____________________________________________________

Kwarkbolletjes
 

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

SPECIAL

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

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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Boordseweg 2,  5671 AS Nuenen, 040 284 5262

VAKANTIE
Gesloten van

maandag 29 juni
t/m 

maandag 20 juli

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs
vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs
vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen

 

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

Phalaenopsis Orchidee
met min. 3 takken, in diverse kleuren.

Normaal € 9,95
Nu voor maar € 6,95

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 
wijk Nuenen Zuid-Oost

(omgeving De Vroente, 175 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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314
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Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

Gouden Stuiver        
voor Gina
Wat een stem, wat een ritmegevoel, wat een optreden, wat een prima pres-
tatie. De negenjarige Gina is met instemmende applaus van alle bezoekers 
uitgeroepen tot de lievelingszangeres van de avond. Voor de allereerste keer 
een openbaar gipsymuziekconcert op het Sintikamp in Gerwen. Je had erbij 
moeten zijn om dit open lucht-concert mee te beleven. Een unieke belevenis 
aan de Gerwense Bosweg. De Gouden Stuiver is voor Gina. 

Vorige week volgden achttien muzi-
kanten uit tien verschillende landen in 
het Gerwense verenigingsgebouw ’t 
Huysven een Masterclass Gipsy Gui-
tar Jazz. Allen gevorderde gitaristen 
met één passie: de typische Neder-
landse stijl van de gipsymuziek beter 
onder de knie krijgen. 

Wereldtoppers in dit genre verzorgden 
de Masterclass: Gerwenaar Paulus 
Schäfer en de nestor van de Gipsy Gui-
tar Jazz Fapy Lafertin uit Sas van Gent. 
Op de laatste avond gaven de leerlin-
gen en hun meesters een concert op 
het Sintikamp in Gerwen. Het werd 
een intiem, muzikaal samenzijn, waar-
bij zo’n vijftig bezoekers van buiten 
aanschoven. De gelukkigen onder ons 
hebben dit samenzijn kunnen beleven.

Gitaristen uit Amerika, België, Cana-
da, Denemarken, Duitsland, Engeland, 
Frankrijk, Ierland, Israël en Tsjechië en 
een paar uit ons land, waren drie dagen 
intensief in actie met hun meesters. Ze 
vormen één familie en wilden maar wat 
graag optreden met hun meesters om 
aan de wereld te laten horen wat ze in-
middels geleerd hebben. Met een gi-

taar in de handen verdwenen de diver-
se nationaliteiten naar de achtergrond 
en het orkest klonk als een klok. Open 
doekjes na een rifje of een geslaagde 
solo en applaus alom tijdens optredens 
van zangeressen, danseressen, zangers 
en dansers. Een kleurrijk feest dat zijn 
weerga niet kent. Gerwen is even het 
middelpunt van de Gipsymuziek op 
aarde….  

Nu terug in de tijd, zo’n 35 jaar geleden. 
In het tv-programma ‘Stuif es in’ tre-
den drie jongetjes op die met hun gi-
taarspel niet alleen presentatrice Ria 
Bremer verbazen, maar heel tv-kijkend 
Nederland. Dit trio bestaat uit: Stoche-
lo Rosenberg en zijn neefje Nous’che 
en Rino van Hooijdonk. Zij kregen de 
Gouden Stuiver omgehangen. In dat 
kinderprogramma weten onder meer 
Anita Meyer, Antje Monteiro en Wibi 
Soerjadi ook de eerste prijs in de wacht 
te slepen. Het zal u als lezer wel duide-
lijk zijn geworden: mocht Stuif es in 
nog bestaan dan komt Gina, dochter 
van Paulus, zeker in aanmerking voor 
de Gouden Stuiver. Gina, namens alle 
concertgangers reik ik hier een Gou-
den Stuiver uit aan jou.

Haringparty ‘nieuwe stijl’   
erg succesvol
Op 19 juni kwamen in de tuin van Nune Ville ruim 120 mensen bijeen voor 
het Lions ‘Hollandse Nieuwe’ Festijn, een haringparty en zomerborrel die 
Lions Club Nuenen jaarlijks organiseert om geld in te zamelen voor goede 
doelen. Voor het eerst waren er een loterij en een veiling aan de party gekop-
peld en dit bleek een schot in de roos: niet alleen het aantal gasten, ook de 
opbrengst was hoger dan in voorgaande jaren. Ondanks het frisse weer was 
het prima vertoeven in de tuin van Nune Ville, onder het genot van verse 
haring van Corry ’s Visstekje en een drankje. Tussendoor konden bezoekers 
de inspirerende expositie ‘The Vincent Affair’ bewonderen.

Jongensdromen
Toen de veiling startte, werd het stil. 
Iedereen had de volle aandacht voor 
wat er komen ging. Onder de veiling-
items bevonden zich dan ook echte 
jongensdromen. Flexotels sponsorde 
bijvoorbeeld een verblijf van vier da-
gen voor twee personen in een Flexo-
tel mét tickets voor de 24-uurs classic 
autoraces van Le Mans in 2016. Van 
der Leij Vastgoed Advies stelde een 
geheel verzorgde rondvaart voor 10 
personen in een motorsloep tijdens 
Sail Amsterdam beschikbaar. Ook was 
er een uniek schilderij van Coen 
Blankwaard, ingelijst door Art Du-
may, een verblijf voor twee personen 
in een luxe vakantiewoning in Ou-
zoud in Marokko van La Torsa Strate-
gische Communicatie en een ontwerp 
en beplantingsplan voor een tuin van 
De Walburg Hoveniers. De 24 uur van 
Le Mans ging voor maar liefst € 1.100,- 
onder de hamer. Ook de andere items 
brachten mooie bedragen van hon-
derden euro’s op.

Ook de loterij was de moeite waard. Er 
werden ruim 400 loten verkocht. De 
prijzen bestonden uit drie maal een 
doos wijn van Jumbo Ton Grimberg, 

twee maal een wijnproeverij voor vier 
personen van Lions Club Nuenen zelf, 
twee cadeaubonnen van Hunkemöl-
ler/Mevis, een topkwaliteit hoofdtele-
foon van Remkes Beeld & Geluid en 
een masterclass low & slow BBQ voor 
twee personen van Keurslagerij Evert 
Tebak.

De precieze opbrengst voor de goede 
doelen is nog niet bekend, maar een 
voorzichtige schatting wijst in de rich-
ting van € 4.000,-. Hiervan is een deel 
bestemd voor de aanschaf van gereed-
schap voor vrijwilligers van Stichting 
de Walburg Tuinen en een deel voor 
de restauratie van de Vincent-van-
Goghvijver in de pastorietuin. 
www.lionsnuenen.nl 

Stichting Warme Beer timmert aan de weg

Bedankfeest met gulle giften
Voor de vierde keer organiseerde Stichting Warme Beer op zondag 21 juni 
een bedankfeest voor haar vrijwilligers, sponsors en donateurs. Dat mensen 
de stichting een warm hart toedragen bleek niet alleen uit de hoge opkomst, 
maar ook uit de inzet van de vele vrijwilligers én uit de spontane gulle giften 
tijdens het feest. 

Tweemaal per jaar gaat Stichting War-
me Beer langs alle kinderoncologische 
centra in Nederland om opwarmbare 
knuffelberen uit te delen aan zieke 
kinderen en pakketjes voor broertjes 
en zusjes. Jaarlijks zijn dat 400 knuf-
fels, liever nog wil de stichting het 
aantal van 500 halen. Zoveel kinderen 
krijgen jaarlijks de diagnose kanker. 
Om dit doel te bereiken is veel geld 
nodig, circa 25 euro per knuffel. Het 
bedankfeest bracht Stichting Warme 
Beer weer iets dichter bij haar doel.

Feestelijke ingrediënten
Net zoals vorig jaar stelden Karin en 
Karlijn van der Grinten het Boord-
huys ter beschikking voor het feest. 
Ook de muzikale en culinaire invul-
ling van het feest werden belangeloos 
verzorgd. Aysel en Esra zorgden voor 
heerlijke hapjes. Ruud, Laurance, Paul 
en Angelique brachten prachtige wer-
ken ten gehore, afgewisseld met pre-
sentaties van voorzitter Tomas en zijn 
zus Anne. Patricia vertelde hoe bij-
zonder het is om een dag mee te gaan 
naar een ziekenhuis en ambassadeur 
Henri Smits vertelde over het belang 
van de stichting, waarbij hij de aanwe-
zigen opriep om veel nieuwe vrienden 
te werven. Brigida, vroeger tekenares 

voor Sesamstraat, maakte ter plekke 
een kunstwerk. De jonge Jade zong 
een zelfgemaakt lied over verliefd zijn 
en het Smartlappenkoor zorgde voor 
een muzikale afsluiting met een war-
me glimlach. Hans en Kees zorgden 
daarna in de Boordhuystuin voor het 
muzikale entertainment.

Verrassingen
Intussen werd er natuurlijk gewerkt 
aan het inzamelen van geld voor nog 
meer knuffels. Marloes van Studio 
Moonbeam verkocht decoratieve 
kunstwerkjes en Brigida en Marit van 
2-Be-There verkochten sieraden. Met 
succes; het leverde de stichting een 
paar honderd euro op. Diverse bezoe-
kers meldden zich als ‘vriend van de 
stichting’, waarmee ze aangeven jaar-
lijks een knuffel te doneren. Het 
kunstwerk van Brigida ging onder de 
hamer voor 360 euro. De bieder, Henri 
Smits, schonk het kunstwerk aan To-
mas zelf. De grootste verrassing kwam 
via de ambassadeurs Stan en Frank 
van het feestteam: zij hadden een car-
navalslied geschreven voor prins Cris-
to uit Druten. Niemand minder dan 
de prins zelf bezocht het feest om de 
opbrengst van zijn cd aan Stichting 
Warme Beer te doneren: een mooie 
cheque van 1.000 euro!
www.warmebeer.nl of www.face-
book.com/WarmeBeer

Bedevaartgangers in Nuenen
De bedevaartgangers, die een tocht maakten op zaterdag van Valkenswaard naar Handel en op zondag van Handel naar 
Valkenswaard, namen even pauze in het centrum van Nuenen. Ook de paarden hadden even rust nodig. De doorkomst van 
deze bedevaartstocht trok veel bekijks. (Foto’s Peter Coppens)

Ben jij de vrijwilliger 
die wij zoeken?
Het Bijna Thuis Huis in Son en Breu-
gel is op zoek naar vrijwilligers voor de 
zorg rondom onze gasten in de laatste 
levensfase. 
Ervaring in de zorg is niet noodzake-
lijk. Voor opleiding wordt gezorgd.
Interesse? Mail of bel voor nadere in-
formatie of een kennismakingsge-
sprek. Kijk op onze website voor het 
aanmeldingsformulier: 
www.bijnathuishuissonenbreugel.nl

Je bent ook van harte welkom bij de in-
loopavond op  1 juli van 19.00-20.30 uur.
In Den Bauw, St. Genovevastraat 29, 
5694 AE Breugel.

Titia Braam en Bernadette Hillenaar, 
coördinatoren Bijna Thuis Huis Son en 
Breugel, Vinklaan 2, 5691 VJ Son en 
Breugel, Telefoonnummer 0499-465211.
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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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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 bomenover-
lastbeleid: wat doen we met bomen die overlast 
geven?

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

Wij horen graag uw mening en vragen daarom of u deze korte enquête zou wil-
len invullen. 

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

COLOFON
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

REDACTIE
Tel. 040-2831200
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout.
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandighe-
den foutief of niet geplaatst zijn, geven geen recht 
op schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal die-
nen vrij van rechten te worden aangeleverd.

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.

© 2015 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

De Walburg Tuinen
 
De medewerkers van de Walburg Tui-
nen willen iedereen bedanken die een 
donatie gedaan heeft aan het crowd-
fundingsproject Pad der Poezie. 40 Do-
nateurs hebben een prachtig bedrag 
opgeleverd. Tot nu toe staat er € 3500,- 
op de teller, 43% van het totale bedrag. 
Maar…ze zijn er dus nog lang niet.

Daarom deze herinnering aan iedereen 
die er nog niet toe gekomen is om zijn 
voornemen om te doneren tot uitvoe-
ring te brengen. Ze moeten nog 38% ver-
zamelen om de laatste 20% subsidie van 
de Brabantse Kunststichting (BKKC) te 
mogen ontvangen. Om deze noodzake-
lijke sprint kracht bij te zetten en ook 
omdat ze zoveel vriendelijke aanbiedin-
gen hebben gehad van dichters en musi-
ci, die daaraan mee willen werken, hou-
den ze tijdens de Zomerplantendagen 
(27 en 28 juni) op zondag 28 juni voor 
iedereen weer een dag Dichter bij de 
Planten gewijd aan het project. Op ver-
spreide locaties in de Walburg Tuinen 
kunt u genieten van muzikale en poëti-
sche voordrachten. Ze zijn open vanaf 
11.00 uur. Van 13.00 uur tot ca.16.30 uur 
wordt er opgetreden door o.a. de vol-
gende deelnemers: Fred Lambert, Hel-
ma Michielsen, Willem Adelaar, Her-
man Verwey, Piet van Kuyk, Opus Acht 
(muziek), Teuntje Schulp c.s. (muziek), 
BCPassie (beelden).

Einde van een designhuis
Na 50 jaar maakt het markante huis met de ronde hoeken aan de Daniel Eynd-
houtsgaarde plaats voor een nieuwe villa. De zwemfamilie Geurts groeide hier 
op en haalde in Nuenen, en ver daarbuiten, diverse medailles. Nu gaan de ouders 
kleiner wonen en verdwijnt dit designhuis uit Nuenen. Misschien dat de nieuw 
te bouwen woning ook markant wordt? Even afwachten nog!

Het Rullen doet mee aan 
Nationale inzamelactie 
taxussnoeisel tegen kanker
Het Rullen Hoveniers uit Nuenen gaat tot en met augustus op iedere zater-
dag van 10.00 tot 14.00 uur taxussnoeisel inzamelen. Mensen uit de regio 
kunnen hierbij hun taxussnoeisel komen inleveren bij Het Rullen (Rullen 
11a in Nuenen). Taxussnoeisel is een belangrijke grondstof voor het maken 
van geneesmiddelen voor chemotherapie waarmee kanker bestreden wordt. 
 
Iedereen die vers taxussnoeisel heeft, 
wordt opgeroepen om dit groenafval te 
deponeren bij Het Rullen. Het gaat 
specifiek om de jonge scheuten van de 
Taxus Baccata. Hierin zit de waarde-
volle stof baccatine die nodig is voor de 
productie van Taxol, een medicijn voor 
chemokuren. Het is belangrijk dat dit 
snoeisel jong en zuiver is. Alleen eenja-
rige scheuten, zonder vervuiling van 
dorre bladeren zijn geschikt.
Elke kubieke meter taxussnoeisel is 
goed voor 1 chemotherapiebehande-
ling. Voor elke ingezamelde kuub ont-
vangt Het Rullen bovendien € 50,-. 
Deze opbrengst zal het bedrijf done-
ren aan KWF Kankerbestrijding. 
Maurice Gevers van Het Rullen: “Wij 
gaan enorm ons best doen om zoveel 
mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. 
Het is een sympathieke actie. Behalve 
het taxussnoeisel dat wij verzamelen 
uit de tuinen die wij in onderhoud 
hebben, roep ik mensen uit de regio 
op om hun taxussnoeisel bij ons te ko-
men inleveren. Dat kan tot eind au-
gustus iedere zaterdag van 10.00 tot 
14.00 uur, behalve op 8 en 15 augustus 
want dan zijn we op vakantie.”
  

