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

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

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

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Einde van 
een tijdperk: 
laatste ronde 
Jan van Tien

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

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

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

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

APK €18,-

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

Nuenenaar 
Steven Kruijswijk 
gaat voor ritwinst 
in de bergen

Er moet nog een nieuwe versie komen

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

RelatiegeschenkenRelatiegeschenken
Uw specialist voor  
relatiegeschenken,

give-aways en premiums 
kundig advies en snelle service

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 

nieuws wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

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

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 2988965

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

UITVERKOOP 3, 4, 6 en 7 juli
van 10.00 tot 16.00 uur

Een greep uit de showroommodellen op=op
Losse stoelen, fauteuils en tafels met minimaal 70% korting!

Collse Heide 10 in Nuenen
Geen pinautomaat aanwezig, alleen tegen contante betaling.

Verhuizing Peugeot-garage en 
afscheidsfeest Peugeot-toppers
De verhuizing van de Gerwense vestiging van Autobedrijf J. Janssen, de 
Peugeot-garage en werkplaats aan het Laar, naar de meer ruimere auto-
show- en garageaccommodatie te Nuenen-Eeneind nadert zijn voltooiing. 
De automerken Renault en Peugeot zijn na tientallen jaren scheiding  per 
6 juli a.s. in Nuenen weer samen onder één dak, nu wel in gezelschap van 
Dacia. Dit éne dak is het prachtige pand van het plaatselijke Autobedrijf J. 
Janssen aan Kruisakker 14 te Nuenen-Eeneind. Met deze verhuizing nemen 
de twee Peugeot-coryfeeën Harrie Bekkers en Toon Raaijmakers, na een 
ruim 44-jarig dienstverband, officieel afscheid bij het bekende autobedrijf.

Feestelijk afscheid
Autobedrijf J. Janssen startte zijn acti-
viteiten aan de Soeterbeekseweg te 
Nederwetten. Toen het jasje daar al 
na enkele jaren te klein werd, vond het 
jonge bedrijf een perfecte uitbrei-
dingsmogelijkheid in het verbouwde 
boerenbondsgebouw aan het Laar in 
Gerwen. Na de splitsing van Peugeot 
en Renault aldaar zijn Harrie Bekkers 
en Toon Raaijmakers de verantwoor-
delijke mannen van het respectieve-
lijk sales en aftersales gebeuren. 
Gedurende bijna 45 succesjaren wa-
ren zij de directe getuigen van alle be-
drijfsverbouwingen, -uitbreidingen 
en -moderniseringen. Elk jaar keken 
ze uit naar de nieuwe modellen van 
Peugeot. Trots maakten ze dan show-

ruimte vrij voor ‘hun’ nieuwe pronk-
stukken en volgden met het gehele 
team rap cursussen om alle aanpas-
singen in de systemen voor veiligheid 
en comfort in de rijk gevarieerde Peu-
geot-autolijn op de voet te volgen. 
“Een overzichte-
lijke presentatie 
van de nieuwste 
Peugeots en ook 
onze ruime keuze 
occasions is 
noodzakelijk. Ge-
zien de snelle 
moderniseringen 
in de autobran-
che is ook bij-
scholing met vakopleidingen en 
managementcursussen bijna jaarlijks 

nodig. Bij de tijd blijven zit als een gen 
in de celkernen van het hele team 

Janssen, evenals 
klantvriendelijk-
heid en Brabantse 
gemoedelijkheid. 
Met gezellig enke-
le kopjes koffie en 
wat humor, met 
passende klanten-
binding staat ons 
team garant voor 
een juiste oplos-

sing voor de mobiliteit van onze klan-
ten”, aldus een nog energieke Harrie.

Toon Raaijmakers kijkt vooral glimla-
chend terug op het verschil in activitei-
ten in de werkplaats vroeger en nu. 
“Vroeger werd er meer gerepareerd, 
vaak met uren laswerk. De monteurs 
lagen op hun rug onder de auto’s te 
sleutelen en kwamen er einde werktijd 
goed zwart onder vandaan. Vandaag de 
dag werkt men naast de dop- en moer-
sleutels ook veel met de computer, of 
met de laptop op schoot. Storingen 
zoeken en schema’s raadplegen, want 
de elektronische systemen in de auto’s 
zijn zeer complex”, zo typeert de en-
thousiaste Toon de enorme verande-
ringen in de werkplaats. Hij was de 
man van de korte lijntjes in de afhande-
ling van klachten en onderhoudsbeur-
ten. Hij hoorde de klanten het liefst 

zelf. Deze instelling van verantwoorde-
lijkheid en dienstverlening met hierbij 
de optimale service van het gehele 
team Janssen verklaren het behalen 
van hoge en soms hoogste prijzen van  
het ‘Klanten-tevredenheids-onder-
zoek’. Zelfs deze verhuizing heeft hij als 
afsluiting van zijn loopbaan tot het 
laatste moertje en boutje als regisseur 
en adviseur mede begeleid.
Met grote voldoening blikken de twee 
Peugeot-kenners terug op hun arbeid-
zaam leven in de autobranche. Ze ken-
den er veel werkplezier, levenslust, 
vriendschap en vooral collegialiteit.

Nieuwe locatie, dezelfde service
Alle Peugeot-medewerkers verhuizen 
mee van Laar 12 naar Kruisakker 14. 
Op de nieuwe locatie ziet men vanaf 
maandag 6 juli dus de vertrouwde ge-
zichten terug. Dat betekent dat de 
vriendelijke ontvangst aan de receptie 
en de hoge service en klantgerichtheid 
in de showroom en de werkplaats ge-
handhaafd blijven. Directie en mede-
werkers zijn ervan overtuigd dat men 
de klanten in de nieuwe ruime locatie 
nog beter van dienst kan zijn. 
In deze feestelijke openingsweek aan 
de Kruisakker 14 te Nuenen-Eeneind 
nemen directie, collega’s en relaties 
met een erkentelijk en smakelijk ‘hou-
doe’ afscheid van de twee bekende 
Peugeot-toppers Harrie en Toon.

Het moderne functionele bedrijfspand aan Kruisakker 14 in de vernieuwde Peugeot-
huisstijl.

De scheidende Peugeot-coryfeën Harrie Bekkers (rechts) en Toon Raaijmakers nog 
even bij enkele glimmende Peugeot-knuffels.

________________________________ 

“De monteurs lagen op 
hun rug onder de auto’s 

te sleutelen”
________________________________ 

Bericht van Bloem & Tuin

6.500 Kado Voordeel Tickets bij 
Intratuin Nuenen
Bezoekers kunnen reguliere en-
treekaarten tot en met 21 juli aanstaan-
de - met extra korting! - aanschaffen bij 
Intratuin Nuenen. Men betaalt dan 
maar € 8,- per persoon (in plaats van € 
12,-, kinderen onder de 14 jaar hebben 
in alle gevallen gratis toegang), maar... 

ook dít jaar kan men - ook in de voor-
verkoop - kiezen voor het speciale 
Kado Voordeel Ticket, waarvan er 
slechts 6.500 beschikbaar van zijn. 
Voor slechts € 15,- ontvangt men - 
naast entree tot Bloem & Tuin - dan 
ook nog eens een aantal cadeaubon-
nen, welke bij de diverse standhouders 
kunnen worden verzilverd voor unieke 
producten, te weten een punt gebak 
(t.w.v. € 2,75), drie Calla bloembollen 
(€ 5,-), de meest recente uitgave van 
het tijdschrift Buitenleven (€ 5,35) en 
een even bijzondere als schitterende 

De 22ste editie van bloem & Tuin zal ook dit jaar weer plaatsvinden op 
Landgoed De Gulbergen en wel van 24 juli tot en met 2 augustus. De 
komende weken leest u in de Rond de Linde hier allerlei wetenswaardighe-
den en informatie over. Houd de krant in de gaten!

plant: de Yacon (€ 7,95), een set van 
kruidenplanten (€ 7,95) en toegang 
voor het Vincentre (€ 7,-). Een ticket 
met veel voordeel, maar op=op.

Intratuin & Schapenhouderij Adriaans
Een bijzonder zelfportret van bijna 50 
m2 zal door Intratuin gerealiseerd 
worden van ruim 2.000 lavendelplan-
ten tijdens Bloem & Tuin. Ook komen 
ze met een echte nostalgische groente-
tuin die na het evenement ter beschik-
king zal worden gesteld aan de 
Nuenense voedselbank. Ook komt er 
een grote kruidentuin met alleen 
PUUR biokruiden en ook de ‘vergeten 
groenten’ zullen niet ‘vergeten worden’. 
Samen met schapenhouderij Adriaans 
met kwaliteit wolproducten zal de 
stand voor 2015 er top uit komen zien, 
aangekleed met vele rozen, hortensia’s, 
zonnebloemen en boerderijdieren.

2 0 1 5

22e editie:
24 juli t/m

2 augustus 2015

Armband verloren
Verloren, zilveren armband, rijdend 
met mijn scootmobiel, op vrijdagavond, 
vanaf De Berg, via het Park, Parkstraat, 
Vallestap, Herikhof, Draviklaan. Graag 
terug bezorgen bij: M. Spaanjaars, Dra-
viklaan 42, tel. 040-2833623.



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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•	 het	 kleine,	 “normale”	 (GFT)	 tuinafval	 aanbieden	 in	 de	 groene	
container,	die	afhankelijk	van	uw	woongebied	om	de	twee	weken	
op	woensdag	of	donderdag	wordt	geleegd	(in	het	buitengebied	
kunt u bellen met het gratis nummer 0800 – 023 24 99 voor het 
legen	van	de	container);

•	 het	grove	tuinafval	aanbieden	bij	de	milieustraat,	omdat	dit	bij	
het grove huisvuil hoort. 

Het is dus niet toegestaan om tuinafval op een andere dan de hiervoor 
beschreven	wijze	aan	te	bieden	of	te	storten	zoals	in	parken,	gemeen-
telijke	plantsoenen,	bossen	of	op	parkeerplaatsen.	

Zwerfafval
In Nuenen is op sommige plaatsen overlast van straatafval dat op de grond 
wordt gegooid: zwerfafval. Het verschil tussen straatafval en huishoudelijk 
afval is dat straatafval huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte om-
vang	en	gewicht	zijn	zoals	proppen	papier,	sigarettenpeuken,	kauwgom,	
blikjes,	etenswaren,	 verpakkingsmateriaal	etc.	die	buitenshuis	ontstaan	
zoals	op	straat,	voetpad	of	park.	De	gemeente	heeft	ter	voorkoming	van	
zwerfafval diverse afvalbakken in de openbare ruimte geplaatst. 

Het is verboden om:
•	 straatafval	op	een	andere	plaats	achter	te	laten	dan	in	de	afval-

bakken;
•	 de	afvalbakken	te	gebruiken	voor	huishoudelijk	afval;
•	 chemisch	afval	te	deponeren	in	de	afvalbakken.	

Overige informatie
Het	is	niet	toegestaan	om	grof	huishoudelijk	afval,	tuinafval	of	zwerf-
afval	op	een	andere	dan	de	hiervoor	beschreven	wijze	aan	te	bieden,	
te	 deponeren,	 of	 te	 storten	 in	 bijvoorbeeld	 parken,	 gemeentelijke	
plantsoenen,	bossen	of	op	parkeerplaatsen.	Uw	normale	huishoude-
lijke	afval	biedt	u	aan	via	de	grijze,	groene	of	blauwe	container.	Daar-
naast	kunt	u	uw	plastic,	metalen	en	drankverpakkingen	aanbieden	in	
de speciale plastic zakken. Deze zijn verkrijgbaar bij de gemeente en 
bij de meeste supermarkten. 

Onze BOA’s zijn bevoegd om op te treden tegen afvalovertredingen. 
Als u nog vragen heeft over dit artikel kunt u bellen met het nummer 
(040)	2	631	631.	Voor	meldingen	over	bijvoorbeeld	 illegaal	gestort	
afval	kunt	u	ook	contact	opnemen	met	ons	via	dit	nummer.	U	kunt	
uw	melding	ook	op	onze	site	kwijt,	www.nuenen.nl.

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

Tip	van	de	week:	Woning	doorluchten	tijdens	warme	dagen?	Zorg	dat	
u	zicht	heeft	op	open	ramen	en	deuren,	zodat	er	geen	ongewenste	
gasten binnenkomen. 

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

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 22	juni	2015	 Oranjestraat	20,	5671	HJ		–	het	uitbreiden	
	 	 	 van	de	woning	(BOUW);
•	 25	juni	2015	 Berg	15C,	5671	CA	–	het	plaatsen	van	een	
	 	 	 pergola	(BOUW).

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

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

een vlooienmarkt bij het verenigingsgebouw aan Pastoorsmast 12 
op	12	en	13	september	2015.

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

Nuenen,	2	juli	2015

MEDEDELING VERLENGING OMTRENT 
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis 
van	artikel	3.9	lid	2	Wet	algemene	bepalingen	omgevingsrecht	met	6	
weken verlengd:
•	 Kerkstraat	56,	5671	GP	 	 -	het	plaatsen	van	een	erfafscheiding,	

verlengd	tot		5	augustus	2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

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

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
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 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
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•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•
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VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning ver-
leend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is ver-
zonden op:
•	 25	juni	2015	 Voirt	43,	5671	HB	–	het	plaaten	van	een	
	 	 	 opbouw	op	de	bestaande	aanbouw	(BOUW).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van	bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	grond	van	de	
Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	Col-
lege	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	
10.000,	5670	GA		Nuenen.	
Als	u	een	dossier	zelfstandig	wilt	inzien,	vragen	wij	u	hiervoor	een	af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	
inzien	een	van	onze	medewerkers	nodig,	dan	kunt	u	een	afspraak	voor	
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer	(040)	2631	631.

