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

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

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

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

AFWEZIG i.v.m. zomervakantie
van 20 juli t/m 7 augustus
Praktijk Anderregglaan en

Praktijk Rutten - van den Top
Info waarneming via eigen praktijk.

Dokter K. Cornelissen 
en Dokter B. de Win zijn 
AFWEZIG i.v.m. vakantie 
van 20 juli t/m 7 augustus 

Telefoon 040-2951030.

Jaargang 57 • Nr. 28 • 9 juli 2015

Dubbele 
verrassing op 
Weverkeshof

HOME
deco

Berg 36 • Nuenen • Tel.: 040 - 283 15 24 

VERF, BEHANG, GLAS, 

RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

www.decohomemeulendijks.nu

Geslaagd 
Lissevoort 
Open 2015

‘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

Gerwen 
Airport

SportprijzenSportprijzen
bekers - medailles
bokalen - trofeeën

vanen - rozetten

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 2988965

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Bladel   T. 0497-388062

Tegen inlevering van deze bon 

1x PROGRAMMA 1 
Hydro - Pearl t.w.v. € 14,-*

Voor: € 9,95!
Inclusief voorwassen en 

gratis gebruik stofzuigers.
 

*Geldig de maand JULI 2015 exclusief 
eventuele extra’s die bij programma 1 cadeau 
gegeven worden. Bon inleveren bij bezoek.

Europaweg 152 | 5707CL | Helmond
www.CarShineHelmond.nl

Like us op facebook: Car Shine Helmond

Toernooi directeur Fons Linders is 
niet erg mededeelzaam, zoals we ge-
wend zijn, over de extra activiteiten 
voor volgend jaar.
Hij volstaat met: “Ondanks de crisis 
hebben we een kleine reserve opge-
bouwd in de loop der jaren. We heb-
ben kunnen bezuinigen op de gages 
van de artiesten en de vergoedingen 
van de directie zijn al jaren niet meer 
verhoogd. Toen de bodem van de 
schatkist zichtbaar werd, hebben we 
gewoon de entreeprijs weer iets ver-
hoogd. Met de verhoging van dit jaar 
kunnen we de deelnemers volgend 
jaar iets teruggeven in het jubileum-
jaar”, dacht Linders.
Dat het toernooi volgend jaar gehou-
den zal worden op een cruiseschip in 
de buurt van de Canarische Eilanden 
is bij hem niet bekend. Ook staat hij 
niet te juichen bij het neerzetten van 
het bonte gezelschap deelnemers in 
brons, in het Park.

Het pleit niet voor de geloofwaardig-
heid en betrouwbaarheid van de ad-
ministratie van het bestuur van het 
prestigieuze toernooi. In de naspeu-
ringen wie nu de eigenlijke winnaars 
zijn van de afgelopen 24 toernooien 
kwam men regelmatig uit op een aan-
tal ruim boven de 24. Verschillende 

Cor van der Linden spreekt over beeld Aardappeleters

‘Nuenen mooier maken voor de 
toekomst. We moeten vooruit.’
Door Edwin Coolen

‘Natuurlijk mogen mensen er anders 
over denken. Geen probleem. Nuenen is 
een democratie, over de beeldengroep 
wordt meer gesproken dan destijds over 
’t Oog van Nuenen. Elke verandering in 
een dorp heeft voor en tegenstanders en 
dat is goed. Maar ik mis de laatste tijd 
wel het respect. We moeten en mogen 
niet met modder gaan gooien. ‘Kom bin-
nen, vat een tas koffie.’ Dat is voor mij 
Nuenen. Dat warme wij-gevoel in plaats 
van het ik-gevoel. Want ik ben gek met 
Nuenen’, aldus de geboren en getogen 
Nuenenaar.

De kwestie draait dus om het idee om 
van de Aardappeleters, het wereldbe-
roemde schilderij dat Vincent van 
Gogh in Nuenen maakte, een driedi-
mensionale bronzen beeldengroep te 
maken. Van Gogh schilderde de fami-
lie De Groot en Van Rooij die aan tafel 
aardappels zitten te eten. In de bron-
zen, levensgrote kopie zou één extra 
zitplek moeten komen die de stoel van 
Vincent uitbeeld zodat mensen ‘aan 
kunnen schuiven’ bij de Aardappele-
ters. Deze beeldengroep zou in het 
Park moeten komen te staan, tegen-

over de plek waar het huis van koster 
Schafrath ooit stond. Daar had Van 
Gogh zijn atelier en zou hij de Aardap-
peleters hebben geschilderd.

De onenigheid die nu is ontstaan, gaat 
over de artistieke waarde van het 
beeld, over de procedures en vergun-
ningen, er zou vriendjespolitiek in het 
spel zijn, over de toegekende subsidie 
vanuit de gemeente en, vooral, over de 
plek in het Park.

Cor: ‘Een tijd geleden heb ik, samen 
met anderen, een plan geschreven om 
Nuenen aantrekkelijker en mooier te 
maken. In dat plan staan een 20-tal 
punten waarmee we dat kunnen reali-
seren. Met twee daarvan zijn we con-
creet aan de slag gegaan.
Eerste punt was de recente renovatie 
van het Park. Die is afgerond en posi-
tief ontvangen.
Tweede is het beeld van de Aardappe-
leters. Dat beeld gaat er hopelijk zeker 
komen. We hebben positieve advie-
zen, de vergunningen en financiering 
zijn na genoeg rond. Waarschijnlijk 
zal het in september worden geplaatst. 
Zo’n driedimensionale beeldengroep 

in brons van de Aardappeleters is 
uniek. Tienduizenden malen zijn de 
Aardappeleters nageschilderd maar 
niemand is op het idee gekomen om 
de Aardappeleters in brons te maken. 
Dat unieke beeld komt in Nuenen, net 
zoals de bronzen Nachtwacht in Am-
sterdam staat. Dat wordt een extra pu-
bliekstrekker voor Nuenen. Met zo’n 
beeld excelleert Nuenen.’
‘Een belangrijk onderdeel van het 
beeld is de digitale tijdcapsule die in de 
grond moet komen. Iedereen kan 
daarin iets van zichzelf kwijt. Het moet 
een doorsnede vormen van de huidige 
maatschappij en ons dorp Nuenen in 
het jaar 2015. Momenten van nu slaan 
we op en over 130 jaar kunnen onze 
nakomelingen hun voorouders opzoe-
ken. Zoals wij nu doen met Van Gogh 
en de Aardappeleters, met de families 
De Groot en Van Rooij. Want dat 

Foto Cees van Keulen.

Nuenen wordt momenteel beheerst door de discussie over het bronzen 
beeld van de Aardappeleters, dat in het Park moet komen te staan. Speciaal 
voor Rond de Linde geeft Cor van der Linden, mede-initiatiefnemer van 
het beeld, zijn visie op het geheel.

schilderij is eigenlijk ook een tijdscap-
sule. Zo kunnen we de continuïteit van 
verleden naar heden en van heden 
naar toekomst waarborgen.’

Over de beschuldigingen van vriend-
jespolitiek wil Cor kort nog iets kwijt: 
‘Burgemeester Houben zou een vriend 
zijn van kunstenaar Peter Nagelkerke, 
de maker van het beeld. Ze kennen el-
kaar inderdaad maar dan zoals een 
burgemeester heel veel mensen kent. 
En Nagelkerke doet het, net als ik, uit 
idealisme.’

Cor: ‘Een ondernemer creëert op ter-
mijn. Een kunstenaar creëert eerst, 
zijn kunstwerken worden op termijn 
pas gewaardeerd. Precies andersom 
dus. Dat willen wij nu doen: creëren. 
En de tijd zal leren of er waardering 
voor komt.’

winnaars zijn door een dubbele bril of 
door een dubbele tong onterecht 
meerdere malen als winnaar in de 
boeken terecht gekomen. Ook staan er 
personen op de lijst van winnaars die 
nog nooit meegedaan hebben.

Het amusementsgedeelte van dit jaar 
staat zoals gebruikelijk weer onder su-
pervisie van de Ficus. Hij was afgelo-
pen week met zijn stal weer actief op 
Best kermis en komt dus warmge-
draaid met zijn aanhang naar Nuenen. 
Zijn toekomstige toppers zullen zich 
weer duidelijk hoorbaar presenteren 
aan het Nuenens publiek. Mark Elbers 
hoort inmiddels thuis in de categorie 
vaste gasten en ziet uit naar de ont-
moeting met zijn fans. Over het ni-
veau van het geluid wil Fons Linders 
nog wel kwijt dat als het amusements-
gedeelte begint, het niet mee zal vallen 

om intellectuele gesprekken te voeren. 
Dat moet maar op een ander tijdstip 
en op een andere plaats, vindt hij.

Onder het motto van ‘Creatief Toepen 
in ons schilderachtige dorp’ vindt het 
evenement plaats om 11.00 uur op 
kermismaandag bij Schafrath. Men 
kan alleen deelnemen als men een uit-
nodiging heeft ontvangen en toepbre-
tels aan heeft.
Het meenemen van wat munitie voor 
de aanschaf van wat consumpties 
wordt aangeraden.

In 2001 schreef deze krant al over het tienjarig bestaan van het kermistoep-
toernooi of officieel het Nuenens Kampioenschap Siertoepen voor Heren. 
Daaruit blijkt dat 2016 opnieuw een jubileumjaar zal zijn. 

Volgend jaar voor de 25ste keer

Opnieuw kermismatinee met toepen    
voor boeren, burgers en buitenlui
Door Gerrit van Ginkel

Wist u dat......?
Rond de Linde 

in de vakantie gewoon
iedere week verschijnt!



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.

9 juli 2015Rond de Linde  Nr.  28

Beide schoolbesturen, De Eenbes en PlatOO en de gemeente hebben 
een intentieverklaring getekend. Daarin verklaren zij dat de bestaande 
afspraken over de leegstand, die zijn vastgelegd in overeenkomsten, 
niet langer in de gewenste oplossingsrichting wijzen. De leegstand in 
de gebouwen Oude Landen en Vrouwkensakker is onwenselijk en 
maatschappelijk onaanvaardbaar, ongeacht wie de kosten daarvoor 
moet dragen.
Gemeente en schoolbesturen willen de leegstand in Nuenen-Oost 
oplossen door het aantal beschikbare lokalen met 16 terug te brengen. 
Hiervoor is een zorgvuldige voorbereiding noodzakelijk, gelet op de 
impact die dit kan hebben op leerlingen en ouders. De uitvoering van 
de gezamenlijke oplossing gaat in per schooljaar 2018-2019. 

Het gebouw van Pleincollege Nuenen (PCN) wordt vanaf medio 2016 
tot eind 2017 verbouwd. In deze periode gaan zij waarschijnlijk gebruik 
maken van leegstaande lokalen bij andere scholen. 

Wilt u het Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015-2035 
inzien?
Heeft u behoefte aan meer informatie, of wilt u graag het Meerjaren-
spreidingsplan onderwijshuisvesting 2015-2035 inzien? Ga dan naar 
www.nuenen.nl. Het plan is meteen op de voorpagina aan te klikken 
bij het laatste nieuws.

CONNEXXION NEEMT TAXBUS-VERVOER 
OVER VAN CIBATAX
Connexxion gaat het Taxbus-vervoer voortzetten in de zes betrokken 
gemeenten (o.a. Nuenen) waar Cibatax nu nog rijdt. Cibatax werd vo-
rige week failliet verklaard. Connexxion is door de gemeenten gevraagd 
het vervoer vanaf 3 augustus voort te zetten. Het Taxbus-vervoer voor 
ouderen en mensen met een beperking blijft daarmee gegarandeerd. 

Door de ontstane situatie rondom Cibatax zijn de gemeenten Best, 
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Veldhoven en Waalre onmiddel-
lijk op zoek gegaan naar een goede voortzetting van het Taxbus-ver-
voer. Bij de keuze voor een opvolger speelde een aantal criteria mee: 
kwaliteit en continuïteit van het Taxbus-vervoer, de positie van Ciba-
tax-werknemers en kosten. Met twee alternatieven waren de moge-
lijkheden voor de gemeenten beperkt. De keuze bestond uit CombiNet, 
een vennootschap onder de holding waarvan Cibatax ook deel uit-
maakt of Connexxion, die na de laatste aanbesteding als tweede na 
Cibatax eindigde en met wie een zogenaamde reservebankovereen-
komst is afgesloten om situaties zoals deze op te kunnen vangen. 

Tevreden gebruikers
Door de samenwerking met Connexxion vertrouwen de zes gemeenten 
erop, dat ze het vervoer voor langere tijd goed hebben geregeld en dat 
mensen die van het vervoer gebruikmaken zo min mogelijk van de ver-
andering merken. Uit onderzoek blijkt dat de huidige Taxbus-gebruikers 
tevreden zijn. Dat willen de zes gemeenten zo houden. Daarnaast is het 
positief dat alle chauffeurs die nu bij Taxbus zijn betrokken, een baan-
aanbod krijgen. De voorwaarden zijn goed. Connexxion speelt ook een 
actieve rol bij cao-onderhandelingen in de vervoersbranche. Het vervoer 
met Connexxion is ongeveer tien procent duurder voor gemeenten. 

Gezamenlijke inkoop
De inkoop van geïndiceerd Wmo-vervoer is in de regio centraal gere-
geld onder de noemer Taxbus. Het gaat om 18 gemeenten in vier 
verschillende geografische gebieden. Cibatax rijdt met Taxbus in de 
gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Veldhoven en 
Waalre. In de andere drie gebieden rijden andere vervoerders. 

EN ONDERTUSSEN OP DE EUROPALAAN...(1)
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het plan HOV2 / Euro-
palaan.
De Europalaan gaat echt helemaal op de schop. Op 5 maart is het 
bestemmingsplan HOV2/ Europalaan door de gemeenteraad vastge-
steld. Daarna werd al snel zichtbaar dat het werk gaat beginnen. Veel 
bomen zijn al gekapt. Maar waarom moest die Europalaan ook alweer 
aangepakt worden? 

Regionale bereikbaarheidsplannen 
Veel discussies rondom de Europalaan gingen over het feit dat er ook 
een busbaan wordt aangelegd. Waarom die er komt? In de regio is 
jaren geleden al eens goed gekeken naar ‘mobiliteit’: hoe komen men-
sen van A naar B, hoe blijft de stad bereikbaar? En dan niet alleen nu, 
maar ook over 5 of 20 jaar. Wat blijkt? Als het verkeer blijft groeien, 
loopt Eindhoven over een aantal jaar compleet vast. Daarom hebben 
de gemeenten in de regio, provincie en andere partijen een pakket 
maatregelen vastgesteld: onder andere een sterk openbaar vervoer-
netwerk (HOV, Hoogwaardig Openbaar Vervoer), een regionaal fiets-
netwerk en de aanleg van een nieuwe N69.

HOV2 
HOV2 is de route die Nuenen verbindt met Winkelcentrum Woensel, 
Catharinaziekenhuis, het station, en de zuidkant van Eindhoven nabij 
Motel Eindhoven. In 2012 is gestart met de aanleg van HOV op de 
Eindhovense Sterrenlaan. Als de aansluitende Nuenense Europalaan 
ook klaar is worden de reistijden voor de bus korter en hebben reizigers 
minder last van onverwachte vertragingen. De Europalaan moet klaar 
zijn in 2016, voor de dienstregeling 2017. Dus in het kort: er komt 
beter openbaar vervoer, maar de HOV-bus gaat pas rijden als het 
traject in Nuenen daar klaar voor is.

Verkeer en Nuenen-West
De Europalaan is een weg uit de zeventiger jaren. Geen wonder dat hij 
veertig jaar na de aanleg niet op alle punten goed meer is. Eind 2014 
is de gemeente begonnen met Nuenen-West. De bouw is gestart aan 
de zuidkant, dicht bij de Europalaan. Om de bouw mogelijk te maken 
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moet deze niet in tweeën gesplitst worden door een weg met vier rij-
stroken en 80km/ uur. Dit zou te veel weglawaai opleveren. De eerste 
contouren van de nieuwe wijk zijn al zichtbaar. De nieuwe wijk krijgt 
aansluitingen op de Europalaan, die samen met het totaalproject 
worden uitgevoerd, zodat de nieuwe bewoners ook naar Eindhoven 
kunnen met auto en fiets en bus.

Onderhoud Europalaan
De Europalaan is versleten en toe aan groot onderhoud. Weer een 
nieuwe laag asfalt is maar een tijdelijk lapmiddel. Ook fundering, 
verlichting, riolering en fietspaden moeten allemaal worden opge-
knapt. Omdat deze werkzaamheden worden uitgevoerd in combina-
tie met de aanleg van de busbaan, krijgen we daarvoor subsidie. Zo-
doende is het voor de gemeente betaalbaar om de hele weg in een keer 
aan te pakken. 

Vervolg
Het project is een ingrijpende operatie, die veel overlast gaat opleve-
ren voor het verkeer. In een volgend artikel meer over de voorbereidin-
gen, de start en uitvoering van het werk.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 29	juni	2015	 Broekdijk	24,	5674	MN	–	het	wijzigen	van	
   de dieraantallen in de pluimveestallen, het 
   houden van overig rundvee in stal 3 en de 
   bestaande pluimveestallen voorzien van 
   warmtewisselaars (MILIEU).

