
W e e k d i e n s t e n
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. de
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Lancering 
Trots en Lef, 
twee Nue-
nense bieren

Dansschool 
2Dance stopt
 na negen jaar
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A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAircoService€ 43,50

Samira Veninga 
gekozen tot 
NKV’er van 
het jaar! 

VERKOOPADVIES?

Bel dan Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com

29 mei

OPTREDENS
SIM SALA BIM

Picknick in het Park
Zoals eerder aangekondigd in Rond de Linde zal op zondag 29 mei de eer-
ste editie van Picknick in het Park gaan plaatsvinden in het karakteristieke 
Park van Nuenen. Dit familiefestival is geheel gratis toegankelijk! 

Liggend op een Picknickkleedje sa-
men met het gezin of vrienden en alle 
vreugde om je heen optimaal ervaren, 
dat is wat de organisatie van Picknick 
in het Park voor ogen heeft. Het sfeer-
volle Park is een bewust gekozen loca-
tie waar het familiefestival gaat plaats-
vinden. In het Park kunnen mensen 
elkaar ontmoeten. Ontmoeten is een 
belangrijk thema deze dag. Daarnaast 
is de laagdrempeligheid van het festi-
val een belangrijke pijler.

Muziekprogramma
Aan iedereen is gedacht tijdens deze 
eerste editie van Picknick in het Park. 
Zo is er een heuse kinderstraat met 
vermaak voor de jongsten. Ook op het 
professionele podium is rekening ge-
houden met de aanwezigheid van vele 
kinderen. 
De middag zal starten met optredens 
van achtereenvolgens DéDé Dance, 
Jari Beerens, Evi Schuts en een heus 
kinderpopconcert van Lijn 7. Vervol-
gens zullen de Nünentaler Schüren-
jaeger een verrassend optreden geven, 
gevolgd door andermaal Lijn 7, waar-
na Punt&L het festival zal afsluiten. DJ 
Loeca zal de gehele dag aanwezig zijn 
voor de nodige intermezzo’s.

Voor en door Nuenen
De organisatie, Stichting Van Gogh 
Los, heeft er bewust voor gekozen om 
met lokale partijen en in samenwer-
king met de gemeente dit familiefesti-
val te organiseren. Op deze wijze is 
heel Nuenen betrokken bij de eerste 
editie van Picknick in het Park. Veel 

ondernemers uit Nuenen zijn het fa-
miliefestival positief gestemd. De or-
ganisatie is enorm te spreken over de 
hoge mate van betrokkenheid van on-
dernemend Nuenen. In het bijzonder 
Rabobank Dommelstreek die vanaf de 
eerste minuut enthousiast was!
Een picknick zonder een hapje en 
drankje kunnen we geen picknick 
noemen vandaar dat er rollende keu-
kens het Park in rollen! Van “Broodjes 
Bus” tot “Koekblik” aan alles is ge-
dacht. Het Park zal één groot Picknick 
feest uitstralen.

Kom genieten!
Zondag 29 mei, Picknick in het Park, 
13.00 -19.00 uur.
www.vangoghlos.nl 

Team Jongerenwerk Nuenen: 
zichtbaar, samenwerkend en 
bijzonder betrokken
Door Nannie van den Eijnden

Björn Pinsel (38), Esther Willemse (28) en David Koppe (34) doen fantastisch 
werk voor en met jongeren. Vorig jaar hielden ze een open dag in De Luis-
truik, ze waren er weer dag en nacht met carnaval (terwijl David net vader 
was geworden en slaap tekort kwam) en ze organiseren allerlei activiteiten, 
zoals het Fifa toernooi op 27 mei a.s.. Wie zijn ze, wat doen ze en waarom? 

Vorig jaar veranderde het team van sa-
menstelling. Mark van de Boomen is 
binnen het jongerenwerk naar de ge-
meente Geldrop gegaan, David is in 
zijn plaats gekomen. Zijn komst was 
een goed moment om hun werk een 
nieuwe impuls te geven. Ze zijn sinds-
dien veel meer in de wijken te zien. 
Met reden: ze vinden het belangrijk 
om de jongeren op te zoeken en con-
tact met hen te maken. Essentieel is 
het voor Björn, David en Esther ook 
dat buurtbewoners weten wie ze zijn, 
zodat zij de jongerenwerkers weten te 
bereiken als ze iets willen vragen, be-
spreken of signaleren. Het team kan 
buurtbewoners bijvoorbeeld gerust-
stellen en tips geven hoe ze jongeren 
in hun wijk kunnen benaderen. Te-
vens zoekt dit enthousiaste team heel 
bewust de samenwerking op met de 
wijkverenigingen. 