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

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	de	 Parkblaozers	 Nuenen	 zijn	 een	 vergunning	 en	 ontheffing	

verleend voor het organiseren van een muziekoptreden op de kiosk 
onder	de	naam	“Parkblaozersevenement”	op	13	september	2015	
(verzenddatum	23	juni	2015);

•	 aan	buurtvereniging	Boschhoeve	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	
verleend	voor	het	organiseren	van	een	buurtbarbecue	in	de	Gon-
delierhof	en	een	gedeelte	van	het	grasveld	aan	de	Maatschappijweg	
op	4	juli	2015	(verzenddatum	24	juni	2015);

•	 aan	de	bewoners	van	’t	Oog	is	een	vergunning	verleend	voor	het	
organiseren van een buurtbarbecue op het binnenterrein van ’t 
Oog	op	5	juli	2015	(verzenddatum	24	juni	2015);

•	 aan	de	bewoners	van	het	voorste	gedeelte	van	de	Vrouwe	Cecilia-
laan	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	verleend	voor	het	organise-
ren	van	een	buurtbarbecue	in	de	Vrouwe	Cecilialaan	ter	hoogte	
van	de	huisnummers	1	tot	en	met	15	op	1	augustus	2015	(verzend-
datum	24	juni	2015);

•	 aan	wijkvereniging	Hofwijk	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	verleend	
voor het organiseren van een buurtbarbecuefeest op het pleintje aan 
de	Herikhof	op	29	augustus	2015	(verzenddatum	24	juni	2015);

•	 aan	Stichting	Fontys	Hogeschool	Verpleegkunde	zijn	een	vergun-
ning	en	ontheffing	verleend	i.v.m.	de	introductieweek	van	de	afde-
ling	Verpleegkunde	in	de	periode	van	24	tot	en	met	28	augustus	
2015	op	het	terrein	aan	de	Pastoorsmast	t.h.v.	het	scoutinggebouw	
(verzenddatum	24	juni	2015);

•	 aan	Stuy	Exploitatie	en	Beheer	B.V.	zijn	vergunningen	en	onthef-
fingen	verleend	voor	het	organiseren	van	de	kermis	in	Nuenen	in	
de	periode	van	2015	tot	en	met	2018	op	de	vrijdag	voorafgaand	
aan de 2e zondag in juli en de vier op die vrijdag aansluitende da-
gen	in	en	rond	het	Park	(verzenddatum	29	juni	2015);

•	 aan	Stichting	Van	Gogh	Village	Nuenen	zijn	vergunningen	en	ont-
heffingen	verleend	voor	het	organiseren	van	het	evenement	Nune	
Food	Festival	in	het	weekend	van	3	tot	en	met	5	juli	2015	(verzend-
datum	2	juli	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
Actualisatie bodemkwaliteitskaart
Ingevolge	artikel	47	van	het	Besluit	bodemkwaliteit	hebben	burge-
meester	en	wethouders	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	op	23	juni	2015	
de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Het doel van 
deze kaart is het geven van sturing aan het toepassen van grond vol-
gens het Besluit bodemkwaliteit. Het besluit tot vaststelling van de 
bodemfunctieklassenkaart treedt in werking daags na publicatie van 
het besluit. 
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt conform de bepalingen 
van de Algemene wet bestuursrecht vanaf heden gedurende zes weken 
ter	inzage	op	het	gemeentehuis	van	Nuenen	c.a.,	Jan	van	Schijnveltlaan	
2 te Nuenen. 
Tegen	 het	 besluit	 staat	 ingevolge	 artikel	 8:2	 van	 de	 Algemene	 wet	
bestuursrecht geen bezwaar of beroep open. 
Tegen	vergoeding	van	kosten	wordt	afschrift	van	de	stukken	verstrekt.

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.
Nuenen,	2	juli	2015.

VERKEER
Werkzaamheden bermen Nieuwe Dijk en Papenvoortse Heide
In de periode van 29 juni t/m 11 juli a.s. 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.

UITNODIGING RAADSVERGADERING
Raadsvergadering: Let op gewijzigde aanvangstijd
U	bent	van	harte	welkom	bij	de	raadsvergadering	op	2	juli	2015	van-
af	14.00	uur	in	Het	Klooster.	(Met	een	evt.	vervolg	op	3	juli	2015	18.00	
uur	in	de	commissiekamer,	Gemeentehuis)

Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl en liggen 
ter	inzage	in	het	Gemeentehuis.	Onderwerpen o.a. :
•	 Meerjarenspreidingsplan	 onderwijshuisvesting	 2015-2035	 ge-

meente Nuenen c.a.
•	 Raadsvoorstel	tot	het	aanwenden	van	een	deel	van	de	algemene	

risicovoorziening
•	 Programma-indeling	begroting
•	 Kadernota

Burgers kunnen in de openbare raadsvergaderingen gebruikmaken 
van het spreekrecht.
Neem	daarvoor	contact	op	met	de	griffie:	tel:	2631679	of	email	griffie@
nuenen.nl
De raadsvergadering is live te volgen via www.omroepnuenen.nl/tv/
livestream en terug te kijken via www.nuenen.nl/UitzendingenRaad

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Afval en afvaldumpingen
Wij	 hebben	 een	 jaarprogramma	 opgesteld	 waarin	 op	 thematische	
wijze	aandachtspunten	voor	de	opsporingsambtenaren	(BOA’s)	zijn	
benoemd.	Gedumpt	afval	kan	het	milieu	verontreinigen	maar	is	ook	
storend	voor	het	oog.	Wij	zien	daarom	gedurende	week	28	en	29	extra	
toe	op	het	thema	“afval	en	afvaldumpingen”.	Op	de	naleving	van	an-
dere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Grof huishoudelijk afval
De gemeente haalt eenmaal per maand grof huishoudelijk afval op. 
Dit is een verzamelbegrip waarbij u kunt denken aan voorwerpen zo-
als	kastjes,	tapijten,	palen,	stoeptegels,	vlonders	e.d.	Grof	huishou-
delijk afval wordt opgehaald op de laatste woensdag van de maand. 

Bij	de	gemeente	kunt	u	bij	de	afdeling	Bevolking	stickers	kopen	voor	€	17,20	
per	afvalpakket.	U	plakt	de	sticker	op	het	pakket	zodat	de	inzamelaar	ziet	
dat	hij	het	pakket	moet	meenemen.	Dit	pakket	mag	niet	groter	zijn	dan	0,5	
x	0,5	x	1,5m. Hebt	u	bijvoorbeeld	twee	keer	zoveel	afval,	dan	dient	u	twee	
stickers te kopen. Natuurlijk kunt u grof huishoudelijk afval ook bij de 
Milieustraat	(Huufkes	48/50)	inleveren.	Op	vertoon	van	uw	milieupas	
kunt u daar grof huishoudelijk afval tot 2 m³ per keer aanbieden. Ook 
op	de	Milieustraat	moet	u	afval	gescheiden	aanbieden.	Dit	kost	€	5,20	
per	storting.	Let	op:	u	kunt	bij	de	Milieustraat	alleen	per	pin	betalen!	
Voor	regels	rondom	het	ophalen	en	wegbrengen	van	grofvuil	verwijzen	
wij u naar de digitale afvalkalender van de gemeente Nuenen.

Tuinafval
Soms	leidt	illegaal	gestort	tuinafval	ertoe	dat	men	sneller	andere	zaken	il-
legaal stort. Daarom hebben wij in de gemeente Nuenen een aantal regels 
waar	u	zich	aan	moet	houden	voor	tuinafval.	Zo	moet	tuinafval	afzonder-
lijk	worden	aangeboden,	dus	niet	in	de	grijze	container.	Daarnaast	moet	u:

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.



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

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

Voor de best
verzorgde barbecue!!!

Ruccola
per bakje 0,99

Piel De Sapo meloen  
per kilo 0,99

Huzaren salade 
hele kilo 4,98

Watermeloen
hele kilo 0,99

Multicolor sla 
per krop  0,69

Mexico salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

weekaanbiedingen 
donderdag 2 t/m woensdag 8 juli

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Tastytom tomaten
1/2 kilo 0,99

4 Kalfs gehaktballen
  ...........................................................6,00
Pesto Burger
100 gram .........................................1,75
Bij 100 gr. Runder Rookvlees 
100 gr. Sellerie salade  ....... gratis
Shoarma pakket
500 gr. vlees, 5 broodjes, saus ...6,95
Barbecue worst
 uit eigen keuken, iedere 4e gratis

Lekker en Makkelijk!!!
Onze super vers belegde broodjes

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Franse weken!!
Acties week 27: geldig maandag 29 juni t/m zaterdag 4 juli 2015

_____________________________________________________

Franse croissants
licht zoet van smaak

  3 + 1 GRATIS
_____________________________________________________

Aardbeien-zomerschelp
 

   € 6,95
_____________________________________________________

Zomercake
roombotercake omhuld met witte chocolade   
en gekleurde chocoladekrullen

    € 4,95
_____________________________________________________

Frans kruidenbrood
mals brood met kruidenbotersmaak

    € 2,95

SPECIAL

SUPER!!

KOOPJE

KOOPJE

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels 
- Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Thesaurie
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Boordseweg 2,  5671 AS Nuenen, 040 284 5262

VAKANTIE
Gesloten van

maandag 29 juni
t/m 

maandag 20 juli

Gratis Parkeren in Mierlo!Follow Us on Facebook!Gratis WiFiTM

Dorpsstraat 95 Mierlo   |   T 0492 66 11 00   |   info@lenssenmannenmode.nl   |   www.lenssenmannenmode.nl

EXCLUSIEVE ZOMEROUTLET T/M 11 JULI
ZOMEROUTLET

SCOOR DE BESTE KOOPJES VOORDAT ALLES WEG IS!
Tot wel 75% KORTING met restanten van zomercollectie 2014 en ouder

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

Gaat u scheiden?

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

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

eindhoven@scheidingsplanner.nl
www.scheidingsplanner.nl

Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

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

Goed voor je kind!

Auto Service Verbroekken

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

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

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
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Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

Ronddolende    
Aardappeleters……..
De Bronzen Aardappeleters weten het even niet waar ze het zoeken moeten. 
Vandaar dat ik de stoute schoenen heb aangetrokken om behulpzaam te zijn 
bij de zoektocht naar een geschikte locatie waar het in brons gegoten fami-
lietafereeltje rustig kan landen. Ik ben met een amateuristisch archeolo-
gisch onderzoek gestart en na lang zoeken heb ik een paar alternatieve loca-
ties gevonden. 

Het Nuenense Park is te druk voor 
deze eenvoudige aardappeleters. Ik 
denk dat ze blij zijn met een toepasse-
lijk plekje in de buurt waar ze geleefd 
en geploeterd hebben. Want zeg nou 
zelf, wat ligt er meer voor de hand dan 
te zoeken in de omgeving van de plek 
waar die aardappeletende boeren heb-
ben gewoond. 

Aan de Gerwenseweg in Gerwen dus, 
op een steenworp afstand van wind-
molen De Roosdonck. Precies op de 
plek waar Frits woont, op Gerwense-
weg 4, stond in de tijd van Vincent van 
Gogh het huisje van familie De Groot. 
Vincent bracht daar uren schetsend en 
pratend door. Dat huisje en dat gezin 
stonden model voor De Aardappele-
ters. Tussen twee haakjes: Frits eet 
nog steeds gewoon aardappelen, ge-
kookt en soms gebakken. Hij loopt 
niet naast zijn schoenen na al die aan-
dacht van de vele buitenlanders. Een 
aanbod om voor het huisje te poseren 
voor een aantrekkelijk bedrag heeft 
Frits resoluut afgewimpeld. Voor zijn 

gastvrijheid heeft hij wel een keertje 
een gift in ontvangst mogen nemen. 
Een Vincent-fan uit België overhan-
digde Frits een potje honing uit eigen 
keuken. Merci!

In de nabijheid van het aardappele-
tershuisje staan ook de overblijfselen 
van enkele boerderijen uit de goede, 
oude tijd. Niet geheel ongevaarlijk bij 
het betreden van het erf. Een van de 
langgevelboerderijen staat te boek als 
gemeentelijk monument. Maar dat 
houdt niet in dat je alles in de oude 
staat moet bewaren. Beide bouwval-
len lenen zich uitstekend als decor 
voor filmopnamen. Regisseur/acteur 
Frank Lammers is al ter plekke gesig-
naleerd, dus wie weet gaan binnenkort 
de camera’s draaien voor de zoveelste 
Vincent-rolprent. De locaties van bei-
de bouwvallen komen in aanmerking 
voor het plaatsen van het bronzen 
beeld van De Aardappeleters. Cul-
tuurhistorisch en toeristisch verant-
woord. De keuze is aan het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten: tegenover of naast het aardap-
peletershuisje. 

 

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

de SALE
- is begonnen

 
Nu volop kans op 

merken met korting
 

o.a. 
l’Argentina - Park Lane -

HV Polo - Comma - 
River Woods - Gigue

Jurkjes - blouses - 
broeken - shirts - rokjes

enz.

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Nune Food Festival 4 juli van 
12.00 - 24.00 uur: GRATIS
Nog een paar dagen en dan is het zover. De eerste editie van Nune Food 
Festival (Berg 24, 5671 CC te Nuenen). Op zaterdag 4 juli a.s. een GRATIS 
evenement voor iedereen die houdt van gezelligheid. Tegen zeer scherpe 
prijzen overheerlijk eten, voor de kinderen o.a. bevroren fruit op een stokje 
en vele leuke optredens. 

Silvie van der Linden, medeorganisa-
tor namens Van Gogh Village Nuenen: 
“Het gaat prachtig weer worden ko-
mend weekend. De grote tuin is rond-
om omgeven door zeer hoge bomen, 
die gelukkig voor voldoende schaduw 
gaan zorgen. De avond belooft extra 
sfeervol te worden, daar de tuin rond-
om met gekleurde ledverlichting uit-
gelicht wordt.” 

Ron van der Voort, eveneens organisa-
tor: “Verder is de tuin gedecoreerd met 
grote graffiti doeken, kleurrijke 3D 
kunstwerken en een schilderij van liefst 
4 x 2,5 meter. Verspreid door de hele 
tuin overal zitjes en sta-tafels en achter-
in de tuin een grote safaritent waar alle 
restaurants hun plek innemen. We zien 
jullie graag allemaal het komend week-
end in de achtertuin van Nune Ville.” 

Nune Food 
Brunchy 5 juli van 
12.00 - 15.00 uur
Het brunchbuffet in de binnentuin 
wordt verzorgd door Van Reusel Par-
tyservice en Tafeltje19 en wordt voor-
zien van muziek. Tickets vooraf kopen 
op www.thevincentaffair.nl/agenda. 
Wees snel want vol=vol. Bij bestellin-
gen van minimaal 3 tickets krijgt u gra-
tis entree ter waarde van € 6,- p.p. voor 
museum Nune Ville tijdens de brunch.

KIDS: 
Entree € 7,50: hiervoor krijg je:
drankjes (koffie, thee, melk, jus);
een halve sandwichtosti banaan of 
halve sandwichtosti kaas;
een wrap kip met jam of wrap nutella 
met aardbeien;
een ambachtelijk handgemaakt vers 
Brabants worstenbroodje;
een bevroren fruit op stokje, 90% fruit 
zonder toevoeging smaak-, geur en 
kleurstoffen.