Stichting Vergroot de Hoop gaat voor 
het tweede jaar achtereen de strijd aan 
tegen kanker door zoveel mogelijk 
taxussnoeisel in te zamelen voor de pro-
ductie van chemokuren. Doelstelling 
van vorig jaar was om genoeg taxus-
snoeisel te verzamelen voor 10.000 che-
motherapieën. Het werden er uiteinde-
lijk 10.270. Dat aantal hoopt de stichting 
dit jaar te kunnen verdubbelen. Meer 
dan ooit is het noodzakelijk dat er ge-
noeg middelen komen om niet alleen 
het onderzoek naar genezing van kan-
ker voort te zetten maar ook om de me-
dicatie te kunnen produceren.
Meer info Maurice Gevers mgevers@
hetrullen.nl of (06) 17 03 66 29 of op 
www.vergrootdehoop.nl

Foto: Tom van den Boomen.

Kunst en Curiosa Dag van KBO Lieshout
Heeft u altijd al willen weten of uw geërfde schilderij een bijzonder kunst-
werk is? Of hoeveel het wandbord dat u voor een prikje op de rommelmarkt 
kocht, waard is? Op zaterdag 27 juni kunt u het door erkende taxateurs van 
Kunsthandel Dumay uit Nuenen laten beoordelen op de Kunst en Curiosa 
Dag van Seniorenvereniging KBO Lieshout. 

Garagesale Nederwetten
Op zondag 21 juni was in Nederwetten voor en door bewoners een zelf georga-
niseerde rommelmarkt/garagesale in de nieuwbouwwijk de Esrand gehouden. 
De Esrand-bewoners hadden hun spullen voor de verkoop buiten uitgestald…..

Foto’s Peter Coppens.

Het is één van de activiteiten die de 
Lieshoutse vereniging organiseert ter 
gelegenheid van het zestigjarig jubile-
um. Om half één gaat de zaal van het 
Dorpshuis open, de taxaties beginnen 
om één uur. Het publiek kan gratis de 
commentaren van de taxateurs volgen 
op een groot scherm. 
Iedereen, lid of geen lid, kan met maxi-
maal drie voorwerpen komen. Deze 
moeten wel door een persoon te dragen 
zijn. Leden van KBO Lieshout betalen € 
1,- per voorwerp, niet leden € 2,-. In-

schrijven kan via emailadres kbolies-
hout@gmail.com, onder vermelding of 
u schilderijen of andere voorwerpen 
wilt laten taxeren. Een inschrijfformu-
lier wordt u dan digitaal toegezonden. 
Het onderste gedeelte van het formu-
lier geldt als aanmelding en dient door 
u ingevuld te worden ingeleverd.
Ook op de dag zelf is inschrijving nog 
mogelijk.
KBO Lieshout heet u van harte wel-
kom op 27 juni vanaf half 1 in het 
Dorpshuis.

Programma  
Carat-concerten 
zondag 28 juni 
Op alle zon- en feestdagen tot en met 
eind september vinden er op het Ca-
rat-Paviljoen, in stadswandelpark de 
Warande, Carat-concerten plaats. Op 
alle concertdagen vinden er drie op-
treden plaats, die elk ongeveer drie-
kwartier duren. De vaste aanvangstijd 
is 12.00 uur en het programma is rond 
15.00 uur afgelopen. Alle concerten 
zijn gratis toegankelijk. Daarnaast zijn 
er in het park horecavoorzieningen, 
openbare toiletten en voldoende zit-
plaatsen aanwezig.
Programma zondag 28 juni 2015:
12.00 uur Harmonie Amicitia, Hel-
mond www.amicitia-helmond.nl 
13.15 uur Donjo , Eindhoven, www.
donjo.nl
14.15 uur Accordeonvereniging Hel-
mond A.K. www.addykleijngeld.nl

MD-lezing
Op dinsdag 30 juni is er weer het 
maandelijkse MD-café voor mensen 
met de oogaandoening MaculaDege-
neratie. Deze middag komt mevrouw 
Eveline Kersten, arts/onderzoeker van 
het Radboud Umc, een algemene toe-
lichting geven over MaculaDegenera-
tie en in het bijzonder, een presentatie 
geven over haar onderzoek naar MD. 
Locatie: Ontmoetingscentrum Het 
Struikske, Struyckenstraat 10, 5652 
GM Eindhoven. Van 14.00-16.00 uur. 
De toegang is gratis. Informatie: Ada 
van Dam tel. 040-2520650.
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Nieuwe zomerkaart vanaf 25 juni
Kom genieten van ‘n Plateau Fruits de Mer.
Heerlijke vruchten uit de zee € 34,50 p.p.

Menu van Gogh € 34,50

Voorgerecht
TONIJN avocado | citrus | saffraan | ketchup
komkommer

Tussengerecht
IBERICO CARILLADA coquille | zomertruffel
Beurre Blanc

Hoofdgerecht
KALFSLENDE erwt | tuinboon | bospeen | sjalot | sabayon

Dessert
PALLET VINCENT

Restaurant Olijf is in de zomerperiode een extra dag 
gesloten. Van 30 juni t/m 25 augustus zijn de sluitingsdagen; 
Dinsdag en Woensdag.

Reserveren kan via www.restaurantolijf.nl

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

Olijf
r e s t a u r a n t

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

Berg 19 - 5671 CA Nuenen  T (040) 283 30 57  www.metselaarsmakelaardij.nl  Volg ons nieuwste aanbod op facebook

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d

metselaars makelaardij

www.metselaarsmakelaardij.nl        Vincent van Goghstraat 145, 5671 DT  Nuenen

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d

metselaars makelaardij

www.metselaarsmakelaardij.nl        Vincent van Goghstraat 145, 5671 DT  Nuenen

Wij gaan verhuizen!

Berg 19 - NuenenVincent van Goghstraat 145 - Nuenen

Wij gaan verhuizen! 

Vanaf woensdag 1 juli 2015 verwelkomen 
wij u graag in ons nieuwe kantoor aan de
Berg 19 te Nuenen.

Metselaars Makelaardij BV
Berg 19 - 5671 CA Nuenen
T 040-2833057 
info@metselaarsmakelaardij.nl
www.metselaarsmakelaardij.nl

Vanaf woensdag 1 juli 2015 
verwelkomen wij u graag 
in ons nieuwe kantoor 
aan de Berg 19 te Nuenen.
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   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS week 26 
 
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO   
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
St. Vrijwillige Thuiszorg Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden en vrijw. (o.a. om activiteiten op te zetten zoals breiclubs) maandag en/of donderdagmiddag
_________________________________________________________________________________________________________________________________
De Akkers & Jo van Dijkhof  Diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
 o.a. vrijwillige chauffeurs (km-vergoeding) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Kunstencentrum CAN Bestuursondersteuner (bij organisatorische zaken en activiteiten/evenementen) gem. 2 uur per week, in overleg
 Algemeen bestuurslid (o.a. organisatie open dag)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Nuenen Dementievriendelijk Vrijwilligers gevraagd v. initiatiefgroep, o.a. bezoek verenigingen/behoeftepeiling tijden in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  Tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.  diverse tijden mogelijk
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Vrouwencentrum de Vlinder Werkgroeplid voor ontwikkelen/organiseren activ. v. inloopochtend en evenementen ca. 4 u./wk o.a. di 9.30-11.30 u.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Amnesty International Nuenen Werkgroeplid (voorbereiden, organiseren en coördineren v. acties en activiteiten) in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep Handige Klussenman gevraagd ter ondersteuning v.d. vluchtelingen in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Dorpswerkplaats Nuenen Bestuursleden: voorzitter, secretaris, bestuurslid PR. Tijd: in overleg ca. 1 dag/wk  info: www.dorpswerkplaatsnuenen.nl
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Pleincollege Nuenen Vrijwilligers voor PCN-Kwartier die goed met jongeren (pubers) om kunnen gaan ca. 2-3 dagdelen/wk m.u.v. schoolvak.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof Gastheer/gastvrouw voor de ontvangstruimte op zaterdag en/of zondag en inval per dagdeel ca. 3,5 u. Inzet in overleg
 Tuinmedewerk(st)ers voor de groenten- en bloementuin in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Bibliotheek Dommeldal Vrijwilligers voor werkgroep ‘activiteiten’ info: www.bibliotheekdommeldal.nl 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
LEVgroep Vrijw. v. Hulplijn Peelregio (telef./chat/mail) 24 uur. Training/Onkostenverg. enkele uren p. wk, vanuit huis 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Voedselbank Bijrijder gevraagd, aanpakker, rijbewijs niet noodzakelijk woensdag 9.30-17.00 u. (1 u. pauze)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Schilders^COOL Nuenen Klusvrijwilliger voor allerlei voorkomende klusjes tijden in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Buurtbuscomité Een reserve-chauffeur voor de buurtbus lijn 460 (Best-Son & Breugel-Nuenen v.v.) diensten van 3,5 u. in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Lokale Omroep Nuenen Redactiemedewerkers m/v gevraagd, m.n. redacteur regionieuws  tijden in overleg
 en medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen) 1-2 x p. wk een ochtend in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Kinderspeelzalen Nuenen Vrijwillige peuterspeelzaalleidsters (u werkt samen met een beroepsleidster) div. dagdelen, i.o. Schoolvakanties vrij
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 
uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Vorsterdijk 16a, 5674 AG  Nuenen
T 040-2842703

Openingstijden:
In de maanden juli, augustus, september
ma t/m vr 10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag 10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur
In de overige maanden
Vrijdag 13.30-18.00 uur.
Zaterdag 10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur
Op zondag zijn wij gesloten

Vanaf nu 
weer volop

Blauwe bessen!

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Vakantiebezorgers
voor Rond de Linde

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

LEUKE BIJVERDIENSTERond de Linde 
ook compleet digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

Maand Juni
WSV-wandeling 

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur
Ingang tennispaviljoen sportpark 

de Lissevoort

Elke 1e zaterdag van de maand
“Bruisende Zaterdag”

Winkelhart van Nuenen
Centrum

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

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

Donderdag 25 juni
20.00 uur 

Bruni Heinke als Margot Begemann 
Nune Ville

Zaterdag 27 juni
13.00 uur 

Taxatiedag kunst en curiosa
Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 26 juni 
17.00 uur Chequeoverhandiging 

Lacotour Laco Nuenen
19.00 uur Kienen in Lieshout.

Dorpshuis, Lieshout.

Vrijdag 26 t/m maandag 29 juni
Wette’s Dorpsfestijn 

terrein aan de Koppeldreef in Nederwetten

Zaterdag 27 en zondag 28 juni
Zomerplanten in de Tuinen De Walburg

Boord 64, Nuenen

Zondag 28 juni
Vanaf 07.00 uur 

Wandel van Runnersclub Lieshout
RCL accommodatie, aan de Provinciale 

weg Lieshout - Mariahout

Zondag 28 juni
09.00-14.00 uur Kofferbakverkoop 

Brassband De Vooruitgang
achter Sporthal De Hongerman, Nuenen

Zondag 28 juni
12.45 uur Corry’s visstekje
haring middag met muziek

Jo van Dijkhof

Zondag 28 juni
13.00-15.00 uur 

Afscheidsreceptie Jan van Tien
Bakkerij De Vocht, De Huufkes 30 in Nuenen

Zondag 28 juni
13.30 uur 

4e van Gogh Super Sprint
Drietip in Nuenen

Zondag 28 juni
14.00-19.00 uur 

Gezellige Gerwense Middag 
D’n Schutsherd, Lankveld 10, Gerwen

Zondag 28 juni
14.30-16.45 uur Mondharmonica Orkest 
De Luchthappers, ism Jocanto Nuenen, 

Alexanderband uit Veldhoven
Het Klooster

Zondag 28 juni 
15.00 uur Familievoorstelling 

‘Flidias & the Magic Harp’ 
door het Blue Planet Harp Ensemble

de Regenboog in Nuenen

Zondag 28 juni
20.30 uur Liederentafel 
Café Schafrath Nuenen

Maandag 29 juni
19.00 uur IVN Plantenwandeling in de 

Vaartbroekse beemden
Vertrek per fiets vanaf Het Klooster

29 juni t/m 4 juli 
Steunkaartenaktie Showkorps 

Oefening & Volharding 
Nuenen

Dinsdag 30 juni
20.00 uur Workshop De Lindespelers

‘De Speelvloer’, Geldropsedijk 50A, Nuenen

Vrijdag 3 juli
11.00 uur Voorlichting door CMD

Jo van Dijkhof

Vrijdag 3 juli en zaterdag 4 juli
De jaarlijkse inzamelactie 

bij vijf supermarkten 
voor Voedselbank Nuenen

Zaterdag 4 juli
Trekking loterij Z & PV Nuenen

Zaterdag 4 juli
09.00 uur 

Gratis busretour naar Tour-start Utrecht
 bij café De Stam, Gerwenseweg 38

Zaterdag 4 juli en zondag 5 juli
12.00-24.00 uur Nune Food Festival 
achtertuin van Nune Ville aan Berg 24

Zondag 5 juli
Vanaf 10.00 uur Paardensportspektakel 
Menvereniging ‘De Coovelse Menners’
Landgoed Henkelman (Lieshoutseweg)

Zondag 5 juli
12.00-17.00 uur Kleine Boerenmèrt 

met Muzikale omlijsting 
 van Carel Janssen & zijn trawanten

Weverkeshof

Dinsdag 7 juli
10.30-11.30 uur Optreden
“De Vrolijke Samenzang”

Jo van Dijkhof

Vrijdag 10 juli
20.00 uur Zomerconcert 

Vasiliev Ostrov uit St. Petersburg
Het Klooster

Vrijdag 11 juli t/m dinsdag 14 juli
Kermis Nuenen

Kerkberichten

                                                    Ik weet waar ik heen ga.

Wie had kunnen denken dat wij zo snel al afscheid moesten nemen van
mijn lieve vrouw, onze betrokken moeder, schoonmoeder en fantastische beppe

Sietske de Jong-van der Velde
echtgenote van

Eddy de Jong
 Britsum, 3 mei 1942                            † Maastricht, 14 juni 2015

 Eddy de Jong

 Marianne en Peter Klören-de Jong
  Steven, Esther, Robert

 Sandra en Jan Tjalma-de Jong
  Maaike, Hilda, Nienke, Jacob

 Wytze en Melanie de Jong-Steinmetz
                            Robert

Wielewaallaan 28
5672 EZ Nuenen

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 27 juni 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor W. Kalb.
Zondag 28 juni 09.30 uur: viering, Jo-
canto, voorganger pastor W.Kalb.

Misintenties
Zaterdag 27 juni 18.30 uur: Ruud Bijster-
veld (vanwege de buurt); Harrie Ver-
meulen en familie.
Zondag 28 juni 09.30 uur: Dora Bres-
sers-Megens en Wendy; Lotte van 
Rooij en Leo van Hevelingen (verjaar-
dag Lotte); Marinus Jansen en Mien 
Jansen-van der Wouw; Brigitte Reijn-
ders-Petter (vanwege sterfdag); over-
leden ouders Sanders-Boeijen; Adria-
nus Schenkels; Cees van Laarhoven en 
Gertrude van Laarhoven - Dacus; Zus 
Teunisse-Rooijackers.

Mededelingen:
In onze parochie zijn getrouwd Frank 
Joosten en Mariëlle Schepers. Wij 
wensen hen van harte proficiat en veel 
geluk.

In onze parochie is overleden Nell 
Schoenmakers - Bressers, Weverstraat 
48. Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 28 juni 09.30 uur: viering met 
volkszang, voorgangers pastor S. Kuij-
pers en pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties
Ciska Snijders; Cissy Rooijackers-
Duijghuisen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 28 juni 11.00 uur: viering met 
parochiekoor, voorgangers pastor S. 
Kuijpers en pastoraal werker J. Dec-
kers.