Overlast
“Risicogroepen begeleiden blijft een 
belangrijke taak” vertelt Björn, al jaren 
een bekend gezicht in Nuenen. Daar-
mee bedoelt hij jongeren die overlast 
bezorgen en die bijvoorbeeld soms 
crimineel actief zijn. Wij rijden rond, 
stappen uit en praten met de jongeren 
en met de bewoners, geven inzicht in 
hun gedrag en het effect daarvan. We 
bieden handvaten voor een goede om-
gang met elkaar en kweken wederzijds 
begrip. Jongeren gedragen zich op een 
bepaalde manier, omdat ze zich afzet-
ten tegen de samenleving en soms 
anoniem willen zijn.”

Vaste wekelijkse activiteiten 
en thema’s
“Naast dit ‘ambulante straatwerk’ or-
ganiseren we van alles” vult Esther 
aan, o.a. om jongeren, die niet de mo-
gelijkheid hebben om bij een vereni-
ging te gaan, toch activiteiten en ont-
moetingen met andere jongeren te 
bieden. “Het is leuk om gezond te be-
wegen zonder verplichting en voor je 
ontspanning deel te nemen aan sport 
en spel. Voor 10 tot 15-jarigen is er op 
woensdagmiddag bijvoorbeeld een 
‘meidenmiddag’ en voor 15plussers 
zijn er regelmatig themabijeenkom-
sten die met puberteit en identiteit te 
maken hebben, zoals ‘liefdeskriebels’. 

Ook wordt er met jongeren gesproken 
over alcohol en drugs. En over vluch-
telingen, radicalisering en polarisatie. 
Tijdens de 72-uurs opvang van vluch-
telingen in Nuenen wilden veel jonge-
ren helpen of iets doen, van animeren 
tot tolken! Er waren ook kritische ge-
luiden te horen. Via social media 
wordt heel snel nieuws verspreidt, dat 

Het team jongerenwerk, v.l.n.r.: David Koppe, Esther Willemse en Björn Pinsel.

vaak voor waar wordt aangenomen. 
Met heftige uitspraken tot gevolg. De 
jongerenwerkers gaan met de jonge-
ren in gesprek en vragen waar ze hun 
uitspraken op baseren. 

“Er is niets mooiers dan gesprekken 
voeren met jongeren en hen aan het 
denken zetten over thema’s in het le-
ven” zegt David. “Ik wil ze op weg hel-
pen en stel veel vragen. In kleine groe-
pen van 4 tot 5 jongeren kun je 
discussie voeren. Dat doe ik ook als ik 
met ze sport. Voor en na het sporten 
heb ik gesprekken met hen.” David 
heeft veel affiniteit met de doelgroep. 
“Ik heb me zelf in groepen op straat 
begeven. Ik wil iets voor de jongeren 
betekenen in hun zoektocht naar zich-

zelf” licht hij toe. Hij wil iets concreets 
bieden op weg naar werk en onder-
steunt jongeren o.a. in het schrijven 
van hun motivatie bij een sollicitatie. 

Gelijkwaardigheid
De jongerenwerkers zijn geen ouder 
of leraar en stellen zich gelijkwaardig 
op, waardoor ze een andere band met 
de jongeren hebben. Een band die ver-
trouwen schept en ervoor zorgt dat 
jongeren zich kunnen openen en met 
vragen of problemen kunnen komen. 
“Het is een vak apart” vertelt Björn. 
“Het is een vak dat in ontwikkeling is 
en niet overal hetzelfde wordt uitge-
voerd. Hier denkt de gemeente met 
ons mee, het gaat tenslotte om onze 
jeugd. De gemeente is ook kritisch en 
stelt vragen. Daardoor hebben we het 
gevoel dat ons vak serieus wordt geno-
men. We willen iets betekenen. Ook 
denken we over ons vak na. Waar ligt 
onze verantwoordelijkheid? Welk 
standpunt nemen we in? We gaan niet 
altijd mee in de standpunten van de 
jongeren en vervullen een belangrijke 
opvoedkundige rol in hun ontwikke-
ling. We zijn agogen en vinden het als 
team leuk om ons werk neer te zetten 
als een erkend beroep.”