VOLWASSENEN: 
Entree € 22,50 hiervoor krijg je:
drankjes (koffie, thee, melk, jus, fris, 
bier en wijn);
een kopje huisgemaakte paprikasoep;
een pistolet verse tonijnsalade met 
garnering of pistolet verse eiersalade 
met garnering;
een pistolet brie met garnering of pis-
tolet parmaham met garnering;
een Flammkuchen;
een Saté met ui en atjar;
een ambachtelijk handgemaakt vers 
Brabants worstenbroodje;
een bakje verse Nuenense aardbeien 
gegarneerd met gekruimelde merin-
gues en slagroom.

Nune Food Festival
Naast bovenstaande dagen is er op vrij-
dag 3 juli een besloten avond voor On-
dernemers Contact Nuenen. Samen 
met hun partners gaan zij genieten van 
dezelfde ambiance. Zij ondersteunen 
financieel dit evenement waardoor het 
mogelijk is geworden dat het zaterdag 
gratis entree is voor iedereen. 

Like de pagina ‘Nune Food Festival’ op 
FaceBook om op de hoogte te blijven 
van het gratis festival op 4 juli en van 
de brunch op 5 juli.

Een bericht van ‘De Vrolijke Samenzang’
Hebt u ons optreden op zondag 31 mei gemist? Kon u er niet bij zijn? Dan krijgt 
u nu een nieuwe kans.
Dinsdag 7 juli presenteert DVS een selectie van haar repertoire in De Jo van 
Dijkhof. Aanvang 10.30 uur, toegang gratis.
Wij sluiten met dit optreden een jaar van repeteren, studeren en presenteren af 
en gaan over een paar weken met nieuwe moed werken aan, een deels, nieuw 
repertoire. Nu al kan ik verklappen dat dit te horen zal zijn op zondag 1 novem-
ber in Het Klooster. Iets om naar uit te kijken. Misschien tot ziens op 7 juli en 
anders een andere keer misschien… (waar ken ik die tekst toch van?)

Kermismaandag     
Beauty & de Brains
 
Speciaal voor de dames organiseert Café Ons Dorp op de kermismaandag, 13 juli, 
een interactieve quiz, vol gezellige, ludieke en gekscherende vragen, opdrachten 
en/of spellen. Onder de noemer ‘Beauty en de Brains’. Deze quiz is enkel voor de 
dames, die zich in groepen van maximaal 5 ladies kunnen aanmelden.

Het is alweer voor de derde keer dat 
deze kermismaandag zo ingevuld 
wordt en is ontstaan als ludieke tegen-
hanger van het welbekende kermis-

toepen. Hier mogen uitsluitend man-
nen meedoen en daarom bedacht 
Sharon Pijs van Café Ons Dorp deze 
middag. "Ook de dames vinden het 
super gezellig en leuk om samen iets 
te doen. En als ze bij de toep niet mo-
gen aanschuiven bieden wij ze graag 
onderdak. Zij hebben natuurlijk net 
als de mannen ook maar een halve re-
den nodig om samen naar het café te 
komen." legt Sharon met een glimlach 
uit.
“Het beloofd vooral een erg gezellige 
middag te worden maar ervaring van 
eerdere jaren leert wel dat iedereen 
bloed fanatiek is” vult Sharon aan. Dit 
maakt het dan ook zeker leuk om te 
komen kijken.
 
Aanmelden voor deze middag kan 
nog tot 4 juli aan de bar bij Café Ons 
Dorp, een team mag maximaal uit 5 
dames bestaan.

Beauty & de Brains, kermismaandag 
aanvang 15.00 uur, Café Ons Dorp.

Wentelwiek sluit jubileumweek 
af met vossenjacht
De kinderen van de Wentelwiek stonden afgelopen vrijdag allemaal klaar 
voor vertrek in hun splinternieuwe schoolshirts.

In groepjes van tien kinderen uit 
groep een tot en met acht onder bege-
leiding van een ouder vertrokken ze 
naar het dorp op zoek naar hun leer-
krachten. Zat daar een oude dame op 

een bankje, nee dat was juf Julia. En 
die postbode, zij lijkt wel heel veel op 
juf Willy! Heeft de brandweer alweer 
een oefening? Nee, dat is onze Mees 
Kees. In het park troffen de kinderen 
een echte straatmuzikant, dat was 
meester Tim.
Een nieuwe bloemist in het kernkwar-
tier. Natuurlijk niet, dat is meester 
Wim. Al jaren met pensioen maar niet 
weg te denken voor de kinderen van 
de Wentelwiek. De kinderen zochten 
een mooi bloemetje uit en gaven dat 
aan een voorbijganger. Zij mochten 
meedelen in onze feestvreugde!
En juf Yvonne, de directrice, kan in-
middels prachtige Italiaanse ijsjes 
scheppen. Heerlijk!
Zo vonden de kinderen alle leerkrach-
ten terug en konden we samen met de 
ouders onze jubileumweek afsluiten

Lieve ouders van onze kinderen, be-
dankt voor jullie hulp.

Team De Wentelwiek.

Een kleurrijk gezicht op de Wentelwiek, afgelopen donderdag. Als onderdeel van de 
festiviteiten vanwege het 40-jarig bestaan, hadden de kinderen een heel palletdorp 
gebouwd op het schoolterrein.
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COLOFON
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Heemkundekring tegen verplaatsing 
monument Kloosterorden 
In een brief aan burgemeester en wethouders maakt het bestuur van heem-
kundekring De Drijehornick uit Nuenen hun verontrusting kenbaar over 
het voornemen om het monument voor de Brabantse Kloosterorden vanuit 
het Park naar een andere locatie te verplaatsen. Het zou plaats moeten gaan 
maken voor een nieuwe bronzen beeldengroep van de Aardappeleters.

In 1987 is het monument geplaatst 
mede ter herinnering aan de zusters 
van JMJ, die gedurende bijna honderd 
jaar vanuit Het Klooster het onderwijs 
en de ziekenzorg in Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten behartigden. Een 
eventuele overplaatsing van dit monu-
ment naar een plaats achter Het Kloos-
ter doet volgens de cultuurhistorische 
vereniging afbreuk aan de grote bete-
kenis die de zusters voor onze gemeen-
te hebben gehad. Om die reden vindt 
de Heemkundekring dat het monu-

ment voor de Brabantse Kloosterorden 
op de huidige locatie gehandhaafd 
moet blijven.

Aardappeleters
De heemkundekring wil zich geen 
oordeel aanmeten over de artistieke 
en kunstzinnige waarde van het op te 
richten ‘Aardappeleters-monument’ 
in het Park. Wel vragen de bestuursle-
den van De Drijehornick zich af of 
naast de aanwezige objecten als het 
Vincent van Gogh-monument, monu-
ment voor de Brabantse Kloosteror-
den, het monumentje D’n Dwersklip-
pel en de muziekkiosk plaatsing van 
een omvangrijk object als de beelden-
groep van de Aardappeleters op ware 
grootte geen afbreuk zal doen aan het 
historische karakter van het in 1920 
aangelegde dorpspark. 

Eerbetoon
Het monument voor de Brabantse 
kloosterorden van graniet en roestvrij-
staal is ontworpen door Theo Besemer 
uit Breda als een eerbetoon aan de zus-
ters van Nuenen en aan alle kloosteror-
den in Brabant. Besemer heeft het om-
schreven als: “Het blok ruwe steen 
verwijst naar de ontgonnen aarde, de 
zwaarte, de harde realiteit van de pove-
re en primitieve geaardheid en nood-
lottigheid van de armoede. De stalen 
staven verbeelden de bewegelijke spiri-
tuele aspecten die volk en land uit hun 
schamele aardgebonden omstandighe-
den tilden. Tenslotte toont het beeld 
dat liefde zich horizontaal verspreidt; 
het neemt al het gekoesterde mee in 
haar stijgende beweging.”

Het monument voor de Brabantse 
Kloosterorden van Theo Besemer staat 
vanaf 1987 in het Park.
(foto: Roland van Pareren, 28 juni 2015)

Zomervakantie Inloopochtend Kiekeboe! 
Dinsdag 7 juli is de laatste ochtend Kiekeboe daarna is de inloopochtend 
gesloten i.v.m. de zomervakantie! Op 1 september kunnen jullie weer fijn 
komen spelen en staat de koffie/thee voor de papa’s en mama’s weer klaar, 
zien we jullie dan ook weer?! 

De enige echte 
Gerwense 
vlooienmarkt
Hoewel de vakantie voor de meeste 
van ons nog moet beginnen, wil 
Drumfanfare Jong Leven u er alvast op 
attent maken dat de voorbereidingen 
voor de jaarlijkse vlooienmarkt in vol-
le gang zijn. De Gerwense vlooien-
markt wordt voor de 46e keer gehou-
den en wel op zondag 30 augustus a.s. 
Ook dit jaar is de markt gesitueerd op 
het Heuvelplein te Gerwen. 
Behalve de vele verschillende artikelen 
die worden aangeboden zijn er ook di-
verse kraampjes met koffie, frisdrank, 
hartige hapjes en een enorme gezellig-
heid. Kortom, deze markt biedt u vele 
mogelijkheden en gezelligheid en de 
toegang is uiteraard gratis. Noteer alvast 
deze datum in u agenda, zodat u nog een 
dagje heerlijk kunt ‘rommelen’ op de 
enige echte Gerwense vlooienmarkt.
Op de markt worden geen kramen 
verhuurd. In de periode vanaf 18 juli 
t/m 28 augustus (vakantieperiode) 
kunnen er geen vlooienspullen aange-
leverd of opgehaald worden. Op 29 
augustus zal er enkel opgehaald wor-
den in het Centrum van Gerwen.
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.drumfanfarejongleven.nl

Monument trekpaard    
in Gerwen 25 jaar
Op 14 juni was het 25 jaar geleden dat het beeld van trekpaard in Gerwen 25 
jaar bestaat. Op initiatief van de Familie Smits uit Gerwen is het beeld destijds 
gerealiseerd met behulp van de verkoop van miniatuur paardjes en de giften 
van enkele sponsoren. Het monument is ook een verwijzing naar de jaarlijkse 
veulenkeuring van het trekpaard die al vele jaren in Gerwen plaats vindt.

Een tiental combinaties met uitslui-
tend trekpaarden reden op 14 juni een 
gezelligheidstocht van 20 kilometer 
door het buitengebied van Gerwen. 

Vooral het ongedwongen karakter 
van de tocht was voor veel deelne-
mers een extra argument om deel te 
nemen.

Poseren bij het ‘echte’ bronzen beeld was voor de deelnemers een mooi fotomoment.

Ellen van 
Beijsterveldt 
nieuwe bestuurder 
WBV    
Helpt Elkander
Per 23 juni 2015 is de organisatiestruc-
tuur van Woningbouwvereniging 
Helpt Elkander uit Nuenen gewijzigd. 
De voormalige drielagenstructuur be-
staande uit een Raad van Toezicht, Be-
stuur en Directeur is gewijzigd in een 
tweelagenstructuur bestaande uit een 
Raad van Toezicht en een Directeur-
bestuurder. Ellen van Beijsterveldt-
Niels is door de Raad van Toezicht be-
noemd tot de Directeur-bestuurder 
van de vereniging. 
Tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring van 21 april jl. stemden de leden 
van de vereniging in met deze struc-
tuurwijziging. De huidige bestuursle-
den Peter van Stipdonk en Hans Bak-
ker hebben afscheid genomen en 
Ellen van Beijsterveldt is aangetreden 
als Directeur-bestuurder.
In december 2014 benoemden de leden 
van de vereniging al een nieuwe Raad 
van Toezicht. De Raad bestaat nu uit 
Marlie Bongaerts (voorzitter), Eric Rijn-
ders (vice-voorzitter) en Rita Bevers. 
Er worden steeds strengere eisen ge-
steld aan het besturen van woning-
corporaties en het houden van toe-
zicht daarop. De nieuwe structuur 
sluit hier beter op aan. 

Gouden bouton voor  
Marianne van Overbruggen 
Op vrijdag 26 juni is het voltallige bestuur van de KWF Nuenen op bezoek 
geweest bij de familie Van Overbruggen waar zij aller hartelijkst werden ont-
vangen. Onder het genot van een kopje koffie mochten ze Marianne van 
Overbruggen, namens het hoofdbestuur, als eerste vrouwelijk wijkhoofd in 
Nuenen een gouden bouton aanbieden voor de door haar geleverde diensten. 

Mevrouw Van Overbruggen heeft 40 
jaar lang als wijkhoofd en als collec-
tante in de wijk Molvense Erven en 
omgeving gefunctioneerd. Een gou-
den bouton, een bos bloemen en een 
speciale persoonlijke brief van het 
hoofdkantoor in Amsterdam werd aan 
Marianne overhandigd.
Nog diezelfde dag kreeg het bestuur 
een reactie van Marianne. Zij schreef: 
”Nogmaals hartelijk dank voor jullie 
bezoek, de fleurige bloemen en de spe-
ciale speld! Het wijkhoofdschap deed 
en doe ik graag. Een fantastisch doel.”

Enkele weken geleden heeft het bestuur 
van de KWF Nuenen van mevrouw 
Dien Schmid, na 45 jaar wijkhoofd/col-
lectante te zijn geweest, tijdens een ge-

zellig samenzijn met haar collectanten 
in de Jo van Dijkhof, met een mooie bos 
bloemen afscheid genomen. Erg jam-
mer maar wel begrijpelijk. Ook me-
vrouw Schmid heel hartelijk dank voor 
uw inzet in de afgelopen 45 jaar.

Het bestuur is trots op zijn wijkhoofden 
en collectanten die ieder jaar er voor 
zorgen dat er wederom zo’n € 14.000,- 
op de rekening van de KWF bijgeschre-
ven kan worden.
Uiteraard kunnen ze nog altijd men-
sen gebruiken; hetzij om te collecteren 
of om de functie van wijkhoofd op 
zich te nemen. Opgeven als KWF-col-
lectant/wijkhoofd kan bij mevr. E. van 
de Ven-Janssen, telefoon 2839047 of 
ga naar www.kwf.nl/collecte

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

Kiekeboe is er voor kindjes van 0 tot 4 
jaar. Om met leeftijdgenootjes samen in 
een gezellige ruimte te spelen. Weke-
lijks bezoeken tussen de 10 en 15 ou-
ders/verzorgers met hun kindjes de in-
loopochtend. Er staat iedere week ander 
speelgoed klaar en er is ruimte voor 
knutselen, verven, muziek maken enz. 
Voor de (groot)ouders/verzorgers staat 
er een lekker kopje thee of koffie klaar. 

De ochtend wordt verzorgt door vrij-
willige gastvrouwen die zelf ook kleine 
kinderen hebben. Kiekeboe helpt graag 
bij vragen over opvoeding enz. en heeft 
regelmatig contact met de verpleeg-
kundige van het consultatiebureau.
Kiekeboe vindt u op de hoofdlocatie van 
basisschool ‘De Rietpluim’ aan de van 
Duynhovenlaan 15. Via de hoofdingang 
komt u binnen en loopt u rechtdoor tot 
u aan de rechterkant een gele deur ziet 
van de BSO. Daarachter bevindt zich 
ook inloopochtend Kiekeboe!