Misintenties
Bernard Smits; Piet Raaijmakers, na-
mens de buurt De Bogerd; Frans en 

Anna de Groot-Vrijaldenhoven en 
zoon Henk; Simon en Frieda van Gen-
nip-van de Water.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 28 juni: De Regenboog, 10.00 
uur. Voorganger: ds. C. Crouwel. Dit is 
een Maaltijddienst. Kinderen en jon-
geren hebben hun eigen viering. De 
collecte is voor het Nederlands Bijbel 
Genootschap. Predikant of kerkelijk 
werker houden pastoraal spreekuur 
op dinsdagmiddag tussen 16.00 en 
17.30 uur. Elke donderdag is er Open 
Huis tussen 10.00 en 12.00 uur. Ieder-
een is welkom voor koffie en ontmoe-
ting met anderen. Opgeven voor Sa-
men aan Tafel van 30 juni: uiterlijk 
zaterdag 27 juni. Voor meer informa-
tie: zie onze website.

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 25 juni. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Wilhelmus, abt. 
Vrijdag 26 juni. 07.15 uur H. Mis, H. 
Johannes en Paulus, martelaren. 
Zaterdag 27 juni. 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; 10.00 
godsdienstlessen. 
Zondag 28 juni. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, vijfde zondag na Pinksteren. 
Maandag 29 juni. 18.30 uur gezongen 
H. Mis, H. Petrus en Paulus, apostelen. 
Dinsdag 29 juni. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van de H. Paulus, apostel. 
Woensdag 1 juli. 07.15 uur H. Mis, 
feest van het Kostbaar Bloed van O.H. 
Jezus Christus.

Boeremèrt op Weverkeshof
Als u een ouderwets gezellig middagje uit wil, de echte gastvriendelijke Bra-
bantse sfeer wil proeven, kom dan met buren en vrinden naar Weverkeshof. 
Op zondag 5 juli van 12.00-17.00 uur bent u allen van harte welkom. Wever-
keshof nieuwe stijl is die dag gezellig omgetoverd in een echte boeremèrt.

Op kleinschalige wijze wordt er van 
alles te koop aangeboden. Zo vind je 
er groente en kruiden uit de eigen bio-
tuin en verschillende soorten boeren-
kaas, geitenkaas en honing uit de 
boerderijwinkel. En wat te denken van 
eigen gemaakte zeepjes, breiwerkjes 
en schapenwol. Maar ook sieraden en 
cadeauartikelen. 
Voorzitter en imker Paul Koppelman 
verkoopt er zijn zelfgemaakte solitaire 
bijenflats. En het wereldberoemde 
Weverkeshofeike is er vanzelfspre-
kend in overvloed. En als het lukt is er 
die dag, naast het bekende eike, ook 
het door 2 sterren meester-kok Soenil 
Bahadoer ontwikkelde ‘Weverkeshof-
quukske’ te koop. Een ‘quukske’ dat 
volgens Soenil, net zo smaakt als in de 
tijd van Van Gogh’s. En niet op de laat-
ste plaats: Het boekenteam stalt er zijn 
allermooiste tuinboeken uit. Vanaf 
14.00 uur is er muziek.

‘Une boerderij blèft une boerderij’
De boerderijdieren, allen van Neder-
landse oorsprong zijn al meer dan het 

bekijken waard. Maar sta ook eens wat 
langer stil bij al onze opgeknapte oude 
boerenwerktuigen. U ziet ze aan de lin-
kerzijde, meteen na de hoofdingang. 

Boeremèrt: een ouderwets gezellig 
middagje uit voor jong en oud.
Koffie en thee worden zoals altijd vers 
gezet en de drank ligt goed gekoeld! 
Via het speciaal ontwikkelde Van 
Gogh buukse leiden de vrijwilligers u 
graag via een mooie wandelroute over 
het geheel heringedeelde terrein. De 
toegang is zoals altijd gratis. Verloren

Op 6 juni is Pauline van Deursen haar 
Denver Action Camera verloren tussen 
Nuenen (Beekstraat) en Stiphout (Els-
donk). Ze is o.a. over de Papen-
voortsedijk, Molenven, Gerwenseweg, 
Dorpsstraat, Elsdonk, Tweerijtense-
dreef, Nieuwveld, Tweerijten, De Beek-
straat en Prinsenweier gefietst. Ze 
hoopt dat degene die hem gevonden 
heeft zo vriendelijk is om contact op te 
nemen met 06-12813816 of wil mailen 
naar paulinelisette@hotmail.com.

Het Wette’s Dorpsfestijn   
gaat van start!
Vrijdag 26 juni barst het Wette’s Dorpsfestijn los. Vanaf 20.00 uur is ieder-
een welkom in de feesttent op het parkeerterrein van Sportpark De Koppel. 
Om de sfeer er goed in te krijgen, start de avond met een rondje Holland van 
Multi Show Productions. Met eten, drinken, dansen én theater zorgen zij 
voor een gezellig en spetterende openingsavond. Kijk voor meer informatie 
op www.multishowproductions.nl 

Op zaterdag begint de middag met het 
hilarische Levend Stef Stuntpiloot, een 
genot voor deelnemers en publiek. In 
de avond volgt er live muziek verzorgd 
door feestband Party Unlimited. Op 
zondag kunnen kinderen zich de hele 
middag vermaken tijdens het Kinder-
speelfestijn. Met attracties van Hees-
been, spelletjes en muziek is deze mid-
dag gezellig voor jong en oud. In de 
avond kan iedereen genieten van live 
muziek van Evi Schuts & friends (win-

nares van de Voice of Nuenen). Op 
maandag wordt er traditiegetrouw 
sportief gerikt. Ook volgt er een optre-
den van zanger Jan van der Heijden, 
gevolgd door een heerlijke dorpsbar-
becue, waar iedereen op de dag zelf 
nog voor in kan schrijven. Om 00.00 
uur zal het Wette’s Dorpsfestijn eindi-
gen. Voor meer informatie over het 
programma of de optredende acts, kijk 
dan op www.facebook.com/wettens-
dorpsfestijn!



Vraag ’t aan Ivi

Mijn gebitsprothese 
elke 5 jaar vergoed?

Wist u dat uw gebitsprothese elke 5 jaar vergoed wordt door 

uw verzekering? Dat maakt de beslissing om een nieuwe 

prothese aan te laten meten een stuk eenvoudiger. Waarom 

zou u nog langer rondlopen met uw oude prothese?

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 040 – 780 22 32.

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

27-28 juni 
ZOMERPLANTENDAGEN 

in de tuinen van de Walburg. 
Vrij entree

EXTRA : 
Zondagmiddag van 13.00 tot 16.30 : 

Dichter bij de Planten!
Gedichten, beelden en muziek 

langs het tuinpad: een Pad der Poëzie

De Walburg Tuinen, Boord 64, Nuenen
www.dewa lburg .n l

 

 SFA-Testsystemen 

Bedrijfsprofiel
SFA-Testsystemen is een erkend internationaal opererend dienstverlenend, advies- 
en inspectiebureau. Onze werkzaamheden voeren wij uit in voornamelijk Nederland, 
België en Duitsland voor o.a. overheden, (petro)-chemische industrie, voedingsmid-
delenindustrie, oliemaatschappijen, defensie, recycling en afvalverwerking. Voor in-
spectie van bodembeschermende voorzieningen hebben wij het unieke SFA-Lucht-
testsyteem ontwikkeld, waarmee wij op zeer innovatieve wijze voorzieningen kunnen 
inspecteren en daarmee kosten voor onze opdrachtgevers kunnen besparen. 
Ten behoeve van de business unit bodembescherming, is op ons hoofdkantoor in 
Eindhoven de fulltime vacature ontstaan voor een professionele, enthousiaste 

Deskundig Inspecteur Bodembeschermende Voorzieningen / 
Uitvoerend Inspecteur luchttesten

Functieomschrijving:
Als Deskundig Inspecteur werk je voornamelijk  op locatie, zelfstandig of met collega`s. 
Je voert visuele inspecties en luchttestinspecties uit op bodembeschermende voor-
zieningen en krijgt daarvoor de beschikking over en verantwoordelijkheid voor een 
volledig ingericht inspectiebus.  Het ene moment sta je op tankstations en het andere 
moment midden tussen industriële processen. Afwisseling is dus gegarandeerd. Wan-
neer capaciteiten en ambities daar aanleiding toe geven, behoort een breder taken-
pakket of groei naar een andere functie tot de mogelijkheden. 
 
Wat vragen wij?     
- Technische opleiding op tenminste MBO-niveau 
- In bezit van rijbewijs B/(E)    
- Zelfstandigheid bij het uitvoeren van je werkzaamheden  
- Geen ‘9 tot 5’ mentaliteit    
- Eigen verantwoordelijkheid
- Kennis van MS office

Wat bieden wij
- Kleine, informele organisatie met snelle doorgroei mogelijkheden. 
- Korte communicatielijnen
- Prettige werksfeer
- Interne en indien nodig externe opleiding
- Salaris in overeenstemming met functie en ervaring
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met mevrouw J. Jansen,
Tel: 040-2487015, of raadpleeg onze website www.sfa-testsystemen.nl

Sollicitatie:
Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan jouw sollicitatie vóór 17 juli aan:

SFA-Testsystemen
o.v.v. “Vacature Inspecteur bodembeschermende voorzieningen” 
T.a.v. mevrouw J. Jansen        
Postbus 146
5690 AC Son
j.jansen@sfa-testsystemen.nl

 PUZZELHOEKWeek 26

2 1 7 5
8 4 1

6 3 2
2 9

1 5
3 2 8

2 8 9 4
8 5

4 6

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 hakwerktuig 6 radeloosheid 12 honingbij 13 lichte 
bedwelming 14 pers. vnw. 16 afloop 18 slotwoord 19 watercloset 
20 hoofddeksel 22 bloeiwijze 24 recht vaarwater 25 hoofdgroet 27 opdracht 
29 olm 30 naschrift 31 horizon 33 water in Utrecht 35 oude lengtemaat 
37 grote bijl 38 binnenkort 39 een zekere 40 buisverlichting 41 hevig 
42 gesloten 44 science fiction 45 wier 47 vetplant 50 bedorven 52 pl. in 
Gelderland 54 papegaai 56 Grieks eiland 58 stoomschip 59 vuurwapen 61 Ned. 
omroep 64 knokploeg 65 hetzelfde 66 melkklier 68 liefhebber 69 soort hond.

Verticaal: 1 brok 2 bolgewas 3 barenspijn 4 vorstentitel 5 lidwoord 
7 behoeftig 8 middag 9 vrouwelijk dier 10 trekdier 11 ijshockeyschijf 15 plots 
17 mannetjesbij 18 vlaktemaat 19 slagwapen 21 ter inzage 23 roofvogel 
24 zangnoot 26 kosten koper 27 Griekse letter 28 interest 29 in memoriam 
30 schaakterm 32 Europeaan 34 ik 36 onverschrokkenheid 
41 landbouwwerktuig 43 bijwoord 46 Frans lidwoord 48 brandstof 
49 voorzetsel 51 in orde 52 riv. in Spanje 53 stof 55 zangstuk 57 tralie 
59 mondstuk 60 kilte 62 sporttrofee 63 heidemeertje 65 domina 
67 Romanum Imperium.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

K L E P E L V A L L E I

P U N I E D E U N R

O R D E K K P A I G L O

O O I R E I E E M

L E E D K O L O M A R I A

S K W A R T N A A L D N

E R E A L P

A K R E N T O R G E L A

D R E G G R A A T N A A D

D A R E L S S A R

E I R E I K E E E T R E

R I E M E V O R E S

E E R S T E S A F A R I

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

Oplossingen wk 25
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

VERDUISTEREN

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.

BEIGE
CORVEE
EISEN
ETMAAL
GAREN
GENADE
GERST
HAPEREN
HOMMEL
KELDERGEWELF
KUNST
LEMMING
LOBBY
MENTOR
NAZORG
NOEST
ONWIL
ORKAANKRACHT
PETER
REGIE
RELLEN
REUMA
STRALING
TAALBOEK
VERWEKKEN
VOORUITBLIK
WAARDEER

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

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 24. Mevr. v.d. Wildenberg, Nuenen

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

2 0 1 5

24 juli t/m 2 augustus
Landgoed Gulbergen | Nuenen

Ronddelinde_stopperBT15.indd   1 22-6-2015   10:02:20



25 juni 2015Rond de Linde  Nr.  26

‘Breuken Beleven’ Peelnetwerk 
wint HAS award
 
Het project 'Breuken beleven' van het Peelnetwerk heeft de HAS award in 
de categorie Beroepsopdracht gewonnen. Dat werd bekend gemaakt tijdens 
het vierde HAS Year Event op de HAS Hogeschool in Den Bosch. Anke van 
Extel, wethouder gemeente Gemert-Bakel, nam de HAS award en de ken-
nischeque van € 2500,- in ontvangst.
De HAS Awards werden uitgereikt in 
drie categorieën: Jong Talent, Duur-
zame Samenwerking en Beroepsop-
drachten. Dit zijn opdrachten van 
het bedrijfsleven, overheden en an-
dere instellingen waar studenten op 
afstuderen. Innovatie en duurzaam-
heid staan hierbij voorop. Per catego-
rie waren drie nominaties benoemd, 
de stemmen van het publiek hebben 
uiteindelijk de winnaars bepaald.

Breuken Beleven
In het project Breuken Beleven draai-
de het erom de Peelrandbreuk in de 
gemeente Gemert-Bakel zichtbaar te 
maken. De Peelrandbreuk is een geo-
logisch verschijnsel in het Brabantse 
landschap. Er zijn o.a. zichtframes 

gemaakt, er is een wandel- en een 
fietsroute ontwikkeld en er zijn op 
verschillende plekken in de Peel in-
formatieborden geplaatst.
Het idee voor ‘Breuken beleven’ kwam 
via het Waterschap Aa en Maas en de 
gemeente Gemert-Bakel. Het project 
is samen met verschillende partners 
binnen het Peelnetwerk uitgevoerd en 
mede mogelijk gemaakt door het pro-
gramma MijnMooiBrabant van de 
provincie Noord-Brabant.
Bekijk de promotiefilmpjes van de 
winnaars maar ook van de andere ge-
nomineerden op www.hasyearevent.nl 
en kijk op de website van het Peelnet-
werk voor meer informatie over het 
project: www.peelnetwerk.nl/projec-
ten/breuken-beleven-20.

GESLAAGDEN
Geslaagd voor en gefeliciteerd door:
Lizzy Rijnders vwo, Eckartcollege  Liefs papa,mama en Luca Rijnders      
Joris van Doremalen vwo, Lorentz Casimir Lyceum Papa Ric, mama Els, Floor, Bob, Oma ‘mam’, Opa Ad en Oma Jeanne   
Roel Manders vmbo-t, Strabrecht College Goed gedaan, Roel! Proficiat van pap en mam, Loes,Roos en Koen   
Lieke Raaijmakers vmbo-t, De Rooi Pannen Papa, mama en Stefan      
Lianne Geerts havo, Eckartcollege Trots op jou! Papa, mama, Alieke & Stijn     
Fenna Karel havo, Stedelijk college Eindhoven Jeroen Karin Jente en Luna Karel      
Thomas Smeulders vmbo-t, Eckartcollege We zijn supertrots op je. Papa, Mama en Jasper Smeulders    
Marleen Hielkema vwo-tweetalig, Stedelijk College Proficiat Kleine! Trots op jou! Papa, mama, Jelle, Rick, Koen en Sjos ©!   
Sara van Duren havo, Eckartcollege Joan, Edith, Jeroen en Bas      
Sanne Stefens gymnasium, Lorentz Casimir Lyceum Wat een super prestatie, we zijn trots op je! papa, mama, Daan, Koen en Tijn  
Brian Stoop vmbo-k, Helicon Eindhoven Mary, Cor, Caitlin en McKenna. Super trots op jou!!    
Ilse van den Eerenbeemd mbo ondernemer bakkerij, 
 Rijn IJssel Vakschool Wageningen Jack, Ingrid en Robin  
Marloes van Gent gymnasium, Lorentz Casimir Lyceum Proficiat Marloes van mama, papa en Marleen     
Charissa van Leerdam mavo, Pleincollege Nuenen Jan, Wout, Corine en Brian      
Kim Oosterwaal vmbo-t, Pleincollege Nuenen Papa, Mama, Eva en Lars Oosterwaal      
Nic Robben vwo, Strabrechtcollege Geldrop Nic we zijn super trots op je en wensen jou veel succes op de TU. Dirk, Delfy en Noa 
Remco Geers vmbo-k, Pleincollege Nuenen Papa, Mama, Bart, Jeroen, Vienna, Juliette, Ome Jos, Tante Monique, Hans en Gerda

De Brandweerploeg van post Someren (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost) werd 
1ste en gaat door naar de landelijke finale in de Hoofdklasse welke op 26 september 
2015 worden gehouden in Wijster.