Preventie
Esther is in 2013 afgestudeerd en heeft 
twee jaar stage gelopen bij Jeugdbe-
scherming. Ze werkt liever preventief. 
Voorkomen vindt ze belangrijker dan 
genezen. Ook zij begrijpt vanuit haar 
eigen ervaring waar jongeren tegenaan 
lopen. “Ik vind het super dat ik iets kan 
betekenen en hier mijn werk van heb 
kunnen maken. Als we successen boe-
ken, geeft me dat een warm gevoel.” Ze 
is tevens coördinator van MatchMen-
tor Nuenen en bemiddelt voor jonge-
ren tussen 10 en 23 jaar, die een mentor 
nodig hebben om hen te ondersteunen 
bij school, werk, vrije-tijdsbesteding en 
problemen in de thuissituatie. 

Het team Jongerenwerk is te volgen op 
Faceboek en te vinden op  www.lev-
groep.nl

Nuenenaar 
Steven 
Kruijswijk 
schrijft 
historie
 
Sportman Steven Kruijswijk uit 
Nuenen is de achtste Nederlandse 
wielrenner die in de Ronde van Ita-
lië de roze trui heeft veroverd. De 
renner van Lotto-Jumbo deed dat 
afgelopen zaterdag in de veertien-
de etappe, de koninginnenrit van 
Alpago naar Corvara. Hij werd in die 
zware bergetappe tweede achter 
de Columbiaanse klimgeit Chaves.                                     
 
Eerder deze ronde droeg Limburger 
Tom Dumoulin al zes dagen de lei-
derstrui. Dumoulin naderde daar-
mee Erik Breukink, die met acht roze 
truien recordhouder is. 

Nog eens vijf renners uit ons land gin-
gen Steven ook voor: Pieter Weening 
(4), Jean-Paul van Poppel (2), Jeroen 
Blijlevens (2), Gerrit Voorting en Wim 
van Est. 

Bij het ter perse gaan van deze editie 
had Steven al twee roze truien ve-       
roverd. Mocht hij de leidersplaats tot 
en met zondag in Turijn behouden, 
dan komt hij op acht roze tricots.
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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 
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.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEmEEntE nuEnEn, GErwEn En nEDErwEttEn  |  GEmEEntEhuis: Jan van schiJnvEltlaan 2  |  postbus 10.000  |  5670 Ga nuEnEn  |  t 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

Gemeente Nuenen 

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 vol-
gende 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 man-
telzorg? 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: ma. t/m don. 8.30-16.00 uur en vrij. 08.30-12.30 uur.

aFvalwEEtJE

De PMD kroonringen zijn niet bedoeld voor op-
slag! Hang pas de avond van tevoren uw PMD af-
valzak buiten! Samen houden we uw buurt schoon!

 

collEctE
In de week van 29 mei t/m 4 juni wordt gecollecteerd door St. Prins 
Bernhard Cultuurfonds.

vErkEEr
vanaf 30 mei sluiting kruising vallestap – Europalaan 
Ter voorbereiding van de wegwerkzaamheden aan de Europalaan 
/ HOV2 gaan de nutsbedrijven werkzaamheden verrichten aan de 
ondergrondse kabels en leidingen nabij de aansluiting van de Val-
lestap - Europalaan. 

De werkzaamheden starten vanaf maandag 30 mei en duren één 
week. Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om via de Val-
lestap de Europalaan op te rijden en vanaf de Europalaan de Val-
lestap in te rijden. Via een omleidingsroute (borden) wordt het 
verkeer om de werkzaamheden heen geleid.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen 
met de firma Rasenberg Wegenbouw, via telefoonnummer (06) 
81956709.

aFvalinZamElinG
heeft u een taxushaag? Doneer uw 
snoeiafval in de strijd tegen kanker. 
Ieder jaar in de periode van 
27 mei t/m oktober kunt u het 
snoeisel van uw taxus doneren. 
Taxussnoeisel bevat de stof taxol. 
Deze stof heeft een kanker remmende werking. Gooi daarom uw 
snoeisel niet weg maar neem contact op met de taxustaxi. Zij komen 
kosteloos het snoeisel binnen 24 uur bij u ophalen. Het snoeisel 
moet wel zuiver zijn, dus zonder stenen, zand of blad. U kunt het 
snoeisel bewaren in de speciale Taxus Taxi Tas. De speciale Taxus 
Taxi Tassen zijn te bestellen via www.taxustaxi.nl/tas of telefoon-
nummer 085-4896350. De stichting Taxus Taxi is sinds 2009 actief 
en zeven dagen in de week bereikbaar.