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:	Hobby	centrum	de	Dorpswerkplaats	voor	een	vergun-

ning op grond van de Brandbeveiligingsverordening i.v.m. de or-
ganisatie van het 20-jarig bestaan van de Dorpswerkplaats op 
vrijdag 21 augustus 2015;

•	 Aanvrager:	Wielervereniging	TML	Dommelstreek	voor	het	organi-
seren van de jaarlijkse wielerronde van Nuenen op zondag 23 
augustus 2015, waarbij de start en finish plaatsvindt ter hoogte 
van Het Klooster aan Het Park.

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, 9 juli 2015

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor 
het wijzigen en/of aanleggen van laagspanningsnet. Deze vergunningen 
is verzonden op:
•	 1	juli	2015	 De	Tienden,	aanleg	laagspanningsnet	door	
   Enexis. 
   
De vergunning is vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het ge-
meentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetreffend 
besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het College 
van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 
5670 GA Nuenen. 
Als u het 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.

VERKEER
Kermis
Vanaf heden t/m woensdag 15 juli 17.00 uur zijn de straten rondom 
het Park afgesloten voor alle verkeer. Busdiensten zijn omgeleid.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 13 juli 2015 is er een hoorzitting van de algemene kamer 
van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeentehuis. De 
volgende zaken komen aan de orde:
•	 om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	tegen	het	besluit	van	27	mei	

2015 waarbij aan De Koffiedrinkers een tijdelijke vergunning is 
verleend voor het inrichten van een terras ter hoogte van “de Lin-
deboom” aan de Berg.

•	 om	20.30	uur	het	bezwaar	ingediend	tegen	het	besluit	van	7	april	
2015 waarbij aan Stal de Kim een omgevingsvergunning is verleend 
voor het aanleggen van een mestplaat op het perceel Zandstraat 29.

•	 om	21.00	uur	het	bezwaar	ingediend	tegen	het	besluit	van	15	april	
2015 waarbij het Wob-verzoek buiten behandeling is gesteld.

•	 om	21.30	uur	het	bezwaar	ingediend	tegen	het	besluit	van	27	fe-
bruari 2015 waarbij het Wob-verzoek buiten behandeling is gesteld.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

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

Tip van de week: Op vakantie? Laat de post uit het zicht leggen en 
zorg dat uw thuisblijvers zoals TV, laptop, sieraden e.d. een veilig 
plekje hebben. 

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

MEERJARENSPREIDINGSPLAN 
ONDERWIJSHUISVESTING 2015-2035
Spreidingsplan Nuenense basisscholen 
Op 2 juli 2015 heeft de gemeenteraad het Meerjarenspreidingsplan 
onderwijshuisvesting 2015-2035 vastgesteld. Uitgangspunt voor dit 
plan is de richting die de raad eerder vastlegde in het coalitieakkoord: 
 1. een structurele huisvestingsoplossing voor basisschool De Mijlpaal;
 2. het terugbrengen van de leegstand in schoollokalen. 
Met dit besluit is er na vele jaren duidelijkheid over de huisvesting van 
de Mijlpaal en wordt de leegstand in andere basisscholen opgelost.

Huidige situatie en prognose voor de toekomst
Op dit moment staan in de Nuenense basisscholen 28 lokalen leeg. 
De leegstand is vooral in Nuenen-Oost groot (13 lokalen). In Nuenen-
Zuid is het overschot 6 lokalen en in Nuenen-Noord 5 lokalen. In 
zowel Gerwen als Nederwetten is een leegstand van 2 lokalen. 
Volgens de meest recente leerlingenprognose voor onze gemeente, 
stijgt het aantal basisschoolleerlingen in Nuenen door de bouw van 
Nuenen-West. Voor alle leerlingen in onze gemeente zijn dan naar 
verwachting 87 lokalen nodig, waarvan 23 lokalen voor de leerlingen 
uit Nuenen-West. Vandaar de keuze voor verplaatsing van basisschool 
De Mijlpaal naar Nuenen-West.

Nieuwbouw voor basisschool De Mijlpaal 
Het nieuwe schoolgebouw voor De Mijlpaal, dat naar verwachting in 2018 
klaar is, telt 9 lokalen. Het pand komt aan de zuidkant van de Europalaan. 
Het is mogelijk om het gebouw later uit te breiden tot 14 lokalen. Dit 
gebeurt pas nadat de leegstaande lokalen in schoolgebouw de Das-
senburcht weer zijn gevuld. 

Oplossing huidige leegstand
Door het verplaatsen van De Mijlpaal wordt de leegstand in Nuenen-
Zuid en het centrum opgelost. In Nuenen-Oost zijn ingrijpendere maat-
regelen nodig. Hier staan drie gebouwen waarin twee scholen zijn ge-
huisvest. Het leerlingenaantal in de wijk is flink teruggelopen. Bij de 
bouw was deze krimp voorzien. Daarom zijn de eigenaar van het ge-
bouw, woningbouwvereniging Helpt Elkander en de gemeente overeen-
gekomen dat een aantal lokalen opzegbaar is. Al deze lokalen zijn in-
middels door de gemeente opgezegd. Het lukt de woningbouwvereniging 
de lokalen niet om te bouwen tot woonruimtes, zoals de bedoeling was.

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

Lekker en vlug klaar!!!

Courgette
2 stuks 0,99

Witte druif pitloos  
1/2 kilo 0,99

Nectarine wit vlezig 
6 stuks 1,99

Verse friet
hele kilo 1,49

Worteltjes panklaar 
1/2 kilo  0,99

Hawaii salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

weekaanbiedingen 
donderdag 9 t/m woensdag 15 juli

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Venkel
1/2 kilo 0,99

Hamburgers
Puur Runds 
“uit eigen keuken” ..............gratis
Pesto Burgers
100 gram .........................................1,75
100 gr. Gebraden Gehakt + 
100 gr. Snijworst  ..........................2,25

Runder Minute Steaks
4 stuks ..............................................6,00
Runder Ribeye Reepjes
100 gram .........................................2,20
BBQ Kip lemon bite
per stuk ...........................................1,75

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Onze 
kermis-knallers

Acties week 28: geldig maandag 6 juli t/m WOENSDAG 15 juli 2015
_____________________________________________________

Alle vlaaien

  € 3,00 korting!
_____________________________________________________

Aardbeien-zomerschelp
lekkerrr met aardbeien en perzik

   nu € 6,95
_____________________________________________________

Worstenbroodjes
  

    4 + 1 GRATIS
_____________________________________________________

Iedere maandag brooddag:
4 broden naar keuze en 
2 x 6 witte en/of bruine bolletjes

    voor slechts € 8,95

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

iedere 4e

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

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

summer
   proof!

Shirts & shorts in alle soorten en maten, maar ook swimshorts van o.a. 
Bjorn Borg en coole zonnebrillen van Woodtrend!

WIJ ZIJN KLAAR VOOR DE ZOMER! JIJ OOK?!

AFKOELEN? ONZE AIRCO STAAT AAN!

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!
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Scheiden doe je samenKijk nu op onze website voor lopende acties!

www.vhwonen.nl

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Bij ons de 2e 
Luxaflex® Hor

 30%
korting
Actieperiode
1 juli t/m 31 juli 2015

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

19
92
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Maandag gesloten      Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur      Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

KOOPJE



Kom naar ons gezamenlijk horecaplein!

Zaterdag11-07
Zaterdag

VlijmscherpTop 100
Partyband ZondagZondag12-07

‘s middags

‘s avonds

the Bad Backbones
KINK

Rock ‘n Roll

Feestband

Vrijdag 
10-07

Großes Bierfest
met PULLEN-aktie en 

Feestduo
TOPP!!

Dinsdag 
14-07

Nog één rondje

over de Kermis

Kermis Nuenen 10-14 juli 2015

Maandag
vanaf 18.00 uur

13-07Maandag

DJ Bompa 
met support acts

o.a. Mark Elbers

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 
wijk Nuenen Zuid-West
(omg. Industrieterrein Pinckart etc. 230 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

MET DE AANZIENLIJKE KORTING UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:

SENSATIONELE DOORBRAAK IN DE COSMETICA
Eindelijk een HUIDVERJONGINGSCRÈME die echt werkt

GEHEEL NIEUW VOOR NEDERLAND
ONZE ALGASUN PHYTO ANTI-AGING

GEZICHTSCRÈME-SERUM
OP BASIS VAN PLANTAARDIGE STAMCELLEN

ANTI    AGING

Om 6 MAAL SNELLER BRUIN TE WORDEN
nog steeds onze gerenommeerde

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

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

(zie waardebon)

Waardebon
€ 7,50 korting
op de crème-serum

en
€ 2,50 korting

op alle andere ALGA-SUNproducten in de winkel.

Deze stamcellen activeren je eigen 
huidcellen om te vernieuwen.

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

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

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

Vermindert tevens pigmentvlekken.

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

KNIP NU METEEN UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK

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

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

TIWES-IMPORT
tiwesimport@zonnet.nl

Tel./Fax: 0416 - 33 50 51

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

(Ook voor de zonnebank!)

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

€ 38,70
€ 48,70

€ 3,00

€ 19,35 € 16,35

€ 10,- KORTING
op de crème-serum

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

producten in de winkel

(KORTING verkrijgbaar tegen inlevering van deze advertentie)
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Boordseweg 2,  5671 AS Nuenen, 040 284 5262

VAKANTIE
Gesloten van

maandag 29 juni
t/m 

maandag 20 juli

Ook met de kermisdagen heerlijk borrelen

op de Nuenense terras boulevard, 

daarnaast is onze keuken dagelijks geopend 

vanaf 17:00 uur.

Tijdens de kermisdagen serveren wij 

een speciaal kermis keuze menu.

  
 Park 61
 5671 GC Nuenen
 040 283 3133
   
 info@goestingnuenen.nl
 www.goestingnuenen.nl
 www.facebook.com/goestingnuenen

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 
1 juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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Vervolg van pagina 2

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor on-
derstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 1	juli	2015	 Boordseweg	8,	5671	AS	–	het	renoveren	van	het	dak	en	het	
   vervangen van de kozijnen (BOUW).
  
De	vergunningen	zijn	vanaf	vandaag	ter	inzage	bij	de	receptie	van	het	gemeentehuis,	Jan	
van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetreffende	besluiten	kunnen	belanghebben-
den	binnen	zes	weken	na	de	dag	van	bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	
grond	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	College	
van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	10000,	5670	GA	Nuenen.	
Als	u	een	dossier	zelfstandig	wilt	inzien,	vragen	wij	u	hiervoor	een	afspraak	te	maken	
bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum dat bereikbaar is via telefoon-
nummer	(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 telefoon-
nummer (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-Hertogen-
bosch,	een	verzoek	worden	gedaan	een	voorlopige	voorziening	te	treffen.

Besluiten op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	mevrouw	Kneepkens	is	een	ontheffing	verleend	voor	het	schenken	van	zwak-

alcoholhoudende dranken i.v.m. de exploitatie van een poffertjeskraam tijdens 
Nuenen	kermis	voor	de	jaren	2015	tot	en	met	2018	(verzenddatum	2	juli	2015);

•	 aan	Stichting	Van	Gogh	Village	Nuenen	zijn	vergunningen	en	ontheffingen	ver-
leend	voor	het	organiseren	van	het	evenement	Nune	Food	Festival	in	het	weekend	
van	4	tot	en	met	6	september	2015	(verzenddatum	3	juli	2015).

•	 aan	 Stichting	 Jeugdrekreatie	 Nuenen	 c.a.	 is	 een	 ontheffing	 verleend	 i.v.m.	 de	
jaarlijkse	overnachting	in	tenten	in	de	nacht	van	11	op	12	juli	2015	door	vaste	
leden	in	speeltuin	de	Kievit	(verzenddatum	6	juli	2015);

•	 aan	de	heer	M.	v.d.	Burgt	zijn	toestemming,	vergunning	en	ontheffing	verleend	
voor het uitbreiden van het bestaande terras aan de zijkant van de horecagele-
genheid	aan	Park	25	tijdens	Nuenen	kermis	in	de	periode	van	10	tot	en	met	14	
juli	2015	(verzenddatum	6	juli	2015);

•	 aan	de	heer	Hems	en	mevrouw	Pijs	zijn	vergunningen	en	ontheffing	verleend	i.v.m.	
de	uitbreiding	van	het	reguliere	terras	bij	de	horeca-inrichting	aan	Parkstraat	1	
alsmede de exploitatie van een terras en het plaatsen van een verrijdbaar podium 
samen	met	de	heer	Van	de	Berk	op	de	openbare	weg	tijdens	Nuenen	kermis	in	de	
periode	van	10	tot	en	met	14	 juli	2015	na	de	 traditionele	sluitingstijd	van	de	
winkels	(verzenddatum	6	juli	2015);

•	 aan	de	heer	Van	de	Berk	zijn	vergunningen	en	ontheffing	verleend	i.v.m.	de	ex-
ploitatie van een terras en het plaatsen van een verrijdbaar podium samen met 
de	heer	Hems	en	mevrouw	Pijs	op	de	openbare	weg	tijdens	Nuenen	kermis	in	de	
periode	van	10	tot	en	met	14	 juli	2015	na	de	 traditionele	sluitingstijd	van	de	
winkels	(verzenddatum	7	juli	2015).

Indien	u	het	met	deze	beschikkingen	niet	eens	bent	kunt	u	op	grond	van	de	Alge-
mene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na datum van verzending van 
deze brief een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders	respectievelijk	de	burgemeester	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	
5670	GA	Nuenen.
Indien	bezwaar	is	gemaakt,	kan	door	de	indiener	van	het	bezwaarschrift	een	verzoek	
tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter bij de recht-
bank,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.
 

PUBLICATIE
LEGESVERORDENING 2015
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend,	dat	de	gemeenteraad	
op	28	mei	2015	de	tarieventabel	bij	de	Legesverordening	2015	heeft	gewijzigd.

De	tarieventabel	bij	de	Legesverordening	2015	is	gewijzigd	in	verband	met	een	eerder	
vervallen vrijstelling voor leges voor evenementenvergunningen.

Voornoemde	verordening	met	bijbehorende	tarieventabel	is	opgenomen	in	de	alge-
meen verkrijgbare lijst van vastgestelde belastingverordeningen. Deze verordening 
en besluiten liggen kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Ook zijn 
ze op de website van de gemeente te raadplegen.

PUBLICATIE
Verplaatsen bebouwde komgrens Europalaan
Namens	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 gemeente	 Nuenen	 c.a.	 wordt	 het	 vol-
gende besluit bekend gemaakt:

•	 Verplaatsen	bebouwde	komgrens	Europalaan	besluit	van	30	juni	2015,	met	ken-
merk	2015.01541.

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

Gedurende	deze	 termijn	kan	op	grond	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	door	
belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij burge-
meester	en	wethouders	van	Nuenen,	postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.

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

Nuenen,	9	juli	2015
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Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
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Volg ons ook op:

Puzzeltentoonstelling    
In het Dorpshuis te Lieshout hangt een tentoonstelling van 90 foto’s van groe-
pen, families en verenigingen. De Heemkundekring ’t Hof van Liessent’ heeft 
echter de namen van de afgebeelde personen niet. Er hangt een briefje bij om 
deze namen in te vullen, mocht een bezoeker een persoon herkennen.
De heemkundekring heeft haar foto’s met onbekende personen, oud en nieuw, 
bij elkaar gezet in de hoop eindelijk eens namen te krijgen. In het verleden werd 
foto voor foto gepubliceerd, met weinig resultaat. Nu dan deze puzzeltentoon-
stelling in de hoop op meer succes.

Wie zijn deze mensen?

Prijsvraag
2 0 1 5

22e editie:
24 juli t/m

2 augustus 2015

Gratis toegangskaarten 
Bloem en Tuin 
Ook dit jaar is het weer mogelijk gratis toegangskaarten voor Bloem en 
Tuin te winnen via een prijs vraag in Rond de Linde. Van 24 juli t/m 2 augus-
tus 2015 is het alweer de 22e editie van Bloem en Tuin, op landgoed de 
Gulbergen in Nuenen. 

Er zijn per week 5x 2 toegangskaarten en 1 VIP kaart te winnen. Stuur uw uitslag 
naar info@bloem-en-tuin.nl met vermelding van uw naam en telefoonnum-
mer. In de Rond de Linde van volgende week worden de winnaars van deze week 
bekend gemaakt. De winnaars kunnen dan op vertoon van legitimatie de kaarten 
ophalen bij Slijterij en Wijnhandel André van Lieshout, Parkstraat 25A, Nuenen. 

De vraag van deze week is: 
Welke bloem staat er voor de liefde volgens Gertie van Lierop?

Kermis in Nuenen
De kermis komt naar Nuenen. De kermis 
wordt rondom het park geplaatst en draait 
vanaf vrijdag 10 juli tot en met dinsdag 14 juli. De 
drie Nuenense gilden, het St. Annagilde Nuenen-
dorp, de Antoniusschutterij en het St. Catharina gil-
de, komen vergezeld van Brassband De Vooruitgang 
op zaterdagavond traditiegetrouw bij burgemeester 
M.J. Houben officieel ‘De kermis aanzeggen’ en het 
brengen van de vendelgroet. Wij nodigen u uit 
deze gebeurtenis te volgen bij het gemeentehuis 
aan de Papenvoort om 19.00 uur. Daarna wordt 
een rondgang over de kermis gemaakt.

Zaterdag 11 juli:
18.45 uur: Vertrek van het St. Annagilde, de Antoniusschutterij, het St. Catharina 
gilde en Brassband De Vooruitgang vanaf de Clemenskerk naar de voorzijde van 
het gemeentehuis aan de Papenvoort 15.