Een onschuldig en niets lijkend brandje 
was het begin van een grote inzet. Een 
eerste brandweereenheid uit Nuenen 
was uitgerukt voor een klein brandje op 
de bovenverdieping in een leegstaande 
woning aan Park 7 te Nuenen. Niet veel 
later passeert een militaire colonne die 
onderweg is naar Son en Breugel. De 
chauffeur van een YPR pantserrups-
voertuig van de KMAR wordt onwel, 
verliest de controle over het voertuig, 
botst vervolgens op een personenauto 
en komt tot stilstand tegen de gevel van 
de leegstaande woning. Bij de aanrij-
ding raakt de bestuurster van de perso-
nenauto bekneld in haar voertuig. Door 
de klap stort een gedeelte van de gevel 
in, net op het moment dat twee brand-
weermensen bezig waren met een na 
verkenning. Een van de twee brand-
weercollega’s raakt hierbij bedolven on-
der het puin van de ingestorte gevel.

Direct wordt door de eerste bevel-
voerder de procedure ‘collega in nood’ 

gemeld bij de meldkamer. Hierop wor-
den twee extra brandweereenheden, 
een hulpverleningsvoertuig, een Offi-
cier van Dienst en alle overige hulp-
diensten gealarmeerd.

Nadat alle slachtoffers op een vak-
kundige wijze uit hun positie waren 
bevrijd kon na een klein uur het sein 
‘ongeval en brand meester’ worden 
gegeven.

Operationeel Manager Eric Kuijten en 
Coördinator Vakbekwaamheid Berry 
Vercoelen beiden van de Veiligheidsre-
gio Brabant-Zuidoost en werkzaam bij 
het organiserende korps van Nuenen 
zijn zeer tevreden over het verloop van 
de dag. In totaal hebben 70 vrijwilligers 
van o.a. brandweer Nuenen, de KMAR, 
Politie, Ambulancedienst, Clubwheels 
(Bevrijdende Vleugels Son en Breugel) 
en overige hulpdiensten en medewer-
kers een bijdrage geleverd om van deze 
dag een groots succes te maken.

Foto’s Peter Coppens.

Make-A-Wish       
neemt giften in ontvangst
Afgelopen zaterdag, tijdens de gezinsviering die tevens terugkomviering 
van de eerste communicanten was, heeft Corine Heuvelmans namens 
‘Make-A-Wish’ een cheque en cadeautjes in ontvangst genomen.

Elk jaar kiezen de eerste communican-
ten van Nuenen en Gerwen een goed 
doel uit. Dit jaar was dat ‘Make-A-
Wish’, een stichting, die de liefste wens 
vervult van kinderen met een levens-
bedreigende ziekte. ‘Make-A-Wish’ 
als goed doel, sloot goed aan bij het 
thema ‘Ik droom van …’, dat in ver-
schillende vormen gedurende dit 
voorbereidingsjaar naar voren kwam. 
Tevens had Marijn, de broer van één 
van de communicanten (Daniek), zijn 
grootste wens ‘een eigen boek’ in ver-
vulling zien gaan door ‘Make-A-Wish’. 
Hierdoor leefde dit goede doel extra 

onder de communicanten. Ze hebben 
zich dan ook heel hard ingespannen 
hiervoor door na de paasviering eigen 
gemaakte voorwerpen te verkopen ten 
bate van ‘Make-A-Wish’ maar ook 
door te collecteren. Dit zorgde voor 
het record bedrag van € 1127,38!! Te-
vens hebben de communicanten 8 
manden vol met cadeautjes gegeven 
voor de kinderen die ‘Make-A-Wish’ 
helpt. Corine Heuvelmans was zeer 
aangenaam verrast door de hoge op-
brengst. Namens ‘Make-A-Wish’: 
“Aan iedereen die heeft bijgedragen, 
heel hartelijk bedankt!”

Pantserrupsvoertuig KMAR   
rijdt leegstaande woning    
centrum Nuenen binnen
Zes brandweer ploegen (post de Beerzen, post Zeist, post Hapert, de Geza-
menlijke Brandweer Rotterdam-Rijnmond, post Someren en post Nieuwe 
Tonge hebben vandaag gestreden om de beste plaats bij de gewestelijke 
ABWC vaardigheidstoetsen in de Hoofdklasse.

Test jouw rijvaar-
digheid tijdens 
'Het Experiment'
Ben jij tussen de 18 en 24 jaar, heb je 
een rijbewijs en wil je testen hoe het is 
gesteld met jouw rijvaardigheid? Meld 
je dan aan als deelnemer aan ‘Het Ex-
periment’ op zaterdag 11 juli en zondag 
12 juli a.s. in Tilburg en Den Bosch. 
Gedurende een tweedaags experiment 
onderzoekt Interpolis, samen met de 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid (SWOV), welke 
soorten training de rijvaardigheid on-
der jongeren vergroot. Jij en 300 andere 
jongeren gaan aan de slag met: 
- een fysieke rijvaardigheidstraining 

(op de weg),
- een virtual reality rijvaardigheids-

training (met oculus rift bril), of
- een mobiele rijvaardigheidstraining 

(via de mobiele telefoon)

Aanmelden
Je schrijft je in voor één van de testda-
gen, dus 11 of 12 juli. De organisatie 
bepaalt in welke testgroep je wordt ge-
plaatst. Deelnemers krijgen twee toe-
gangskaarten voor Walibi. En je maakt 
ook nog eens kans op één van de tien 
weekendjes cabrio rijden, inclusief 
een hotelovernachting en € 200 shop-
geld! Inschrijven kan via www.inter-
polisexperiment.nl Daar vind je ook 
meer informatie over het experiment 
en de voorwaarden voor deelname. 

Programma
‘Het Experiment’ is de eerste fase van een 
anderhalf jaar durend programma waarin 
Interpolis in vijf fasen aan de hand van 
verschillende risico’s onderzoekt hoe de 
verkeersveiligheid onder jongeren en ou-
deren kan worden vergroot. Het meren-
deel van de ongelukken wordt veroor-
zaakt door jongeren tussen 18 en 25 jaar 
en ouderen van 75 jaar en ouder. De am-
bitie van Interpolis is om het aantal ver-
keersongevallen onder de deelnemers van 
het programma terug te dringen met 25%. 
In september worden de resultaten van 
‘Het Experiment’ bekendgemaakt.
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Samenspeelconcert      
60 jaar KBO Nuenen
KBO Nuenen bestaat 60 jaar en in dat kader heeft de jubileumcommissie alle 
activiteitenclubs van KBO Nuenen gevraagd een specifieke activiteit te orga-
niseren onder het motto: ‘Oud en jong samen in beweging’. Daarmee wil zij 
het belang benadrukken dat jong en oud meer en meer met elkaar moet, maar 
ook kan samenwerken. Mondharmonica Orkest De Luchthappers heeft die 
uitdaging aangegrepen om samen met Jocanto Nuenen en de Alexanderband 
uit Veldhoven een mooi middagprogramma samen te stellen.

Drumfanfare Jong Leven 
tijdens Carat-concerten
Zo’n 70 regionale muziekverenigingen verzorgen tot en met eind Septem-
ber wekelijks een gratis concert onder de vlag van Carat-concerten 2015! 
Op zondag 21 juni heeft Drumfanfare Jong Leven een muzikaal optreden 
verzorgd tijdens de Carat-concerten in het Helmondse stadswandelpark de 
Warande!

Jong Leven heeft een breed muzikaal programma ten gehore gebracht. Met het 
concert nam Jong Leven het publiek mee naar de jaren 60,70 en 80. Daarnaast 
bracht Jong Leven ook moderne pop songs ten gehore. Jong Leven kijkt terug op 
een leuk optreden in een prachtige omgeving en wil graag al het publiek bedan-
ken voor hun komst! Wat betreft de Carat-concerten; ze kijken weer uit naar 
volgend jaar! 
Graag tot ziens bij een van hun optredens en activiteiten!

Familievoorstelling ‘Flidias & 
the Magic Harp’ door het Blue 
Planet Harp Ensemble
‘Flidias & the Magic Harp’ is een Ierse legende over de jonge harpspeler 
Suamach, die met zijn muziek het kwade overwint. Het verhaal begint in de 
wouden van Ierland, met de vogels hoog in de bomen. De luisteraar wordt 
meegevoerd naar het geheimzinnige meer diep in het donkere woud. Wat 
gebeurt daar? De legende is muzikaal vertaald door Inge Frimout-Hei en 
alle figuren en dieren in de legende hebben een eigen muzikaal thema 
gekregen. Het verhaal zal worden verteld door Willem Ligtvoet, voormalig 
burgemeester van Nuenen. Op zondag 28 juni is er een voorstelling in de 
Regenboog in Nuenen om 15.00 uur.

Het Blue Planet Harp Ensemble be-
staat uit leerlingen van Inge Frimout-
Hei in de leeftijd van 6 tot 21 jaar. 
Voor bijzondere concerten wordt sa-
mengewerkt met andere jonge harpis-
ten. Het eerste grote concert, de pre-
mière van Whispering Caves, vond 
plaats in 2012 in de Gemeentegrot 

van Valkenburg. Dit concert werd een 
item in het Jeugdjournaal. Het ensem-
ble heeft samengewerkt met violist 
Ernö Olah, slagwerker Sjoerd van 
Bommel, het Nuenens Mannenkoor 
en Viool-Harp duo Jasmijn van Wij-
nen en Judith Campman. 
Zie www.blueplanetharp.nl

Willem Ligtvoet vertelt Flideas & the magic harp.

Exclusief concert 
Vasiliev Ostrov
Het kamermuziek orkest VASILIEV 
OSTROV uit Sint-Petersburg is op 
tournee door Europa en komt voor de 
derde keer naar Nuenen voor een ex-
clusief concert in Nederland! Op vrij-
dag 10 juli 2015 spelen zij om 20.15 
uur in Het Klooster, Park 1, Nuenen. 
Op het programma staan werken van 
o.m. Mozart, Händel, Tchaikovsky, 
Massenet, De Falla, Villa-Lobos, Sibe-
lius, Tchaikovsky en Strauss.

Veel stukken zijn concerten voor so-
list en orkest: viool, altviool, cello, 
hobo en zang. Vorige twee jaren was 
dit uitmuntende orkest ook al in Nue-
nen te gast. De uitverkochte zaal sloot 
dit ensemble in hun hart en staande 
ovaties ontvingen de solisten, het or-
kest en hun dirigent.
Het ensemble bestaat uit 22 jonge mu-
sici. Het werd 22 jaar geleden opge-
richt en behoort tot één van de beste 
Russische orkesten. Spelers zijn gese-
lecteerd uit de musici van de 6 conser-
vatoria van Sint-Petersburg.
Ofschoon de leeftijd van de musici 
opvallend jong is, bereikt het orkest 
uiterst gedisciplineerd telkens een 
heel hoog niveau in techniek, virtuo-
siteit en nauwkeurigheid, dankzij het 
werk van de zeer ervaren artistiek lei-
der en dirigent, professor Sergey 
Efaev. Het orkest won prijzen op ver-
schillende internationale concoursen 
en nam deel aan veel Russische en Eu-
ropese muziekfestivals.
U kunt kaarten à € 15,- kopen direct 
bij de kassa van Het Klooster. Meer in-
formatie is op te vragen bij de contact-
persoon: remmet@vanluttervelt.net.
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KBO Nuenen bestaat 60 jaar en in dat kader heeft de jubileumcommissie alle activiteitenclubs 
van KBO Nuenen gevraagd een specifieke activiteit te organiseren onder het motto: ‘Oud en 
jong samen in beweging’. Daarmee wil zij het belang benadrukken dat jong en oud meer en 
meer met elkaar moet, maar ook kan samenwerken. Mondharmonica Orkest De Luchthappers 
heeft die uitdaging aangegrepen om samen met Jocanto Nuenen en de Alexanderband uit 
Veldhoven een mooi middagprogramma samen te stellen. 
 
De Alexanderband is een orkest dat bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking. 
Enkele blazers uit andere orkesten en harmonieën versterken het orkest en bevorderen 
daarmee de integratie met de andere muziekgezelschappen. In 1976 startte de band als 
schoolorkest van de Prins Willem-Alexanderschool. Op dit moment telt de band 35 leden. In de 
afgelopen 32 jaar stond de band op het podium bij internationale en nationale muzikale 
evenementen. Naast de muzikanten telt de band nog een 30–tal vrijwilligers die de bandleden 
begeleiden en de optredens ondersteunen.   
 
Jocanto is een vierstemmig en gemengd jongerenkoor, maar vooral een onwijs leuke club 
mensen! Onder leiding van Anouk Demos en begeleid door het eigen Combo zingen zij in 
verschillende kerkdiensten en concerten in en rondom Nuenen. Hun motto is ‘Meer dan zingen 
alleen!’ Naast zingen hebben zij bijvoorbeeld ook een koorweekend, de flessenactie, 
koorcarnaval en het kerstontbijt.  
 
Mondharmonica Orkest De Luchthappers, voortkomend uit het hart van KBO Nuenen, telt thans 
22 leden en treedt op in stad en regio, in verzorgings- en verpleeghuizen en bij afdelingen van 
ouderen- en plattelandsverenigingen. De Luchthappers hebben een repertoire opgebouwd voor 
jong en oud, dat herkenbare nummers bevat uit de populaire Nederlandse en buitenlandse 
muziekhistorie, zoals evergreens en ballades; kortom: luisterliedjes en meezingers.  
In de theaterzaal van Het Klooster wordt zondag 28 juni van 14.30 – 16.45 uur een afwisselend 
programma geboden met een rijke keuze uit het repertoire van bovengenoemde 
muziekgezelschappen. De toegang is gratis.  
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De Alexanderband is een orkest dat 
bestaat uit mensen met een verstande-
lijke beperking. Enkele blazers uit an-
dere orkesten en harmonieën verster-
ken het orkest en bevorderen daarmee 
de integratie met de andere muziekge-
zelschappen. In 1976 startte de band 
als schoolorkest van de Prins Willem-
Alexanderschool. Op dit moment telt 
de band 35 leden. In de afgelopen 32 
jaar stond de band op het podium bij 
internationale en nationale muzikale 
evenementen. Naast de muzikanten 
telt de band nog een 30-tal vrijwilli-
gers die de bandleden begeleiden en 
de optredens ondersteunen.  

Jocanto is een vierstemmig en ge-
mengd jongerenkoor, maar vooral een 
onwijs leuke club mensen! Onder lei-
ding van Anouk Demos en begeleid 
door het eigen Combo zingen zij in 
verschillende kerkdiensten en concer-
ten in en rondom Nuenen. Hun motto 
is ‘Meer dan zingen alleen!’ Naast zin-
gen hebben zij bijvoorbeeld ook een 

koorweekend, de flessenactie, koor-
carnaval en het kerstontbijt. 