Ben je nog nooit geweest? Kom dan 
eens kijken! Een fijne vakantie!!

Voor meer info kun je kijken op de website: 
www.kiekeboenuenen.blogspot.nl

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

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl
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Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl
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Mooie resultaten Showkorps O&V | Nuenen
Afgelopen weekend heeft Showkorps O&V | Nuenen voor de eerste keer 
deelgenomen aan de Rasteder Musiktage in Rastede, Duitsland. Tijdens dit 
internationale evenement komen muziekkorpsen van over de hele wereld 
bij elkaar om deel te nemen aan de Europese open kampioenschappen. 
Showkorps O&V | Nuenen deed mee in de klasse Show.

Na een lange rit arriveerde het korps op 
vrijdagavond in Rastede. Na het uitladen 
van de bus en het opblazen van de lucht-
bedden was er tijd voor ontspanning. De 
showwedstrijd begon in de middag 
waardoor er in de ochtend tijd was om 
de marswedstrijden te bekijken. Aange-
zien Showkorps O&V | Nuenen de dag 
mocht afsluiten was er ’s middags ook 
nog tijd voor een repetitie. Op een 
sportveld net buiten Rastede werden de 
laatste muzikale en visuele puntjes op de 
i gezet. Bij terugkomst in Rastede werd 
er gegeten, omgekleed en ingespeeld.

Showtime
Om 21.45 uur was het zo ver, Show-
korps O&V mocht het veld betreden 
om ‘the European Express’ te presente-

ren aan de jury. Na een flitsende show 
kwam het korps tevreden het veld af. 
Bij de finale bleek de jury dat gevoel te 
delen, er werden 82,88 punten behaald. 
Deze punten waren een zilveren plak en 
een plaats in de Finals op zondag waard!

Super resultaat
Op zondagmiddag vond de finale van de 
showwedstrijden plaats, deze keer mocht 
het korps als 4e het veld betreden. Ieder-
een was vastbesloten om nog een tandje bij 
te zetten en presteerde het om wederom 
een topprestatie neer te zetten. Ook deze 
keer werd de gedane inspanning door de 
jury beloond. In de Finals werd een score 
behaald van 83,69 punten en Showkorps 
O&V | Nuenen mag zich daardoor het 6e 
showkorps van Europa noemen!
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Woningmarkt in beweging
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Co-creatie         
in de nieuwbouw
Onlangs mocht ik op een bijeenkomst voor vastgoedprofessionals in de regio 
iets vertellen over de trends in woningontwikkeling. En hoewel de woonconsu-
ment daar niet aanwezig was, stond hij/zij toch opvallend centraal. Want meer 
dan ooit wil de consument invloed op het ‘eindproduct’, de woning. De tijd dat er 
grote hoeveelheden woningen in grote, tamelijk uniforme woonwijken aan de 
man werden gebracht, is definitief voorbij. Dat is deels een gevolg van de crisis 
op de woningmarkt, maar ook van een verandering in het consumentengedrag. 
En dus van een veranderde consument/koper. 

Voor die nieuwe koper is de prijs nog wel belangrijk, maar niet langer bepalend. 
Kopers zoeken een woning die past bij hun beleving en hun lifestyle. Ze doen 
uitgebreider onderzoek naar wat ze willen alvorens hun beslissing te nemen. 
Meer en meer sluiten ze zich bij elkaar aan om samen aan- en inkopen te doen, 
eisen te stellen en waarde toe te voegen.

Zo ontstaat ook in de woningbouw ‘co-creatie’, een vorm van samenwerking 
waarin alle deelnemers invloed hebben. Een nieuwe generatie kopers beschikt 
over nieuwe vaardigheden en kennis die hen in staat stellen mee te ontwerpen. 
Die kopers zijn niet van gisteren, maar van vandaag en morgen. Ze zijn handig 
met online tools, apps en social media en ontwikkelen op die manier een soort 
consumentenmacht of consumentenkracht waar traditioneel denkende ontwik-
kelaars, bouwers, bestuurders en verkopers niet omheen kunnen. Zo we het al 
niet willen, dan zullen we wel moeten luisteren naar deze woonconsument, deze 
klanten. Echt luisteren, bedoel ik dan, on- en offline.

Wij zijn als makelaarskantoor in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikke-
ling van een appartementencomplex in Eindhoven. Op basis van consumenten-
inbreng is het plan aanzienlijk aangepast: minder appartementen, maar wel gro-
ter, luxer en meer ruimte voor eigen inbreng bij afwerking en inrichting. Met 
groot succes, en dat in een tijd dat het nog niet echt voor de hand leek te liggen 
om in een wat duurder segment te gaan bouwen. We zijn ook een van de make-
laars van een ander nieuwbouwproject met een enorme verscheidenheid aan 
woningtypes en variatiemogelijkheden binnen die types. En dat voor een totaal 
aantal woningen dat kleiner is dan 100. 

Het werkt niet meer om grootschalige plannen te ontwikkelen voor de ‘grootste 
gemeenschappelijke deler’, te zoeken naar een soort vaag ge-

middelde van de verschillende woonwensen die er zijn. 
Ontwikkelaars en bouwers zullen veel meer moeten we-

ten van de diverse doelgroepen en die doelgroepen 
vervolgens in de gelegenheid stellen mee te denken 
over de ontwikkeling van zeer gevarieerde plannen 

met veel kansen een eigen stempel op de woning te 
drukken. Consumentenonderzoeken en woonateliers 
zijn al lang geen nieuwigheden meer in de markt, maar 

een nog verdergaande vorm van co-creatie is een van de 
grootste uitdagingen van dit moment voor ieder die zich 

met de woningbouw bezighoudt. Ook een gemeente als 
Eindhoven, die het plan heeft de komende jaren in 

hoog tempo groter te groeien via nieuwbouw, zal 
manieren en tijd moeten vinden om die co-creatie 
daadwerkelijk inhoud te geven.

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Inloop-  
spreekuur   
Wonen   
Rabobank
Uw woonvragen op tafel leggen om 
even wat houvast te hebben. Daarvoor 
organiseert Rabobank Dommelstreek 
het Inloopspreekuur Wonen. Tijdens 
het inloopspreekuur kunt u al uw 
woonvragen vrijblijvend bespreken 
met onze wooncoach Inge Walstra. 
Wij helpen u graag op weg.

Kom ook op maandag 6 juli!
Loop op maandag 6 juli tussen 15.00 
en 20.00 uur binnen in het Ontmoe-
tingscentrum aan de Laan der Vier 
Heemskinderen 7 in Geldrop voor ant-
woord op uw woonvragen. Wilt u we-
ten of uw droomhuis binnen uw finan-
ciële mogelijkheden ligt? Neem dan 
een actuele salarisstrook mee.

Verhinderd?
Bent u niet in de gelegenheid om naar 
het Inloopspreekuur te komen? Dan 
bent u van harte welkom op een ander 
moment. Wij maken graag een af-
spraak met u voor een oriënterend ge-
sprek met onze wooncoach of met één 
van onze financieel adviseurs. Neem 
hiervoor contact op via (040) 280 75 00 
of financieeladvies@dommelstreek.
rabobank.nl

Nuenenaar Steven Kruijswijk 
gaat voor ritwinst in de bergen
Profrenner Steven Kruijswijk uit Nuenen richt zich in de Tour de France op 
een ritzege in de bergen. In de Ronde van Italië greep de LottoNL-Jumbo-
renner net naast de overwinning in een bergetappe. Kruijswijk eindigde als 
zevende in de eindrangschikking van de Giro. Zijn optreden in Italië belooft 
veel voor de komende Tour de France. 

En de Tour is weer een stapje hoger dan 
de Giro, dat realiseert Steven zich ook 
dondersgoed. “Ik ben super gemoti-
veerd, zeker met de start van de Tour in 
Nederland. Er liggen heel veel kansen 
bergop”, aldus Kruijswijk. De eerste 
week brengt de Tour door in Neder-
land, België en Frankrijk tot aan Bretag-
ne. Dinsdag 14 juli (nationale feestdag 
in Frankrijk) doemen de Pyreneeën op 
en een week later volgen de Alpen. De 
finish in Parijs is op zondag 26 juli. 

Klimgeit
De 28-jarige Brabander uit Nuenen 
ontwikkelt zich als een klimgeit, hij is 
een klimmertje pur sang. Oud-prof-
wielrenner Peter Winnen is fan van de 
rosse uit Nuenen. Winnen schreef 
wielergeschiedenis door twee keer een 
Touretappe op Alpe d’Huez te win-
nen. Kruijswijk aan het woord: “Ik zal 
me in eerste instantie niet focussen op 
het klassement. Ik probeer zo goed 
mogelijk de eerste week te overleven. 
Dat is in de Tour altijd hectisch”. 

Tijdrit in Utrecht
Vorig jaar werd ‘De Kleerhanger’, ‘Het 
Vierkant van Brabant’, ‘De Nuenense 

Perpetuum Mobile’ (aldus Frank Hei-
nen) 15e in het eindklassement van zijn 
tweede Tour de France en nu gaat 
Kruijswijk voor een etappezege. Na de 
2e rustdag op dinsdag 21 juli volgen vier 
etappes in de Alpen met als voorlaatste 
rit de aankomst op Alpe d’Huez. “Hope-
lijk na die tweede plek in de Giro kan ik 
nu in de Tour voor de eerste plaats gaan”. 
Zaterdag 4 juli start de Tour de France 
in Utrecht met een tijdrit over 13,8 ki-
lometer. Wielerkenners denken aan de 
hand van de resultaten in deze indivi-
duele tijdrit te weten wie de Tour gaat 
winnen. En de fans van Kruijswijk zijn 
benieuwd wat voor tijd de Nuenenaar 
op de klokken zet.

De Nuenense profrenner poseert in 
Utrecht….(foto Lotto-Jumbo).

Utrecht staat al wekenlang in het teken van de Grand Départ. (Foto Cees van Keulen)

Wederom gezamenlijk horeca-
plein tijdens Nuenen kermis
Al voor de derde maal slaan Café Ons Dorp en Café René de handen in een om 
tijdens de kermis in Nuenen een gezamenlijk horecaplein te realiseren. Ieder 
met zijn eigen terras maar met één gezamenlijk podium vol met LIVE muziek. 

“De afgelopen twee jaar waren al een 
groot succes en door de positieve re-
acties konden we dit jaar natuurlijk 
niet overslaan” aldus René van de 
Berk van Café René. Martijn Hems 
van Ons Dorp vult aan dat er weer een 
mooi afwisselend programma is sa-
men gesteld met voor ieder wat wils.

Vrijdagavond is er een Großes Bier-
fest met PULLENACTIE en treedt 
het feestduo TOPP op. 
De top100 coverband VLIJMSCHERP 
betreedt zaterdag het podium, een 
combinatie van feest, nederpop, 80’s 
en 90’s hits, kortom alles van alles wat. 

Zondagmiddag vanaf een uur of vier 
zorgen THE BAD BACKBONES voor 
heerlijke onvervalste rock ’n roll waar-
bij ’s avond de zeskoppige feestband 
KINK het muzikale stokje overneemt.
Kink brengt onder aanvoering van 
twee fantastische zangeressen de be-
kendste Engels en Nederlandstalige 
meezingers, dance-, disco- en rock-
knallers en zelfs de vetste ‘house’ van 
toen en nu. 
DJ Bompa, bekend van o.a. het num-
mer ‘Als Brabander ben ik geboren’, 
zal samen met support acts maandag-

avond de boel op zijn kop zetten. Een 
van deze support acts is niemand 
minder dan Mark Elbers. En net als de 
voorgaande jaren zullen diverse ar-
tiesten langskomen om een optreden 
te verzorgen.

Kermis Nuenen is van vrijdag 10 t/m 
dinsdag 14 juli.

Verdachten vernieling 
autospiegels herkend 
via beeldmateriaal
26-06-2015 Nuenen en Eindhoven - 
De politie pakte woensdagochtend 24 
juni twee verdachte Nuenenaren op 
vanwege het vernielen van autospie-
gels in Nuenen en Eindhoven. Don-
derdag 25 juni werd een derde ver-
dachte gehoord op het politiebureau. 
Via camerabeelden van één van de 
vernielingen kwam de politie de ver-
dachten op het spoor.

In het weekend van 6 en 7 juni werden 
in de wijk 't Hofke in Eindhoven en op 
de Opwettenseweg in Nuenen auto-
spiegels vernield. De eigenaar van de 
geparkeerde auto aan de Opwettense-
weg had camerabeelden van de ver-
nieling gedeeld. Hierop waren drie 
fietsers te zien. Aan de hand van deze 
beelden kwam de politie drie jongens 
uit Nuenen op het spoor. Twee broers 
werden woensdagochtend in hun wo-
ning in Nuenen aangehouden. Betrok-
kenheid bij de vernielingen van één 
van de broers bleek niet uit verder on-
derzoek, waardoor hij niet langer ver-
dacht is in deze zaak. De derde 17-ja-
rige verdachte werd donderdag 25 juni 
op het politiebureau in Geldrop ver-
hoord. Hij en de 16-jarige verdachte, 
die woensdag opgepakt werd, beken-
den vernielingen van autospiegels in 
het betreffende weekend. Zij mochten 
na verhoor naar huis. Tegen hen wordt 
een proces-verbaal opgemaakt, dat 
door de politie doorgestuurd wordt 
naar het Openbaar Ministerie.

Politieberichten

Geslaagd Wette’s Dorpsfestijn 2015
Het afgelopen weekend is er in Nederwetten volop gefeest en gedanst tijdens 
het Wette’s Dorpsfestijn. Nederwettenaren en inwoners van omliggende dor-
pen zijn uitgerukt om iets van de festiviteiten mee te maken. “Net als vorig 
jaar hebben we activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Aan de reacties 
te merken heeft iedereen het naar zijn zin gehad!”, aldus Peter Raaijmakers, 
voorzitter van het Wette’s Dorpsfestijn.

Op vrijdagavond werd het feestweek-
end geopend met het Thema ‘Rondje 
Hollands’, verzorgd door Multi Show 
Productions uit Son en Breugel. Door 
gebruik te maken van theater, zang en 
humor werd het publiek getrakteerd 
op een gezellig openingsavond.