19.00 uur: ‘Officiële aanzegging van de kermis 2015 aan de burgemeester M.J. Hou-
ben door de Hoofdman van Het St. Annagilde en het brengen van de vendelgroet.
• Toespraak door burgemeester M.J. Houben; 
• Muzikaal intermezzo door Brassband ‘De Vooruitgang’.

19.30 uur: Vertrek voor de rondgang over de kermis waarbij aangelegd wordt bij 
twee horeca gelegenheden in het centrum van Nuenen. 

Scholenspreiding ontmoet  
veel bijval
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de raadsvergadering van 2 juli bracht wethouder Pero in dat de school-
besturen van de Wentelwiek en de Mijlpaal het niet eens werden over een 
samengaan.

Op de agenda stond het meerjaren-
spreidingsplan scholenhuisvesting. De 
behoefte voor Zuid is 24 lokalen maar 
er zijn er 33. In West zijn op termijn 24 
lokalen nodig. De leegstand van de 
Dassenburcht kan samen met de 9 lo-
kalen die over zijn in Zuid naar West, 
zo rekende de wethouder voor. Een 
verplaatsing in de toekomst van de 
Mijlpaal naar West wordt voldaan aan 
de norm voor West en Zuid.
Wethouder Pero had vernomen dat 
Helpt Elkander (H.E.) van de scholen 
af wilde. Nieuwbouw in West is nu 
nog niet nodig. We zijn H.E. dankbaar 
voor de scholen die ze gebouwd heb-
ben. We kunnen ook lokalen terugge-
ven. We laten hen niet met de brokken 
zitten, vertelde de wethouder.

Diverse partijen steunden het raads-
voorstel en enkele hadden ook hun 
opmerkingen zoals W70 die stelde dat 
het geld naar het onderwijs moet en 
niet naar lege lokalen. Nuenens Be-
lang was blij met de eerste stappen 
voor de oplossing van een hoofdpijn 
dossier en D66 zag in het voorstel een 
oplossing voor de leegstand in Nue-
nen van de klaslokalen. Een combi-

school in Nuenen-West sprak de VVD 
wel aan en het CDA vond een nieuwe 
Mijlpaal te kostbaar.
Het scholenspreidingsplan waarover 
later gestemd werd houdt onder meer 
in: Het verplaatsen van de Mijlpaal in 
2018 naar West. De leegstand in de 
Dassenburcht wordt opgelost door 
leerlingen uit West (2020).

Jarenlange schoolstrijd opgeheven
Voor het voorstel waren: W70, Lijst 
van den Boomen, Nuenens Belang, 
D66, SP, en Groen Links.
Tegen het voorstel: de PvdA (slechte 
financiële onderbouwing), CDA (ti-
ming is fout), VVD, De Combinatie en 
Lijst Pijs.
Met deze stemming was het voorstel 
aangenomen en kan een jarenlange 
schoolstrijd opgeheven worden.

Zomeracademie
Een programma 
van Literair Café
Pas in september komen liefhebbers van 
literatuur weer aan hun trekken. Dan pas 
begint het literaire seizoen. Kunt u niet 
zo lang wachten? Geen nood! Het Lite-
rair Café Dommeldal experimenteert 
deze zomer met een speciaal programma 
voor de thuisblijver: de Zomeracademie. 
Een informatief avondprogramma, met 
interessante gasten, rond cultuur, sport 
en/of wetenschap op een sfeervolle loca-
tie: de Kasteelhoeve in Geldrop.

Woensdagavond 22 juli Herman Pleij
Emeritus hoogleraar historische Ne-
derlandse letterkunde, Herman Pleij 
(1943) is gespecialiseerd in de litera-
tuur van de Middeleeuwen. Tot 2008 
was hij hoogleraar aan de UVA. Daar-
naast schreef hij in dag- en weekbla-
den over volksliteratuur en -cultuur. 
Met regelmaat publiceerde hij daar-
naast boeken, zoals Het Nederlandse 
onbehagen, Hollands welbehagen, De 
herontdekking van Nederland en 
Erasmus en het poldermodel. Onlangs 
verscheen Anna Bijns, van Antwerpen 
en het loflied op de middelmaat: Moet 
kunnen; Op zoek naar een Nederland-
se Identiteit. Ook is Herman Pleij re-
gelmatig te zien op TV, waar hij op 
enthousiaste wijze zijn kijk geeft op de 
hedendaagse samenleving. 
Dankzij zijn enorme kennis en een 
niet aflatend enthousiasme belooft dit 
een boeiende avond te worden, waarin 
we meer te weten komen over middel-
eeuwse literatuur, over cultuurhistori-
sche onderwerpen en over onze (his-
torische) Nederlandse identiteit. 
En misschien ook over voetbal… want 
ooit was Herman Pleij semiprof bij 
voetbalclub 't Gooi.

Woensdagavond 19 augustus, Bettine 
Vriesekoop
De volgende gast van de Zomeracade-
mie is Bettine Vriesekoop. Zij komt op 
woensdagavond 19 augustus praten 
over het nieuwe China. Kaartjes voor 
één of beide avonden zijn voor € 10,- 
per stuk, te koop in Bibliotheek Dom-
meldal, vestiging Geldrop of bij Boek-
handel van Grinsven in Geldrop. 
Beide avonden vinden plaats in de 
Kasteelhoeve in Geldrop en starten 
om 20.00 uur (tot ongeveer 22.00 uur). 



Opwettenseweg 81, Nuenen, Tel. 040-2840013

WWW.BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

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

heten u van harte welkom!

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

winkel? Wordt u een bepaald bed opgedrongen? 

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

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

Slaapgarantie zodat u gegarandeerd géén kat in de zak koopt.

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 

 

  
  

  

 
 

 

 

 

  
  

  

 
 

 

 

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

nu
€9,95

VAKANTIEAKTIE

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

UW AUTO WORDT OP DE 10 BELANGRIJKSTE 
PUNTEN GECONTROLEERD

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

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

nu van € 65,00 

voor F50,00
* actie geldig tot 1 augustus 2015 op vertoon van deze advertentie

ALLE 
BANDEN 
35% 
KORTING✂
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Waarom Nuenens Belang voor-
stander is van nieuwbouw Mijlpaal
In de raadsvergadering van 2 juli was onder meer aan de orde het nieuw-
bouwplan van basisschool De Mijlpaal in Nuenen-West. Het voorliggende 
raadsvoorstel was in feite een voortzetting van het meerjarenplan onderwijs-
huisvesting uit 2013 dat eveneens voorzag in nieuwbouw van De Mijlpaal. 

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.

Brouillerend brons
Het zijn zware tijden voor eenvoudige inwoners van Nuenen c.a. zoals ondergete-
kende. Eerst was er de mondiale bankencrisis en toen kwam daar in deze gemeen-
te off all places ook nog een stevige stoelencrisis overheen. De laatste weliswaar in 
een bronzen kader. Maar toch. Hoe al deze rampspoed te overleven ?

Ga maar na:
Zo moeten volgens Jef en Maria Kuijten (E.D. van 4 juli) mijn vrouw en ondergete-
kende zich samen met veel meer inwoners diep gaan staan schamen, omdat wij 
met vele anderen niet direct wild stonden te juichen toen ons als inwoners van 
deze fraaie gemeente zomaar een enorme beeldentroep (sorry ik bedoelde natuur-
lijk beeldengroep) in de schoot geworpen werd.
En ik kan eenieder verzekeren dat het niet meevalt : ineens zo’n kolossaal gevaarte 
op de schroot ( excuses: ik bedoel uiteraard op je schoot; het zal de hitte zijn, al die 
verschrijvingen).

Jef en Maria bedoelen vanzelfsprekend dat je een gegeven paard niet in de bek mag 
kijken. Maar mij lijkt het toch geen kwaad te kunnen om, al is ’t maar heel even, in 
die bek en naar het bit te kijken bij zo’n gegeven viervoeter zoals bijv. ook indertijd 
bij het goedgekeurde bronzen exemplaar in Gerwen is gebeurd. Paarden-deskundi-
gen als Cor v.d Linden en Gerard Meulensteen zullen dat zeker kunnen beamen. 
Hoe goed ik het zelf met Jef en Maria Kuijten voor had en heb blijkt overigens uit 
een e-mail (niet aan hen), die ik op 1 juni verstuurde, de dag nadat Jef en Maria 
samen met zelfbenoemd archeoloog Nagelkerken in hun tuin aan het park een 
beerput ontdekt hadden met vanzelfsprekend weer allerlei aan die arme van Vin-
cent toegedachte parafernalia.
Het zal er wel niet meer van komen: dat beeld in de tuin van Jef en Maria. De 
beeldengroep moet en zal immers in het park komen. Helaas. Van wie moet dat 
eigenlijk ?
 
Vanuit zijn ivoren toren in de metropool Eindhoven meldde vervolgens oud-regio-
redacteur (lang geleden) van het E.D. in deze contreien zich op facebook om De 
Nuenenaren in het algemeen en diegenen daaronder, die bedenkingen hebben te-
gen de beeldengroep in het bijzonder, de (Eindhovense) maat te nemen. En niet zo 
zuinig. Tsjonge jonge ………. Die meneer durft. In de schaduw van meneer Frits 
slaat hij heel andere taal uit. Maar nu: Echt Pownews-achtig genuanceerd. Het 
gaat van dik hout zaagt men planken: Dus Nuenen pas op uw zaak want bij dat 
verzamelen van planken komt bij Hans ook al onze afgezaagde lindeboom aan de 
orde. Mijn vrouw en ik moeten ons dus niet alleen maar gaan zitten schamen, wij 
moeten ook lekker ouderwets gaan biechten dat wij ons aan navelstaarderij en 
azijnpisserij bezondigd hebben. Althans volgens het evangelie van H.M., die zich-
zelf kennelijk als groot van Gogh - , Nuenen -, Beeldende kunst -, marketing -, be-
schermde dorpsgezichten - en wat al niet - kenner ziet en zich vooral ook als zelf-
benoemd journalistiek hoofddocent manifesteert (gossie alweer een glossy) . 

Dames en heren , voorstanders van de beeldengroep: 26 september is de datum, de 
dag des OOR-deels . Zegt het voort.
 
En toen kwam initiatiefnemer V.d.Linden nog om ons de oren te(r) wissen, want 
z.i. (zie het E.D.) hebben mensen in Nuenen (’n paar volgens hem) onwetend hun 
naam onder een open brief gezet.
Dus mijn vrouw en ik leven in een dorp waar we ons moeten schamen, waar we de 
vleesgeworden ondankbaarheid zijn, waar we onze mond verder moeten houden 
en waar ongezien bij het kruisje getekend wordt. Waar eindigt dat? Straks worden 
we met pek en veren overdekt het dorp nog uitgejaagd. In zo’n plaats wil je toch 
niet wonen? Maar wat dan? Naar Eindhoven kan ook niet met al die boze mensen 
daar. Ook geen leven! Wordt het dan toch Helmond? Niks mis mee natuurlijk.
Hallo: Waren we bij deze hitte even vergeten. We hebben het wel over Nuenen ……
wat heet over Nuenen Dwèrs.. Daarom zullen we uiteindelijk toch rustig kunnen 
blijven zitten! Of we nou aardappels eten of iets anders. Mits we maar super-su-
per-dwèrs zijn!
 
Ik vrees tenslotte met grote vreze dat Nuenen c.a. inmiddels dus voor een voldon-
gen feit staat. De bronsgroep voor het bronsgroen eikenhout is klaar, de 26e sep-
tember staat vast. Dan gaat het zeker gebeuren !
Goed er mogen nog wat bezwaren worden ingediend, maar dat is voor de vorm . 
Die worden in een razend tempo afgewezen in vakantietijd. Want 26 september 
staat vast. Dat hebben B…..en Loco B…..en o ja W.….nou eenmaal besloten . 
Bij Iedere echte democratische besluitvorming over zo’n importante kwestie als de 
onderhavige zou ik me vanzelfsprekend onmiddellijk, hetzij mopperend hetzij jui-
chend, hebben neergelegd. Tot zo’n raadpleging van de bevolking is het helaas niet 
gekomen. Vandaar !
Tot voor kort stond ik aan de zijlijn en daar hoor ik ook; zonder veel (althans hoor-
baar) commentaar op de spelers in het veld. Plotseling werd ik eveneens gevraagd 
om even mee te komen spelen, als (ter)wisselspeler, en dat heb ik graag gedaan door 
mijn handtekening onder een open brief te zetten. En ik had hem nog gelezen ook. 
Nu mag ik de tribune weer op om de rest van de wedstrijd verder te volgen. (Dit zelfs 
als het grote bossie van de Eindhovense glossy het niet goed vindt). Maar spannend 
is het verdere verloop van de wedstrijd eigenlijk geenszins nu de afloop al vaststaat. 
Match fixing noemen ze dat tegenwoordig, geloof ik. Let op 26 september.

En op die tribune dan weer lekker herinneringen ophalen aan die lange fijne tijd 
dat wij het hartstikke goed toeven vonden in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Dat neemt geen stoelendans ons af. Ik blijf er in ieder geval fri(t)s en (glossy-ach-
tig) fruitig bij. En mijn vrouw ook.
Moraal: 26 september; Leidens ontzet? Bijna goed ….
Nee: 26 september: NUENENS ONTZETTING!

Harry Terwisse (naam en adres bij de redactie bekend)

‘Respect voor Van Gogh’ groeit! 
De initiatiefgroep ‘Respect voor Van Gogh’ heeft zeer veel positieve reacties en 
steunbetuigingen ontvangen op hun open brief vorige week in de Nuenense media. 
In deze open brief aan de inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten maken 
de initiatiefnemers duidelijk waarom zij tegen het plaatsen van het bronzen beeld 
van de Aardappeleters op ware grootte zijn. Plannen bestaan om dat beeld een 
plaats te geven in het Park. Naar de mening van de initiatiefgroep wordt Vincent 
van Gogh niet geëerd noch gerespecteerd door een voor vertier of marketing be-
doelde 3D-imitatie van de Aardappeleters. Via een daarvoor speciaal geopend 
mailadres komen erg veel reacties en steunbetuigingen binnen. Deze gaan vaak 
vergezeld van goede bruikbare ideeën en suggesties. De initiatiefgroep bekijkt hoe 
deze ideeën en suggesties verder verwerkt kunnen worden. U kunt nog tot 15 juli 
uw adhesie betuigen aan het initiatief via respectvoorvangogh@gmail.com

Initiatiefgroep ‘Respect voor Van Gogh’

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

De Ds. G.F.C. Bakkerschool
Door Mariët Jonkhout

En ineens bestaat hij echt niet meer, afgebroken van het een op het andere 
moment. Mijn oude lagere school aan de Emmastraat. Toen ik er op zat, in 
de jaren 70 van de vorige eeuw, heette de school nog Ds. G.F.C. Bakker-
school. Pas veel later veranderde de naam in Het Palet en een aantal jaar 
geleden werd de locatie verplaatst naar de Jacob Catsstraat en werd de naam 
de Dassenburcht.

Mijn gedachten dwalen af. Acht jaar 
lang zat ik op deze school, twee jaar in 
een kleuterklasje, ook toen al aan de Ja-
cob Catsstraat en zes jaar aan de Emma-
straat. Protestants was de school en vol 
met toen min of meer ‘importkinderen’ 
van boven de rivieren, wiens ouders of 
voor Philips of voor DAF in Nuenen wa-
ren komen wonen. Nuenen telde in het 
begin van mijn lagere schooltijd slechts 

10.000 inwoners en het dorp hield min 
of meer op achter de Clemenskerk. De 
toenmalige voetbalvelden lagen in het 
buitengebied en het was best ver lopen 
naar de begraafplaats van de vader van 
Vincent. Het bezat twee lagere scholen; 
de Heilig Hartschool aan de Klooster-
straat en de Aloysiusschool aan de 
Kerkstraat. Deze beide scholen zijn al 
jaren geleden verdwenen; de een ook 

De sloop van Basisschool het Palet.Foto’s: Tjerk de Vries

met de grond gelijk gemaakt, de ander 
omgebouwd tot appartementencom-
plex. De Bakkerschool kwam er nieuw 
bij en kreeg ergens midden jaren 70 
zelfs een dependance aan de andere 
kant van de grote weg, de Europalaan 
waarachter de grote uitbreiding van het 
dorp was begonnen.

Onze schooldag begonnen we iedere 
ochtend steevast op het schoolplein, 
waar we ons op moesten stellen in keu-
rige rijen van twee, met steeds een 
stoeptegel er tussen en klas bij klas. Ge-
luid maken was er niet bij. Op aangeven 
van het toenmalige hoofd van de school, 
marcheerden we naar binnen en begon 
de les met het lezen uit de Bijbel of het 
zingen van liederen uit het gezangen-
boek. Soms mochten we een lied kiezen 
en dat werd altijd gezang 411; Het Wil-
helmus. We konden ons niet voorstellen 
dat het ook anders kon zijn.

Het was best een aparte tijd; onze leer-
kracht van klas zes rookte per dag mi-
nimaal een pakje Caballero zonder fil-
ter over onze hoofden heen en leerde 
ons operamuziek. Maar hij liet ons ook 
kennismaken met allerlei planten in 
Het Broek, want zo gauw het weer het 
toeliet, gingen we wandelen. Ik weet 
de weg er nog steeds. Het was een ge-
lukkige en rustige periode in mijn le-
ven. De snelheid van het digitale leven, 
waar in mijn kinderen nu leven, had 
zijn intrede nog niet gedaan.
Met een beetje weemoed denk ik te-
rug aan die tijd en heb het gevoel dat 
met het afbreken van mijn school mijn 
jeugd nu dan toch ook echt heel ver 
verleden tijd is.