JaarproGramma    
opsporinGsambtEnarEn
thema: afval
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd. Van 30 mei t/m 13 juni letten we extra op het thema af-
val. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

afvalbakken
Een schone openbare ruimte is belangrijk in uw leefomgeving. De 
gemeente draagt een steentje bij door het plaatsen van afvalbakken 
in de openbare ruimte en het inzetten van een schoonmaakploeg. 
Ook van u verwachten wij een bijdrage. De afvalbakken in de open-
bare ruimte zijn alléén bestemd voor zwerfafval (afval van beperkte 
omvang) en niet voor huishoudelijk afval, chemisch afval etc. Het 
overige afval moet u thuis in de goede afvalbakken/zakken depone-
ren:
- Huishoudelijk afval in de grijze container;
- Het kleine, ‘normale’ groente, fruit en tuin afval in de groene 

container (zie hieronder);
- Papier in de blauwe container;
- Plastic, metalen en drankverpakkingen in de daarvoor bestem-

de plastic zakken;
- (Klein) chemisch afval (KCA) inleveren bij de milieustraat; 

Uw containers mag u aanbieden vanaf 22.00 uur op de dag vóór de 
ophaaldag en moet u op de ophaaldag vóór 22.00 uur binnenzet-
ten. Grof huisvuil, (klein) chemisch afval, snoei-, bouw- en sloopaf-
val etc. kunt u bij de milieustraat aan De Huufkes 48/50 inleveren. 

Let op: u kunt bij de milieustraat alleen per pin betalen! Meer infor-
matie over de milieustraat is terug te vinden in de digitale afvalka-
lender via afvalkalender.nuenen.nl.

tuinafval
Soms leidt illegaal gestort tuinafval ertoe dat men sneller andere 
zaken illegaal stort. Daarom hebben wij in de gemeente Nuenen een 
aantal regels waar u zich aan moet houden voor tuinafval. Zo moet 
u:
- tuinafval afzonderlijk aanbieden, dus niet in de grijze container;
- het kleine, “normale” (GFT) tuinafval aanbieden in de groene 

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

- het grove tuinafval aanbieden bij de milieustraat, omdat dit bij 
het grove huisvuil hoort. Op vertoon van uw milieupas kunt u 
daar grof huishoudelijk afval tot 2 m³ per keer aanbieden. Ook 
op de milieustraat moet u afval gescheiden aanbieden. 

Zwerfafval
Met zwerfafval bedoelen we (erg) klein afval zoals proppen papier, 
sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, etenswaren, verpakkingsma-
teriaal etc. Dit afval ontstaat buitenshuis, bijvoorbeeld op straat, 
voetpaden of in een park. Zwerfafval kan schadelijk zijn voor het 
milieu en is storend voor het oog. 
Het is verboden om:
- zwerfafval op een andere plaats achter te laten dan in de open-

bare afvalbakken;
- de openbare afvalbakken te gebruiken voor huishoudelijk afval.

Grof huishoudelijk afval
De gemeente haalt iedere laatste woensdag van de maand grof 
huishoudelijk afval op. Dit is een verzamelbegrip waarbij u kunt 
denken aan voorwerpen zoals kastjes, tapijten, palen, stoeptegels, 
vlonders e.d. 

Bij de gemeente kunt u stickers kopen voor € 20,47 per afvalpakket. 
Maakt u hiervoor wel even een afspraak via het telefoonnummer 
(040) 2631 631. U plakt de sticker op het pakket zodat de inzamelaar 
ziet dat hij het pakket moet meenemen. Dit pakket mag niet groter 
zijn dan 0,5 x 0,5 x 1,5m. Hebt u bijvoorbeeld twee keer zoveel afval, 
dan dient u twee stickers te kopen. Natuurlijk kunt u grof huishou-
delijk afval ook bij de milieustraat inleveren. Voor de regels rondom 
het ophalen en wegbrengen van grof vuil verwijzen wij u naar de 
digitale afvalkalender van de gemeente Nuenen.