Zaterdagmiddag stond geheel in het 
teken van het hilarische en spannende 
Levend Stef Stuntpiloot. Met teams 
van 4 personen werd er gestreden om 
de wisselbeker, die uiteindelijk ge-
wonnen werd door team ‘Stef kan niet 
Stunten’. De vele in het water vallende 
deelnemers zorgden voor veel gelach 
en vermaak bij het publiek. “We heb-
ben dit spel vorig jaar ook gespeeld, 
maar dit jaar hebben we het geopti-
maliseerd,” zegt Koen van Gorp, één 
van de makers van het beruchte spel. 
“Het uiterlijk is wat aantrekkelijker en 
we hebben het deelnemers moeilijker 
gemaakt om een droge broek te hou-
den dankzij de snelheid van het spel!” 
De organisatie wil het spel verhuren 
aan andere dorpen en verenigingen. 
Voor meer informatie over de ver-
huur, stuur een mailtje naar info@
wettesdorpsfestijn.nl.

In de avond werd er gefeest en ge-
danst met Feestband Party Unlimited. 
Deze 10 koppige feestband zorgde 
voor een gezellige afsluiting van de 
avond met hun livemuziek.

De zondag was geheel georganiseerd 
voor de jongste bezoekers van het 
Wette’s Dorpsfestijn. Met verschil-
lende luchtkussens, attracties en een 
‘schminkcorner’, waren de kinderen 
helemaal tevreden. In de avond trad 
Evi Schuts (winnares van The Voice of 
Nuenen) samen met een aantal vrien-
den op. Ondanks een geluidstech-
nisch mankement, is de avond vooral 
gezellig verlopen.

Op maandag stond het jaarlijks terug-
kerende rikken weer op het program-
ma. Met een 70-tal sportieve deelne-
mers is het riktoernooi een goed 
bezochte activiteit tijdens het festijn. 
Onder het genot van de klanken van 
zanger Jan van der Heijden genoten de 
bezoekers van een heerlijke barbecue. 
Onder het genot van een drankje is het 
Wette’s Dorpsfestijn 2015 succesvol af-
gesloten. Volgend jaar zullen de festivi-
teiten plaatsvinden op 24 t/m 27 juni.

Wette’s Dorpsfestijn in 2014.
(Foto Peter Coppens).



2 juli 2015Rond de Linde  Nr.  27

Einde van een tijdperk:   
laatste ronde Jan van Tien
Door Edwin Coolen

Eerst een paar jaar zuivel voor Campina, daarna 45 jaar brood voor Verhal-
len en De Vocht: afgelopen zaterdag maakte Jan van Tien zijn laatste ronde 
als venter door de straten van Nuenen en omstreken. Na 50 jaar huis-aan-
huis bezorging gaat hij nu op 64-jarige leeftijd van zijn pensioen genieten.

Nietsvermoedend liep Jan zaterdag-
morgen in alle vroegte naar zijn be-
stelwagen. Die bleek versierd en met 
teksten beplakt: Nuenenenaren be-
dankt! Zo vertrok Jan, samen met zijn 
vrouw Iet, naar de bakkerij om brood 
te laden. Daarna stonden hem onder-
weg nog verschillende verrassingen te 
wachten, georganiseerd door jeugd-
vriend Cor van der Linden.
Tegen het einde van zijn ronde kreeg 
Jan bij de windmolen gezelschap van 
de Coovelse Menners, het gilde en de 
melkwagen van Jan de Greef. Vooraan 
reed een mallejan, een wagen om bo-

men mee te slepen. Dat was het be-
roep van Jans vader. Ook moest Jan 
overstappen in een ouderwetse bak-
kerswagen met paard ervoor.
Zo trok de stoet het centrum in en ein-
digde Jan, via het ouderlijk huis aan de 
Kerkstraat, zijn allerlaatste ronde bij 
de bakkerswinkel van De Vocht aan de 
Parkstraat. Daar stonden voormalige 
werkgevers, oud-collega’s, familie en 
bekenden Jan op te wachten voor een 
afscheidsfeestje.
De laatste rit van Jan als venter was 
een reis door 50 jaar Nuenense ge-
schiedenis. En einde van een tijdperk.

Nuenenaren bedankt!!! 
Graag willen wij iedereen bedanken die op een of andere manier 
betrokken was bij het afscheid dat wij zaterdag en zondag 
kregen: iedereen die langs de weg stond, op de recepties 
aanwezig was of bij de organisatie betrokken. Ook iedereen 
bedankt waar we in die 50 jaar ooit aan de deur kwamen. 
Het was onvergetelijk .

 Houdoe en tot ziens!
Jan en Iet van Tien

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.

Open brief aan alle inwoners      
van Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Respect voor Van Gogh
De afgelopen periode werden wij als inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten overstroomd met een stortvloed aan informatie over het initiatief van enkele 
particulieren om Nuenen en het Park te ‘verrijken’ met een bronzen beeld van de 
Aardappeleters op ware grootte.
Ondergetekenden willen daarbij het volgende aantekenen:

1) Vincent van Gogh, ereburger van Nuenen c.a., wordt in onze gemeente met name 
hulde gebracht door het gedenkteken bij de Linde, door zijn standbeeld in het Park 
en last but not least door het museum Vincentre. 

 Hij wordt naar onze mening niet geëerd noch gerespecteerd door een voor vertier 
of marketing bedoelde, als surrogaat te bestempelen, 3D-imitatie van de Aardap-
peleters; ook al is die in brons gegoten.

 Burgemeester en wethouders hebben het, begin dit jaar, in hun informatie aan de 
gemeenteraad onder de titel ‘villagemarketing’ dan ook in dit kader over een ‘at-
tractie en een marketing-instrument’.

 Het is ons bekend dat vroeger de gemeentelijke kunstcommissie immer haar visie 
gaf over dit soort projecten. Maar die commissie is inmiddels ter ziele. Men kan 
zich dan ook afvragen waar de objectieve kwalitatieve toetsing op kunstzinnig 
gebied, de artistiek inhoudelijke beoordeling, nu nog plaatsvindt en hoe.

2) Het Park, centraal punt van en voor alle Nuenenaren, heeft recentelijk een zeer 
geslaagde opknapbeurt ondergaan.

 In dat Park bevinden zich, naast enkele herdenkingsbomen, een (door toenmalig 
Commissaris van de Koningin van Agt onthuld) standbeeld van Vincent van 
Gogh, een (door Commissaris van de Koningin Houben samen met gedeputeerde 
Baartmans onthuld) monument voor de Brabantse Kloosterorden mede ter her-
innering aan de zusters van JMJ, die gedurende bijna honderd jaar vanuit Het 
Klooster op voorbeeldige wijze onderwijs en ziekenzorg in Nuenen behartigden en 
het carnavalsmonument D’n Dwersklippel, jaarlijks centraal punt voor enkele lu-
dieke carnavalsactiviteiten. En uiteraard is er de kiosk. Het Park is daarmee te-
recht ‘beschermd erfgoed’.

 Niet in te zien valt waarom in dat kleinschalige, toch overwegend groene, hart van 
Nuenen een alles dominerende, disproportionele beeldengroep - naar zijn aard 
tot verrommeling aanleiding gevend en al het overige in het Park aanwezige van 
waarde wegdrukkend (of zelfs verwijderend ?) - gelokaliseerd zou moeten worden. 

 Het Park moet dus binnenkort een permanente kermisattractie (voor selfiema-
kers) rijker en een kunstwerk (voor de nonnen) armer zijn? Schandelijk!!

3) Het is op zich fantastisch als betrokken inwoners van Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten (en waarom ook niet uit Eindhoven) met initiatieven komen die tot werke-
lijke verrijking van onze gemeente en/of tot nog meer waardering voor Vincent 
van Gogh kunnen leiden.

 Daarbij mogen wij er toch van uitgaan dat een door ons als inwoners gekozen ge-
meenteraad het erfgoed van Van Gogh in Nuenen evenals het Park, die centrale 
open ruimte die van ons allemaal is, zorgvuldig bewaakt en voor de toekomst 
veilig stelt. We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat het college van Burgemees-
ter en Wethouders deze schenking zal willen aanvaarden.

 Van enig democratisch proces, van enige raadpleging van de bevolking of wat dies 
meer zij, bij het voortschrijden van dit project is ons vooralsnog tot op heden ook 
maar iets gebleken. Helemaal niets dus! 

Wel is inmiddels sprake van een door burgemeester en wethouders toegekende bij-
drage van 15.000 euro voor het beeld van de Aardappeleters (openbare besluitenlijst 
van 19 mei 2015). Deze gang van zaken verbaast ons enorm. Om maar niet te zeggen 
dat dit ons in hoge mate verontrust. Ons rest slechts hoop op een keer ten goede!
Om onze onvrede te tonen deze open brief aan u allen, inwoners van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Een zeventigtal ondertekenaars hebben zich al openlijk 
uitgesproken TEGEN de plaatsing van de bronzen beeldengroep van de Aardap-
peleters in het park van Nuenen. De lijst met deze ondersteuners kunt u aanvra-
gen via email a.debrouwer01@onsnet.nu

Wie zwijgt stemt toe!
Als u het met hen eens bent, mag u dat ons gerust laten weten. Graag zelfs!
U kunt uw adhesiebetuiging vóór 15 juli richten aan: respectvoorvangogh@gmail.com 

De initiatiefnemers en ondertekenaars.
Nuenen, 29 juni 2015

Meike ‘Burgerprinses’         
en Ellen ‘Burgerkoningin’       
bij Gerwense H Kruisgilde
Voor de tweede keer heeft het H Kruisgilde ook dit jaar een kennismaking-
middag georganiseerd met de bedoeling de mensen kennis te laten maken 
met de eeuwen ouden gilden, hun traditie en vooral wat een gilde in deze 
moderne tijd nog allemaal doet. 

Foto’s: René v.d. Westelaken.

________________________________ 

“Ik wil absoluut 
niet winnen”

________________________________ 

Om twee uur stonden de tamboers 
vendeliers en bazuinblazers opgesteld 
bij de poort van het gildeterrein om de 
deelnemende kandidaten voor het 
schieten Burger Koning/in of de Jeugd 
Burger Prins/es van Gerwen te wor-
den.

Nadat de speaker Gerrit v.d. Tillaart 
alle gasten en schutters welkom gehe-
ten had en Kapitein Rene Westerlaken 
de regels voor het schieten bekend ge-
maakt had, konden de 5 kandidaten 
Jeugdprins/es beginnen aan hun strijd 
voor de titel. Zeer geconcentreerd 
werd er met het luchtdrukgeweer op 
de speciale vogel geschoten. Met een 
welgericht 70ste schot wist de 13 jari-
ge Meike Wouters de vogel naar bene-
den te halen waarvoor zij een enorm 
applaus kreeg. Meike vertelde vooraf: 
“Ik wil absoluut niet winnen” maar 
blijkbaar heeft ze kwaliteiten waar ze 
zelf geen idee van heeft. Meike stu-

deert aan het Pleincollege in Nuenen 
en is lid van Drumfanfare Jong Leven 
uit Gerwen. 

Ellen al eens prinses geweest als part-
ner van Prins Carnaval. Na een ven-
delhulde was het de hoofdman van het 
gilde die eerst de Burgerprinses Meike 
installeerde en ze kreeg de eremedaille 
door de Gildekoning opgespeld. 

De twee dames zullen een jaar lang 
eregasten zijn bij het gilde, wat bete-
kent dat zij bij Gildefeesten Teerdagen 
en activiteiten van het gilde aanwezig 
kunnen zijn. Na een volmondig ge-
zongen ‘Lang zullen ze leven’ en een 
daverend applaus konden de twee da-
mes aan hun hoge functie beginnen.
Verder waren er nog optredens van het 
groepje Hij en Ik die nostalgischere 
liedjes ten gehore brachten. Ronny van 
Berlo had een moderner repertoire en 
zijn optreden sloeg erg aan bij de vele 
bezoekers. Als laatste was daar Elske 
de verassing van de middag die wel erg 
goed de stemming erin bracht. Al met 
al een zeer geslaagde middag die zeker 
volgend jaar een vervolg krijgt. 

Toen was het de beurt aan de 18 vol-
wassen kandidaten om hun strijd te 
beginnen voor het fel begeerde Bur-
gerkoning-/inneschap. Nadat de Gilde 
Koning het eerste schot gelost had om 
de boom te vrijen kon de strijd losbar-
sten. Dat de dames niet onderdeden 
voor de heren bleek toen na het 76 ste 
schot, hevig geschrokken maar wel erg 
trotse. Ellen Sanders zich voor een 
jaar Burgerkoningin van Gerwen mag 
noemen. Ellen is medewerkster bij 
Witlox van den Boomen. Bovendien is 



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

XL PRINTEN

MULTI PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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.

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.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

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

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

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

 PUZZELHOEKWeek 27
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SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 vrucht 6 lezing 11 laatstleden 12 wijsje 13 hetzelfde 
14 in opdracht 16 laan 18 grote bijl 20 Europese vrouw 22 kuip 23 bedelmonnik 
25 rondrit 26 een zekere 27 deel v.e. boom 28 afslagplaats bij golf 30 jaartelling 
31 scherp 33 hengselvat 35 titel 36 oude lengtemaat 38 zaadje 41 rij 45 Turks 
bevelhebber 47 steensoort 48 tochtje 49 pl. in Gelderland 51 bevlieging 
53 wolplukje 55 land in Zuid-Amerika 56 strijdperk 58 wees gegroet 
59 bloedgever 60 of dergelijke 61 land in Azië 63 deel v.h. been 65 trekdier 
66 griezel 67 ski-onderdeel.

Verticaal: 1 iedereen 2 verheven stand 3 ontkenning 4 uitroep van pijn 
5 guitig 6 bezoek 7 en dergelijke 8 koordans 9 vlek 10 partij in een geding 
11 naderhand 15 Russisch gebergte 17 deel v.h. lichaam 19 kosten koper 
21 stuurinrichting 23 ijdeltuit 24 vertrager 27 deel van Oostenrijk 
29 muggenlarve 32 kippenziekte 34 profeet 37 koningstitel 38 overlevering 
39 opschudding 40 door water omgeven land 41 Europese taal 42 vordering 
43 Europeaan 44 portemonnee 46 keukengerei 50 voorstelling in de slaap 
52 uniek 54 ultraviolet 55 draskolk 57 vlaktemaat 59 projectieplaatje 62 slee 
64 namelijk.
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Oplossingen wk 26
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

KRUISVERHOOR

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.

AFGRONDEN
BARET
CENTRA
EENZAAM
ERNST
FOTOZAAK
GLOBE
GLUHWEIN
GROEP
HAVEN
KAASDRAGER
KOUDWATERBAD
KWAAD
LENTE
OVERSTE
PLASMA
RAVAGE
REAAL
RINGWORM
RUCHE
SCHAPEN
SCHOON
SPIREA
SPRONG
TOILETPAPIER
WACHTEN
WICHT

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

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 25. Mevr. van Vliet.