Rapport 80-plussers
Naar aanleiding van belangrijke wijzi-
gingen in de zorg hebben de gezamen-
lijke ouderenbonden van Nuenen 
(PVGE, KBO en ANBO) met mede-
werking van de LEV Groep en de Ge-
meente Nuenen het project ‘Informe-
rend ouderenbezoek in Nuenen’ 
gestart. In de periode oktober 2014 tot 
mei 2015 hebben vrijwillige ouderen-
adviseurs ouderen bezocht in de leef-
tijd van 80 jaar en ouder. Doel was in-
zicht verkrijgen in hun leef- en 
woonomstandigheden, dit om in de 
toekomst deze ouderen zo adequaat 
mogelijk te kunnen helpen. Tevens 
wilde men deze ouderen informeren 
over regelingen en voorzieningen die 
voor hen van belang kunnen zijn. De 
Gemeente Nuenen heeft alle mensen 
(867) in genoemde leeftijdscategorie 
aangeschreven. Dit heeft, afhankelijk 
van het aantal reacties ongeveer 200 
gesprekken opgeleverd waarvan ver-
slag gedaan wordt in een rapport met 
de bovengenoemde titel ‘Informerend 
huisbezoek voor 80-plussers’. Het rap-
port bevat bevindingen en aanbeve-
lingen voor genoemde groep ouderen 
en beleidsmakers. Het rapport wordt 
op 24 juli a.s. aangeboden door de 
voorzitter van de Seniorenraad Nue-
nen Dhr. J. Ebberink aan de voorzitter 
van de Commissie Samenleving van 
de Gemeente Nuenen Dhr. J. Vereij-
ken. De gelegenheid vindt plaats in de 
Jo van Dijkhof, Jo van Dijkhof 110 te 
Nuenen van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

Prinses op de erwt
Zoals ieder jaar steekt toneelvereniging Mariahout bekende 
sprookjes in een nieuw jasje, waarbij humor niet ontbreekt. 
Op 18, 27 en 30 juli speelt de toneelvereniging het sprookje 
‘De prinses op de erwt’. Bewerking en regie zijn van Sasha ter 
Mors. De spelersgroep bestaat uit een hechte groep spelers 
van alle leeftijden.
De voorstellingen vinden plaats in het openluchttheater in 
Mariahout. De voorstelling van zaterdag 18 juli begint om 
19.00 uur ‘s avonds, wat voor een bijzondere sfeer zorgt. Op 
27 en 30 juli is de aanvang om 14.30 uur.
Zie ook www.toneelverenigingmariahout.nl

Nuenens Belang was het in 2013 daar-
mee eens omdat het huidige schoolge-
bouw aan de Brabantring sterk verou-
derd is. Nieuwbouw ging toen niet 
door omdat een deel van de Raad wil-
de dat De Mijlpaan in leegstaande 
schoollokalen in Nuenen-Oost zou 
trekken. En dat stuitte weer op be-
zwaar bij Platoo het schoolbestuur 
van De Mijlpaal. Ook bestond er geen 
overeenstemming tussen Platoo en De 
Eenbes het bestuur van de andere ba-
sisscholen in Zuid en Oost. Beide 
schoolbesturen waren het dus princi-
pieel oneens met elkaar. Zo ontstond 
een patstelling zowel in de Raad als bij 
de schoolbesturen. Kortom een echt 
koppijndossier.

Daar kwam nog bij dat er in 2013 bij 
de ouders van de kinderen van De 
Mijlpaal nog grote bezwaren beston-

den tegen verhuizen uit het voedings-
gebied Zuid naar Nuenen-West.
Thans 2 jaar later is echter een heel 
andere situatie ontstaan. De beide 
schoolbesturen Platoo en De Eenbes 
hebben elkaar nu wel gevonden in ver-
plaatsing van de school naar Nuenen-
West in 2018. Ook de voorzitter van 
de ouderraad c.q. medezeggenschaps-
raad van de Mijlpaal deelde in de com-
missievergadering van 23 juni jl. mede 
dat de meeste ouders bewust gekozen 
hebben voor het type onderwijs van 
de Mijlpaal en thans met het oog op 
nieuwbouw in meerderheid bereid 
zijn mee te verhuizen naar Nuenen-
West.

Nuenens Belang is altijd voorstander 
geweest van nieuwbouw van De Mijl-
paal. Dat was ons standpunt in 2013 
en dat is nu in 2015 niet anders.
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IN EEN MUM VAN TIJD BRUIN
(gezonder voor je huid)

                       ZO SNEL EN MOOI BRUIN WERD JE NOG NOOIT

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

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

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

Dubbele verrassing     
op Weverkeshof
Het afgelopen voorjaar was niet zo bijzonder voor de bijen en de honing als het 
voorjaar van 2014. Dit voorjaar was wat aan de koude kant, waardoor er wei-
nig nectar was te halen. Net genoeg om de bijen aan het vliegen te houden en 
de larven op te laten groeien tot nieuwe bijen. De afgelopen 1,5 maand echter 
is weer veel rechtgetrokken, zeker door de goede bloei van de linde. Er is dus 
nu toch nog genoeg voorraad zomerhoning om weer aan het slingeren te gaan.

Zaterdag 11 juli is het weer zover: de 
imkers van Weverkeshof gaan dan de 
door de bijen verzamelde honing uit de 
bijenkasten halen en slingeren. Dat 
gaat op die zaterdag van 11.00 tot 14.00 
uur gebeuren. Dat doen we voor het 
publiek in de medewerkersruimte van 
Weverkeshof, want als we dat buiten 
zouden doen komen de bijen gewoon 
weer hun honing ophalen. In de mede-
werkersruimte kun je alle stappen van 
het slingeren zien, kun je allerlei vragen 
stellen en ook een lik honing uit de ont-
zegelbak nemen: Heerlijk! Zo zie je 
maar: als imker kun je van alles plan-
nen, maar uiteindelijk bepaalt de na-
tuur zelf het resultaat.
Dat laatste geldt overigens ook voor 
onze geiten.

Geheel onverwacht heeft op 29 juni jl. 
Mientje gewoon achter op de wei, ter-
wijl dierenverzorgster Letty ’s middags 
aan het voeren was, twee prachtige lam-
meren geworpen, 1 geitje en 1 bokje.

Reden genoeg dus om Weverkeshof, 
na de speling van de natuur, zaterdag 
11 juli met een bezoek te vereren. 

Honing slingeren is heel interessant 
om te bekijken en hoe leuk is het niet 
om daarna de 2 nieuwe lammetjes in 
de wei te zien dartelen.
De koffie is, volgens de Brabantse tradi-
tie nooit klaar, hij wordt steeds vers ge-
zet. Alle frisdranken worden steeds lek-
ker koel geschonken of je geniet tijdens 
deze tropische dagen lekker van een ijsje. 
De toegang is zoals altijd gratis. Hopelijk 
tot 11 juli bij het honingslingeren 2015 of 
gewoon op een doordeweekse dag, de 
vrijwilligers heten u dagelijks welkom. 
 
 

‘Hee doede mee’:     
2de editie Nuenense dorpsquiz
Na het succes van de dorpsquiz ‘Hee doede mee’ in 2014 kan ook een tweede 
editie niet uitblijven. Op zaterdagavond 7 november zal Nuenen wederom 
worden omgetoverd tot levensgroot speelbord, zullen huiskamers weer veran-
deren in digitale zenuwcentra, zullen de straten van Nuenen het decor vormen 
voor spannend speurwerk en een nog onbekende locatie zal worden ingericht 
als het hoofdkwartier voor de ‘Geheime Opdracht’. Teams kunnen zich opge-
ven om op 7 november te strijden om de titel ‘Het slimste team van Nuenen’. 

‘Hee doe de mee’ is een dorpsquiz die 
men in een zelfgekozen omgeving in 
teamverband speelt. De quiz bestaat 
uit 12 categorieën met gevarieerde 
opdrachten, voor elk wat wils: van 
muziek tot sport, van Nuenens nieuws 
tot wereldnieuws, van kennisvragen 
tot doe opdrachten. Aan de teamsa-
menstelling zit geen minimum of 
maximaal aantal spelers, wel wordt 
door de organisatie aangeraden om 

met een grote groep vanaf tien perso-
nen deel te nemen.
Inschrijven kan vanaf vrijdag 10 juli 
12.00 uur op de website www.heedoe-
demee.nl. Deelname bedraagt € 20,- 
euro per team. Teams die zich voor 1 
augustus inschrijven en betalen krij-
gen een eerste hint cadeau.
Op zaterdag 14 november zal de uit-
slag bekend worden gemaakt tijdens 
een feestavond.

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.

Kunst of Kitsch?
Voor wat betreft het beeld De Aardappeleters is deze vraag snel beantwoord. 
Een 3D-print van een authentiek schilderwerk maken en dit in brons afgieten is 
weliswaar kunstig. Het roept echter geen artistieke emoties op (wel andere blijkt 
nu!) en moet als kitsch worden beschouwd. Daarvoor is in Nuenen geen plaats, 
niet in het centrum, maar ook niet daarbuiten.
Het werk heeft geen artistieke waarde, moet retour afzender onder aftrek van de 
kosten van het materiaal, veel meer zal het niet hebben mogen kosten. Dit finan-
cieel wanbeleid moeten we dan ook nog maar tolereren.
Het dorp loopt vol met toeristen, die blij zijn met de rust en de sfeer van het cen-
trum, de informatievoorziening en de kwaliteit van Vincentre. Toeristen, die de tijd 
van Van Gogh willen proeven. Daar zet je toch geen kitscherige beeldengroep bij, 
waarbij men een selfie van zichzelf kan maken naast een van de uitgebeelde leden.
Waarom dacht B&W over aanschaf zelfstandig te kunnen beslissen. Er is geen 
enkele reden om aan te nemen dat die verstand van kunst heeft. De hoogmoed van 
B&W om gelden bestemd voor Van Gogh promotie zonder overleg al toe te wijzen 
aan de bronsgieter. Dat accepteren we toch niet?
Als u net als ik ook tegen het plaatsen van de beeldengroep bent, kunt dit vóór 15 
juli a.s. laten weten via respectvoorvangogh@gmail.com

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen

Ik ben trots op onze schilder Van Gogh maar laten we hem dan in ere houden als 
onderdeel van ons erfgoed. Ik vind het van de zotte om op deze manier van Van 
Gogh een kermisattractie te maken.
Op deze manier krijgt het Park met zijn prachtige klooster en mooie bomen en ook 
een standbeeld van Van Gogh (terecht!) en het mooie monument voor de Klooster-
orden een ‘Efteling uitstraling’ die ik zeker niet wil.
Het monument van de Kloosterorden zou hiervoor moeten wijken! Onzin. Dat 
hoort in het Park en bij Het Klooster. en niet weggedrukt in de kloostertuin.
Die tijdcapsule is volstrekt onzin: over twintig jaar weet niemand meer hoe je een 
CD of DVD of USB moet uitlezen, dus die info is weggegooid voor je een generatie 
verder bent.
Ik vind dat de beeldengroep er helemaal niet moet komen en dat we met zijn allen 
die 125.000 euro veel beter kunnen besteden. Zeker moet voorkomen worden dat 
die 11.000 euro gemeenschapsgeld die B&W zonder overleg hierin wil steken in-
derdaad zo besteed gaat worden.
Die 11.000 euro zou mooi van pas komen voor het voortbestaan van het CAN: die 
houdt zich bezig met kunst maken en daar hebben we als inwoners van Nuenen 
tenminste wat aan.
Mocht onverhoopt toch al dat geld via sponsoring beschikbaar komen en die beel-
dengroep er helaas toch moeten komen, dan is er een veel betere plek dan het 
Park: aan de Houtrijk is een mooi parkje, vlakbij het kerkje, en daar kan die beel-
dengroep dan mooi in het groen staan, met de kerk op de achtergrond en daar 
kunnen alle toeristen dan naar hartenlust hun selfies maken zonder dat het hart 
van Nuenen daardoor ontsierd wordt.

Richard de Grood, Valeriaanlaan 10, Nuenen.

Kat doodgereden in het Puyven
In de nacht van zaterdag op zondag 5 juli jl. is mijn lieve kat doodgereden in het 
Puyven. Ik neem aan dat degene die hem heeft aangereden, is uitgestapt en hem 
daarna in het gras naast de weg heeft neergelegd. 
Ik verwijt die persoon niets, maar zou graag met hem/haar in contact willen ko-
men. Dit geldt ook voor de persoon, die misschien die nacht iets gezien of gehoord 
heeft. Het helpt mij om deze verdrietige gebeurtenis een plaats te kunnen geven. Ik 
was nl. erg aan hem gehecht, want hij heeft me, zonder het natuurlijk te beseffen, 
door een moeilijke periode heen geholpen.
Bij voorbaat dank.

Remco Remmers, Tel. 040-2835066, Email v.remmers@upcmail.nl

Groen licht voor 
Pad der Poëzie in 
de Walburg Tuinen
“Wanneer iets niet onmogelijk is, moet 
je het gewoon proberen!” zegt Jacqueli-
ne Bedaux-Nas, beheerder van de Wal-
burg Tuinen. En het is gelukt. Het 
crowdfundingproject Pad der Poëzie in 
de Walburg Tuinen is geslaagd.  102% 
(= € 8255.-) is bijeengebracht door in 
totaal 65 donateurs. Het begin van een 
uitgesproken cultureel project in dit 
paradijs van natuurlijke tuinen is ge-
maakt. De verwachting bestaat dat de 
sculpturen -de dragers van de gedich-
ten- rond 4 oktober, tijdens de Herfst-
plantendagen van de Walburg gereali-
seerd zullen zijn. www.voordekunst.nl/
projecten/3221-het-pad-der-poezie

Heemkundekring  
’t Hof van Liessent 
verzamelt foto’s
Foto’s, ook foto’s van bedenkelijke kwa-
liteit, gescheurd of hoe ze er ook uit-
zien: de heemkundekring heeft ze 
graag. Iedere woensdag is de heemka-
mer open waar ze kunnen worden in-
geleverd. Wie eerst graag wil weten of 
de foto’s wel interessant zijn? Bel dan 
Henny Bevers, 0499-422996. Alleen als 
de foto’s via Henny Bevers of via de 
heemkamer worden ingeleverd, zijn de 
foto’s echt voor de Heemkundekring. 
Er lopen in Lieshout en Mariahout ook 
verzamelaars rond die beweren namens 
de Heemkundekring foto’s te verzame-
len. En met een vlotte babbel krijgen zij 
ook foto’s. Alleen foto’s via Henny Be-
vers of via de heemkamer zijn echt voor 
de Heemkundekring. Alle anderen zijn 
eigen verzamelaars die verzamelen 
voor hun eigen verzameling foto’s. 

Behoeftepeiling 
cursusaanbod
Stichting DwersVerband gaat in het na-
jaar van 2015 en in het voorjaar van 
2016, in samenwerking met LEVgroep, 
een aantal cursussen/workshops orga-
niseren voor vrijwilligersorganisaties in 
de gemeente Nuenen c.a. Om zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij de behoefte 
van de vrijwilligersorganisaties, ont-
vangen alle vrijwilligersorganisaties be-
gin juli per mail een vragenlijst. Daarin 
kan men aangeven in welke onderwer-
pen men is geïnteresseerd. Ook kan 
men eigen onderwerpen aandragen.
Heeft uw organisatie vóór 15 juli de 
vragenlijst niet ontvangen, stuur dan 
een mail naar info@dwersverband.nl 
onder vermelding van ‘verzoek om 
vragenlijst’. De resultaten van de vra-
genlijst worden eind augustus (per 
mail) teruggekoppeld aan de organisa-
ties die de vragenlijst hebben ingevuld.

Locatie Bijna-thuis-huis bekend
Ongetwijfeld hebt u gehoord over het initiatief om in Nuenen een Bijna-
thuis-huis op te zetten. Een huis waar mensen in de terminale fase van hun 
leven kunnen verblijven en sterven als het thuis niet meer mogelijk of wen-
selijk is. In principe gaat het om situaties waarin de mantelzorg niet toerei-
kend is of te overbelast om juist in de laatste fase nog zorg te kunnen leve-
ren, terwijl je er dan juist zijn. Een aantal zeer enthousiaste Nuenenaren 
heeft het initiatief genomen een Bijna-thuis-huis op te zetten. 