Grote containers
Als u een grote container tijdelijk op gemeentegrond wilt plaatsen, 
hebt u hiervoor geen vergunning nodig. Wel zijn er een aantal voor-
waarden. Zo mag de container:
- geen schade toebrengen aan eigendommen van de gemeente of 

van een ander;
- niet gevaarlijk of hinderlijk geplaatst worden;
- niet de bruikbaarheid van de weg belemmeren.
Let wel op: in centrum- en/of winkelgebieden verhindert u, door het 
plaatsen van een grote container, soms de bruikbaarheid van de 
weg omdat u bijvoorbeeld een parkeerplaats bezet in een gebied 
waar weinig parkeerplaatsen zijn. Voor het plaatsen van een grote 
container in een centrum- en/of winkelgebied kan daarom een ont-
heffing nodig zijn. Bent u van plan een grote container te plaatsen 
in deze gebieden? Informeer dan van tevoren bij de gemeente of een 
ontheffing nodig is. Hiervoor belt u het algemene telefoonnummer 
van de gemeente: (040) 2631 631.

Het is niet toegestaan om afval op een andere dan de hiervoor be-
schreven wijze aan te bieden, te deponeren, of te storten zoals in 
parken, gemeentelijke plantsoenen, bossen of op parkeerplaatsen. 

regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen 
leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in de Afvalstof-
fenverordening en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
Deze verordeningen zijn te vinden via www.overheid.nl. Verder kunt 
u informatie vinden in de digitale afvalkalender via afvalkalender.
nuenen.nl. 
 
hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt 
u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer 
(040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nue-
nen.nl. 

aanGEvraaGDE     
omGEvinGsvErGunninGEn
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
• 18 mei 2016 Cockeveld 1, 5672 AE – het vestigen van een show-

room (BOUW).

Deze aanvraag ligt vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hiertegen 
nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omgevings-
vergunning 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 klantcontactcen-
trum via telefoonnummer (040) 2631 631.

aanvraGEn op GronD van DE apv En biJZonDErE wEttEn
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:
• Aanvrager: de heer M. van de Burgt (Comigo) voor het uitbreiden 

van het reguliere terras tijdens Nuenen kermis in de periode van 
9 tot en met 12 juli 2016 en het schenken van zwakalcoholhou-
dende dranken op genoemd terras;

• Aanvrager: de heer M. Hems en mevrouw S. Pijs (Ons Dorp) 
voor het uitbreiden van het reguliere terras tijdens Nuenen ker-
mis in de periode van 8 tot en met 12 juli 2016 en het schenken 
van zwakalcoholhoudende dranken op genoemd terras;

• Aanvragers: de heren Hems en Van de Berk en mevrouw Pijs voor 
het gezamenlijk plaatsen van een podium tijdens Nuenen kermis 
in de periode van 8 tot en met 12 juli 2016 op de hoek Parkstraat 
– De Smidse tegenover de horeca-inrichtingen aan Parkstraat 1 
en 3;

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

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

Nuenen, 26 mei 2016

vErlEEnDE    
omGEvinGsvErGunninGEn
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is ver-
zonden op:
• 17 mei 2016 Bakertse Landweg 3, 5674 AH – het verbouwen van 

een woonhuis (BOUW en RO, afwijken van de be-
stemming);

• 18 mei 2016 Terreinen nabij Papenvoortsedijk, Tweerijtense-
dreef, Nieuwveld, Tweetermansweg en Buysmans-
ven – het tijdelijk wijzigen van het gebruik ten be-
hoeve van het evenement “Samengestelde wedstrijd 
voor de paardensport” op 2 en 3 juli 2016 (RO, 
afwijken van de bestemming). 

  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een 
afspraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcen-
trum 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.nue-
nen.nl of eventueel telefonisch contact opnemen met ons klantcon-
tactcentrum via telefoonnummer (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 voorlopige voorziening te treffen.

bEsluit op GronD van DE apv En biJZonDErE wEttEn
• aan de heer J. Nolte zijn vergunning en ontheffingen verleend 

voor het organiseren van een paardensportwedstrijdevenement 
onder de naam S.G.W. (Samengesteld wedstrijd) op 2 en 3 juli 
2016 op terreinen nabij Papenvoortsedijk en Tweerijtensedreef, 
Nieuwveld, Tweetermansweg en Buysmansven (verzenddatum 
24 mei 2016);

• aan Ponyclub “Prins Willem Alexander” zijn vergunning en ont-
heffingen verleend voor het organiseren van een Concours Hip-
pique op 12 juni 2016 op het terrein aan Kerkhoef 14 (verzend-
datum 24 mei 2016);

• aan de heer M. van de Burgt is een ontheffing verleend voor het 
schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de Van 
Goghmert op 12 juni 2016 in het Park tegenover zijn horecage-
legenheid aan Park 25 (verzenddatum 25 mei 2016).