TE HUUR OPSLAG-
RUIMTE in Nuenen (Ger-
wen) op afgesloten terrein. 
1x 47 m2 m.i.v. 1 sept. 1x 
90 m2 en 1x Garage 4,85 x 
4,00 m. 2x Garage ca. 5,85 
x 2,75 m. Info: 06-13320300.

PROBLEMEN MET JE 
PUBER? SMITS COA-
CHING helpt je om met 
meer zelfvertrouwen en  
mogelijkheden je probleem 
zelf weer op te lossen. Inge 
Smits 06-41638130.

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

MEGA VLOOIENMARKT 
Zondag 5 juli. 200 kramen. 
Kerstroosstraat Valkens-
waard.Terras, eten, live 
muziek. Gratis entree! 06-
20299824.

GARAGE SALE ZATER-
dag 4 juli, 10.00-14.00 
uur. Adres: (hoek) VanVel-
deke straat 1 / Vondelstraat, 
Nuenen. I.v.m. verhuizing 
verkoop van o.a. diverse 
kasten, dressoirs, tuinset, 
tuingereedschap etc.

HUISHOUDELIJKE 
HULP GEVRAAGD in 
2-pers. gezin voor 2 uur per 
14 dagen. Tel. 06-22650328.

PIED-À-TERRE GEZOCHT 
Onlangs oma geworden, 
ben ik op zoek naar een 
pied-à-terre, in de buurt 
van mijn kleinkind. Nuenen-
Centrum. Tel. 06-26054734.

GOOSSENS: BESSEN 
Zwarte, rode en kruis. Graag 
bestellen. Vaarle 8. Tel. 040-
2831509.

•  airconditioning

•  koeltechniek

•  Nuenen 040 291 28 83

Zomeractie:
airco splitsysteem

nu met korting v.a. 15%

mail voor info of een afspraak
info@dewin.nl

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Heikampen 40 
5672 SM Nuenen 
Telefoon 06 - 22 30 67 17 
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu
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De Bijbel    
in Beeld
Zoals bekend heeft kunstenaar Marian-
ne Schellekens inmiddels heel wat inspi-
rerende schilderijen op haar naam 
staan. Pas nog in Het 
Klooster met dichter 
Catharina Boer, nu 
samen met poëet 
Klaas de Graaff ex-
poseren zij een deel 
van hun werk in de 
gang die van de Cle-
menskerk naar de 
pastorie loopt. 

Marianne Schellekens

De Bijbel in Beeld omvat belangrijke 
thema’s zoals de broedermoord van 
Kain, de wijsheid van Salomo en het 
brandende braambos van Mozes. 
Maar ook belevenissen van de paro-
chianen zijn neergezet.
Deze schilderijen en gedichten zijn te 
bewonderen van 13 juli tot en met 21 

augustus op de zon-
dagen na de kerk-
dienst van 10 uur. 
Ook op andere da-
gen als het pastoraal 
centrum geopend 
is, kunt u deze ex-
positie komen be-
wonderen. U bent 
van harte welkom.

Klaas de Graaff

KBO Lieshout met 
de bus en op de fiets
Feest voor opa en oma, dan ook feest 
voor de kleinkinderen, vond de jubi-
leumcommissie van Seniorenvereni-
ging KBO Lieshout. De zestigjarige 
vereniging koos voor een busreis naar 
Ierland, de grootste boerderij-beleve-
nisoase in Europa. Dit attractiepark bij 
Kevelaer in Duitsland heeft als filoso-
fie ‘actief spelen, leren en jezelf lekker 
uitleven.’ Kinderen tussen vier en 
twaalf jaar mogen met opa, oma of 
beide mee. De belangstelling is boven 
verwachting. Op zaterdag 4 juli ver-
trekken drie volle bussen vanuit Lies-
hout met bijna tweehonderd deelne-
mers. 

Op dinsdag 7 juli staat bij familie Van 
den Biggelaar aan de Schutsstraat 37 
koffie of thee klaar voor de start van de 
Grote Fietsdag. Twee fietstochten heeft 
de Werkgroep Fietstochten uitgezet, 
van 50 en 30 kilometer. De eerste groep 
verzamelt om half elf aan de Schuts-
straat, voor de korte route is de start 
om één uur. De werkgroep zorgt voor 
een lunch onderweg. Na afloop van de 
fietstocht kunnen in de tuin van familie 
Van den Biggelaar de verhalen uitge-
wisseld worden onder het genot van 
een drankje en de jaarlijkse Chinese 
verrassing.

Wilt u ook meedoen aan deze gezellige 
activiteiten? Aarzel dan niet en loop eens 
binnen bij de Inloop. Iedere dinsdagmor-
gen van tien uur tot half twaalf en iedere 
dinsdagavond van zeven tot acht uur in 
het Dorpshuis in Lieshout. Hier kunt u 
zich ook opgeven voor activiteiten van 
KBO Lieshout. U bent meer dan welkom.

Minutieus onderzoek door de taxa-
teurs op de Kunst en Curiosadag van 
KBO Lieshout op zaterdag 27 juni.

4e van Gogh Super Sprint groot succes
Afgelopen zondag organiseerde Z&PV Nuenen voor de 4e keer de van Gogh 
Super Sprint. Door concurrerende wedstrijden in Amsterdam en Dor-
drecht was het niet de grootste van de afgelopen jaren, maar sportief gezien 
was het een daverend succes. Bij de thuisclub alleen sneuvelden al 163 per-
soonlijke records. 

Met totaal 51 deelnemers betekent dat 
dus gemiddeld meer dan 3 nieuwe 
toptijden per persoon. Opvallend 
daarbij was dat de records in alle leef-
tijdsklassen vielen. Van de jongste van 
het stel Liselot van der Velden (2007), 
tot de oudste Monique Huizing (1984) 
en alles daar tussen.
Veel zwemmers wisten zelfs een 100% 
score te halen, dus evenveel persoon-
lijke records als starts en ook dat over 
de gehele groep verdeeld.
Bij de jongens tekenden Timo Bossema, 
Joep Dedding, Tom van Eijk, Jan Peter 
van Irsel, Jasper van der Knaap, Victor 
de Kousemaeker, Gijs van Leeuwen, 
Thomas van Mierlo, Alexander Nijst, 
Lennart van Sas, Floris Sonneveld, Chris 
Verhoeven en Bram Zwetsloot voor een 
‘perfect score’, bij de meiden kwam die 

op naam van Lotte Bastiaansen, Minke 
Braat, Robin Goossens, Pleun van der 
Heijden, Pien van Lierop, Merel Phaff, 
Erica Sledders, Ashley Stevens, Diede 
Struijk, Liseot, Tessa Verdonschot, Ma-
rit Verspaget en Silke Voets.
De snelste tijden van de dag kwamen 
op de klok tijdens de 25m vrijeslag. Bij 
de dames racete Anneloes Peulen in 
een tijd van 12.37 naar de overkant 
van het bad, 0,2 seconden boven het 
clubrecord van Laura de Jong uit 
2009. Bij de heren stond er nog geen 
clubrecord bij de heren in de boeken 
en dus komt die nu op naam van Tho-
mas van Mierlo. Deze ras-sprinter 
zette een tijd van 11.90 sec op de klok, 
vlak voor de 11.95 sec voor Wouter 
Sijmons en 11.96 sec voor Joeri Phaff 
en Joris Willems. 

Zwemmen

Beleef muzikale voorstellingen 
in Openluchttheater Mariahout
Deze week staat Openluchttheater Mariahout in het teken van de muzikale 
theatervoorstellingen. Harmonie St. Ceacilia speelt op maandagavond een 
intiem afsluitingsconcert, gevolgd door de verrassende minimusical ‘De 
Kleine Prins’ van Theater van Santen op woensdagmiddag. De donderdag 
daarna speelt groep 8 de schoolmusical ter afsluiting van het jaar. Kortom: 
heel veel kijk en luister plezier!

Harmonie St. Ceacilia 
Maandag 06 juli, 20.30 uur
Zoals inmiddels gebruikelijk sluit deze 
Lieshoutse harmonie haar seizoen af 
met een concert in het openluchtthea-
ter. Dat belooft een gezellige, sfeervol-
le en vooral muzikale zomeravond te 
worden. Deze voorstelling is voor ie-
dereen gratis toegankelijk en is op.

Theater van Santen 
Woensdag 08 juli, 14.30 uur
De Kleine Prins woont op een kleine 
planeet met een roos en drie vulkaan-
tjes, waarvan er twee werken en de 
derde niet - nou ja, je weet maar nooit! 
Op een dag verlaat de prins zijn pla-
neet om te zien hoe de rest van het 
heelal eruit ziet. Op zijn avontuurlijke 
reis naar andere planeten komt hij een 
aantal bijzondere volwassenen tegen, 
en beleeft hij meer dan hij ooit voor 
mogelijk had gehouden... 

Het verhaal bezit alle kwaliteiten om 
kinderen en ook grote mensen te laten 
wegdromen in fantasieën die geen 
grenzen kennen. Een levendige mini-
musical met live muziek, dans en een 
flinke dosis humor. 

Musical groep 8
Donderdag 09 juli, 14.00 uur
Het laatste jaar van de Bernadette ba-
sisschool kun je natuurlijk niet zomaar 
voorbij laten gaan, dat moet je afslui-
ten met een klapper! Zoals ieder jaar 
presenteert groep 8 van de Bernadette 
basisschool Mariahout de schoolmu-
sical. Deze voorstelling is voor ieder-
een gratis toegankelijk.

Kaartverkoop
Wil je deze voorstellingen niet mis-
sen? Wees er dan snel bij! Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.oltm.nl of via de 
verkoopadressen in Laarbeek (zie 
website). Openluchttheater Maria-
hout. Beleef meer!

Theater van Santen laat kinderen en 
grote mensen wegdromen.

De SP vindt het niet verstandig 
om de OZB te verlagen
De SP draait nu ruim een jaar mee in de lokale politiek van Nuenen.
Met genoegen kijkt de SP terug op deze periode. Wat er het afgelopen jaar 
in de gemeenteraad is bereikt, biedt volop perspectief voor de toekomst. 
Maar de SP is ook heel actief buiten de raad onder het motto: ‘De buurt is 
de schaal voor de toekomst.’ 

In april 2014 ging de SP aan de slag 
met een coalitieakkoord waarin der-
tien van de vijftien speerpunten van de 
SP waren opgenomen. Toen in novem-
ber een sluitende begroting werd ge-
presenteerd die leidde tot het opheffen 
van het toezicht door de provincie, 
was de vreugde in heel Nuenen groot. 
De credits gaan in deze overigens naar 
de heer Uipkes van de VVD. Hij stond 
aan de basis van de plannen voor de fi-
nanciële reorganisatie die door het vo-
rige college is ingezet en door het hui-
dige college verder is doorgevoerd. 

Samen met andere partijen heeft de 
SP zich in de raad verzet tegen de 
komst van de Ruit. Toen de provincia-
le SP-fractie zich, consequent en on-
omwonden bij en na de verkiezingen, 
tegen de Ruit keerde, leidde dat tot 
een verrassende nieuwe coalitie van 
SP, VVD, D66 en PvdA, waardoor de 
Ruit definitief werd afgeblazen. 

Met name dankzij de SP is er in Nue-
nen een noodfonds opgericht voor 
mensen die in acute financiële proble-
men verkeren maar geen aanspraak 
kunnen doen op andere sociale voor-
zieningen.

De SP heeft een motie ingediend 
waarin wordt aangedrongen op het 
strikter controleren van de (in een en-
kel geval erbarmelijke) woon- en leef-
situatie van bij een tuinder gehuisves-
te seizoenarbeiders. De motie werd 
unaniem aangenomen.

Geen fractie zonder actie
Maar zoals de SP dat zegt: “geen frac-
tie zonder actie”. De SP zoekt dan ook 
de inwoners van Nuenen doelbewust 
op om van hen zelf te horen hoe het er 
in hun eigen wijk en persoonlijke situ-
atie voor staat: ‘Buurten in de buurt’ 
noemen ze dat.

De SP-hulpdienst kwam ook een aan-
tal maal in actie voor inwoners die in 
op de een of andere manier in hun 
persoonlijke situatie met overheidsin-
stanties klem kwamen te zitten. De SP 
heeft hiervoor in de Nuenense hulp-
dienst een drietal leden die zich actief 
inzetten voor mensen met dit soort 
problemen.
De SP is ook in actie gekomen voor de 
huurders in Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten door een avond te organi-
seren in het kader van de actie ‘Huur 
te duur’.
Ook organiseerden ze een drukbe-
zochte thema-avond over de zorg 
waar Emile Roemer, wethouder Paul 
Weijmans en Joost Douwes (van de 
LEV-groep) sprekers waren.
En nu staat de actie ‘Er is genoeg voor 
iedereen’ op stapel. De komende tijd 
zult u dan ook nog veel van de SP ho-
ren, want er is inderdaad genoeg voor 
iedereen. De SP bedoelt dan niet dat 
de OZB-belasting omlaag moet in 
Nuenen. Als er al sprake zou zijn van 
een lastenverlichting dan moet deze 
direct ten goede komen aan alle inwo-
ners van Nuenen. De SP denkt in dat 
geval dan ook eerder aan een verla-
ging van bijvoorbeeld de reinigings-
rechten, want daar hebben alle inwo-
ners baat bij, ook de huurders! Zover 
is het echter nog niet, want nu er voor 
het eerst weer sprake is van een verbe-
terde financiële situatie vindt de SP 
het niet verstandig om meteen op gro-
te schaal voor Sinterklaas te spelen. 

Scholenspreiding:    
over beleid en weggegooid geld 
Vandaag (donderdag 2 juli) neemt de gemeenteraad een besluit over het 
voorstel van het college met betrekking tot het scholenspreidingsplan. 
Belangrijk element hierbij is de geplande nieuwbouw voor basisschool De 
Mijlpaal in Nuenen-West. Meer specifiek aan de rand van wat misschien 
over vele, vele jaren ooit de wijk Nuenen-West zal worden. Immers die paar 
huizen die er nu gebouwd worden, zijn nog geen wijk. 

Er is in Nuenen een overschot aan 
klaslokalen. Op dit moment staan er 
in Nuenen al 28(!) van de beschikbare 
102 klaslokalen leeg, een kwart dus. 
Vri jwel elke school heeft leegstand. 
De komende jaren wordt dat alleen 
nog maar erger. De prognose is dat er 
tot 2025 (de komende tien jaar dus) 
een verdere teruggang zal zijn van 
1760 leerlingen nu naar 1340 dan. 
Omgezet in leslokalen betekent dat 
nog eens 15 lokalen extra leeg. Over 
tien jaar staan dus ruim 40 van de be-
schikbare 102 leslokalen leeg. En dan 
komt het college met het voorstel om 
een nieuwe school te bouwen. 
 