Het bestuur is zeer verheugd te kun-
nen laten weten dat met medewerking 
van de gemeente onlangs een rustig, 
geheel vrijstaand pand ter beschikking 
is gesteld aan de Pastoorsmast 18 te 
Nuenen. Het college heeft zich inmid-
dels uitgesproken tot welwillendheid. 
Het pand stond voorheen bekend als 
‘Latesteyn’; deze naam blijft het be-
stuur handhaven.
Bijna-thuis-huis ‘Latesteyn’ is echter 
nog niet geschikt om direct te kunnen 
betrekken. Er zal verbouwd moeten 
gaan worden om twee verblijfsruimten 
te realiseren met elk voldoende priva-
cy. Om deze verbouwing te kunnen 
bekostigen en de start mogelijk te ma-
ken is natuurlijk geld nodig. Hiervoor 
doen we een dringend beroep op de 
Nuenense samenleving. Ieder van ons 
kan immers in een situatie terecht ko-
men dat een verblijf in het Bijna-thuis-
huis ‘Latesteyn’ onontkoombaar is.
Een aantal ondernemers uit de Nue-
nense samenleving ondersteunen het 
initiatief van de stichting in natura en 
organisator van Bloem en Tuin, John 
Geeven stelt toegangsbewijzen ter be-
schikking voor een aantal eerste dona-
teurs. Bent u één van de eerste gevers? 
U kunt uw bijdrage overmaken op re-

keningnummer RABO NL19 0302 
7163 43 t.n.v. Stichting Bijna Thuis 
Huis Nuenen.
Wilt u op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen van Bijna-thuis-huis 
Latesteyn? Bezoek dan de website 
http://bijnathuishuisnuenen.nl

Gespreksgroep 
nabestaanden  
na zelfdoding
Komend najaar organiseert De Stich-
ting Nabestaanden na Zelfdoding Eind-
hoven opnieuw een gespreksgroep voor 
volwassen nabestaanden na zelfdoding. 
Onder begeleiding van twee ervaren 
hulpverleners vinden lotgenoten bij el-
kaar ondersteuning in het verwerken 
van dit ingrijpende verlies. 
De groep bestaat uit 10 bijeenkomsten. 
Voorafgaand vindt er een kennisma-
kingsgesprek plaats met de begeleiders. 
Daarnaast biedt de Stichting ook on-
dersteuning aan jonge nabestaanden 
na zelfdoding. Dit kan individueel of in 
groepsverband. Met belangstellenden 
is er eerst een kennismakingsgesprek.
Voor informatie en opgave kunt u voor 
beide groepen terecht bij de begelei-
ders: Anka Steinfort, 06-23920103 of 
Roel Hekking, 06-10769154. 
www.dse.nl/~nabestaanden
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Herleven van de 
oude kunst op 
Bloem & Tuin
Gertie van Lierop, Meesterbloem-
bindster van Vinifera uit Heeze, is be-
zig met het herleven van een van de 
bloemenschilderijen van Vincent van 
Gogh. Gertie: “Zo bijzonder om 
bloemwerk te maken op de manier zo-
als dit 125 jaar geleden ook werd ge-
daan. Toen kwam alles uit de tuin en 
de creatie in zo’n zelfde oude koperen 
pot. Zonder oase, want die was er niet. 
En met gaas in de pot om de bloemen 
op de juiste plaats te schikken.”

Bloemen als boodschappers
“Floriografie: de taal van de bloemen. 
Wat bloemen doen. Er zijn zoveel ver-
schillende bloemen op de beurs te 
zien. Iedere bloem heeft een symbool. 
Bloemen zeggen iets, over jezelf of een 
ander. Denk maar aan rode rozen, ie-
dereen weet dat deze symbool staan 
voor de liefde. Vaak geven we een 
bloem uit gevoel. Door het maken van 
arrangementen waar een bloem een 
boodschap heeft, vooral rouw- en 
bruidswerk, krijgt het werkstuk veel 
meer betekenis en waarde. Ook voor 
degene voor wie je het maakt. De her-
innering wordt waardevol. Over deze 
symboliek ga ik ook vertellen en laten 
zien op Bloem & Tuin", aldus Gertie 
van Lierop.
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Het college van burgemeester Maar-
ten Houben en zijn vier wethouders 
houdt de zaak hier tijdens het zomer-
reces van de gemeenteraad goed in de 
gaten. Vincentre blijft open voor toe-
risten, de molenaar laat de Gerwense 
windmolen De Roosdonck gewoon 
draaien en de plaatselijke horeca ver-
heugt zich op Nuenen Kermis.

Na het snoeien van de bomen aan de 
Parkstraat is Het Klooster aan de 
beurt. Daar heeft directeur Henri Mo-
lenaar grote problemen om de touw-
tjes aan elkaar geknoopt te krijgen. Wil 
Nuenen Het Klooster-theater behou-
den? Dat kan, volgens Molenaar, maar 
dan moet er wel een extra subsidie van 
een halve ton aan euri’s op tafel ko-
men. Wie zal dat betalen? Iedereen is 
aan vakantie toe, misschien Het Kloos-
ter ook wel. 

De raad heeft besloten om niet meer 
te lekken. Maar ook niet minder, fluis-
terde iemand op de publieke tribune 
tijdens de raadsvergadering. Kan de 
raad nog wel blijven vergaderen in Het 
Klooster en waar blijven de vaste be-
woners van Het Klooster als dat dicht 

Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

gaat? Het vakantiegevoel steekt de kop 
op, ook bij mij. Met factor 30 kun je de 
zon wel weerstaan. 

De dolende beeldengroep De Aardappe-
leters krijgt een vorstelijk onthaal. Het 
Nuenense college van burgemeester en 
wethouders heeft de schenking van het 
bronzen beeld aanvaard en meteen 
15.000 euro gestort. Jaarlijks komt daar 
nog eens naar schatting tweeduizend 
euro bij voor beheer en verzekering. Dat 
gaat de gemeente ook betalen. De initia-
tiefgroep heeft de vorstelijke onthulling 
gepland op zaterdag 26 september. De 
vorkprikkende familie De Groot, we-
reldwijd bekend als de Aardappeleters, 
komt in Het Park te staan. Dat wordt een 
feestelijk weekeinde in en rond Het 
Park. Gefluisterd wordt dat het Guin-
ness RecordBoek komt kijken of er dat 
weekeinde wel voldoende mensen aard-
appels eten om het bestaande wereldre-
cord te breken. Goed idee lijkt me: de 
gemeenteraad koud terug van zomer-
reces en dan Nuenen meteen al weer 
voorpaginanieuws. Ik blijf hier, want wie 
weet wat er de komende maanden staat 
te gebeuren. Ik wens iedereen een fijn 
vakantiegevoel!

Zomerreces        
en vakantiegevoel
Half Nederland viert al vakantie en deze regio in het zuiden des lands gaat 
pas eind volgende week met zomerreces. Veel Nuenenaren hebben school-
gaande kinderen en die krijgen vanaf 17 juli vrijaf. Tot eind augustus zijn de 
scholen dan wegens vakantie gesloten. De raad van de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten is al met zomerreces en wel tot eind september. 
Gelukkig maar, dan kan daar niet veel mis gaan. 

OZB verlaging niet urgent  
voor veel partijen
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de algemene beschouwingen van de bespreking van de Kadernota 
op 2 juli bleek dat weinig partijen iets voelden voor de verlaging van de 
OZB. De kadernota wordt gebruikt om de begroting voor 2016 samen te 
stellen en geeft de grenzen aan waarbinnen de politieke partijen hun speel-
ruimte bepalen.

W70 wil het zwembad behouden en 
oplossingen zoeken voor de vereni-
gingen. Nuenen hoeft nog steeds geen 
regionale spilfunctie te vervullen en 
daarom ook daar geen extra geld voor 
vrij te maken. W70 vraagt om 50% te 
reserveren van het nu bekende nadeel 
dat ontstaan is door de financiële ver-
plichtingen die afgewenteld worden 
op de gemeenten voor mensen die niet 
zonder ondersteuning kunnen. W70 
wil een onderzoek naar de mogelijk-
heden en onmogelijkheden bij de ex-
ploitatie van Het Klooster. Omdat nog 
niet alle bezuinigingen van het Rijk 
bekend zijn moeten we oppassen met 
dingen teruggeven aan de burgers.

Nuenens Belang constateerde dat er een 
sterke groei van de 55-plussers plaats 
gaat vinden en dat over 10 à 15 jaar 
meer dan 1000 inwoners dement zullen 
zijn. Ouderen zullen langer thuis moe-
ten blijven wonen en de woningen zul-
len moeten worden aangepast. Er zal 
een tekort ontstaan van 2400 woningen 
in 2025 aan woningen die geschikt zijn 
voor ouderen. 80% zal door hun partner 
begeleid of verzorgd moeten gaan wor-
den. Het huisvesten van huishoudens 
met een zware beperking in zelfstandi-
ge woonobjecten is een grote uitdaging 
voor de gemeente omdat deze groep 
door vergrijzing relatief het hardst zal 
groeien. De gemeente moet op zoek 
naar een andere exploitant voor het 
zwembad en Het Klooster is vanaf 1998 
een bodemloze put en de gemeente mag 
niet opdraaien voor de kosten. OZB 
verlaging is altijd voor Nuenens Belang 
een belangrijk punt geweest.

Fractie Van Den Boomen wilde energie-
neutraal bouwen in De Luistruik en in 
Nuenen-West. Nuenen moet voor ieder-
een bereikbaar blijven en daarom dient 
er haast gemaakt te worden met de mo-
biliteitsverbeteringen, ook in regionaal 
verband. Het Klooster moet zonder ge-
meenschapsgeld gaan functioneren. De 
OZB moet stevig gaan dalen en waarom 
kan afvalstoffenheffing, bijvoorbeeld in 
Son en Breugel, ieder jaar omlaag terwijl 
die bij ons ieder jaar stijgt.

D66 wilde nog geen verlaging van de 
OZB. Voor hen was de vraag hoe de 
korting op de jeugdzorg opgevangen 
kon worden veel belangrijker.

De VVD wilde wel een sluitende be-
groting 2016 en voelde niets voor een 
bijdrage aan Het Klooster. Een verla-
ging van de rekenrente was voor hen 
te risicovol en zij wilden geen verho-
ging van de afvalstoffenheffing. Het 
kunstkwartier moest hun eigen broek 
maar ophouden.

De SP zag te weinig concrete beleids-
punten en is tegen grote plannen in 
het buitengebied. Geen OZB verla-
ging want er zijn ook huurders.

Het CDA vond de verlaging van de 
OZB symboolpolitiek en stelde vast 
dat nieuw beleid een verdieping moet 
zijn.

De PvdA stelde vast dat er een slechte 
Raad en College zat. De partij vroeg 
zich af hoeveel claims er nog zullen 
volgen. Er is veel aandacht voor de 
plussen en te weinig aandacht voor de 
minnen.

Groen Links zag een sterk verbeterde 
bestuurscultuur maar stelde te weinig 
invloed vast in regionale organen. Er is 
onvoldoende gebruik van kennis in de 
samenleving en er moet visie ontwik-
keld worden op duurzaamheid.

De Combinatie stelde vast dat de Ka-
dernota van de Raad moet zijn en niet 
van het College. Ondernemen is risico 
nemen en dat geldt ook voor Het 
Klooster en een OZB verlaging is niet 
nodig.

Lijst Pijs zag te weinig concrete pun-
ten maar stond wel achter duur-
zaamheid. Er is veel ruimte voor re-
gionale samenwerking en we 
moeten ons sterk maken voor een 
gemeenschappelijk zwembad. Het 
is nog te vroeg voor OZB verlaging, 
besloot Hans Pijs van de gelijkna-
mige lijst.

Advocatuur
Vervangende toestemming    
van de rechtbank 
Ouders kunnen in geval van gezamenlijke uitoefening van het gezag over de 
minderjarige kinderen geschillen hieromtrent voorleggen aan de recht-
bank. De rechtbank zal een beslissing nemen welke haar in het belang van 
het kind wenselijk voorkomt.

De wettelijke grondslag volgt uit art. 
1:253a van het Burgerlijk Wetboek. 
Het komt voor dat ouders in onderling 
overleg geen overeenstemming berei-
ken omtrent zaken als verhuizing, het 
aanvragen van een paspoort voor de 
kinderen of het inschrijven op een an-
dere school. Een van de ouders heeft 
dan de mogelijkheid om de rechtbank 
te verzoeken om hiervoor vervangen-
de toestemming te geven. 
 
In geval van onenigheid tussen de ou-
ders over een door één van hen voor-
genomen verhuizing wordt bijvoor-
beeld rekening gehouden met het 
recht van de verhuizende ouder om te 
verhuizen en de vrijheid om zijn of 
haar leven opnieuw in te richten. Ui-
teraard is belangrijk in welke mate de 
inhoud en de frequentie van het con-
tact met de niet verhuizende ouder 
wordt aangetast. Als het minderjarige 
kind door de verhuizing wordt be-
perkt in het contact en de omgang met 
de andere ouder, zal de verzoekende 
ouder een sterke motivatie moeten 
hebben om toch vervangende toe-
stemming voor een dergelijke verhui-
zing te verkrijgen. Beide ouders heb-
ben recht op onverminderd contact 
met het minderjarige kind in hun ver-
trouwende omgeving. 

Bij een dergelijke verhuizing wordt te-
vens gekeken naar de mate waarin de 
ouders in staat zijn tot onderlinge 
communicatie en overleg. Wellicht 
zijn er door de verhuizende ouder al-
ternatieven en maatregelen geboden 
om de gevolgen van de verhuizing 
voor het kind en de andere ouder te 
verzachten of te compenseren. Bij een 
verhuizing kunnen de leeftijd van het 
kind, de mening van het kind en zijn 
huidige omgeving een doorslaggeven-
de factor zijn voor de rechter. 
De rechter zal altijd een belangenaf-
weging maken op grond van alle rele-
vante feiten en omstandigheden, waar-
bij niet altijd het belang van het kind 
zwaarder weegt dan andere belangen.

Voor al uw juridische vragen kunt u 
geheel vrijblijvend contact opnemen 
met Lamers Tielemans Advocaten. U 
kunt ons bereiken via telefoonnum-
mer 040-2180515 of via het e-mail-
adres info@lamerstielemans.nl

Gerwen Airport
Op 19, 20 en 21 augustus opent Gerwen Airport haar deuren. Tijdens deze 
driedaagse Kindervakantieweek in Gerwen is het thema dit jaar reizen.

In deze negende editie gaan 165 kinde-
ren en ruim 100 vrijwilligers zorgen dat 
Gerwen 3 dagen lang in de ban is van 
allerlei manieren van reizen, ‘ontdekken 
we mooie landen en genieten we van de 
heerlijkheden van een land’. Er is volop 
gezelligheid en heel veel saamhorigheid. 

Op woensdag 19 augustus verzamelen 
alle kinderen zich bij de ingang van 
Gerwen Airport op het terrein aan De 
Huikert. Want daar gaat de reis begin-
nen! Maar natuurlijk pas, als iedereen 
door de douane heen is! De hele dag 
zijn de kinderen op het terrein bezig 
met het inrichten van hun gate en het 
spelen van spelletjes die met dit thema 
te maken hebben. Om 16.00 uur wordt 
de dag gezamenlijk afgesloten.

Donderdag 20 augustus begint de dag 
al vroeg. Om 08.45 uur vertrekken de 
kinderen vanaf het Heuvelplein. Want 
ze gaan op reis! Om 12.30 uur is de 
groep weer terug op Gerwen Airport 
voor een stevige lunch. Met een volle 
maag gaan ze aan de slag met verschil-
lende workshops en werken ze weer 
verder aan hun eigen gate. Om 16.30 
uur wordt dag 2 voor de jongste jeugd 
afgesloten. Om 19.00 uur begint op 
het terrein een beachvolleybaltoer-
nooi. Iedereen vanaf 12 jaar kan mee-
doen (dus ook volwassenen!) in een 
team van 4 personen. Inschrijven kan 
op het mailadres van kindervakantie-
weekgerwen@gmail.com.

Vrijdagochtend kunnen alle kinderen 
en vrijwilligers even bijkomen, voor-
dat de laatste reis begint. Om 12.00 
uur zijn er spelletjes gevolgd door de 

workshops, het leggen van de laatste 
hand aan de eigen gate en volgt er een 
bijzondere verrassing. Om 19.00 uur 
opent Gerwen Airport dan echt haar 
deuren. Bij de entree zijn stempel-
kaarten te koop, waarmee je voor een 
klein bedrag kan mee genieten van de 
reis die de kinderen gemaakt hebben, 
en natuurlijk de inmiddels legendari-
sche feestavond voor jong & oud!
Kom tijdens deze dagen gerust een 
kijkje nemen op Gerwen Airport. De 
koffie staat klaar en er is van alles te 
zien en te beleven. Voor meer informa-
tie of vragen kunt u terecht op www.
jeugdactiviteitengerwen.nl of kinder-
vakantieweekgerwen@gmail.com

Loten Eendjesrace
De loten, voor de Eendjesrace om ca. 
13.00 uur op 12 juli in het Laco Strand-
bad, zijn bijna uitverkocht!
Laatste mogelijkheden om ze te ver-
krijgen zijn:
Zaterdag 11 juli van 10.00 tot 12.00 
uur bij Jumbo Ton Grimberg;
Zaterdag 11 juli van 13.30 uur tot 
15.00 uur bij Speeltuin De Kievit;
Zondag 12 juli van 12.00 uur tot 13.30 
uur bij Laco Strandbad Nuenen.
Met dit initiatief ondersteunt de Ron-
de Tafel Nuenen dit jaar twee lokale 
goede doelen te weten Speeltuin De 
Kievit en Kinderboerderij De Wever-
keshof. 
www.eendjesracenuenen.nl

Nationale    
Zonnebloemloterij 2015 
Lotenverkoop 
in Nuenense 
winkelcentra
Ook dit jaar doet de plaatselijke afde-
ling van de Zonnebloem, Nuenen c.a. 
mee aan de landelijke verkoop van 
Zonnebloemloten. Naast de huis-aan-
huisverkoop in Nuenen wil de Zonne-
bloem dit jaar ook proberen extra lo-
ten te verkopen met een openbare 
verkoop. Hiervoor zullen zaterdag 11 
juli a.s. vrijwilligers van de Nuenense 
afdeling bij Albert Heijn aan de Park-
straat, Jumbo aan de Smidse, Winkel-
centrum Parkhof en Winkelcentrum 
Kernkwartier loten te koop aanbie-
den. “Wij hopen dat de inwoners van 
Nuenen hier massaal gebruik van zul-
len maken. Van elk verkocht lot krijgt 
onze afdeling € 0,60. Een mooie op-
brengst stelt ons weer in staat om iets 
bijzonders te organiseren voor onze 
gasten,” vertelt Yvonne Onstenk, voor-
zitter van de Nuenense afdeling. Daar-
om de vraag aan het winkelend pu-
bliek a.s. zaterdag: “Neem even de tijd 
om stil te staan bij onze vrijwilligers 
die u graag willen vertellen over de 
doelstelling van de Zonnebloem en 
het doel van onze jaarlijkse loterij”.
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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

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.