Mondharmonica Orkest De Luchthap-
pers, voortkomend uit het hart van 
KBO Nuenen, telt thans 22 leden en 
treedt op in stad en regio, in verzor-
gings- en verpleeghuizen en bij afdelin-
gen van ouderen- en plattelandsvereni-
gingen. De Luchthappers hebben een 
repertoire opgebouwd voor jong en 
oud, dat herkenbare nummers bevat uit 
de populaire Nederlandse en buiten-
landse muziekhistorie, zoals evergreens 
en ballades; kortom: luisterliedjes en 
meezingers. 
In de theaterzaal van Het Klooster 
wordt zondag 28 juni van 14.30 - 16.45 
uur een afwisselend programma ge-
boden met een rijke keuze uit het re-
pertoire van bovengenoemde muziek-
gezelschappen. De toegang is gratis. 

Koorzangers gezocht ‘Allerzielen 
concert 2015’ o.l.v. Tom Suters
Ben je een koorzanger of -zangeres die bereid en in staat is om thuis noten 
in te studeren (ondersteund door mp3 en/of midi files) dan ben je van harte 
welkom om mee te zingen in dit project met een concert op zaterdag 7 
november 2015.

Het project bestaat uit twee program-
ma’s die in één concert worden uitge-
voerd. Je kunt je voor één van beide 
programma’s opgeven of voor beide 
en dus zelf bepalen hoeveel tijd je er in 
wilt steken. Voor elk programma 
wordt een apart koor van 30-40 perso-
nen gevormd met elk vier aparte repe-
tities. De repetities starten na de zo-
mervakantie en vinden steeds plaats 
op zaterdagen van 10.00-16.00 uur. De 
repetitielocaties zullen in Nuenen 
zijn. Het concert op 7 november is 
naar alle waarschijnlijkheid in de Cle-
menskerk in Nuenen. Het concert 
wordt mogelijk op 8 november her-
haald op een nader te bepalen locatie.

Programma 1 omvat het Requiem van 
Gabriel Fauré en het Magnificat van 
Antonio Vivaldi met medewerking 
van solisten en Symfonieorkest Eind-
hoven. Beide werken zijn heel toegan-
kelijk en niet echt moeilijk. 
Programma 2 bevat a-capella koor-
werken met Marialiederen van Bruck-
ner, Grieg, Gorecki en Gjeillo en zijn 

bedoeld voor de meer ervaren zangers 
en zangeressen die wel van een uitda-
ging houden.
Klassieke muziek zingen met een heus 
orkest: iets voor jou? Het koor telt vol-
doende ervaren zangers die je helpen 
om volwaardig mee te kunnen doen.

Inschrijving
Geef je op voor 1 juli bij Tom Suters 
via telefoonnummer 06-54974744 of 
via tom.suters@onsnet.nu dan ont-
vang je een inschrijfformulier met alle 
repetitiedata en verdere details. Sa-
men kijken we dan of je mee kunt 
doen. Deelname is gratis maar niet 
vrijblijvend! Terugtrekken kan tot 1 
juli. Realiseer je van te voren dus waar 
je ja tegen zegt!
Het is de bedoeling om van dit Aller-
zielen concert een jaarlijks terugke-
rende traditie te maken in het week-
end na 2 november uitgevoerd door 
een jaarlijks samengesteld projectkoor 
rondom een vaste kern van zangers en 
zangeressen. Reserveer dus alvast 5 en 
6 november 2016 in je agenda.

Uitzendingen LON-TV
Deze week in het programma Nuenen-Nu:
•	 Basisschool	de	Wentelwiek	viert	40-jarig	jubileum
•	 Boek	van	Anja	Vereijken	over	pesten	wordt	verfilmd
•	 Lions	organiseert	een	Haring	Party	voor	een	goed	doel
•	 Graffiti	kunstenaars	Koka	en	Belin	in	Nune	Ville
•	 Spontane	flashmob	in	supermarkt
•	 Biografie	van	een	Dorp,	Stukske	Gerwen,	aflevering	13,	over	H.	Clemens-

school

De tv-uitzendingen vinden plaats om 11.00 uur , 14.00 uur, 17.00 uur, 19.00 
uur, 21.00 uur, 23.00 uur en 01.00 uur. Het programma is ook te volgen via de 
livestream op www.omroepnuenen.nl. Tevens kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart bekijken op You Tube en Facebook.

Op welke TV- kanalen kunt u LON TV ontvangen ?
UPC analoog (frequentie 256.00 MHz, kanaal S14+)
Ons BrabantNet analoog (frequentie 792 MHz, kanaal 39)
Ons BrabantNet Nuenen HD (frequentie DVB-C 44, kanaal 61+)
Ons BrabantNet Nuenen IPTV (Animo-set-up box, kanaal 2009)
Hebt u een idee of een tip voor een door LON TV te verzorgen reportage ?
Stuur dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl 
U kunt ook op werkdagen gewoon binnenlopen in onze studio in Het Kloos-
ter tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Jo van Dijkhof
Afgelopen weekend was er in Jo van Dijkhof een optreden van zanger Pierre 
van Dongen, er werd volop gedanst. (Foto Peter Coppens)

St. Anna Ziekenhuis 
scoort hoog in 
landelijke benchmark 
borstzorg
Het St. Anna Ziekenhuis scoort hoog in 
de landelijke Consumer Quality Index 
Mammacare. Dit is een gestandaardi-
seerde methodiek die gebruikt wordt 
om de ervaren kwaliteit van borstzorg 
in kaart te brengen en om vergelijkend 
onderzoek mogelijk te maken naar de 
prestaties van verschillende ziekenhui-
zen. Patiënten met een kwaadaardige 
borstafwijking beoordeelden het St. 
Anna uitzonderlijk goed. 

Bij die patiëntengroep werden op 3 
van de 4 onderdelen 3 sterren behaald. 
Landelijk werd door slechts vijf ande-
re ziekenhuizen een dergelijke hoge 
score behaald op de vragenlijst kwaad-
aardige afwijkingen. Het St. Anna Zie-
kenhuis scoorde met name hoog op 
bejegening, informatie en nazorg. Op 
alle 45 vragen behaalde het ziekenhuis 
minimaal 2 van de 3 sterren. De vraag 
of men het St. Anna Ziekenhuis zou 
aanbevelen aan anderen werd door 
zowel patiënten met kwaad- als met 
goedaardige borstafwijkingen positief 
beantwoord. Op deze vraag werden 
eveneens 3 sterren behaald. 

Mensen willen snel duidelijkheid als zij 
een afwijking voelen in hun borst of als 
zij na een oproep van het bevolkings-
onderzoek worden doorgestuurd. Bij 
het St. Anna Ziekenhuis kan men snel 
terecht en wanneer een operatie nodig 
blijkt, is de wachttijd kort. Het St. Anna 
Ziekenhuis biedt kwalitatief excellente 
borstzorg. Patiënten worden begeleid 
door een multidisciplinair team en 
hebben altijd 1-op-1 contact met hun 
specialist. De verschillende specialis-
ten hebben veel ervaring en voeren re-
gelmatig overleg met elkaar en met col-
lega’s van het Maastricht UMC+. 
Kijk voor meer informatie op www.st-
anna.nl en www.chirurgie-anna.nl
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LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

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

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

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

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.

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

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

RELAXFAUTEUILS

NIEUW: GEHEEL 
UITKLAPBARE 
VOETENSTEUN

MAATWERKLEDER OF STOF STA-OP STOELEN

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

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

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

*vraag naar de voorwaarden

VAN KLASSIEK TOT MODERN

Meer dan 100 modellen 
in de winkel

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

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

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

Adri Raaijmakers
Osteopaat D.O. - M.R.O.

Praktijk Nuenen
Weverstraat 16, 5671 AD Nuenen
T. 040-2913 907, M. 0655 713 664

Praktijk Horst
Hoofdstraat 24a, 5961 EZ Horst

T. 077-3986 818

Praktijk Son & Breugel
Thermaelaan 2 5691 PM

T. 0499-476383

E. aad.raaijmakers@online.nl
I. www.raaijmakers-osteopathie.nl
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DE RUG EN 
NEKSPECIALIST

VLOOIENMARKT Zon-
dag 28 juni  9-16 uur. Sport-
hal Tivoli Eindhoven, Geert 
Grootestraat 72. € 1 p.p.  06-
20299824.

TE KOOP GEVRAAGD 
Fietsen en snorfietsen. 06-
46830117.

WARRINK COMPUTER 
SERVICE Last van com-
puterstoringen of advies 
op maat nodig? Neem dan 
contact met ons op via 
06-40947823 of mail naar 
info@warrinkcomputerservice.nl

TE HUUR GARAGEBOX 
Centrum Nuenen. Info 06-
54685097.

CARAVAN (vouwwagen, 
boot) stalling in Gerwen.  Nog 
enkele plaatsen vrij. Maximale 
lengte 5,80 m inclusief dissel. 
Tel. 040-2834498.
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Landgoed Gulbergen | Nuenen
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Uit d’n hoek…
Ballade

Op klompen naar een grote manege of tent in een weiland. De geur van 
gras en bier. En dan een stevig potje rockmuziek. Ik zal het gaan missen.
 Zaterdagavond trad de ‘Achterhoekse rockformatie’ Normaal op in 
Vlierden, een klein dorpje bij Deurne. Het is hun laatste veldtocht, zoals ze 
een tour noemen. Dus moest ik er heen. Vlierden was altijd een vaste stop. 
Ik heb daar een paar keer Normaal meegemaakt, waaronder een memora-
bele vrijgezellenavond. We sliepen, ook toen, in Hotel Thijssen in Vlierden. 
Zondagsmorgens gewekt door de kerkklokken, met uitzicht op het kerkhof.
 Bijna al mijn favoriete nummers kwamen voorbij, van Hummelo en 
De beer is los tot Eenvoudige boerenlul en Deurdonderen. Uit Ballade van 
een muzikant:

Op de radio zingt ze goodnight mon amour
En op de rondweg daor rijdt al een boer

Normaal. Bijzonder geliefd onder boeren, grondwerkers, motorcrossers en 
ander stoer en hardwerkend volk. Er gaat een gat vallen.

Edwin Coolen

Inloopavond voor   
startende ondernemers
Ben jij van plan om een eigen bedrijf te starten of ben je net gestart? De vrij-
heid en kansen van het ondernemerschap lonken, een mooi avontuur. Toch 
is het een hele stap en levert het veel vragen op. Wat komt er allemaal bij 
kijken als je zelfstandig aan de slag wilt? Loop de bank binnen voor een 
helder antwoord op elke ondernemersvraag. Iedere laatste maandag van de 
maand houdt Koen Scheepers, een van de bedrijvenadviseurs van Rabo-
bank Dommelstreek met speciaal aandachtsgebied startende ondernemers, 
een inloopavond om starters goed op weg te helpen. De eerstvolgende 
inloopavond vindt plaats op maandag 29 juni. 

Elkerliek ziekenhuis schittert op 
het witte doek in Nederlandse 
speelfilm ‘De Helleveeg’
Op 17 juni was het Elkerliek ziekenhuis in Deurne het decor voor een nieuwe 
Nederlandse film genaamd ‘De Helleveeg’, een film naar het boek van A.F.T.H. 
van der Heijden. Het productieteam en bekende acteurs zoals Benja Bruij-
ning en Robert de Hoog waren in alle vroegte al druk aan het werk. Onder 
andere het parkeerterrein bij het Elkerliek in Deurne diende als decor. 

 
Inloopavond 29 juni
De inloopavond vindt maandag 29 
juni plaats in het Ontmoetingscen-
trum van Rabobank Dommelstreek in 
Geldrop aan de Laan der Vier Heems-
kinderen 7. Loop tussen 17.00 en 
20.00 uur gerust eens binnen. Bedrij-
venadviseur Koen Scheepers staat 
dan voor je klaar om je vragen te be-
antwoorden en helpt je graag een stap 
verder. De inloopavond is geheel vrij-
blijvend. Een afspraak is niet nodig. 
Koen Scheepers biedt je graag de ken-
nis die je nodig hebt en helpt jou op 
weg met inspiratie, tips en handige 
tools. 

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

Boekje ‘Klaar voor de start’ ontvangen?
Stuur een e-mail met je contactgege-
vens naar bedrijven@dommelstreek.
rabobank.nl. Wij sturen het boekje 
dan kosteloos naar je op. Met het 
doorgeven van je gegevens geef je Ra-
bobank Dommelstreek toestemming 
om contact met je op te nemen.

Koen Scheepers, een van de bedrijven-
adviseurs van Rabobank Dommel-
streek.

Filmopnames voor Nederlandse speelfilm Helleveeg.

Opheffing Stichting Rouwbegeleiding 
‘Omzien naar elkaar’
De Stichting Rouwbegeleiding Helmond e.o. heeft zich genoodzaakt gezien haar 
activiteiten met ingang van 1 juli 2015 te beëindigen en de stichting op te heffen. 

Multiple Sclerose, aan de 
buitenkant zie je vaak niks
17.000 Nederlanders hebben Multiple Sclerose (MS). Aan de buitenkant zie 
je in veel gevallen niks. Toch hebben zij er dagelijks last van. “Ze zien niets 
aan me, dus ik ben niet ziek.” Een groot probleem voor veel mensen met 
Multiple Sclerose. Waarom kan je soms prima lopen en maak je de andere 
dag gebruik van een scootmobiel? Heb je de ene dag energie voor de dage-
lijkse dingen en de andere dag kan er bijna niks? Het is voor veel mensen 
niet te begrijpen. “Dat mensen zeggen dat je je aanstelt doet veel pijn”.
 
Van 23 t/m 28 november zetten vele 
partners, kinderen en familieleden 
zich in tijdens de collecteweek van het 
Nationaal MS Fonds. Zij erkennen en 
herkennen de symptomen zoals ge-
zichtsverlies, uitval aan armen en be-
nen en zetten zich in om MS een ge-
zicht te geven. Ook heel veel mensen 
met MS doen mee met de collecte-
week. Degene die niet kunnen of wil-
len collecteren hangen de vlag uit tij-
dens de collecteweek.
 
Echter, we kunnen ons gezicht nog 
lang niet bij alle huizen laten zien. We 
zoeken nog meer mensen die MS een 
gezicht willen geven. Heb je 2 uurtjes 
de tijd en wil je in jouw eigen buurt 
meer bekendheid geven aan MS? Meld 
je aan als collectant en help mee. Kijk 
voor meer informatie op www.natio-
naalmsfonds.nl
Het Nationaal MS Fonds besteedt de 
collectegelden aan onderzoek (voor 
een beter leven nu én een toekomst 
zonder MS), begeleiding en voorlich-
ting. Een donatie wordt bijzonder ge-
waardeerd: giro 5057 te Maassluis 

(NL92 INGB 0000 0050 57). Het Na-
tionaal MS Fonds is 100 % afhankelijk 
van giften.

Wonen in Laarbeek 
begint voortaan bij 
Wooniezie
 
Voor de woningzoekenden in de ge-
meente Laarbeek gaat er vanaf 1 juli 
iets veranderen. Woningcorporatie 
woCom werkt voortaan met één woon-
ruimtebemiddelingssysteem voor haar 
hele werkgebied. Het ruime aanbod 
aan huurwoningen, koopwoningen, 
garages, bedrijfsruimtes en nieuw-
bouwprojecten wordt in het vervolg 
gepresenteerd via één overzichtelijke 
website, www.wooniezie.nl.