Het college hanteert prognoses van 
basisleerlingen groei tot 2002 leerlin-
gen in 2034. Maar dan nog, pas als er 
tenminste 700 huizen staan in Nue-
nen-West is er wellicht voldoende 
aanbod van kinderen om een school te 
rechtvaardigen. Maar wanneer zal dat 
zijn? In 2024? Of pas in 2034? Zeker 
niet over twee jaar. En gaan de beoog-
de aantal kinderen dan allemaal naar 
dezelfde school aan de rand van Nue-
nen West of naar De Dassenburcht of 
naar Eindhoven? 

Als gemeente hebben wij de plicht 
voor adequate huisvesting te zorgen 
van het basisonderwijs en voor een 
verantwoorde spreiding. Inderdaad 
valt De Mijlpaal als oudste schoolge-
bouw in Nuenen wat uit de toon maar 
rechtvaardigt dat dan nieuwbouw? 
Als CDA vinden wij het een onzinnige 
gedachte om nieuwbouw te realiseren 
terwijl daarmee de leegstand alleen 
maar toeneemt. 
Het CDA hoopt dan ook dat de colle-
ga-raadsleden hun verantwoordelijk-

heid zullen nemen en dit onzinnige 
voorstel zullen verwerpen (prulle-
manderen). 
 
Het beste is om de komende tien 
jaar te werken aan het verminderen 
van de leegstand door schoolge-
bouwen aan het onderwijs te ont-
trekken. Dat gaat dan verder dan de 
focus op De Mijlpaal alleen. Bij-
voorbeeld: de Rietpluim te laten 
verhuizen naar de leegstand in de 
Oude Landen en de Mijlpaal te la-
ten intrekken bij de Wentelwiek en/ 
of Dassenburcht. Dan houden we 5 
mooie scholen over: twee in Oost, 
twee in Zuid en één in Noord. Dat is 
meer dan voldoende voor de ko-
mende tien jaar.

Een nieuwe school in 2018 ter vervan-
ging van De Mijlpaal is daarom een 
onzinnig, overbodig en kostbaar voor-
stel. Niet alleen de politiek maar ook 
de schoolbesturen moeten hun ver-
antwoordelijkheid durven te nemen 
en voorkomen dat u, als Nuenense 
burger, de kosten zult moeten dragen. 

Kienen met de KVL 
in Lieshout
Op 3 juli is het weer kienen in het 
Dorpshuis in Lieshout. Er zijn weer 
mooie prijzen en een jackpot te win-
nen. De zaal is open vanaf 19.00 uur, 
aanvang kienen 20.00 uur. Dorpshuis, 
Grotenhof te Lieshout.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Van brons
Door Elwien Bibbe
 
Woody Allen speelt eens niet zelf in de film A Midnight in Paris. Vind ik niet erg 
want Ik ben ook niet zo'n fan, noch van hem noch van zijn films, maar deze film 
is toch wel erg leuk. 
 
Er draven allerlei bekende schrijvers en kunstenaars in op: Scott Fitzgerald, T.S. 
Eliot, een piepjonge Pablo Picasso, Salvador Dali, Gertrude Stein en zelfs een 
donkerharige, nurkse Hemingway. Ik ken zijn gezicht alleen maar als die van 
een zilvergrijze baardaap in visserstrui op de cover van An old man and the sea, 
uit 1952. Iedereen las de novelle toen voor de boekenlijst.
Woodys film speelt deels in de twintiger jaren en Hemingway werkt zich als 
journalist en beginnend schrijver uit de naad. Nog geen weet hebbende van de 
literaire prijzen die voor hem in het verschiet liggen...Pullitzer, Nobelprijs... 
 
Een paar jaar geleden zat ik nog naast hem aan de bar in ' la Floridita' in Havana, 
een daiquiri te drinken. Zijn favoriete drankje. Hij kwam daar elke middag. De 
dag sloot hij af in La Bodeguita del Medio met een mojito of wat. In zijn voet-
sporen ben ik maar niet getreden. Ik ben ook nog in zijn huis geweest. Zijn boot 
stond in de tuin. Dat was ver na zijn Parijse tijd. Hemingway aan de bar is trou-
wens van brons. En ja, ik heb me met hem laten fotograferen....
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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 Juli
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur
Parkeerplaats aan de vijverzijde bij het 

gemeentehuis.

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 Berkenbosch’, 

Opwettenseweg 80, Nuenen

29 juni t/m 4 juli 
Steunkaartenaktie Showkorps 

Oefening & Volharding 
Nuenen 

Vrijdag 3 juli
11.00 uur Voorlichting 

door CMD, Jo van Dijkhof

Vrijdag 3 juli
18.30 uur Pizzatoernooi TV Wettenseind

TV Wettenseind, Wettenseind 22, Nuenen

Vrijdag 3 juli
20.00 uur 

Kienen met de KVL in Lieshout
Dorpshuis in Lieshout

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 
12.00-24.00 uur 

Nune Food Festival
Achtertuin van Nune Ville aan Berg 24

Zondag 5 juli
Vanaf 10.00 uur 

Paarden en pony Marathon Nuenen 
Menvereniging ‘De Coovelse Menners’
Landgoed Henkelman (Lieshoutseweg)

Zondag 5 juli
12.00-15.00 uur 

Nune Food Festival, brunchy
Achtertuin van Nune Ville aan Berg 24

Zondag 5 juli
12.00-17.00 uur 

Kleine Boeremèrt met Muzikale omlijsting 
van Carel Janssen & zijn trawanten

Weverkeshof

Maandag 6 juli
20.30 uur 

Harmonie St. Ceacilia
Openluchttheater Mariahout

Dinsdag 7 juli
10.30-11.30 uur 

Optreden ‘De vrolijke samenzang’
Jo van Dijkhof

Woensdag 8 juli
14.30 uur 

Theater van Santen
Openluchttheater Mariahout

Donderdag 9 juli
14.00 uur 

Musical groep 8
Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 10 juli t/m dinsdag 14 juli
Kermis Nuenen

Vrijdag 10 juli
20.00 uur 

Zomerconcert Vasiliev Ostrov 
uit St. Petersburg. Het Klooster

Zaterdag 11 juli
21.00 uur 

Palette de Van Gogh openlucht nachtconcert 
bij De Watermolen van Opwetten

Nacht van zaterdag 11 op zondag 12 juli
‘Camping de Kievit’ voor abonnees 

speeltuin De Kievit

Zondag 12 juli 
Jaarlijkse Nuenense Badeendjesrace

Laco Strandbad

Maandag 13 juli
15.00 uur 

Beauty & de Brains
Café Ons Dorp

13 juli t/m 21 augustus
De Bijbel in Beeld Expositie kunstenaar 

Marianne en poëet Klaas de Graaff 
in de gang van H. Clemenskerk 

naar de pastorie Nuenen

Woensdag 15 juli
10.00-12.00 uur 

Zingen en luisteren naar muziek met Anine
Jo van Dijkhof

Maandag 20 juli
15.30 uur 

WLG ‘High Tea’ De ‘High Tea’ 
D’n Heuvel, Gerwen

Vrijdag 24 juli
10.30-11.30 uur 

Spreekuur wijkverpleegkundige
11.00-11.30 uur 

Communie viering. Jo van Dijkhof

Vrijdag 24 juli
14.00-16.00 uur aanbieden rapport 

‘Informerend huisbezoek voor 80-plussers’ 
door Seniorenraad Nuenen aan Commissie 
Samenleving Gem. Nuenen. Jo van Dijkhof

24 juli t/m 2 augustus 
10.00-18.00 uur 
‘Bloem & Tuin’ 

Schoutse Vennen 17, Nuenen

Kerkberichten

Dankbetuiging

Cissy Rooijackers - Duijghuisen

Wij zijn alle mensen die Cissy al die jaren zijn blijven bezoeken, 
ontzettend dankbaar voor hun trouw. Zij genoot van die bezoekjes 
en haalde daar kracht uit. De fijne en goede verzorging, de vele 
kaartjes, lieve woorden, mooie bloemen, de warme belangstelling, 
daar kon ze zo van genieten, dank jullie wel hiervoor.

Een speciaal bedankje voor Rianne van de Laar en haar collega’s 
van wijkteam Nuenen van de Zorgboog, voor de deskundige en lief-
devolle verzorging van Cissy. Huisarts, dokter Nederstigt, hartelijk 
dank, ook voor de fijne onderlinge samenwerking met de Zorgboog. 

Sjef, kinderen en kleinkinderen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 4 juli 18.30 uur: viering, pan-
fluit, voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 5 juli 09.30 uur: viering, Octo-
cant, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 4 juli 18.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege sterfdag); Tonia Reijn-
ders-Smulders; Lucia Roijakkers (van-
wege verjaardag) en overleden ouders 
en broers en zussen; Harry Schmitz.
Zondag 5 juli 09.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege sterfdag); Maria Pe-
ters-Wernaart; Toos Lijten-van Kes-
sel; overleden familie IJzermans-van 
den Eijnden; Francien van der Linden-
Meulendijks; Cees Meulendijks; Willy 
Spaanjaars; Flora Aagaard-Romero; 
Ruud Bijsterveld; Marjo de Boer; Jean-
ne van der Sanden.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 5 juli 09.30 uur: viering met 
parochiekoor, voorgangers leden van 
de werkgroep.

Misintenties
Miet van Rooij; Karel Foolen; Theo en 
Dora van der Putten-Van Rooij; Cisca 
Snijders; Cissy Rooijackers-Duijghui-
sen; Betsy Thoonen.

Mededelingen
In onze parochie is overleden: Betsy 
Thoonen-Kuijpers, Hoekstraat 31, 
Nederwetten. Wij wensen familie en 
vrienden troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.

De sponsoractie voor zuster Bonnie 
heeft t/m juni € 857,- opgeleverd (Ger-
wen en Nederwetten tezamen). Hierin 
is nog niet begrepen de opbrengst van 
de kerkdeurcollecte van Marit Sneijders 
vorige week zondag. Met hartelijke 
dank aan alle gulle gevers. 
Uiteraard kunt u altijd nog geld geven, 
zowel in de brievenbus van de kerk in 
Gerwen dan wel op de bankrekening 
van de parochie onder duidelijke ver-
melding van ‘gift voor zuster Bonnie’. 
De bankrekening is: NL 32 RABO 
0137 404 247 t.n.v. RK Parochie Heilig 
Kruis Nuenen ca. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 5 juli 11.00 uur: viering, volks-
zang, voorgangers leden van de werk-
groep.

Nune Food Festival 4 en 5 juli.

Misintenties
Bernard Smits; Trees van de Maat-van 
de Molengraft.

Mededelingen
De sponsoractie voor zuster Bonnie 
heeft t/m juni € 857,- opgeleverd (Ger-
wen en Nederwetten tezamen). Hierin 
is nog niet begrepen de opbrengst van 
de kerkdeurcollecte van Marit Sneijders 
vorige week zondag. Met hartelijke 
dank aan alle gulle gevers. 
Uiteraard kunt u altijd nog geld geven, 
zowel in de brievenbus van de kerk in 
Gerwen, dan wel op de bankrekening 
van de parochie onder duidelijke ver-
melding van ‘gift voor zuster Bonnie’. 
Het bankrekeningnummer is: NL 32 
RABO 0137 404 247, t.n.v. RK Paro-
chie Heilig Kruis Nuenen ca. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen 
Zondag 5 juli: De Regenboog, 10.00 
uur. Voorganger: ds. E. van Iperen uit 
Someren. Er is kindernevendienst 
voor kinderen van de basisschool. De 
collecte is voor het jeugdwerk van de 
PKN (JOP). 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. 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 2 juli. 17.30 uur H. Lof; 18.30 
uur H. Mis, Onze Lieve Vrouw Visitatie. 
Vrijdag 3 juli. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur H. Lof; 18.30 uur H. 
Mis, votiefmis van het H. Hart van Je-
zus; gedachtenis van H. Rumoldus en 
Ireneüs, bisschoppen en martelaren. 
Zaterdag 4 juli. Eerste zaterdag van de 
maand. 08.30 H. Mis, votiefmis van 
het Onbevlekte Hart van Maria. 
Zondag 5 juli. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Zesde zondag na Pinkste-
ren, met kinderzegen. 
Maandag 6 juli. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 7 juli. 18.30 uur H. Mis, Zoete 
Lieve Vrouw van Den Bosch; gedach-
tenis van H. Cyrillus en Methodius, 
bisschoppen en belijders. 
Woensdag 8 juli. 07.15 uur H. Mis, H. Eli-
sabeth koningin van Portugal, weduwe. 

Oproep fietsongeluk  
bij ‘De Drietip’
Afgelopen vrijdag, 26 juni, is onze 
zoon met zijn fiets gevallen omdat hij 
plotseling moest uitwijken voor een 
jongetje die voor hem met zijn fietsje 
viel. Jammer genoeg heeft onze zoon 
geen adresgegevens aan de moeder 
(die erbij was) gevraagd, omdat hij 
dacht dat hij behalve een geschaafde 
hand verder niks had. 

Toen hij op zijn werk was gearriveerd, 
bleek dat de glasplaat van zijn telefoon 
door de val kapot was gegaan. De ver-
zekering keert helaas niet uit omdat 
het jongetje aansprakelijk is.

Bent u toevallig de moeder van het jon-
getje die vrijdag ter hoogte van het 
zwembad ‘De Drietip’ gevallen is, of 
heeft iemand het ongeluk zien gebeuren 
en weet hij/zij wie de moeder en het 
zoontje waren, neem dan svp contact op, 
zodat de schade verhaald kan worden. U 
kunt contact opnemen door een mailtje 
te sturen naar: onresed@gmail.com.

Bij voorbaat dank.
Emmyrel Kersten-Deserno

Weer tijd voor een ‘High Tea’
Op maandag 20 juli is WLG in de weer met een herhaling van een eerder 
zeer geslaagd evenement: er zal dan weer een ‘High Tea’ verzorgd worden 
voor gezellige 60+ theetantes uit Gerwen. En zoals het bij een echte High 
Tea betaamt heb je er nagenoeg een maaltijd aan. Er wordt thee geserveerd 
met allerlei hartige en zoete lekkernijen uit eigen keuken.