TE KOOP Kip 47 TEB Ci-
nema caravan. Helemaal 
compleet incl. Truma Mover 
en Twinny Load. Inlichtin-
gen Kerkstraat 48. Tel. 06-
51600934.
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SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 werktuig 6 waterzuchtige zwelling 12 werpen 13 mankement 
15 nauw 16 teug 18 schel 19 op de wijze van 20 boksterm 22 cijfer 
25 voorzetsel 26 drinkgerei 29 etcetera 30 kansspel 32 in elkaar 
34 Zuideuropees eiland 36 vlaktemaat 37 Engels bier 39 vloerlijst 
41 man van adel 44 selecte groep 46 grote bijl 48 aardbol 50 pers. vnw. 
51 naaigerei 53 aan zee 54 wees gegroet 56 steensoort 57 bloeiwijze 
59 gebouw in Amsterdam 60 mak 62 nieuwerwets 64 beste prestatie 
65 plotseling.

Verticaal: 1 bloedgever 2 kraakbeenvis 3 vogelproduct 4 heidemeertje 5 uniek 
7 insecteneter 8 duinvallei 9 getijde 10 jaartelling 11 humorloos 12 tropische 
hagedis 14 vuurmond 17 wortel 18 achterspeler 21 strafschop 23 motorraces 
24 draagdoek 27 onzes inziens 28 reeks 30 omsingeling 31 achter 33 lidwoord 
35 wiel 38 autoriteit 39 onmeetbaar getal 40 hardnekkig 41 riv. in Spanje 
42 en omstreken 43 familie 45 inwendig orgaan 47 vogel 49 vis 51 draaikolk 
52 wasem 55 pl. in Gelderland 56 pausennaam 58 strafwerktuig 59 snelle loop 
61 watercloset 63 lidwoord.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59

60 61 62 63

64 65

A N A N A S V E R S I E

L L D E U N I D E M I O

A L L E E A K S I E R S E

T E I L F A K I R T O E R

E N E T A K T E E E R A

R S P I T S E M M E R L

I R E L

F S P O R E G E L I D B

A G A L E I R I T E D E

R A G E P L U I S P E R U

A R E N A A V E D O N O R

O D I R A N K N I E O S

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

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

Oplossingen wk 27
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

BERAADSLAGEN

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.

AMUSEREN
ATOOM
EXPORT
GASOLIE
GEITENHOEDER
HOFJE
HOOGTE
HOUSE
JOFEL
MAZELEN
MEISJE
MEREL
OMEGA
PIZZA
RENET
REUZE
SLEUTELBLOEM
SNOOD
SORBET
SPECIFICATIE
TROELA
TROFEE
UITJE
VECHT
VORST
ZADELTAS
ZEEOLIFANT

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en email het antwoord naar: 
puzzel@ronddelinde.nl (Vermeld naam, telefoonnummer 
en adres). De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 
Drukkerij Messerschmidt tijdens kantooruren.
Winnaar: week 26. Kim Vermeer, Nuenen.

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

Vraag ’t aan Jeroen

Een goed passende 
gebitsprothese met een 
natuurlijke uitstraling?

Wat is er mooier dan een stralende lach? Daar wordt u toch 

ook vrolijk van? Zeker met een rij natuurlijke, verzorgde 

tanden. Een gebitsprothese waar u uzelf zeker over voelt!

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 040 – 780 22 32.

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

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

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

Voor onderhoud en re-
paratie van uw vloer 
of nieuwe vloer bij 
Bernard Smits. Kerkak-
kers 3, Gerwen. Tel. 040-
2833994/0651935589 of 
kijk voor info op www.
smitshoutenvloeren.nl voor 
het assortiment.
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Ondernemers in the picture

Verhallen Airconditioning
Sinds kort is Nuenen een onderneming rijker: Verhallen Airconditioning. 
Oprichter en eigenaar Mark Verhallen: ‘Ik heb 15 jaar in de aircobranche 
gewerkt en vond het tijd om de stap te maken naar zelfstandig ondernemer’, 
aldus de geboren en getogen Nuenenaar.

Met de hitte van de afgelopen week, 
blijkt maar weer eens hoe belangrijk 
een aangename temperatuur is op de 
werkvloer, in de winkel, woon- of 
werkkamer. Verhallen Airconditio-
ning levert dat prettige woon- of werk-
klimaat. Het bedrijf heeft alles in huis 
op het gebied van advies, plaatsing, 
onderhoud en reparatie van aircondi-
tioning, luchtbehandeling en klimaat-
beheersing, zowel voor bedrijven als 
voor particulieren.
Verhallen Airconditioning is gespeciali-
seerd in het plaatsen en onderhouden 
van airconditioning systemen en voert 
daarvoor de topmerken Samsung, Gree, 
Mitsubishi en Maxicool. De aircosyste-
men zijn er in mobiele of vaste uitvoe-
ring in verschillende modellen en prij-
zen. En met een eventuele warmtepomp 
zorgt het systeem ook in koude perio-
des voor een aangename temperatuur. 
Mark heeft nog een tip: ‘Onderhoud is 
belangrijk, voor een optimaal woon-
comfort of werkklimaat is het van be-
lang dat er onderhoud wordt gepleegd 
op het aangekochte systeem. Het be-
langrijkste is dat het systeem ‘schoon’ 
blijft. Hiervoor moeten de luchtfilters 

van tijd tot tijd worden gereinigd. Als 
je je airco veel gebruikt, dan verzamelt 
zich daar stof uit de omgeving. Boven-
dien kan een vervuilde airco tot wel 
30% meer energie verbruiken.
Ik ben onafhankelijk en kan dus altijd 
het beste advies geven over welk mo-
del en systeem, volledig naar de wen-
sen en behoeften van de klant. Ook de 
plaatsing gaat in overleg. Bij een kopje 
koffie komen we er altijd wel uit.’

Verhallen Airconditioning is gevestigd 
in Nuenen. E-mail: info@verhallen-
airco.nl, tel. 06-25056647. Zie ook: 
www.verhallen-airco.nl

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

Menu van Gogh € 34,50

Voorgerecht
TONIJN avocado | citrus | saffraan | ketchup
komkommer

Tussengerecht
IBERICO CARILLADA coquille | zomertruffel
Beurre Blanc

Hoofdgerecht
KALFSLENDE erwt | tuinboon | bospeen | sjalot | sabayon

Dessert
PALLET VINCENT

3 gangen verrassing   € 29,50
4 gangen verrassing   € 34,50
5 gangen verrassing   € 39,50

Plateau de Fruits de Mer 
Etagère vol met heerlijke vruchten uit de zee € 34,50 p.p. 

A la Carte kunt u natuurlijk ook kiezen.

Heerlijk culinair genieten op ons terras of 
in de airconditioning. 

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

Reserveren kan via www.restaurantolijf.nl

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

Olijf
r e s t a u r a n t

GESLAAGDEN
Geslaagd voor en gefeliciteerd door:
Dirk Aarts havo, Eckartcollege GEFELICITEERD! Pap, Mam, Karel, Gies, Merijn    
Indra de Kort havo, Strabrecht College Wasana      
Wouter Kox vmbo-t, Eckartcollege Wouter je bent een toppertje, we zijn trots op je. Wil,Alexandra, Xannie & Evelien 
Dennis van Hengel zelfstandig werkend kok, 
 Rooi Pannen Eindhoven Gefeliciteerd van mama en Patrick     
Pien Gehrels vwo, Eckartcollege Pien voor de 2e keer geslaagd bij het Eckart college, en Cato geslaagd bij het Lorentz; 
Cato Gehrels vwo, Lorentz Casimir Lyceum Top jaar! Xxx,Floor, Kees & Willemijn      
Cinilia Schafer vmbo-k, Pleincollege Nuenen Zoena, Esther en Malissa Schafer (je nichtjes)     
Isabel van Berkel Small Business & Retail Management, 
 Fontys Hogeschool Eindhoven Wij zijn erg trots op jou! Liefs, mama, papa, oma en opa Meulendijks.  

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.

Duurzaamheid in Nuenen?
 
Het woord duurzaam is een containerbegrip aan het worden. De Vlaamse verta-
ling voor duurzaam is ‘volhoudbaar’. Dat dekt de lading veel beter. Ik bedoel hier: 
Wat doet Nuenen (de gemeente maar ook wij als burgers) om over te schakelen op 
een energievoorziening uit hernieuwbare bronnen ?
Vorig jaar bezochten we Werlte in het Duitse Emsland. Deze plaats telt 23000 in-
woners en door middel van windenergie, zonnepanelen en biogas voorziet deze 
plaats voor 180% in zijn energiebehoefte voor verlichting, verwarming en indus-
trie. We werden ontvangen door de burgemeester en de voltallige gemeenteraad. 
De burgemeester en een aantal wethouders hielden een gloedvol betoog hoe ze dit 
gerealiseerd hadden met nagenoeg volledige instemming en deelneming van de 
inwoners. Werkgelegenheid was er aantoonbaar door toegenomen.
Wat steken onze duurzaamheidsdoelstellingen (zo die er al zijn) hier schril bij af. In 
een kader nota vinden we ze nauwelijks terug. De nieuwe huizen die in Nuenen West 
gebouwd worden hebben allemaal weer een CV keteltje. Bewoners moeten zelf de slag 
naar duurzaamheid maken met ontsierende zonnepanelen en vervanging van die CV 
ketels. Waarom niet bijv. aardwarmte gebruiken voor verwarming en koeling? Waar-
om geen geïntegreerde zonnepanelen in het dakontwerp of een aardige windturbine 
op een daarvoor geschikte locatie om zo energie neutraal te worden? Kosten hoor ik u 
zeggen? Ik denk dat iedere koper/huurder graag mee wil doen in een coöperatie (zo 
doen ze dat in Duitsland) waarbij de lasten maar ook de opbrengsten gedeeld wor-
den. Of nog simpeler je betaalt nu meer voor je huis maar je hebt verder geen energie-
kosten meer, zo is er meer besteedbaar inkomen voor hypotheek aflossing. 
Een gemiste kans voor Nuenen!

Peter Hendrickx, voorzitter CDA afd.Nuenen

In Dierenrijk is het nog steeds voorjaar; hete vrijpartij ijsberen
Moedervogel kwak adopteert koereigers 
Kwik, Kwek en Kwak
De zomer is al een eindje onderweg, maar bij Dierenrijk lijkt het nog wel 
voorjaar. Aan de lopende band worden er dieren geboren. Vooral de vogels 
doen erg hun best. Erg bijzonder is de kwak die onlangs in een verlaten nest 
drie koereigereieren uitbroedde. De kleine koereigertjes maken het dankzij 
de inspanningen van hun ‘adoptie-moeder’ goed en luisteren naar de namen 
Kwik, Kwek en Kwak. 

Foto door Hans Muskens (Vriend van 
Stichting Safaripark Beekse Bergen en 
Dierenrijk, was getuige van de dekpoging).

De vrijwilligers van ‘de ruimte’ 
in Geldrop nemen afscheid
Organisator en initiatiefnemer Elly Fekkes stopt na 6 jaar met haar vrijwil-
ligerswerk voor ‘de ruimte’. De beslissing hiertoe was niet gemakkelijk. Ze 
heeft zich met hart en ziel ingezet om kunstenaars een geweldige en profes-
sioneel ogende expositiemogelijkheid te bieden. Ook bezoekers wisten van 
heinde en verre ‘de ruimte’ steeds beter te vinden. 

‘de ruimte’ heeft in Sigrid Rhemrev 
van de Kunstzaal Bibliotheek Dom-
meldal in Mierlo, een geweldige op-
volger gevonden. Elly Fekkes en de 
fantastische groep van gastvrouwen- 
en heren zullen Sigrid Rhemrev voor-
lopig nog blijven ondersteunen, zodat 
zij een goede start kan maken met de 
nieuwe ‘de ruimte’.
Op 12 juli is om 15.00 uur de opening 
van de laatste zomerexpositie ‘Effek-
kes’. Vooral met name de vele vaste 
bezoekers zijn van harte uitgenodigd 
om dan afscheid te komen nemen van 

ad J. van Vegchel, Antonia Coolen, 
Ans Lammers, Elly Fekkes, Hans van 
Haastert, Ine Knapen, Inke Vogels, 
Lies Vogelzang en Ria Amesz. Ook 
kunnen ze kennis komen maken met 
Sigrid Rhemrev.
U vindt ‘de ruimte’ in het voormalige 
postkantoor van Geldrop aan de Mo-
lenstraat 2 in Geldrop. ‘de ruimte’ is op 
zaterdag- en zondagmiddag open van 
1 tot 5 uur. De toegang is gratis. De ex-
positie ‘Effekkes’ duurt van 12 juli t/m 
28 augustus. Kijk voor meer info op 
www.efekkes.nl/deruimte

Thijs Groot

Het gouden hallehuus
Historische roman

aspekt

Het jaar is 1776. Een arm boerengezin wordt verjaagd van het door 
hen gepachte land in Brabant en gaat, met al haar bezittingen in 
twee kruiwagens, op zoek naar een nieuw bestaan.

Dat vinden zij in het boerendorp Boltum in de Achterhoek.
Als zoon Geurt, vele jaren later, op de heide zijn schapen hoedt, 

ziet hij een huifkar. Op en om de kar liggen drie dode soldaten in 
vreemde uniformen en in de bak onder de kar vindt hij een enorme 
schat aan gouden munten. Hij besluit zich het goud toe te eigenen 
en verbergt het in een oud dassenhol.

In 1790 trouwt hij met Marie-Louise, de onechte dochter van prins 
Willem V.

Zware tijden breken aan als in 1794 zeventig duizend Franse 
soldaten het land over de bevroren rivieren binnenvallen. Prins 
Willem vlucht naar Engeland en de bevolking moet al die Fransen 
voeden en kleden. Daarnaast hebben zij ook het nieuwe gezag te 
aanvaarden.

Bij de herbouw van zijn bakhuis stoot Geurt op een oud skelet 
in de dubbele achterwand.

Er ontstaat veel beroering in het dorp als duidelijk wordt wie dat 
is geweest.

Midden in het verhaal staat het mysterieuze en sprekende hal-
lehuus dat haar bewoners kracht en rust biedt…..

Uitgeverij Aspekt 
www.uitgeverijaspekt.nl

Th
ijs G

root
H

et gouden
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alleh
uus

aspekt

Groot_Thuis_Het_Gouden_hallehuus_(15x23)_oms.indd   1 15-06-15   12:08

Nieuw: ‘Het 
Gouden Hallehuus’ 
van Thijs Groot
Afgelopen maandag is de nieuwe histo-
rische boerenroman ‘Het Gouden Hal-
lehuus’ van de Nuenense schrijver Thijs 
Groot verschenen bij Uitgeverij ‘Aspekt’.

Het jaar is 1776. Een arm boerengezin 
wordt verjaagd van het door hen gepach-
te land in Brabant en gaat, met al haar 
bezittingen in twee kruiwagens, op zoek 
naar een nieuw bestaan. Dat vinden zij in 
het boerendorp Boltum in de Achter-
hoek. Als zoon Geurt, vele jaren later, op 
de heide zijn schapen hoedt, ziet hij een 
huifkar. Op en om de kar liggen drie 
dode soldaten in vreemde uniformen en 
in de bak onder de kar vindt hij een enor-
me schat aan gouden munten. Hij besluit 
zich het goud toe te eigenen en verbergt 
het in een oud dassenhol.
In 1790 trouwt hij met Marie-Louise, 
de onechte dochter van prins Willem V.
Zware tijden breken aan als in 1794 ze-
ventig duizend Franse soldaten het land 
over de bevroren rivieren binnenvallen. 
Prins Willem vlucht naar Engeland en 
de bevolking moet al die Fransen voe-
den en kleden. Daarnaast hebben zij 
ook het nieuwe gezag te aanvaarden.
Bij de herbouw van zijn bakhuis stoot 
Geurt op een oud skelet in de dubbele 
achterwand. Er ontstaat veel beroe-
ring in het dorp als duidelijk wordt 
wie dat is geweest.
Midden in het verhaal staat het myste-
rieuze en sprekende hallehuus dat 
haar bewoners kracht en rust biedt.....

Het boek is bij alle grote boekhandels 
verkrijgbaar en in Nuenen bij Boek-
handel v.d. Moosdijk en bij Bruna. Vo-
rig jaar kwam zijn boek ‘Kinderen van 
Napoleon en Hitler’ op de markt.