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



  

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 .00

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

KERSVERSDe 

AAnBIeDIngen

VAn Deze

Week

             
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

 100% AmbachtelijkKijk eens op onze site
voor heerlijke recepten!!

 

4 Barbequeworsten +
4 Procureur lapjes ........  6,95
Sole Mio spies
per stuk ............................................2,75
Bij 150 gr. gebraden kipfilet
100 gr. kip-kerrie salade .......Gratis

Italiaanse biefstuk rol
100 gram ..........................................1,95
Gegrilde kippenpoten
4 stuks ...............................................5,00

Tastytom tomaten
 halve kilo 0,99
Watermeloen mini  
pan klaar   per stuk1,89
Snijbonen panklaar

halve kilo 1,99

Mexico salade
  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 26 mei t/m woensdag 1 juni

Kiwi nieuwe oogst 
    halve kilo 1,49

KOOPJE
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

SPEcial

Godfried de Vocht     De Echte Bakker
Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

KOOPJE

SPEcial

www.tebak.keurslager.nl

Acties week 21: geldig dinsdag 24  t/m zaterdag 28 mei 2016_____________________________________________________

Iedere maandag brooddag
4 Hele broden naar keuze +
12 broodjes       

Voor slechts  € 950
_____________________________________________________

Woudkorn “Donker meergranenbrood”

   2x half 1,95                 heel € 189
_____________________________________________________

Lentevlaai
“Lekkere frisse vlaai op een zachte 
bodem met banketbakkersroom”
     Halve 6,95       hele vlaai € 1350
_____________________________________________________

Aardbeiencroissants  
“Roombotercroissants gevuld met banketbakkersroom 
en verse aardbeien”
                                                                    3+1 gratis        

    
_____________________________________________________

Italiaans olijfbrood  
“Heerlijk voor bij de BBQ, borrel 
of gewoon tussendoor”                                                  
           € 225
        

    
_____________________________________________________

Kruidenboter
     € 150

        _____________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Erdinger 0,5lt. 
 Weiss of Dunkel €1,20 

Gorter 
Jonge Jenever 1lt.€11,95 

Johnnie Walker 
Green label 15y 0,7lt.€40,- 

Damrak, A’dam Gin 
  Met 4 flesjes tonic €21,50 
La Vieille Ferme, Frankrijk 

Rode Ventoux of  
Rosé en Witte Lubéron 

Nu 5 + 1, Per stuk €7,75 
Acties geldig van 26 mei t/m 16 juni  

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

"Uit eigen bakkerij"

Kom bij ons langs op de Secret Sale.
Vanaf maandag 30 mei t/m zaterdag 4 juni aan de Parkstraat 7. 

Gedurende slechts 1 week ruimen we flink op zodat jij de kleurrijkste mode 
uit de zomerse collectie kunt shoppen met leuke kortingen.

Kom ook naar de afgesloten plek, achterin de winkel.

Verrassend Inspirerend,
              

José

p.s. We zien je graag vanaf maandag 30 mei

NIET DOORVERTELLEN!



 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

BANDENHOTEL NUENEN
Zomer | winter | 4 seizoenen | bedrijfswagen | Caravan | Camper

Uitlijnen | Balanceren

Rond de Linde 
De enige échte Nuenense krant

www.ronddelinde.nl 

Een aandeel in elkaar

Locatie: Ontmoetingscentrum, Laan der Vier Heemskinderen 7 in Geldrop.

Het Inloopspreekuur Beleggen is van maandag 30 mei tot en met donderdag 2 juni, iedere dag van

16.00 tot 20.00 uur. Onze beleggingsexperts staan dan voor u klaar voor een second opinion op uw

beleggingen. Zij geven u tips en advies voor het beheren van uw beleggingsportefeuille.

Kom naar het Inloopspreekuur Beleggen van Rabobank Dommelstreek

Benut de kennis van
onze beleggingsexperts.

Neemt u de juiste
beleggingsbeslissingen?