Dat alles gemengd met een flinke 
scheut Brabantse ‘leuter’ maakt het 
een ontmoetingsbijeenkomst bij uit-
stek. En daar bent u ook van harte wel-
kom. Doe dus mee en breng een buur-
vrouw of vriendin mee of geef het 
iemand cadeau. De ‘High Tea’ begint 
om 15.30 uur in D’n Heuvel. Kaartjes 
zijn uitsluitend te koop tijdens de we-
kelijkse inloop In D’n Heuvel op 
maandagmiddag 6 en 13 juli. De prijs 

van een kaartje is € 7,50. Reserveren 
kan ook via mail: werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com of telefo-
nisch: 06 41102625. Er is maar een be-
perkt aantal plaatsen beschikbaar.
Wilt u op de hoogte blijven van wat er 
door WLG georganiseerd wordt? Of 
bent u geinteresseerd in wat WLG te 
bieden heeft (van hulpdiensten, activi-
teiten, tot aanschuiven bij Ittemee?), 
dan kunt u ook daar terecht.

Opnieuw 
rattenplaag in 
wijk Tweerijten 
Nuenen-Oost
De heer Koppens uit de Laan ter Cat-
ten bericht ons dat hij ratten heeft op-
gemerkt in zijn tuin. Een e-mail actie 
naar bewoners in zijn wijk had in zeer 
korte tijd een tiental reacties opgele-
verd van bewoners die een of meerdere 
ratten hadden opgemerkt in hun tui-
nen en onder andere onder dakpannen.

Gelet op de snelheid waarbij de dieren 
zich vermenigvuldigen zou het kun-
nen dat opnieuw een rattenplaag zich 
gaat voortdoen in een gedeelte van 
Nuenen-Oost.
Rattenbestrijder KAD heeft inmid-
dels contact gehad met de heer Kop-
pens en gemeld dat zij ook meerdere 
meldingen van ratten heeft ontvan-
gen. De gemeente is inmiddels in ken-
nis gesteld van de overlast.
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Tennis

Wandelsport

Paardensport

Wielersport

Honk- en Softbal

Badminton

Marathon Nuenen
Zondag 5 juli vind de jaarlijkse paarden en pony marathon van Nuenen 
plaats. Dit paardenspektakel is georganiseerd door menvereniging ‘De 
Coovelse Menners’ en vanaf 10.00 uur te aanschouwen op Landgoed Hen-
kelman in Nuenen (Lieshoutseweg). 

Er zullen enkel-en tweespan en enkele 
vierspanmenners met pony's en paar-
den aan de start verschijnen. Het par-
cours is opgebouwd uit verschillende 
onderdelen waaronder dressuur en 
vaardigheid. Het onderdeel vaardig-
heid is opgesplitst in 2 uitdagende tra-
jecten waarbij er op traject A een aan-
tal kilometer afgelegd moet worden 
met een gemiddelde snelheid. Traject 
B bestaat uit verschillende spectacu-
laire hindernissen die binnen een be-
paalde tijd afgelegd moeten worden. 
Tijdens dit traject telt elke seconden! 
Laat u met het hele gezin meevoeren in 
dit geweldige paardensport evenement. 

De Coovelse Menners 
decoovelsemanners@gmail.com
www.decoovelsemenners.nl

Wandelen in de 
vakantiemaanden 
bij WandelSport- 
Vereniging Nuenen
Ook tijdens de vakantiemaanden kan 
men 2 keer per week wandelen bij 
WSV Nuenen. De startlocatie voor de 
zondagmorgen- en woensdagavond-
wandeling bij de Nuenense wandel-
sportverenging WSV is in de maand 
juli de parkeerplaats aan de vijverzijde 
bij het gemeentehuis. 

Op zondagmorgen om 09.00 uur en 
op woensdagavond om 19.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor 
is niet nodig, men kan zich melden op 
de startlocatie.

U kunt mailen naar het secretariaat: se-
cretariaat-wsv@outlook.com. Voor na-
dere informatie: www.wsvnuenen.nl

Seizoensafsluiting     
bij Badminton Club Lieshout 
Met nog enkele weken te gaan hebben de badmintonners het seizoen afge-
sloten met een buiten-het-badminton-om activiteit. Op het scoutingterrein 
in Lieshout hebben zij een leuke avond gehad, waarbij het afgelopen seizoen 
samen werd doorgenomen.

Scoutingterrein
Na vele jaren te gast te zijn geweest bij 
de gastvrije familie Van den Biggelaar 
heeft Badminton Club Lieshout dit 
jaar haar jaarafsluiting gehouden op 
het scoutingterrein, aan de Herendijk 
in Lieshout. Niet alleen de locatie was 
anders, ook werd deze keer de sei-
zoensafsluiting voor het eerst door 
Corine Gevers en Richard Essers ge-
organiseerd. In de afgelopen jaren 
stonden steevast Marianne en Hennie 
Arends klaar om deze activiteit te or-
ganiseren. 

Dankzij een behoorlijke opkomst en 
dankzij prima weer is de seizoensaf-
sluiting goed en gezellig verlopen. De 
leden werden na de ontvangst onder-
verdeeld in vier groepen en moesten 
met die groep enkele spellen doen. Het 
was duidelijk te zien dat de badmin-
tonners andere kwaliteiten hadden 
dan bijvoorbeeld darten: het aftellen 
van 1001 naar 0 duurde immers véél 
langer dan verwacht. En, het afsluiten 
met een ‘dubbel’, werd snel van de 
agenda gehaald toen bleek dat menige 
badmintonner niet eens in staat was 
om het bord te raken. Ook bij het ‘spij-

ker slaan’ bleek dat badmintonnen 
écht iets anders is. 
Dankzij de hulp en de gastvrijheid van 
de Scouting Lieshout werd de avond 
afgesloten met een behoorlijk kamp-
vuur. Zo behoorlijk zelfs dat de aange-
schoven leden steeds meer afstand 
namen, om te ontkomen aan de enor-
me hitte die de brandende pallets ver-
oorzaakten. Rondom het kampvuur 
was volop ruimte om het afgelopen 
seizoen nog eens te evalueren en bij te 
praten met de mede-badmintonners. 

Nog enkele weken te gaan
Ondanks de activiteit in het kader van 
de seizoensafsluiting blijven de bad-
mintonners van Badminton Club Lies-
hout nog even doorsporten: de sport-
hal is immers nog open en dus kan er 
nog wekelijks gesport worden. Omdat 
het seizoen echter voorbij is, zullen ze 
niet meer trainen en zal er alleen nog 
maar wat vrij gespeeld worden. De al-
lerlaatste speelavond van dit seizoen is 
op woensdag 15 juli 2015. Dan begint 
de zomerstop die dit jaar zal duren tot 
woensdag 2 september 2015: dan zal 
de eerste speelavond worden afge-
werkt van het seizoen 2015/2016.

Rondom het kampvuur was het gezellig en goed toeven.

Nuenenaren fietsen € 10.000,- 
voor kinderspierziekte
Bijna 1000 kilometer fietsen van Friesland naar Zuid Limburg, dat deden 
Nuenenaar Frits Massee en Bert Mickers, manager van Laco sportcentrum 
Nuenen, afgelopen week voor het goede doel. Ze haalden samen met Iwan 
Verloop uit Gemert en Johan Dijkstra uit Assen € 10,- per kilometer bij 
elkaar. 

De fietsers zijn gestart in Oosterwolde 
in Friesland om zes dagen lang elke dag 
ruim 150 kilometer te fietsen onder lei-
ding van volgwagenchauffeur en ver-
zorger Andre Langens uit Uden. Door 
het mooie Drenthe, Overijssel en Gel-
derland om vervolgens via de Betuwe 
naar het Groene hart van Nederland en 
Zierikzee te gaan. De laatste twee da-
gen gingen door Brabant en Limburg. 
Men fietste alle Laco sportcentra in 
Nederland (ruim 30 in totaal) af om 
daar geld op te halen voor Spieren voor 
Spieren. Deze stichting wil geld inza-
melen om voor 20.000 kinderen in Ne-
derland die een of andere vorm van 
spierziekte hebben, onderzoeken te la-
ten doen om deze ziekte tegen te gaan 
of te verhelpen. Veel van deze kinderen 
hebben geen toekomst, belanden in 
een rolstoel en worden niet oud. 

De eerste dagen waren bizar en maan-
dag zelfs de hele dag regen, hagel en 
onweer en dinsdag een groot gedeelte 
van de dag regen. Veel wind tegen 
maar woensdag werd het beter en in 
een stralende zon arriveerde men op 
de wielerbaan in Geleen. Ondanks de 
zware tocht memoreerde Bert Mic-
kers dat kinderen zonder toekomst 
het veel zwaarder hebben. De op-
brengst was bijna € 10.000,- maar met 
nog wat toezeggingen wordt de tien 
mille gemakkelijk gehaald. 

Kampioensteam bij HSCN 
De eerste kampioen van 2015 bij de honkballers van HSCN is nu al bekend. 
Het pupillen jeugdhonkbalteam heeft het voor elkaar gekregen om in juni 
al uitgeroepen te kunnen worden tot kampioen. Ongeslagen nog wel. 
 

Jeugd TV 
Wettenseind &  
Nuenense tennis-
kampioenschappen
Woensdag 24 juni was de afsluiting van 
de voorjaarscompetitie jeugd. Heerlij-
ke goed verzorgde BBQ. Bedankt Ma-
rianne, Jan, Bas en Caro! De twee kam-
pioensteams werden gehuldigd, en ook 
alle andere teams werden naar voren 
geroepen. Ondertussen begon ook de 
woensdagavond toss, en samen met de 
jeugd, was het een vrolijke bedoening.

De jeugd van TV Wettenseind doet 
ook weer met veel teams mee met de 
najaar competitie. Daarnaast zal er 
een start worden gemaakt met de 
World tour, 1 x per maand op zondag-
ochtend voor de allerjongsten. Voor 
meer info hierover zie www.tennis-
kids.nl of de site van Wettenseind 
www.tvwettenseind.nl.

Tevens is er 1x in de maand de vrije in-
loop voor onze jongste talenten. Aan-
staande zondag 5 juli zal de laatste 
keer voor de zomervakantie zijn, weer 
van 10.00 uur tot 11.30 uur. 

Komende vrijdag, 3 juli vindt het eer-
ste Pizzatoernooi bij TV Wettenseind 
plaats. 32 jeugdleden van onze club in 
de leeftijd van 13 t/m 17 jaar nemen 
hier aan deel. 

De Nuenense tenniskampioenschap-
pen 2015 worden van 22 tot 30 augus-
tus gehouden op Wettenseind. Je kan 
je nu al inschrijven, minimale leeftijd 
is 8 jaar. Meer info op www.toernooi.
nl of via de site van Wettenseind.
De laatste trainingsdag voor de zo-
mervakantie zal 17 juli zijn, waarna op 
31 augustus de lessen weer starten van 
de trainers Annelies, Willem en Bas.
Het park is alle dagen open, ook in de 
vakantie.

Door de met 14-10 gewonnen zeer 
spannende uitwedstrijd van afgelopen 
weekend tegen Ducks uit Boxtel zijn 
ze namelijk niet meer in te halen door 
de concurrentie, heel knap van deze 
mannen van HSCN en hun begelei-
ding.
Het was weer een fantastische wed-
strijd waarin de honkballers van 
HSCN het beste hebben geslagen en 
simpelweg de minste fouten én de 
meeste nullen hebben gemaakt.
Vooral het goede veldwerk heeft in de 
kampioenswedstrijd de doorslag ge-

geven. De paar ballen die de Ducks in 
het verre veld hebben geslagen wer-
den gevangen of waren zo snel weer 
terug dat de tegenstander geen kans 
kreeg om de score uit te bouwen. “Als 
we dit team bij elkaar kunnen houden 
de komende jaren en goed blijven trai-
nen, dan zullen ze nog vaak kampioen 
kunnen worden” aldus een gelukkige 
hoofdcoach Don Haaksman. Het sei-
zoen duurt nog tot en met september 
dus deze jongens zijn zeker nog te be-
wonderen in actie op Sportpark de 
Lissevoort.

Vlnr: achterste rij, hoofdcoach Don, benchcoach/scoorder en man van de statis-
tieken Erwin, en assistent coach Gaby. De middelste rij: Hugo,Frank, Sem, Xander 
en Renzo. Op de voorste rij: Tim, Quintin, Chris en Rick.

Carat-concerten 
 
Op de zon- en feestdagen van mei tot 
en met eind september vinden er op 
het Carat-Paviljoen, in stadswandel-
park de Warande, Carat-concerten 
plaats. Op alle concertdagen vinden 
drie optredens plaats, die elk ongeveer 
driekwartier duren. Alle concerten 
zijn gratis toegankelijk. 

Programma zondag 5 juli 2015:
12.00 uur Harmonie Pro Honore et 
Virtute, Son en Breugel. www.phev.nl 
13.00 uur Popkoor Brand New Voices, 
Helmond. www.popkoorbrandnew-
voices.nl
14.00 uur Blaasorkest Wedertklank, 
Valkenswaard. http://wedertklank-
valkenswaard.webklik.nl/page/we-
dertklank-valkenswaard



ZATERDAG 4 JULI
KOOPZONDAG 5 JULI

WoensXL brengt de wereld dichterbij met Wereldfestival Colorana! 

In het weekend van 4 en 5 juli 2015 staat winkelcentrum Woensel in het teken van het spetteren-

de Wereldfestival Colorana! Tijdens deze twee dagen vindt u op  WoensXL een kleurrijke wereld-

markt, waarbij bezoekers worden verrast door muziek, dans, lekkernijen en authentieke produc-

ten uit verschillende landen van de wereld. Met leuke activiteiten voor jong en oud is Colorana 

hét festival voor het hele gezin en is er op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 

12.00 tot 17.00 uur! Voor uitgebreide informatie zie onze website: www.woensxl.nl

Winkelcentrum Woensel in Eindhoven heeft elke EERSTE en LAATSTE zondag van de maand een 

koopzondag en dan is er altijd een leuke activiteit. U kunt er goedkoop en dichtbij de 150 winkels 

parkeren en droog winkelen als dat nodig is.

 

WERELDFESTIVAL COLORANA

WWW.WOENSXL.NL

PEUGEOT JANSSEN 
VERHUIST

VERHUISBERICHT PER 6 JULI:
VAN LAAR 12 
NAAR KRUISAKKER 14 NUENEN

 SPECIALE OPENINGSACTIES!•  4 jaar garantie bij aanschaf nieuwe Peugeot-personenauto•  10% extra korting op autoverzekering•  20% korting op alle accessoires (personen- en bedrijfsauto’s)•  25,9% korting bij aanschaf nieuwe Peugeot-bedrijfsauto

6 t/m 20 juli

AUTOBEDRIJF JANSSEN NIEUW ADRES PER 6 JULI: 
Kruisakker 14, 5674 TZ Nuenen, Tel.: (040) 283 20 56
www.autobedrijf-janssen.nl

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu
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