Kwik, Kwek en Kwak zitten nog wel 
een tijdje kwetterend in hun nestje 
wachtend tot moeder kwak voorbij 
komt met voedsel. De zilverreigers en 
strohalsibissen zijn ook in aantal toe-
genomen. Bij de roodrugpelikanen 
staat er eveneens uitbreiding op sta-
pel, want daar zijn drie nesten met ie-
der twee eieren.

Bij de beverratjes zijn ook de nodige 
jonkies te bewonderen. En bij de oli-
fantenfamilie lopen twee jonge Axis 
herten rond.

Hete vrijpartij
IJsbeer Henk en vrouwtje Frimas trok-
ken zich onlangs niets aan van de 
warmte en de nodige pottenkijkers. 
Zij begonnen vrolijk aan een paring. 
Of de dekking resultaat heeft gehad, is 
nog niet bekend. Maar bij Dierenrijk 
hopen ze natuurlijk over vijf of zes 

maanden jonge ijsbeertjes te mogen 
begroeten…

Kasteeltuin-
concerten Helmond
Na veertien bijzondere seizoenen start 
het 15e seizoen van Kasteeltuincon-
certen Helmond dit jaar op vrijdag 10 
juli. De toegang is geheel gratis!

Programma:
10 juli: Skanking Party band Skalala 
17 juli: Bloody Buccaneers Golden Ear-
ring Tribute
24 juli: LINK 
31 juli: Funky Fools James Brown Tribute 
7 augustus: Stoot!
14 augustus: Timbazo 
21 augustus: André Hazes Tribute

De muziek start volgens traditie om 
20.30 uur en eindigt om 23.00 uur. De 
horeca is geopend van 19.30 uur tot 
23.30 uur. Kinderen kunnen plastic 
bekertjes verzamelen die op het eve-
nemententerrein liggen. In ruil hier-
voor ontvangen ze een leuke gadget. 
Kijk voor meer informatie, leuke film-
pjes en foto’s over de bands op: 
www.kasteeltuinconcerten.nl
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Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

Maand 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

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
Lotenverkoop in Nuenense winkelcentra 
Nationale Zonnebloemloterij. Albert Heijn 

Parkstraat, Jumbo De Smidse, Winkelcen-
trum Parkhof en Winkelcentrum Kernkwartier

Zaterdag 11 juli
21.00 uur 

Palette de Van Gogh
openlucht nachtconcert 

bij De Watermolen van Opwetten

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

speeltuin De Kievit

Zondag 12 juli 
10.00-12.00 uur 

Workout t.b.v. spierziektes bij kinderen
CrossFit S.C.U.F.F. Collse Heide 42 Nuenen

Zondag 12 juli 
13.00 uur 

Jaarlijkse Nuenense Badeendjesrace
Laco Strandbad

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

Maandag 13 juli
11.00 uur 

Creatief Toepen in ons schilderachtige dorp 
Cafe Schafrath

Maandag 13 juli
13.00 uur Kermis schieten
St.-Annagilde Nuenen-dorp, 

Schietterrein aan de Pastoorsmast

Woensdag 15 juli
10.00-12.00 uur 

Zingen en luisteren naar muziek met Anine
Jo van Dijkhof

Vrijdag 17 juli
18.00 uur 

WLG Ittemee? 
Den Heuvel, Gerwen

Zaterdag 18 juli
19.00 uur 

‘De prinses op de erwt’
openluchttheater in Mariahout

Zondag 19 juli
13.00 uur 

Blazerij de Molshoop
stadswandelpark de Warande, Helmond

Maandag 20 juli
15.30 uur 

High Tea met WLG
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’ 
aan Commissie Samenleving van de 
Gemeente Nuenen. Jo van Dijkhof

Maandag 27 juli
14.30 uur 

‘De prinses op de erwt’
Openluchttheater in Mariahout

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

Schoutse Vennen 17. Nuenen

Donderdag 30 juli
14.30 uur 

‘De prinses op de erwt’
Openluchttheater in Mariahout

Vrijdag 14 augustus 
18.00 uur 

WLG Ittemee? 
Den Heuvel, Gerwen

Zondag 16 augustus
10.00-23.00 uur 

DOEN KPJ Nederwetten touwtrekwedstrijd 
terrein aan Hoekstraat-Oude Torendreef, 

Nederwetten

Zondag 16 augustus
14.00 uur 

De Molshoop Swing & Blues
Weverkeshof

Woensdag 19 t/m vrijdag 21 augustus
9e Kindervakantieweek Gerwen

terrein aan de Huikert naast 
het Huysven, Gerwen

Zaterdag 22 - zondag 30 augustus
De Nuenense tenniskampioenschappen 

TC Wettenseind.

Maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus
Kindervakantieweek Nuenen

Honk- en Softbalvereniging Nuenen, 
Lissevoort

Kerkberichten

10-7-2014 __ 10-7-2015
 

“Ger.... het is stil zonder jou”
“Ja Schat, wa un gekloot”, zei je vaak tegen mij.

Zo ver weg, nu zo dichtbij.

Jouw ondeugende ogen en charmante lach,
die mis ik nog iedere dag.

Je Maatje -xxx-
“Para siempre”

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 11 juli 18.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor S. Kuijpers.
Zondag 12 juli 09.30 uur: viering, paro-
chiekoor, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 11 juli 18.30 uur: Jan van de 
Ven; Drieka van de Tillaart en familie.
Zondag 12 juli 09.30 uur: overleden 
ouders Jan de Louw en Drika van Hap-
pen en Geert Haex en Theo Saris; 
Francisca en Antoon van Moorsel; 
Hub Verhoeven; Piet Joosten; Jac Ha-
mers; Tineke van Gestel-Maas en Jo-
ris; Harrie en Tiny van der Horst-Dek-
kers; Jo Hurkmans; Jac Geven; Frans 
Teunissen; Lajos van der Bij en 
schoondochter Chieneke van der Bij, 
in verband met ziekte.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Wilma 
Beekwilder, Jacob Catsstraat 17. Wij 
wensen familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

In onze parochie zijn getrouwd Ruth 
Huijbregts en Edze Weiss. Wij wensen 
hen van harte proficiat en veel geluk.

In onze parochie zijn gedoopt Senna 
van Keulen, Mickersland 16 en Sare 
Cabo, de Boontuyn 6. Wij wensen de fa-
milies van harte proficiat en veel geluk.

Vakantierooster 
Parochiesecretariaat 2015
Op maandag 13 juli en dinsdag 14 juli 
is het parochiesecretariaat gesloten in 
verband met de kermis in Nuenen.
Van 20 juli tot 29 augustus is het paro-
chiesecretariaat (Nuenen) alleen open 
op dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 
uur, dus gedurende de periode van de 
schoolvakantie voor de basisscholen. 
Eén van de pastores is altijd bereik-
baar via 040-283 12 10 of 06-10075993.
Van Week tot Week verschijnt in de 
vakantieperiode niet.
Met ingang van maandag 31 augustus 
is alles weer gewoon.

Vieringen:
Voor Nuenen geldt nog het volgende:
Er is geen viering op zaterdagavond 
m.i.v. zaterdag 18 juli t/m zaterdag 22 
augustus.
Op zaterdag 15 augustus is er wel een 
viering vanwege het feest van Maria 
ten hemelopneming. Op zondag is er 
één viering om 09.30 uur.
Voor Gerwen en Nederwetten zijn er geen 
veranderingen in de vakantieperiode.

Beelden uit de Bijbel
Marianne Schellekens heeft heel wat 
inspirerende schilderijen op haar naam 
staan. Vaak heeft zij zich laten inspire-
ren door Bijbelse verhalen; ook Klaas 
de Graaff heeft zich in zijn gedichten 
daardoor laten raken. Zij hebben sa-
men een kleine tentoonstelling opge-
steld van deze schilderijen en gedichten 
die te zien is in de gang tussen de H. 
Clemenskerk en de pastorie in Nuenen. 
Deze coproductie is te bewonderen in 
de maanden juli en augustus, na de vie-
ringen op zondag en tijdens openings-
uren van het parochiesecretariaat. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 12 juli 09.30 uur: viering met 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Kees en Anna Verhagen-Scheepers; Bert 
Sengers; Cisca Snijders; Cissy Rooijac-
kers-Duijghuisen; Betsy Thoonen; Ad 
Teunisse en familie; Theo Rovers.

Mededelingen
De sponsoractie voor zuster Bonnie 
heeft t/m juni € 857,- opgeleverd 
(Gerwen en Nederwetten tezamen). 
Hierin is nog niet begrepen de op-
brengst van de kerkdeurcollecte van 
Marit Sneijders. 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. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 12 juli 11.00 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Hann de Brouwer-Coolen, vanwege 
sterfdag; Sjef en Lena Saris-Swinkels; 
Piet Raaijmakers, namens de buurt De 
Bogerd; Nellie de Greef-van Rave-
stein, vanwege verjaardag.

Mededelingen
Vanwege de vakantie gelieve de misin-
tenties uiterlijk donderdags te depo-
neren in de brievenbus van de kerk-
deur (normaal zondags). Dit geldt tot 
eind augustus.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen 
Op zondag 12 juli zal in de dienst voor-
gaan: ds. C. Crouwel. In deze ‘Open 
Spreekstoel’ zal dhr. P. van Overbruggen 
spreken over ‘Het evangelie volgens Vin-
cent’. Er is kindernevendienst en jonge-
renviering. We collecteren in deze dienst 
voor het ZWO-project in Zambia. Elke 
donderdag is er Open Huis tussen 10.00 
en 12.00 uur. Iedereen is welkom voor 
koffie en ontmoeting met anderen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 9 juli. 17.30 uur H. Lof; 18.30 
uur H. Mis, H. Martelaren van Gorcum. 
Vrijdag 10 juli. 07.15 uur H. Mis, Ze-
ven H. Broeders, martelaren, en H. 
Rufina, weduwe. 
Zaterdag 11 juli. 08.30 uur H. Mis, Onze 
Lieve Vrouw op zaterdag; gedachtenis 
van H. Pius I, paus en martelaar. 
Zondag 12 juli. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis, Zevende zondag na Pinksteren. 
Maandag 13 juli. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 14 juli. 18.30 uur H. Mis, H. 
Bonaventura, bisschop en kerkleraar. 
Woensdag 15 juli. 07.15 uur H. Mis, H. 
Plechelmus, bisschop en belijder; ge-
dachtenis van H. Henricus, keizer en 
belijder.

Eendjesrace op 12 juli om ca. 13.00 uur in het Laco Strandbad.

Regenboog Nuenen
Zondag 12 juli 10.00 uur: Dienst met 
Open (S)preekstoel

In deze dienst zal dorpsgenoot en Van 
Goghkenner Peter van Overbruggen 
een overweging houden over de religi-
ositeit van Vincent van Gogh. Ds. 
Christien Crouwel zal de dienst leiden.
Thema: Het evangelie volgens Vincent.
Dat Van Gogh - behalve een groot kun-
stenaar - ook een tijdlang prediker is 
geweest, is minder bekend. Afkomstig 
uit een familie van predikanten is hij 
zijn hele leven geboeid en geïnspireerd 
gebleven door de bijbel en het geloof. 
Wat hij als verkondiger van het evange-
lie niet heeft kunnen bereiken, heeft hij 
in zijn werk als kunstenaar naar de 
mensen gebracht: licht en troost.
De gast(s)preker zal dit in woord en 
beeld overbrengen.

Carat-Concerten:    
Blazerij de Molshoop
 
Op de zon- en feestdagen van mei tot en met eind september vinden er op 
het Carat-Paviljoen, in stadswandelpark de Warande, Carat-concerten 
plaats. Op alle concertdagen vinden drie optreden plaats, die elk ongeveer 
driekwartier duren. De vaste aanvangstijd is 12.00 uur en het programma is 
rond 15.00 uur afgelopen. Alle concerten zijn gratis toegankelijk. Daar-
naast zijn er in het park horecavoorzieningen, openbare toiletten en vol-
doende zitplaatsen aanwezig.

Programma zondag 19 juli 2015:
12.00 uur Southern Comfort Barber 
Mates, Zaltbommel
13.00 uur Blazerij de Molshoop, Nue-
nen
Blazerij de Molshoop werd 36 jaar gele-
den opgericht door een groep enthousi-
astelingen uit de Molvense Erven in 
Nuenen. Beginnend als een groep 
buurtgenoten die in 1979 het Nuenens 
carnaval voor het eerst kleur gaf, is de 
Molshoop inmiddels uitgegroeid tot een 

18-koppige blaaskapel met een groot re-
pertoire, dat varieert van Zuid-Ameri-
kaans, tot blues en dixieland. Ook hits 
uit de jaren ’60, ’70 en ’80 vormen onder-
deel van het repertoire. Zo zullen o.a. El 
Bimbo, Basin streetblues, Big Swing 
Face, Bourbon Street Parade, On the 
sunny side of the street, Sweet Home 
Chicago, en Hello Dolly de revue passe-
ren. www.blazerijdemolshoop.nl 
14.00 uur Gospelkoor Adaja, Uden
www.gospelkoor-adaja.nl 
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Tennis

Paardensport

Badminton

Zwemmen

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

Geslaagd Lissevoort Open 2015
Zondagmiddag 5 juli werd de 15e editie van de Open Lissevoortse afgeslo-
ten met prachtig weer. De gehele week stond in het teken van de warmte; het 
was welhaast zeker het heetste toernooi van alle vijftien edities. Niettemin 
konden alle 300 wedstrijden voor de 350 deelnemers doorgaan. Natuurlijk 
had de organisatie voor elke dag iets bijzonders met o.a. een koekenpan-
nentoernooi, een Erdingeravond en de onvermijdelijke feestavond op vrij-
dag. Het was alle dagen weer druk en gezellig. 

BCL wint regionale beker
Na een spannende finaledag mogen de spelers van BCL-1/BouwCenter 
Swinkels zich winnaar noemen van de beker van Zuid Nederland in de cate-
gorie nylon shuttles. In een oude sporthal in Weert rekende het team met 
prima spel af met de andere finaleteams uit Venraij, Oirschot en Vught.

Om 16.00 uur bedankte de voorzitter 
met enkele mooie cadeaus het organi-
satieteam van Rick Olsthoorn, Sven 
Lambrechts, Bobby Groenen, Willem 
Wijffelaars, Bas van der Leegte en Tim 
van Tuyl dat na 10 jaar (Sven al 15 
jaar!) het stokje overdraagt aan een 
nieuw te vormen groep van enthousi-
aste leden. Op naar volgend jaar dus!

In de categorie HE3 won Mark Pluk 
van Bob Perik, speler van Lissevoort1. 
In de DE3 won Veerle Janssen van Ni-
cole van de Reek, beiden van Lisse-
voort2. Alle uitslagen zijn te vinden op 
www.toernooi.nl. 

Jongste jeugd in World Tour
In de ochtend waren de allerkleinsten 
met hun competitie in de World Tour 
op de baan. Ook daar ging het er span-
nend aan toe. De World Tour is een 
competitie voor kinderen tot 12 jaar 
met speciale zachte ballen en kleine 
rackets. Het is wonderbaarlijk hoe snel 
kinderen tennis kunnen leren hier-
door. De allerkleinsten (groep rood) 
werden vertroeteld door trainster Ro-
bin. Bij de oranje groep worden de 

wedstrijden vooral georganiseerd door 
de ouders zelf. Kirsten Lambrechts 
zorgde dat alles eromheen goed gere-
geld was. Dank aan allen voor de hulp. 
TV de Lissevoort heeft speciale arran-
gementen, waarbij beginnende jeugd-
spelers kunnen proeven van tennis in 2 
series van 10 lessen, voordat tot lid-
maatschap moet worden overgaan. In 
september starten weer nieuwe trai-
ningen, waarvoor de aanmelding open 
staat op de website.

Sven Lambrechts.

Team Lissevoort open.

De winnaar van de bekercompetitie Zuid 
Nederland: BCL-1/BouwCenter Swin-
kels met Mark van Melick, Luc Musters, 
Boukje van der Werf en Nienke Houët.

Eerst won BCL-1/BouwCenter Swin-
kels alle groepswedstrijden, waarna in 
de eerste finalewedstrijd meteen ‘ge-
hakt’ werd gemaakt van de tegenstan-
ders uit het Limburgse Venraij: BCL-
1/BouwCenter Swinkels - BC Venraij-2 
werd 5-0. Luc Musters en Boukje van 
der Werf versloegen met 21-15, 21-15 
hun Limburgse opponenten met oud-
clubgenoot Felix Peeters in hun gele-
deren. De heren singlepartij van Mark 
van Melick eindigde in de eerste set in 
22-20, de tweede set pakte hij met een 
groter verschil. Nienke Houët won de 
dames singlepartij: 23-21 en 21-11. 
Mark van Melick en Luc Musters ver-
loren in de heren dubbelpartij de eer-
ste set, maar wisten dat met een strak-
ke 21-9 en 21-10 weer recht te trekken. 
De dames dubbelpartij ging in twee 
duidelijke sets naar Lieshout. 

BCL-1/BouwCenter Swinkels - BC 
Oirschot-1: 3-2
In deze wedstrijd waren het de Lies-
houtse heren die de teamoverwinning 
binnen haalden. Mark van Melick won 
de heren singlepartij met 23-21, 19-21 
en 21-12. Met teamgenoot Luc Musters 
wonnen hij de heren dubbelpartij. De 
dames singlepartij van Nienke Houët 
ging verloren, net als de dames dubbel 
met Boukje van der Werf. De mixpartij 
werd dus beslissend voor de gehele wed-

strijd. Luc Musters en Boukje van der 
Werf wonnen die met 22-20 en 21-13.