Gratis
advies over
beleggen

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

Nu 5 euro korting* 
op alle klein verpakkingen vanaf 2,5 kg. 

van Fokker Diervoeding bij: 

Deze actie is alleen geldig bij Boerenbond / Pets Place  
Duivendijk 1 te Nuenen en is geldig tot 9 juni 2016 

(*Het geld wordt binnen twee weken op uw rekening terug gestort.)
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CoLofoN
RoND De LiNDe verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

ADVeRTeNTieS/ADMiNiSTRATie
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

ReDACTie
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2016 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

DRuk: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 

BeZoRGiNG 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Schaapscheren op het Lobroec 
op zaterdag 28 mei (bij goed weer) zal Maarten Appelboom zijn schapen 
gaan scheren op het Lobroec. De toegang is gratis en iedereen is welkom. 
Volwassen Drentse Heideschapen worden jaarlijks geschoren en leveren 
daarbij enkele kilo’s wol per schaap. De typische, sluike, harige structuur 
met veel lengte is minder geschikt om te spinnen. De bijzondere structuur 
maakt de wol echter wel uitermate geschikt om te vilten. Waarschijnlijk zul-
len dan ook de jonge rammen met de schapenboer naar huis gaan en blijven 
de ooien met de jonge ooitjes aan het Lobroec staan.

Strabrecht College wint eureka Cup
op 19 mei hebben twee teams van het Strabrecht College een prijs gewon-
nen bij de landelijke finale van de eureka Cup techniekwedstrijd in het Mili-
tair Museum in Soest. Het team van G2A won de eerste plaats samen met 
een team uit België. Het team van A2A heeft de tweede plaats in de wacht 
gesleept. in totaal deden 29 teams mee, die een opdracht moesten uitvoe-
ren voor Defensie. We zijn natuurlijk bijzonder trots op onze leerlingen en 
feliciteren hen van harte met dit geweldige resultaat. Als prijs mogen zij een 
dagje meedraaien op een marinevaartuig.

Leerlingen op de foto van links naar rechts. G2a Eva Gofers - Mierlo, Arwen Hunter - 
Geldrop , Claire Ibes - Nuenen, Merijn van de Weijer- Nuenen wonnen met hun Terraqua. 
A2A Meike van der Kruijs -Heeze, Milou van Gompel - Heeze, Jesper Kees - Geldrop, Timo 
Vos- Helmond, Tijs Klaren -Geldrop scoorden met hun M2583

3 t/m 19 juni 

Spannende Boeken Weken
Spannende Boeken, die vind je natuurlijk volop in de Bibliotheek. Vaak heb-
ben ze een etiket met pistool, spookje of doodskop, op de boekenrug. een 
spannend boek lees je met ingehouden adem. en je legt het boek maar 
moeilijk weg. Want ieder hoofdstuk heeft een cliffhanger.
 
Bibliotheek Dommeldal heeft heel veel 
leden die van thrillers en spannende 
boeken houden. Voor hen zijn de 
Spannende Boeken Weken een jaar-
lijks feest, met veel nieuwe titels en 
tips van Nederlandstalige thrillers. 

Bloed in de Polder
Bloed in de Polder is het motto van de 
Spannende Boeken Weken, die geheel 
in het teken van de Hollandse thriller 
staan. Op 2 juni gaat de campagne van 
start met de Avond van het Spannende 
Boek. Dan worden de winnaars van De 
Gouden Strop en de Schaduwprijs be-
kendgemaakt. De Gouden Strop is de 
jaarlijkse prijs voor het beste oor-
spronkelijk Nederlandstalige span-
nende boek. En de Schaduwprijs is 
voor het beste oorspronkelijk Neder-
landstalige thrillerdebuut.

Ook voor Bibliotheek Dommeldal 
wordt het spannend: zijn er wel vol-
doende cadeaus ingekocht? Want voor 
nieuwe leden, die zich inschrijven tij-
dens de Spannende Boeken Weken, 
ligt in elke vestiging een exclusief ca-
deau klaar. Maar de oplage is beperkt 
dus op is op. Spannend!

Bibliotheekleden genieten trouwens 
dubbel van de spannende boeken we-
ken, want ook in de E-Book collectie 
zijn heel veel spannende boeken te 
vinden. 
Allemaal bij elkaar gezet, zodat het 
makkelijk zoekt (en vindt), vanaf www.
bibliotheekdommeldal.nl. En zodat 
het ook makkelijk meeneemt met va-
kantie. Dat betekent dan niet alleen 
Bloed in de polder, maar ook bloed in 
de tent! 
 