Vanaf 1 juli maakt woCom, voor het 
aanbieden van al haar woningen, ge-
bruik van het digitale woonruimtebe-
middelingssysteem Wooniezie. Een 
volledig geautomatiseerd systeem dat 
meer mogelijkheden biedt en het vin-
den van een woning een stuk gemak-
kelijker maakt. 
Wooniezie is een verbetering voor de 
woningzoekenden in de gemeente Laar-
beek. Tot nu toe werd er gewerkt met 
een distributiesysteem waarin alleen op 
basis van de opgebouwde inschrijfperi-
ode een woning werd toegewezen (het 
zogenaamde aanbodmodel). Wooniezie 
maakt echter gebruik van een combina-
tie van verschillende modellen. Daar-
door zijn er méér mogelijkheden om 
gericht en snel een woning te vinden, en 
draait het niet meer alleen om inschrijf-
tijd. Ook zijn er modellen die werken op 
basis van wie het snelst reageert of op 
basis van loting en is er in het systeem 
rekening gehouden met bijzondere 
doelgroepen die via het optiemodel ge-
schikte woonruimte kunnen vinden. 
Alle bij voormalig Woningstichting 
Laarbeek ingeschreven woningzoe-
kenden zijn inmiddels persoonlijk ge-
ïnformeerd en verzocht hun inschrij-
ving te controleren én te bevestigen. 
Hun opgebouwde inschrijftijd is naar 
boven toe gecorrigeerd om de slaag-
kans voor een woning gelijk te houden 
ten opzichte van de oude situatie. 

Film ‘De Helleveeg’
De film ‘De Helleveeg’ vertelt het ver-
haal van Albert Egberts (Benja Bruij-
ning) en zijn tante Tiny (Hannah 
Hoekstra). Tante Tiny lijdt aan smet-
vrees en heeft bovendien een scherpe 
tong. Wanneer Albert zelf wat ouder 

is, stuurt hij aan op een confrontatie, 
waarbij alle familiegeheimen aan het 
licht komen. De regie van de film is in 
handen van André van Duren, die eer-
der De Bende van Oss maakte. Naar 
verwachting draait de film in maart 
2016 in de Nederlandse bioscopen. 

De reden daarvan is dat er minder 
behoefte blijkt te zijn dan voorheen 
aan ontmoetingsgroepen voor nabe-
staanden die hun partner verloren 
hebben. Het is een tendens die ook 
regionaal zichtbaar is. Er is inmiddels 
een aanzienlijk aanbod voor rouwen-
den, dat voldoet aan de huidige vraag 
naar kortdurende, vrijblijvender acti-
viteiten. Voor de inloopmiddagen 
eenmaal per maand op zondagmid-
dag in De Cirkel, is wel belangstelling 
maar niet in die mate dat daarvoor 
het voortbestaan van onze stichting 
gewenst is. 

Voor verwijsmogelijkheden tot lotge-
notencontact na overlijden: zie de web-
site www.rouwbegeleidinghelmond.nl, 
die hiervoor voorlopig wordt aange-
houden. Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met Mieke Diepstra-
ten, tel. 0492-551940, info@rouwbege-
leidinghelmond.nl.
De laatste inloopmiddag voor een ieder 
die een dierbare (partner, kind, ouder, 
zus, broer, goede vriend....) aan de dood 
heeft verloren, zal plaatsvinden op zon-
dag 28 juni. U bent van harte welkom 
van 14.00 tot 16.00 uur in inloophuis De 
Cirkel, Piet Heinstraat 59 in Helmond.

Hulplijn Peelregio, 
voor een vertrouwelijk 
gesprek
Sinds 1 januari kan iedereen die be-
hoefte heeft aan een vertrouwelijk ge-
sprek gebruikmaken van de Hulplijn 
Peelregio. De telefonische hulplijn, 
voorheen onderdeel van Sensoor, is 
een initiatief van LEVgroep. Heeft u 
zorgen, wilt u even met iemand pra-
ten, dan kunt u 24 uur per dag bellen 
naar 085 - 02 000 11. Goed opgeleide 
vrijwilligers bieden een luisterend oor. 
Meer informatie vindt u op de website 
www.hulplijnpeelregio.nl. Wilt u vrij-
williger worden? Stuur dan een mail 
naar hulplijnpeelregio@levgroep.nl of 
bel naar 0492-598989.

Koffieochtend voor 
Nuenen-zuid
Op de maandelijkse koffieochtend 
voor de bewoners van de Jo van Dijk-
hof op vrijdag 3 juli worden deze keer 
ook de inwoners van Nuenen-Zuid uit-
genodigd die afhankelijk zijn van zorg. 
Ook vrienden, kinderen en eventuele 
andere mantelzorgers zijn welkom.

Wat er op zorggebied het afgelopen 
jaar is veranderd, vertellen Johan van 
de Ven en Corien Leehouts de bezoe-
kers deze ochtend. En ook wat er gaat 
veranderen voor diegenen die nu zorg 
ontvangen. Beiden werken op het 
Centrum van Maatschappelijke Dien-
sten in Nuenen en moeten met u ko-
men praten als u huishoudelijke hulp, 
verzorging, verpleging, dagopvang, 
vervoer etc. nodig heeft. Dit jaar nog 
komen ze met u praten over de huis-
houdelijk hulp als u die heeft via CMD. 
De bewonerscommisie Jo Van Dijkhof 
hoopt deze ochtend heel veel ouderen 
uit Nuenen in de Gasterij te ontvan-
gen. Dit is uw kans om uw vragen aan 
hen voor te leggen. Ontvangst tussen 
10.30 en 10.45 uur. Om 11.00 uur be-
gint de voorlichting.

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.

Vincent van Gogh
Zojuist elders in de media de ingezonden mededeling gelezen van de heer Ton van 
den Boomen. Tot mijn stomme verbazing wordt hierin commentaar geleverd op 
Ton de Brouwers zeer terechte stuk over Vincent van Gogh in het Eindhovens Dag-
blad in bewoordingen, die meer dan schandelijk zijn. De heer van den Boomen 
heeft zelf tot nu toe geen enkele bijdrage geleverd aan enig positief plan binnen de 
gemeente Nuenen. En ook zijn privé activiteiten hebben geen positieve resultaten 
opgeleverd. En nu wil hij zich zelf beter vinden dan iemand, die van de van de 
Commissaris van de Koning wegens zijn verdiensten voor het dorp Nuenen en de 
provincie Noord-Brabant de ‘Hertog Jan trofee’ mocht ontvangen en gedecoreerd 
door onze Koning is, de erepenning van de gemeente Nuenen bezit en voor het dorp 
Nuenen op eenzame hoogte staat als we denken aan de inzet die hij heeft getoond 
in de afgelopen tientallen jaren voor de ontwikkeling van het dorp. Als we alle re-
sultaten van Ton de Brouwers activiteiten op een rijtje zouden zetten en de heer 
van den Boomen zou ook zo positief bijdragen aan de ontwikkeling van Nuenen 
dan heeft hij recht om kritisch te zijn, maar helaas de heer van den Boomen zelf 
kun je daarop niet betrappen. Het stukje stoort me nog meer omdat ik zelf een 
kleine bijdrage heb geleverd in de totstandkoming van het Vincentre en ik dus weet 
hoeveel problemen er vanwege incompetentie van een aantal gemeenteraadsleden 
de bouw van het Vincentre hebben vertraagd. Ik wil hierover niet in detail schrij-
ven, maar dit is nog een eufemistische beschrijving. Ik ben nu met 200 vrijwilligers 
dagelijks in touw om de gemeente Nuenen op de kaart te zetten. Van over de gehele 
wereld, de familie van Gogh en verstandige bestuurders worden we gecomplimen-
teerd met de geweldige prestatie, die hier wordt geleverd. Wij hebben in het dorp en 
even daarbuiten 22 plaatsen, die een directe relatie hebben met het leven van Vin-
cent van Gogh en uit ervaring kan ik zeggen, dat de ambiance die daarmede wordt 
bereikt voor bezoekers van over de hele wereld geweldig wordt geapprecieerd. Wij 
zien kans met de huidige opzet voor alle bezoekers een ambiance te creëren in het 
dorp waarbij de bezoekers het gevoel krijgen in de voetstappen van Vincent te lo-
pen en ze het leven van de schilder kunnen beleven. Ook de familie Van Gogh komt 
regelmatig naar ons dorp en zij zeggen dan vaak: ‘Dit missen we helemaal in Am-
sterdam’. Laten we daar zuinig op zijn. Het is absoluut niet nodig, dat het dorp 
wordt ontsierd met een Eftelingachtig element. Het zal op veel bezoekers een 
vreemde indruk maken. Tenslotte, als de heer van den Boomen zich zou verdiepen 
in alle zaken die door Ton de Brouwer tot stand zijn gekomen is er maar één oplos-
sing: Ton van den Boomen ga op je knieën en biedt je excuses aan de heer Ton de 
Brouwer aan.

Frans van den Bogaard, Weiseind 13 Nuenen

‘Alles van waarde is weerloos’ 
Hallo Nuenenaren, giet die mensen toch niet in brons! dat ziet er echt niet fraai uit. 

Met de handdruk van Toos Maas
GALERIE ART 88, Mgr Cuytenlaan 9, Nuenen



25 juni 2015Rond de Linde  Nr.  26

Opzienbarende  ontwikkeling in de anti-aging cosmetica, plantaardige stamcellen die de 
menselijke stamcellen aktiveren.
Dit stamcellen systeem werkt als een natuurlijke verjongingskuur. Je eigen huidcellen vernieuwen  
zich namelijk en daardoor na 3 weken al een opmekelijk resultaat.
Voor het eerst zijn wetenschappers  er in geslaagd om plantaardige stamcelculturen te produceren. 
Je eigen huidcellen gaan zich hiermee vernieuwen,
het verouderingsproces wordt vertraagd en bestaande rimpels vervagen. 
De stamcellen in deze AlgaSun-Phyto crème-serum werken op 3 niveau’s :
1. in de epidermis (opperhuid), ze versterken de cellen, die de vochtopname regelen. 
2. in de lederhuid, daar wordt het hyaluronzuur gehalte verhoogd dat zorgt voor huidverjonging.
3. de produktie van vrije-radicalen wordt afgeremd.  
Daardoor minder huidproblemen en vermindering van pigmentvlekken.
Verder bevat deze crème-serum o.a. natuurlijke vitaminen, centella-asiatica, macadamia olie en wortel- 
en fruitextract. 
Het serum is hypoallergeen getest zonder dierproeven en geschikt voor alle huidtypen ook voor de 
mannenhuid. 
Een luxueuse “AlgaSun-Phyto” pompflacon (50 ml) is verkrijgbaar voor € 48,70. Nu voor onze lezers 
en lezeressen met de introduktie waardebon van € 10- (zie de advertentie elders in deze krant) voor  
slechts € 38,70
Importeur: Tiwes-Import in Waalwijk, tel: 0416-335051
Voor verdere informatie: www.algasun.nl  ook om via internet te bestellen.

Opzienbarende ontwikkeling in de anti-aging cosmetica

Plantaardige stamcellen die de 
menselijke stamcellen activeren
Dit stamcellen systeem werkt als een natuurlijke verjongingskuur. Je eigen 
huidcellen vernieuwen zich namelijk en daardoor na 3 weken al een opmer-
kelijk resultaat. Voor het eerst zijn wetenschappers er in geslaagd om plant-
aardige stamcelculturen te produceren. 
Je eigen huidcellen gaan zich hiermee 
vernieuwen, het verouderingsproces 
wordt vertraagd en bestaande rimpels 
vervagen. 

De stamcellen in deze AlgaSun-Phyto 
crème-serum werken op 3 niveaus :
1. in de epidermis (opperhuid), ze ver-

sterken de cellen, die de vochtopna-
me regelen.

2. in de lederhuid, daar wordt het hya-
luronzuur gehalte verhoogd dat 
zorgt voor huidverjonging.

3. de productie van vrije-radicalen wordt 
afgeremd.

Daardoor minder huidproblemen en 
vermindering van pigmentvlekken. 
Verder bevat deze crème-serum o.a. 
natuurlijke vitaminen, centella-asiati-
ca, macadamia olie en wortel- en 
fruitextract. Het serum is hypoaller-
geen getest zonder dierproeven en ge-
schikt voor alle huidtypen ook voor de 
mannenhuid. 

Een luxueuze ‘AlgaSun-Phyto’ pompfla-
con (50 ml) is verkrijgbaar voor € 48,70. 
Nu voor onze lezers en lezeressen met 
de introductie waardebon van € 10- (zie 
de advertentie elders in deze krant) voor 
slechts € 38,70.

Importeur: Tiwes-Import in Waal-
wijk, tel: 0416-335051. Voor verdere 
informatie en om ook via internet te 
bestellen: www.algasun.nlDaar komt u voor naar Stiphout!

Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

 

Op tijd voor
de vakantie

 

* Leuke shirts en tops
* Fijne broeken, óók 7/8

* Snelle zomerrokjes
* Originele combi sets

Nu volop korting dus!!

Nune Food Festival 
Brabant is binnenkort een uniek evenement rijker: Op 4 en 5 juli zal de bin-
nentuin van Nune Ville (Berg 24, 5671 CC te Nuenen) omgetoverd worden 
tot een gezellig festival vol muziek, entertainment, eten en drinken. 

Nune Ville is de voormalige woning 
van de grote liefde van Vincent van 
Gogh. Een unieke locatie in het Van 
Goghjaar 2015. Ron van der Voort, 
medeorganisator namens Van Gogh 
Village Nuenen: “Het festival krijgt 
een prachtige ambiance! Meerdere 
restaurants uit Nuenen verlenen hun 
medewerking. Het zal gekenmerkt 
worden door lage prijzen en voortdu-
rend optredens en acts op meerdere 
locaties in de tuin, op een podium en 
in Nune Ville zelf. De entree op zater-
dag is gratis, wat mede mogelijk wordt 
gemaakt door Ondernemers Contact 
Nuenen. Bovendien zal de tuin ieder-
een verrassen door zijn omvang en 
uitstraling.” 

Silvie van der Linden, eveneens orga-
nisator: “Laagdrempeligheid en voor 
ieder wat wils zijn belangrijke ken-
merken. Op zaterdag een dag vol ver-
rassingen van 12.00 tot 24.00 uur en 
op zondag een brunch van 12.00-15.00 
uur waarvoor je vooraf een plek dient 
te reserveren. Vol is vol. Speciaal voor 

deze dagen wordt de tuin in een kleur-
rijke sfeer gebracht. Met een knipoog 
naar Vincent van Gogh.”

Reeds vastgelegde restaurants: o.a. 
Olijf, Guust Aldenhoven/Watermolen 
van Opwetten, Van Reusel Partyser-
vice, De Heyde Hoeve, Oesterwijf en 
Hartendames.
Optredens Matinee: o.a. Annie de 
musical, Bruni Heinke en DJ MiXk.
Optredens Avond: o.a. Melissa Jans-
sen (bekend als winnaar van The Next 
Pop Talent van SBS6, zingt covers van 
o.a. Nina Simone, Michael Jackson en 
Michael Buble) en DJ Willem at Work 
(bekend van Lakedance).  

Like de pagina ‘Nune Food Festival’ op 
FaceBook om op de hoogte te blijven 
van het gratis festival op 4 juli en koop 
tickets voor de brunch op 5 juli op 
www.thevincentaffair.nl/agenda
Wees snel want vol=vol.



ZONDAG 28 JUNI AS. 
NUENEN 

! ! ! VOOR KINDEREN IS ER EEN SPECIALE BOLDERKAR-VERKOOP ! ! ! 

♫ 
NU 




09.00  -  14:00  
OP DE GROENSTROOK ACHTER   

 SPORTHAL DE HONGERMAN 

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:  
WWW.KOFFERBAKVERKOOPNUENEN.NL  

Extra vakantiegeld     
of zakgeld nodig?
Het is nu het ideale moment om extra vakantiegeld of zakcent te verdienen 
en Brassband de Vooruitgang helpt daarbij. Zij organiseren zondag 28 juni 
opnieuw een kofferbak- en bolderkarverkoop. Iedereen kan hier zelf zijn 
tweedehands spullen te koop aanbieden tijdens deze markt.