BCL-1/BouwCenter Swinkels - BC 
Smash-2: 5-0
De laatste finaledagwedstrijd was, ach-
teraf gezien, de meest eenvoudige. Luc 
Musters en Boukje van der Werf be-
gonnen met een goede overwinning in 
de mixpartij. Mark van Melick gaf Bob 
van Genuchten geen schijn van kans en 
samen met Luc Musters zorgde Mark 
voor winst in de herendubbel: 21-10, 
21-5. Nienke Houët vocht een mooie 
gelijkopgaande partij uit met Isabelle 
Mommersteeg. Na 23-25 en 23-21 won 
zij de derde set met 21-13. Tenslotte 
wist BCL-1/BouwCenter Swinkels ook 
de dames dubbelpartij binnen te halen, 
waardoor de bekerwinst een feit was. 

Kermis schieten
Traditiegetrouw kunt u a.s. maandag 
13 juli om 13.00 uur weer een kermis-
puistje schieten bij het St.-Annagilde 
Nuenen-dorp. Schietterrein aan de 
Pastoorsmast, einde Beekstraat rechts-
af of via de weg naar de voetbalvelden 
van Nuenen. U bent van harte welkom.

Sterke Spieren voor Zieke Spieren
Wil jij ‘CrossFit 
S.C.U.F.F.’ helpen?
Op 12 juli van 10.00 tot 12.00 uur, tij-
dens de landelijke actie week, doet 
CrossFit S.C.U.F.F. (Sporting Challen-
ge Ultimate Fitness Factory) op indus-
trieterrein Collse Heide 42 te Nuenen, 
met zo veel mogelijk mensen een kor-
te workout om geld in te zamelen voor 
onderzoek naar en behandeling van 
spierziektes bij kinderen.

Het doel is geld inzamelen voor Lotte 
en Kim. Zij zijn kind ambassadeur 
voor Spieren voor Spieren. Deze twee-
lingzusjes delen alles samen, ook de 
spierziekte HSMN1 Type A. Net als 
voor vele andere spierziektes is er nog 
geen geneesmiddel en is het verloop 
degeneratief.
Met deze workout van een half uur, 
waaraan iedereen kan deelnemen, ook 
als je nog nooit Crossfit hebt gedaan, 
wil CrossFit S.C.U.F.F. mensen bij el-
kaar krijgen om zo veel mogelijk geld in 
te zamelen voor onderzoek naar behan-
deling van spierziektes bij kinderen.

Doe mee met de workout en schrijf je 
in via de website www.sportingchal-
lenge.nl/contact. 
Inschrijfgeld € 10,- voor lunch wordt 
gezorgd. Wil jij alleen maar een dona-
tie doen? Ga dan naar de actie pagina: 
www.sportenvoorspieren.nl/team/
crossfit-s-c-u-f-f 
www.sportingchallenge.nl

Ontmoeten bij 
Ittemee?
WLG heeft sinds januari een kook-
groep die Gerwenaren uitnodigt om 
aan te schuiven en te eten wat de pot 
schaft: Ittemee? Elke maand op de 
derde vrijdag kan je daarvoor rond zes 
uur terecht in Den Heuvel.

Langzaamaan is het bij meer mensen 
bekend dat het niet gaat om deelname 
van oudere mensen alleen! Iedereen die 
het ontmoeten van dorpsgenoten tij-
dens een maaltijd een ‘aardiger’ bijkom-
stigheid’ vindt is welkom. Het is dus 
echt een misverstand dat er alleen toe-
gang is voor een beperkte doelgroep. 
Wel is inschrijven van tevoren nodig, 
omdat het aantal plaatsten beperkt is. 
Het is misschien eens leuk om buren of 
vrienden een maaltijd cadeau te doen of 
samen met ze aan te schuiven. 

Het is de bedoeling dat het hele jaar 
door, maandelijks, een maaltijd wordt 
bereid. Ook in de zomermaanden 
staat de kookgroep dus klaar. De eerst-
komende gelegenheden zijn 17 juli en 
14 (!!!) augustus (omdat de 21ste au-
gustus weer het dorpsfeest van de 
Kindervakantieweek plaatsvindt).
ITTEMEE? Schrijf in op werkgroep-
leefbaarheidgerwen@gmail.com 
of bel met 06 41102625.

Wilt u op de hoogte blijven van wat er 
door WLG georganiseerd wordt? Of 
bent u geinteresseerd in wat WLG te 
bieden heeft, surf dan eens langs op 
http://www.digitaal-dorpsplein-ger-
wen.nl. u kunt zich inschrijven voor 
de nieuwsbrief of commentaar geven 
op activiteiten. U kunt ook bellen met 
06 41102625.

Jasper: brons       
en Thijn: 6 x goud en 1 x zilver
Het afgelopen weekend is in het Pieter van de Hoogenband zwemstadion in 
Eindhoven voor de 17e keer The Netherlands Invitational 2015 gehouden, 
een zwemevenement voor alle landen georganiseerd door zwemvereniging 
Zegenwerp uit St. Michielgestel en de Waalstroom uit Nijmegen onder de 
naam Novum. Naast Nederland waren dit jaar België, Bonaire, Curaçao, 
China, Duitsland, Engeland, Indonesië en de USA vertegenwoordigd.

Uitslag wedstrijd Menvereniging 
De Coovelse Menners
Op Zondag 5 juli werd op het Landgoed van de familie Henkelman te Ger-
wen een groots paardensportspektakel gehouden. De wedstrijd was georga-
niseerd door Menvereniging De Coovelse Menners te Nuenen.

De broertjes Jasper en Thijn van Lier 
(resp. 13 en 10 jaar), woonachtig in Texas 
logeerden bij opa en oma Legierse in Nue-
nen en deden elk mee op 8 onderdelen. 
Jasper veroverde een bronzen medaille en 
Thijn sleepte zelfs 6 gouden en 1 zilveren 
medaille in de wacht. Een zeer geslaagd 
weekend zo vlak voor hun vertrek naar 
Texas, waar ze zich gaan voorbereiden op 
de Texaanse kampioenschappen.

Het was heel fijn dat ze tijdens hun va-
kantie in Nuenen mee konden trainen 
met de wedstrijdgroep van Z&PV 
Nuenen (moeder Ingeborg was in het 
verleden zelf lid van deze vereniging).
Mede daardoor was hun voorberei-
ding optimaal. Volgend jaar willen ze 
weer van de partij zijn bij de volgende 
editie van The Netherlands Invitatio-
nal op 2 en 3 juli.  

Door het warme weer was er gezorgd 
voor verkoeling in het traject doormid-
del van sproeiers en door een tankwa-
gen waar de paarden konden worden 
gekoeld. Het is zoals bekend een pittige 
wedstrijd met een dressuur ring en een 
vaardigheid en 2 veld en 4 bos hinder-
nissen, waarvan een brug met een wa-
terbak. Na de laatste aanspanning wa-

ren er nog een 11 ruiters die de 6 
hindernissen hebben gereden. Het is 
een geslaagd evenement te noemen. 
Een groot dankwoord gaat uit naar de 
Familie Henkelman voor het terrein en 
alle vrijwilligers en sponsoren die dit 
evenement mede mogelijk hebben ge-
maakt en natuurlijk de deelnemers 
voor hun deelname en gezelligheid

Uitslag:
Dressuur 1-Paard
1e Appie de Greef, Nuenen
2e Hans van den Broek, Veghel

Dressuur 2-Paard
1e Wim Verhoeven, Milheeze
2e Harrie van Hoof, Eersel

Dressuur Pony's
1e Brent Janssen (13), Swolgen
2e Chantal van der Wijst, Nuenen

Marathon 1-Pony
1e Linda Drost, Schijndel
2e Kristof Piccart, Tielt-Winge (B)

Marathon 2-Pony
1e Marcel Coolen, Nuenen
2e Menteam Asbest.nl, Reusel

Marathon 4/LA Pony
1e Kenny Kanora, Tielen (B)
2e Karel Geentjens, Tielen (B)

Marathon 1-Paard
1e Piet Peepers, Keldonk
2e Frans Hollebekkers, Bladel

Marathon 2-Paard
1e Wim van Rooij, Bergeijk 
2e Pieter Bastiaans, Nuenen

Marathon 4-Paard
1e Tom Leys, Lier (B)
2e Co van Hoof, Leende

Marathon ODM
1e Kim van der Meer, Nuenen
2e Jos van Heijst, Nuenen



WIST U DAT….
•	 12%	van	de	jongeren	tussen	de	12	en	18	jaar	

uit	Nuenen	wel	eens	drugs	heeft	gebruikt?
•	 20%	van	de	jongeren	tussen	de	12	en	18	jaar	

uit	Nuenen	wel	 eens	hasj/wiet	 aangeboden	
heeft	gekregen	en	4%	wel	eens	harddrugs.

Deze	gegevens	 zijn	 afkomstig	 uit	GGD	 Jeugdmonitor	

12	t/m	18	jaar	

Verleidingen
Kinderen die opgroeien krijgen te maken met allerlei 
verleidingen, zo ook de verleiding van drugs. U kunt 
als ouder dan ook voor lastige situaties komen te 
staan. Aan de ene kant wilt u uw kind misschien meer 
loslaten. Maar aan de andere kant ook voorkomen dat 
hij of zij gaat blowen of andere drugs gaat gebruiken. 
Hoe gaat u hier als ouder mee om? 

Voor kinderen en jongeren is het gebruik van hasj, 
wiet en andere drugs extra schadelijk. Dit komt omdat 
kinderen nog volop in de groei zijn en de ontwikkeling 
van de hersenen verstoord kan raken. Wie al jong 
begint met het gebruiken van drugs, heeft bovendien 
meer kans om later verslaafd te raken.

Festivals en dance-events
De komende periode staan er voor jongeren weer 
heel wat leuke festivals en andere festiviteiten voor 

de deur. Evenementen waar de verleiding om drugs 
te gebruiken aanwezig is. Maar welke soorten drugs 
zijn er allemaal? Wat zijn de risico’s? En wat kunt u 
als ouder doen? In dit artikel reiken  wij u handvatten 
aan, bijvoorbeeld om het gesprek aan te gaan met 
uw kind. Mocht u meer informatie willen, vindt u 
onderaan deze pagina de contactgegevens van 
verschillende organisaties.

Uw kind en drugs, informatie  
en handvatten voor ouders!

Verschillende 
soorten drugs
Drugs zijn stoffen die het menselijk bewustzijn 
beïnvloeden en om die reden worden gebruikt. 
De overheid maakt een onderscheid in harddrugs 
en softdrugs. Bij dit onderscheid wordt ervan 
uitgegaan dat softdrugs minder schadelijk zijn voor 
de gezondheid dan harddrugs. In werkelijkheid kan 
het gebruik van softdrugs ook tot (grote) problemen 
leiden.

Harddrugs
Harddrugs zijn illegale drugs met een zeer groot 
risico voor de gezondheid. Enkele voorbeelden zijn 
XTC (MDMA), amfetamine (speed), cocaïne, heroïne 
en GHB. Productie, handel en het in het bezit hebben 
van harddrugs is strafbaar.

Softdrugs
Softdrugs zijn minder gevaarlijk dan harddrugs. Ze zijn 
semi-illegaal en worden door de overheid doorgaans 
gedoogd. Voorbeelden zijn cannabisproducten als 
hasj en wiet, slaap- en kalmeringsmiddelen. In 
het bezit hebben, handel en verkoop van softdrugs 
wordt gedoogd, maar is illegaal. Jongeren onder de 
18 mogen geen softdrugs gebruiken en in hun bezit 
hebben. 

Natuurlijke of synthetische drugs
Sommige drugs komen rechtstreeks uit de natuur, 
bijvoorbeeld cannabis, paddo’s en diverse ecodrugs. 
Er zijn ook middelen die gewonnen worden uit 
natuurlijke producten en chemisch worden bewerkt. 
Zo wordt cocaïne gemaakt van de cocaplant en 
opiaten (heroïne, morfine e.d.) worden gewonnen 
uit de papaverplant. Tot slot zijn er synthetische 
drugs die worden gemaakt in laboratoria. Soms 
denken mensen dat drugs die uit de natuur komen 
minder schadelijk zijn dan drugs die chemisch 
gemaakt worden, dit is echter niet altijd het geval.
 
Partydrugs
Dit zijn allerlei soorten drugs die regelmatig op 
(dance/house) feesten gebruikt worden. Uiteraard 
kunnen partydrugs ook bij andere gelegenheden 
gebruikt worden. Meestal gaat het om middelen die 
de bedoeling hebben om de gebruiker in een vrolijke, 
extatische sfeer te brengen en waar men zich 
minder snel vermoeid bij voelt. Bekende partydrugs 
zijn alcohol, cocaïne, amfetamine, XTC, ketamine, 
GHB en soms poppers (populaire benaming voor 
een aantal vloeibare en kort werkzame drugs).

De werking van de verschillende drugs kun je 
onderverdelen in drie categorieën: verdovend, 
stimulerend en bewustzijn veranderend. Er zijn 
middelen waarbij een lage dosering een ander effect 
heeft dan een hogere dosering. Het mag duidelijk 
zijn dat het gebruik van drugs een groot risico is 
voor de lichamelijke én geestelijke gezondheid 
en dat er kans is op misbruik en verslaving. Door 
onder andere de illegaliteit van drugs kunnen er ook 
sociale en maatschappelijke problemen komen. 

Denkt u als ouder dat u minder  invloed heeft als 
uw kind ouder wordt? Niets is minder waar. Kinderen 
blijven het belangrijk vinden wat hun ouders denken. 
Uw kind heeft regels nodig bij het verkennen van 
zijn/haar grenzen. Hoe pakt u dat aan:

Houd contact met uw kind
Over alcohol en drugs praten met uw kind, lukt niet 
als u geen goed contact met hem of haar heeft. 
Wanneer kinderen ouder worden en minder vaak 
thuis zijn: weet waar ze zich mee bezig houden, 
wie hun vrienden zijn, met wie ze uitgaan, wat ze 
doen, hoe zo’n avond eruit ziet, hoe ze thuis komen.  
Praat over allerlei zaken die belangrijk voor hen zijn, 
toon oprechte belangstelling voor grote en kleine 
gebeurtenissen in hun leven.

Houd het onderwerp bespreekbaar
• Een onderwerp is bespreekbaar als u en uw kind 

het gevoel hebben dat jullie vrij kunnen zeggen 
wat jullie willen. Dat is makkelijker wanneer u 
dat ook al doet als ze jong zijn en niet pas voor 
het eerst als ze zich in het uitgaansleven storten.

• Bespreekbaar maken wil niet zeggen dat u het 
onderwerp te pas en te onpas aan moet snijden. 
Maar negeer het niet als er een aanleiding voor 
is. Voorbeelden van momenten om over blowen 
en andere drugs te praten: uw kind gaat naar 
de brugklas, uw kind gaat naar een festival of 
dancefeest of naar aanleiding van een artikel in 
de krant of een programma op TV.

 
Stel grenzen
• Stel grenzen en hanteer regels en leg uw kind uit 

waarom.

• Zeker bij jonge pubers is het belangrijk om 
duidelijke grenzen aan te geven voor alcohol- en 
drugsgebruik.

• Ook als ze ouder zijn hebben ze baat bij grenzen. 
Het overschrijden van die grenzen hoort bij de 
leeftijd, kinderen proberen uit hoever ze kunnen 
gaan. Juist dan is duidelijkheid van uw kant 
belangrijk.

• Beloon positief gedrag. 
• Bespreek met andere ouders welke regels zij 

hanteren. Kijk of jullie gezamenlijk iets af kunnen 
spreken. 

Leer uw kind om nee te zeggen
Een kind met zelfvertrouwen staat steviger in zijn 
schoenen en kan makkelijker voor zichzelf opkomen. 
En dat is nodig om nee te zeggen tegen verleidingen 
als roken, alcohol en drugs. 

Informeer uzelf
Zoek naar informatie over drugs. Dat kunt u ook 
samen met uw kind doen. Als u goed geïnformeerd 
bent, kunt u beter aangeven waarom u grenzen stelt. 

Meer weten?
www.uwkindenblowen.nl
www.drugsinfo.nl
www.pratenmetuwkind.nl 

Behoefte aan persoonlijk advies?
Maakt u zich zorgen over het (mogelijke) drugsgebruik 
van uw zoon of dochter, neem dan contact op met uw 
huisarts of het Centrum Maatschappelijke Deelname 
Nuenen via: 
(040) 283 16 75 of cmd@nuenen.nl

Wat kunt u als ouders doen?

WIST U DAT….
•	 het	aantal	gezondheidsincidenten	met	XTC	

de	afgelopen	jaren	is	toegenomen?	Dit	komt	
doordat	deze	pillen	steeds	sterker	worden,	
waardoor	een	overdosis	op	de	loer	ligt.

•	 als	 je	 op	 een	 festival	 wordt	 betrapt	 met	
drugs	 op	 zak,	 je	 dit	 een	 strafblad	 op	 kan	
leveren?	

•	 op	het	bezit	van	harddrugs	een	gevangenis-
straf	en/of	een	flinke	geldboete	staat?
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