Voor bezoekers is de markt op de groen-
strook achter Sporthal De Hongerman 
aan de Mantelmeeuwlaan/Hoge Brake 
in Nuenen van 09.00 tot 14.00 uur ge-
opend. De entree bedraagt € 1,-, kinde-
ren tot en met 12 jaar hebben gratis toe-
gang. Iedereen die bruikbare spullen 
(kleding, speelgoed, huisraad, etc.) zelf 
wil verkopen, krijgt bij een kofferbak-
verkoop de kans om dit te doen. Hoe? Je 
komt met een auto of bestelbus met of 
zonder aanhanger tussen 07.30 en 08.30 
uur naar de achterzijde van Sporthal De 
Hongerman in Nuenen. Als het in-
schrijfgeld (vanaf € 10,- voor een auto) 
is betaald, krijg je een plek toegewezen. 
De voertuigen worden in rijen neerge-
zet en de verkopers stallen hun spullen 
uit voor de auto op een zeil, een kleed of 
kraampje. Recht vanuit de kofferbak; 
vandaar de naam kofferbakverkoop. Op 
deze manier ontstaat een leuke, afwis-
selende markt. Verkopers kunnen een 
plek reserveren door zich via de website 
aan te melden waarbij geldt ‘vol is vol’. 
Verkopers bepalen zelf de prijs van hun 
artikelen en hoeven daarvan geen deel 
af te staan aan de organisatie. Ook aan 
de schoolgaande jeugd tot 12 jaar is ge-
dacht. Zij krijgen de mogelijkheid om 
vanuit een bolderkar hun overtollig 
speelgoed of andere dingen te verkopen 
voor € 2,50 per bolderkar. Er is voor jul-
lie een speciaal deel van het marktter-
rein ingericht.

Van 09.00 tot 14.00 uur is de kofferbak- 
en bolderkarverkoop toegankelijk voor 
publiek. De entree bedraagt € 1.- en kin-
deren tot en met 12 jaar hebben gratis 
toegang. Onder het genot van een kopje 
koffie of een frisdrankje en met sfeer-
volle achtergrondmuziek belooft het 
een gezellige dag te worden. Daarnaast 
steunt u Brassband De Vooruitgang 
voor de kostendekking van jeugdoplei-
ding en aanschaf en onderhoud van in-
strumenten en uniformen. Door middel 
van bewegwijzering wordt op de diverse 
invalswegen naar de markt verwezen. 
Alle informatie kun je terugvinden op 
www.kofferbakverkoopnuenen.nl

Sponsorloop voor Nepal  
brengt € 4.069,82 op
Op 22 mei, hebben de kinderen van De Mijlpaal rondjes rond de school gelopen 
waarbij zij zich hebben laten sponsoren. Het was warm, maar ze hebben zich 
kranig gehouden, veel kinderen hebben de maximale 10 rondes gelopen. De kin-
deren hebben € 4.069,82 bij elkaar gerend. Een waanzinnig mooi bedrag! Een 
geweldige prestatie waar we super trots op zijn. Dank voor de grote belangstel-
ling en support van uw kant.

Zingende maten onthalen nieuwe 
maatjes op Nuenense Markt
De Hollandse Nieuwe is er weer en traditiegetrouw heeft Zingerij Dwarsgetuigd 
dat laten weten met een toepasselijk optreden. Het Nuenense Shantykoor Dwar-
getuigd gaf maandagmiddag een feestelijk concert op de weekmarkt voor Het 
Klooster. De nieuwe haring, ook wel nieuwe maatjes genoemd, werd warm ont-
haald door de maten van Dwarsgetuigd. Marc en Dave de Beer van de Visspecia-
liteitenkraam deelden gul vis uit. Niet alleen bij het Shantykoor, ook de vaste 
marktbezoekers lieten de nieuwe haringen door de keel glijden.  

Foto’s Cees van Keulen.

Al bijna 30.000 
handtekeningen 
voor Overal 
Kraanwater Graag!
Brabant Water is samen met onder an-
dere drinkwaterbedrijven Vitens, 
PWN en Dunea de petitie Overal 
Kraanwater Graag gestart. Sinds de 
introductie op 5 mei tijdens de bevrij-
dingsfestivals is deze al bijna 30.000 
keer getekend.

Samen kraanwater altijd en overal 
beschikbaar
Met deze petitie willen ze ervoor zor-
gen dat ze geen ‘nee’ meer te horen 
krijgen als we buitenshuis om kraan-
water vragen. Het is tenslotte een eer-
ste levensbehoefte, en zou alleen daar-
om al altijd beschikbaar moeten zijn. 
Daarnaast is kraanwater duurzaam en 
gezond. Het aanbieden van kraanwa-
ter hoeft niet gratis te zijn.

Nul op het rekest
Meer dan de helft van de Nederlan-
ders is het een of meerdere keren 
overkomen dat ze nul op het rekest 
kregen toen ze om kraanwater in een 
restaurant of café vroegen, blijkt uit 
onderzoek van TNS Nipo. Daarnaast 
zegt meer dan de helft van festivalbe-
zoekers dat het moeilijk of zelfs on-
mogelijk is om op een festival aan 
kraanwater te komen. Dit moet an-
ders, vinden de drinkwaterbedrijven.

De stichting Urgenda, duurzaamheids-
platform Nudge, KRNWTR, One-
World Water, Dopper, Natuur & Milieu 
en de stichting Join the Pipe hebben 
zich bij de petitie aangesloten. Het ini-
tiatief wordt daarnaast gesteund door 
Jongeren Op Gezond Gewicht en het 
Voedingscentrum.
Teken ook voor overal kraanwater op 
www.overalkraanwatergraag.nl

Plantenwandeling 
in de Vaartbroekse 
beemden 
Gidsen van IVN Nuenen nodigen u uit 
mee te gaan voor een plantenwandeling 
op maandag 29 juni in natuurgebied de 
Vaartbroekse beemden. De smalle 
strook aan de westkant van de Dommel 
bezit een verrassende landschappelijke 
schoonheid en een rijke natuur. Het 
aantrekkelijke van deze wandeling 
wordt mede bereikt door het schitte-
rende landschap aan de overzijde van 
de Dommel. Vertrek per fiets om 19.00 
uur vanaf Het Klooster, Park 1, Nuenen. 
Start wandeling iets later vanaf het be-
zinkbassin aan de Kosmoslaan in Eind-
hoven. Het dragen van waterbestendig 
schoeisel en een verrekijker worden 
van harte aanbevolen. Deelname is gra-
tis, info: 040-2421423.
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Spetterend jubileumweekend TV de Lissevoort

Verstuurd vanaf mijn iPad

Ferien in Holland
 
Door Elwien Bibbe

Voor het Centraal in Rotterdam staat een ouder echtpaar met een tandem, hel-
men op en met volledige bepakking op een plattegrondje te turen. En ik bied 
mijn hulp aan. Ik krijg antwoord in keurig Engels en na drie zinnen gaan we door 
in het Duits. Ze willen naar Sjiedam. En dat is niet zo moeilijk. Een beetje toeris-
tisch via de Kruiskade, 1e Middellandstraat, 2e Middellandstraat, Vierambacht-
straat, brug over de Schie over, Beukelsweg, Marconiplein en dan de Rotter-
damsedijk. Eén lange rechte weg, die zo af en toe van naam verandert. Schiedam 
is een leuke bestemming, havens, veel molens nog en wat jeneverstokerijen. Ik 
fiets een eindje met ze op. Bij de Rotterdamsedijk neem ik afscheid van Erwin en 
Ingrid. Erwin is ziek en zit achterop. Dit doen ze 'einmal im Jahr, und die Bekant-
schaft erklāhrt sie für verrückt. But they love it. Ze hebben een tentje bij en ze 
weten nog niet waar ze die avond zullen slapen. 
Waarom plantjes en vazen vaak in tweetallen voor de ramen staan, vragen ze me 
nog en waarom Nederlanders 's avonds de gordijnen open hebben? Op beide 
vragen blijf ik het antwoord schuldig. Van die open gordijnen heb ik vroeger toen 
ik in Rotjeknor woonde altijd genoten, lekker naar binnen kijken bij de mensen. 
Al die geelverlichte woonkamers. Mijn moeder en ik waren daar toen net zo ver-
baasd over als zij nu.
En die symmetrie voor de ramen...dat is dus Jan des Bouvrie. Daar kwam mijn 
broer mee, toen ik later het verhaal vertelde.

Met een tenniscircus met 70 kinderen, 160 deelnemers aan het eendaags 
toernooi, een heerlijk buffet en een geweldig feest, begon op zaterdag het 
jubileumweekend. Dat werd op zondag gevolgd door een koffieconcert, een 
brunch en een heerlijke pot tennis. Daartussendoor was er nog een goedbe-
zochte receptie. Dat waren de ingrediënten voor het grote jubileumweek-
end van 50 jaar TV de Lissevoort.

Geweldige ambiance
Zelfs het weer werkte geweldig mee 
op zaterdag. De kinderen vermaakten 
zich enorm in het tenniscircus dat op-
gezet werd door Sportivity Service. Na 
de onvermijdelijke frietjes werden de 
jonge gasten ter afsluiting nog beto-
verd door een heuse goochelaar. In-
tussen waren 160 senioren getrak-
teerd op koffie en gebak en werden zij 
de baan opgestuurd voor spannende 
partijtjes tennis in een intern toer-
nooi. Tussen de wedstrijden door 
werd er natuurlijk heel gezellig gebab-
beld. Voor het uitstekende buffet tra-
den nog de Briljantjes uit Someren op. 
Vier wulps geklede dames gaven een 
aanstekelijke show, waarin de draak 
gestoken werd met menige reputatie. 
Na de prijsuitreiking en de huldiging 
van de kampioenen in de voorjaars-
competitie van de KNLTB kwam een 
geweldig feest op gang tot in de vroege 
ochtend; de dansvloer was geen mo-
ment leeg en onaangekondigde, heel 
speciale gasten maakten het feest he-
lemaal compleet! 

Receptie
Speciaal voor de gasten van de gezelli-
ge receptie op zaterdagmiddag was de 
rode loper gelegd. Collega-verenigin-
gen, sponsoren en andere externe ge-
nodigden waren vertegenwoordigd. 
Verder werden verwelkomd, naast 
huidige leden, twee van de drie oor-
spronkelijke oprichters, Maria Kuijten 
en Theo Daamen, veel oud-bestuurs-
leden, ereleden en dragers van de gou-

den draagspeld. Voor een goed bezet 
paviljoen gaf Gerard de Laat, bijna 50 
jaar lid, een aardige beschouwing over 
tennis in perspectief voeger en nu, 
niet nadat een toost was uitgebracht 
op dit bijzondere jubileum. Burge-
meester Houben en Gerard Popma 
van de KNLTB spraken lovende woor-
den over de Lissevoort, waarna de 
voorzitter de plannen voor de toe-
komst van de vereniging uitlegde. In-
formeel werd het glas geheven en nog 
menige herinnering opgehaald en er-
varing gedeeld. 

Brunch voor clubleden
Zondag werd om 12.00 uur het startsein 
gegeven voor het koffieconcert voor 
een heel grote groep vrijwilligers en bij-
zondere leden. Het regionaal samen-

gestelde accordeonensemble L’Accord 
Volé bracht een aantal bekende en min-
der bekende nummers. Het luisteren 
naar de muziek werd helaas wat be-
moeilijkt door de enorme behoefte van 
mensen om bij te praten na vaak lange 
tijd, maar dat werd door iedereen voor 
lief genomen. De voorzitter benadrukte 
in zijn toespraak nog eens het grote be-
lang van vrijwilligers voor de vereni-
ging. Na de heerlijke hapjes bij de 
brunch zocht iedereen een plekje om de 
huidige tenniskwaliteiten van Bart Beks 
en Thomas, Jurriaan en Wijnand Beren-
des nog eens te aanschouwen. Het wer-
den twee prachtige partijen. Oude tij-
den (jaren 90 vorige eeuw) herleefden 
en het was goed te zien hoeveel plezier 
de mannen ook zelf hadden in deze ont-
moeting. Zelfs enkele buien konden hen 
niet deren! Om 16.00 uur werd het 
weekend afgesloten met een zeer vol-
daan gevoel bij iedereen; er heerste heel 
veel positiviteit en blijdschap.

Kijk ook naar de reportage bij de LON 
t/m zaterdag 26 juni of op Facebook of 
op Youtube.

Geslaagden 
van Zwem en 
Polovereniging 
Nuenen
Afgelopen weken is het weer span-
nend geweest voor de leden van Zwem 
& Polovereniging Nuenen: het diplo-
mazwemmen stond weer voor de 
deur. Echt zenuwachtig hoefden de 
kinderen natuurlijk niet te zijn. Ze 
hadden in de lessen genoeg geoefend 
en daarnaast hadden ze bij het proef-
examen al laten zien dat ze voldeden 
aan de gevraagde eisen. Bij de recrea-
tieve afdeling kunnen de kinderen oe-
fenen voor zwemdiploma C en voor 
zwemvaardigheid 1,2 en 3. 

De kinderen die met trots mogen zeg-
gen dat ze hun zwemvaardigheid 1 di-
ploma hebben gehaald zijn: Remco 
Verhoeven, Koen van den Wildenberg 
en Lotta van Kemenade. De kinderen 
die hun zwemvaardigheid 2 diploma 
hebben gehaald zijn: Joep Rijnen, Juli-
an Overschie en Liselot van der Vel-
den. Uiteraard zijn er ook nog kanjers 
die hun zwemvaardigheid 3 diploma 
hebben gehaald, namelijk: Anna 
Kruijf, Ivo van Zanten, Diede Struijk 
en Minke Braat. 

ZPV Nuenen wil hun jongste leden 
van harte feliciteren met het behalen 
van hun welverdiende zwemdiploma!! 
Lijkt het jou nou ook leuk om te ko-
men oefenen voor je diploma’s of een 
andere tak binnen de zwemsport te 
proberen? Kijk dan eens op www.zpv-
nuenen.nl en neem contact op voor 
een proefles!

Korfbal
NKV Korfbal ontvangt ongelofelijk 
mooi bedrag van de AW4D
Afgelopen zondag, aan het einde van het jaarlijkse jeugdkamp van korfbalvereni-
ging NKV heeft de organisatie van de Avondwielervierdaagse de cheque met de 
totaalopbrengst van € 2014,71 overhandigd aan NKV. De organisatie van dit jaar-
lijkse evenement in Café Ons Dorp had dit jaar NKV uitgekozen als goed doel van 
dit sportieve spektakel. NKV is hier uiteraard ontzettend blij mee en heeft de or-
ganisatie van de AW4D geholpen met de voorbereiding en de uitvoering van dit 
4-daagse evenement. Vele NKV’ers hebben hun steentje bijgedragen en hier is 
NKV  natuurlijk trots op. Met de opbrengst kan de korfbalvereniging mooie din-
gen blijven doen voor de jeugd, niet alleen op korfbal technisch vlak, maar ook 
voor leuke nevenactiviteiten voor de jeugdleden. NKV wil de organisatie van de 
AW4D en de vele deelnemers en sponsoren van dit evenement dan ook bedan-
ken. NKV is hier er echt ontzettend blij mee! 

Politieberichten
Politie constateert bij bijna 100 
woningen inbraakgevoelige situaties
De politie controleerde donderdagmiddag 18 juni preventief ruim 350 woningen 
in Budel, Son en Breugel, Geldrop-Mierlo en Nuenen. Tijdens de actie was de 
politie alert op inbraakgevoelige situaties bij woningen. Tevens werd ook geke-
ken of geparkeerde auto's op slot stonden en/of er kostbaarheden in het zicht 
lagen. Bij bijna 100 woningen constateerden agenten inbraakgevoelige situaties.

Dertig agenten gingen donderdagmiddag 18 juni op pad om preventief ruim 350 
woningen te controleren op situaties die het voor inbrekers aantrekkelijk maken 
om hun slag te slaan. Tijdens de preventieactie lieten agenten zogenaamde ‘voet-
jes’ achter bij woningen waar zij inbraakgevoelige situaties aantroffen. Dit zijn 
kartonnen voetjes in de vorm van een schoenafdruk met daarop de tekst: "Deze 
schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn…". Een kleine 100 voetjes wer-
den donderdag tussen 13.30 en 16.00 uur afgegeven of in brievenbussen gestopt. 
Het ging opvallend vaak om niet afgesloten deuren en poorten. Bij één woning 
stonden de sleutels zelfs aan de buitenkant op de deur, terwijl de bewoners niet 
thuis waren. Tevens werden diverse niet afgesloten auto's en fietsen aangetrof-
fen. Tijdens de preventiecontroles gingen agenten het gesprek aan met de men-
sen in de wijk en kregen ze positieve reacties op de actie.
17 van de 50 gecontroleerde woningen in Nuenen bleken inbraakgevoelig van-
wege niet op slot zittende deuren en poorten. Hier werden ook 8 onafgesloten 
auto's aangetroffen. 

Maak het ze niet te gemakkelijk
De politie wil met deze actie inwoners bewust maken van inbraakgevoelige situa-
ties in en rond hun woning. Inbraakstimulerende situaties voor woninginbraken 
zijn bijvoorbeeld openstaande en/of niet afgesloten ramen, deuren en poorten of 
kliko's, containers en ladders die het gemakkelijker maken om op een plat dak te 
klimmen. Maar ook stapels post die in het zicht liggen en de indruk kunnen wek-
ken dat mensen op vakantie zijn. Bij inbraken die de afgelopen maanden plaats 
vonden in Budel, Son en Breugel, Geldrop-Mierlo en Nuenen zien we dat vrij-
staande woningen en achterzijdes van panden een duidelijke voorkeur genieten 
bij de inbrekers. Evenals woningen waarvan duidelijk blijkt dat bewoners voor 
langere tijd afwezig zijn. Neem uw voorzorgsmaatregelen en maak het inbrekers 
niet te makkelijk. Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Klassieke Landbouw 
Werktuigen show
Op zaterdag 4 juli en zondag 5 juli wordt het Plattelands Festival georgani-
seerd, dit jaar zelfs voor de 29-ste keer, op een 6,5 Ha groot showterrein. Het 
showterrein ligt aan de Vresselseweg 33 - 5491 PA in Sint-Oedenrode.

De K.L.W.- vereniging stelt zich als 
doel dat historische trekkers, statio-
naire motoren en werktuigen verza-
melt en gerestaureerd worden. Om 
het resultaat aan het publiek te laten 
zien wordt er jaarlijks een show geor-
ganiseerd. De vereniging is in de loop 
der jaren gegroeid naar ruim 850 le-
den, waaronder een groot aantal 
dorpsgenoten.
Op een van de mooiste plekken in de 
provincie Noord Brabant n.l. het 
Dommeldal in (Nijnsel) Gemeente 
Sint-Oedenrode komen in dit week-
einde ongeveer 750 oldtimerauto`s - 
vrachtauto`s - tractoren - stationaire 

motoren en werktuigen uit de vroege-
re tijden bij elkaar. Deelnemers komen 
uit heel Nederland maar ook uit België 
en Duitsland naar deze show in Sint-
Oedenrode. Het thema van dit jaar is 
Hout, zoals hakken en zagen met oude 
bijlen en motorzagen. Er is ook een 
Trekkertrekbaan, waar de oude trac-
toren laten zien dat ze ondanks hun 
leeftijd toch nog behoorlijk wat in hun 
mars hebben. 
Op zaterdag 4 juli begint de show om 
10.00 uur en duurt tot 18.00 uur en op 
zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Voor meer informatie zie www.KLW-
vereniging.nl

Zwemmen
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Wielersport

Badminton

Zwemmen

Twirlwedstrijd Nuenen groot succes

Z&PV Nuenen wint 
klassementen KNZB slottoernooi
Na de overwinning bij de NK Club afgelopen jaar werd er dit jaar weer veel 
verwacht van de zwemmers van Z&PV Nuenen bij het KNZB slottoernooi. 
Bij deze wedstrijd worden tijden omgezet naar punten aan de hand van de 
wereldrecords en werd er een heren, dames en all-in klassement gemaakt 
van de beste 10 prestaties per vereniging. Toen alle races voorbij waren was 
het duidelijk: Z&PV Nuenen won alle 3 de klassementen in de A-klasse.

Internationale wielerkoers       
door Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Mathijs Janssen wint    
Leo Bosch trofee bij BCL
Zoals verwacht heeft Mathijs Janssen op de laatste speeldag van de interne 
competitie van de jeugd van Badminton Club Lieshout geen fout gemaakt. 
Zijn koppositie is daarom niet meer in gevaar gekomen, waardoor hij uit 
handen van Leo Bosch de Leo Bosch trofee in ontvangst mocht nemen.

Wekelijks traint de jeugd van Badmin-
ton Club Lieshout onder leiding van 
een trainer en een groep begeleiders. 
Eens per maand wordt deze trainings-
arbeid aan de kant geschoven en spe-
len de jeugdleden competitie. Een in-
terne competitie wel te verstaan die 
via een ingenieus laddersysteem iede-
re keer weer de tegenstanders auto-
matisch aan wijst. Doordat er maan-
delijks wordt gespeeld wordt een 
ranglijst opgebouwd die aan het eind 
van het seizoen resulteert in een eind-
rangschikking. 

Leo Bosch trofee
De winnaar van de interne competitie 
heeft recht op de Leo Bosch trofee. 
Deze forse beker is vernoemd naar 
erelid en ex-voorzitter Leo Bosch die 
Badminton Club Lieshout door de be-

ginjaren van haar bestaan heeft geleid. 
Zoals ieder jaar mocht de winnaar van 
de competitie, de trofee uit handen 
van Leo Bosch persoonlijk in ont-
vangst nemen. Uiteraard had Leo ook 
aan de andere deelnemers gedacht, 
waardoor het een gezellige prijsuitrei-
king is geworden.

De eindrangschikking is nu als volgt 
(tussen haakjes de positie vóór deze 
laatste speelronde):
1. (1) Mathijs Janssen 170 punten
2. (3) Roel de Laat 159 punten
3. (4) Nard van Loon  157 punten
4. (2) Margee Hilgerdenaar 153 punten
5. (6) Rick van Aspert  141 punten
6.  (5) Pepijn Kerkhof  137 punten
 (5) Tim Kanters  137 punten
 (7) Sanneke Vogels  137 punten
7. (8) Floris Spoorendonk  126 punten

De deelnemers aan de interne competitie verzameld rondom Leo Bosch, direct na 
de prijsuitreiking.

Afgelopen zaterdag 20 juni heeft het twirlteam van Showkorps O&V | Nue-
nen onder leiding van de NBTA voor het vierde jaar op rij een eigen twirl-
wedstrijd georganiseerd. Na weken van voorbereiding door het team en alle 
vrijwilligers was het zaterdag zo ver. Ook dit jaar was de tribune weer goed 
gevuld, evenals het wedstrijdprogramma.

Tijdens de wedstrijd kunnen de twir-
lers deelnemen aan verschillende disci-
plines en zijn er per leeftijdscategorie 3 
niveaus. De deelnemers worden door 
een jury beoordeeld en op het einde 
van de dag krijgen ze hun rapport met 

Na alle kampioenschappen van afge-
lopen weken was het KNZB slottoer-
nooi een leuk toetje voor de zwem-
mers van Z&PV Nuenen. In het 50m 
bad in Dordrecht, waar komend 
weekend de jaargangfinales voor de 
jongste jeugd worden gehouden, 
gingen de zwemmers nog eenmaal 
op jacht naar persoonlijke records. 
Natuurlijk is dat moeilijk na een lang 
seizoen, maar toch slaagde nog me-
nig zwemmer daarin. Bij de oudere 
zwemmers scherpte Koen Woesten-
borghs 3 PR’s aan, op de 50 en 100vrij 
en de 100vlinder. Ook Danila van 
den Hoogenband wist zich op de 
100vrij te verbeteren, met 1.08.53 
was zij sneller dan ooit.

Bij de jongeren wisten Britt Bogers, 
Thomas van Ekert, Joeri Phaff en Lot 
Sauren hun beste tijden aan te scher-
pen. De eerste 3 genoemden zwommen 
het weekend ervoor nog bij de NJJK, 
maar wisten ondanks dat zware week-
end nu toch nog PR’s neer te zetten op 
de 50vrij (2x) en 50vlinder. Lot Sauren 
deed datzelfde op haar 50vrij, met 30.64 
was ze 0,4 sec sneller dan bij de BZK 
een maand geleden.
Komend weekend is het laatste wed-
strijdweekend van het seizoen. In 
Dordrecht gaan Flore Meulendijks en 
Chris Verhoeven de strijd aan met de 
top van de minioren uit Nederland en 
in de Drietip in Nuenen wordt de 4e 
van Gogh Super Sprint gehouden. Die 
wedstrijd begint zondag om 13.30 uur.

Directeur sportief 
Piet Rooijakkers (Gerwen) 
aan het stuur van de 
Baby-Dumpploeg-
leidersauto.

Met een vliegende start op de legen-
darische Willem Hikspoorbrug is de 
wielerkaravaan van de Ster ZLM Toer 
op Nuenens grondgebied vertrokken 
voor de slotrit naar Boxtel. Dat was 
zondag 21 juni en het parcours liep 
over de Soeterbeekseweg naar Neder-
wetten, over de Broekdijk naar de 
Gerwense windmolen De Roosdonck 
en dan via de Laan van Gherwin en 
Smits van Oyenlaan naar Lieshout. 
De renners kregen meteen de volle 
laag en het was niet de laatste regen-
bui die dag.

De Ster ZLM Toer is een internatio-
nale vijfdaagse etappekoers door Bra-
bant, Limburg en België. In Boxtel is 

het algemeen klassement opgemaakt 
met de Duitser André Greipel als 
eindwinnaar. Bijgaand een foto-im-
pressie van de doorkomst bij wind-

molen De Roosdonck aan de Ger-
wenseweg van onze fotograaf Cees 
van Keulen. Voor meer informatie, zie 
www.sterzlmtoer.nl

Geletruidrager André Greipel 
ter hoogte van windmolen 
De Roosdonck.

KVL Hobbybeurs
Op zondag 4 oktober a.s. wordt er een 
hobbybeurs georganiseerd in het 
Dorpshuis aan Grotenhof 2 in Lies-
hout. Deze hobbybeurs is alleen be-
doeld voor mensen die hobbymatig 
bezig zijn. U mag natuurlijk wel spul-
letjes verkopen.
De beurs begint om 11.00 uur en ein-
digt om 16.00 uur. Er zijn nog enkele 
tafels vrij, misschien wel iets voor u? 
Voor € 7,50 per tafel kunt u uw hobby 
aan een groot aantal mensen laten 
zien.

Voor informatie kunt u bellen naar 
Sandra v.d. Aa op 06-49855244, mai-
len mag natuurlijk ook, kvlieshout-
nb@gmail.com. En wilt u niet op de 
beurs als standhouder, dan bent u als 
bezoeker natuurlijk van harte welkom! 
De toegang is gratis.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 26 juni organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. 
Iedereen is welkom.

RCL Wandeltocht

de uitslag. Ze kunnen plaatsingspun-
ten halen voor het NK en promoveren. 

De dames van Twirlteam Showkorps 
O&V | Nuenen, Loes, Liske, Anne, 
Nina, Ghilaine, Cecile en Janne heb-
ben het goed gedaan. Bij de solo's zijn 
6 medailles behaald en de duo's en het 
team behaalden een eerste plaats. Sa-
men met hun trainsters Anne en Ni-
cole kunnen ze met trots terug kijken 
op een mooie dag met 15 medailles!

De wandelafdeling van Runnersclub Lieshout, kortweg RCL, organiseert dit 
jaar zondag 28 juni de RCL wandeltocht. De RCL wandeltocht heeft elk jaar 
een andere route, dit keer ten zuiden van Lieshout. De tocht is bij uitstek 
geschikt als laatste training voor de Kennedymars in Someren en natuurlijk 
als training voor de Nijmeegse 4-daagse. De wandeltocht start vanaf de RCL 
accommodatie, aan de Provinciale weg Lieshout - Mariahout. De finish is op 
dezelfde locatie. 

Afstand 30 km en 40 km: Vertrek 
07.00 uur - 9.00 uur.
Afstand 15 km en 20 km: Vertrek 
08.00 uur - 11.00 uur.
Afstand 10 km: Vertrek 09.00 uur - 
12.00 uur.

RCL organiseert deze wandeltocht als 
lid van de Nederlandse wandelbond, 
NWB. Leden van NWB en KNBLO 
krijgen daarom € 0,50 korting op het 
inschrijfgeld. Het inschrijfgeld voor 
alle afstanden is € 2,50 p.p. Voor deel-
nemers tot 12 jaar € 0,50. Zowel bij de 

modatie vindt je aan de provinciale 
weg 24, tussen Lieshout en Mariahout, 
net buiten de kom van Lieshout. Op 
hetzelfde terrein bevinden zich ook de 
tennisvelden van vereniging “De Raam” 
in Lieshout en een manege. Voor vra-
gen of meer informatie: Bel 0499-
840769 / 06-5273325 of mail naar wan-
del@runnersclublieshout.nl

start/finish locatie als onderweg is er 
ruimschoots gelegenheid voor een 
drankje, een kop soep e.d. in ruil voor 
een kleine vergoeding. Er is op de lan-
gere routes een grote rustpost die elke 
10 km wordt aangedaan en er is een 
post op zo’n vijf kilometer voor de fi-
nish. Ook zal er op de start/finish en op 
de grote rustpost EHBO aanwezig zijn 
voor het geval dat nodig is. Zorg er wel 
voor dat je onderweg voldoende eten 
en drinken bij je draagt, want de moge-
lijkheden om buiten de rustposten iets 
te kopen zijn beperkt. De RCL accom-



Een aandeel in elkaar

Tot ziens in ons Ontmoetingscentrum, Laan der Vier Heemskinderen 7 in Geldrop

Eigen bedrijf starten? Daar komt veel bij kijken. Tijdens de inloopavond op maandag 29 juni kun jij

vrijblijvend al je vragen bespreken met bedrijvenadviseur Koen Scheepers. Hij helpt je graag een stap

verder. Loop tussen 17.00 en 20.00 uur binnen in ons Ontmoetingscentrum in Geldrop.

Start sterker als ondernemer 

en kom naar onze 
inloopavond op 
29 juni.

Start als ondernemer 
direct met een 

voorsprong

‘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!

Vincent bier is volop verkrijgbaar bij de volgende zaken:

www.deheidebrouwerij.nl

MET DE AANZIENLIJKE KORTING UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:

SENSATIONELE DOORBRAAK IN DE COSMETICA
Eindelijk een HUIDVERJONGINGSCRÈME die echt werkt

GEHEEL NIEUW VOOR NEDERLAND
ONZE ALGASUN PHYTO ANTI-AGING

GEZICHTSCRÈME-SERUM
OP BASIS VAN PLANTAARDIGE STAMCELLEN

ANTI    AGING

Om 6 MAAL SNELLER BRUIN TE WORDEN
nog steeds onze gerenommeerde

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

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

(zie waardebon)

Waardebon
€ 7,50 korting
op de crème-serum

en
€ 2,50 korting

op alle andere ALGA-SUNproducten in de winkel.

Deze stamcellen activeren je eigen 
huidcellen om te vernieuwen.

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

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

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

Vermindert tevens pigmentvlekken.

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

KNIP NU METEEN UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK

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

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

TIWES-IMPORT
tiwesimport@zonnet.nl

Tel./Fax: 0416 - 33 50 51

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

(Ook voor de zonnebank!)

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

€ 38,70
€ 48,70

€ 3,00

€ 19,35 € 16,35

€ 10,- KORTING
op de crème-serum

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

producten in de winkel

(KORTING verkrijgbaar tegen inlevering van deze advertentie)

LEUKE BIJVERDIENSTE

Vakantiebezorgers
voor Rond de Linde

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