Jeugd Nuenen heeft behoefte      
aan buitenspeelvoorzieningen!
Nuenen biedt weinig tot geen mogelijkheden als het gaat om bewegen en 
buitensporten. Dat vinden deze jongelui die het initiatief namen tot de or-
ganisatie van Nuenens eerste urban Day. De afbeelding hieronder geeft een 
overzicht van de speelvoorzieningen in Nuenen waarvan inmiddels een 
groot deel is verwijderd. in Nuenen vindt dan ook sinds enkele jaren een 
kaalslag plaats als het gaat om buitenspeelvoorzieningen waarbij er nage-
noeg geen enkele faciliteit is voor de jeugd en dan met name 10-18 jaar. Hier 
wordt al jaren melding van gemaakt!. 

Veel van deze speelvoorzieningen 
zijn inmiddels niet meer aanwezig. 
Een groep tieners is van mening dat 
buiten sporten -zoals Urban activitei-
ten-  een plek zouden moeten krijgen 
in Nuenen. De voormalige skate ramp 
was niet echt een succes en tussentijds 
besloot de raad de lokale speel voor-
zieningen niet meer te vervangen. Met 
andere woorden, speeltuintjes ver-
dwijnen en er komt niets voor terug 
zowel voor jeugd en tieners, wat juist 
in deze tijd waarbij er veel in huis gega-
med wordt zo belangrijk is. 
Een groep tieners heeft op eigen initia-
tief contact gezocht met LEV Jongeren 
werk om de eerste Nuenense Urbay 
day te organiseren. Het doel is om de 
gemeente te laten zien dat er behoefte 
is aan outdoor activiteiten/ sporten, 
locatie en (wijk) voorzieningen zoals 
in Helmond en Eindhoven wel het ge-
val is. De tieners hebben tijdens een 
werkbezoek laten zien dat de jeugd van 
Nuenen wel de behoefte heeft aan bui-
tensport activiteiten zoals Skate, 
BMX-en, free run en breakdance. 
Daarnaast willen ze bij de bewoners 
polsen of er behoefte en voldoende 
steun is om mee te denken en te wer-
ken om ‘iets te realiseren’. Een cross-
baan en een vlakke ondergrond met 
verhogingen, zoals in Brandevoort zou 
al een prachtige start zijn. 

Brandevoort Helmond, BMX, Skate en step 
faciliteiten ineen

Steunbetuigingen
We hebben de steun van de inwoners 
nodig om ‘buiten bewegen’ op de poli-
tieke agenda te krijgen en om iets te 
realiseren. Via onze Facebook account 
vindt u de mogelijkheid tot het teke-
nen van de petitie. De petitie is een 
burgerinitiatief en staat in zijn geheel 
los van de werkzaamheden van LEV 
Jongerenwerk.

Steun de petitie via http://www.peti-
ties24.com/buitenspeel-_en_sport_
activiteiten_gemeente_nuenen of via 
de poll op facebook.

47ste Avondvierdaagse Nuenen 
van 7 t/m 10 juni
Ballonnen, bloemen, slingers, medailles, vrolijke en juichende kinderen. Dit 
alles op de laatste avond van de avondvierdaagse in het park te Nuenen. 
Maar dan moet er eerst wel vier dagen zijn gewandeld door de bossen en 
velden van Nuenen, ofwel de mooie natuur rondom Nuenen. kinderen ple-
zier voor wandelen en liefde voor de natuur bijbrengen.

Start alle dagen, dus alle avonden, van-
uit het clubgebouw van de H.S.C.N. 
aan de Lissevoort te Nuenen om ca 
18.30 uur.
Voorinschrijving 31 mei en 2 juni van 
19.00 tot 20.30 in sportcomplex de 
Drietip in Nuenen voor € 3,- inclusief 
een medaille.
Ook de eerste avond voor aanvang van 
de start maar dan is het inschrijfgeld     
€ 4,-. Een rolstoelroute is enigszins 
aangepast en gaat over verharde we-
gen. Dat het organiseren van een 

avondvierdaagse veel werk vergt, is bij 
de organisatie bekend. Denk hierbij 
aan flyeren, het boekje met adverten-
ties voorbereiden, verkeersregelaars 
aanstellen en instrueren, EHBO'ers re-
gelen en muziekkorps uitnodigen. 
Maar als de potjes met vet weer op de 
tafel zijn gezet en iedereen lekker mee-
loopt met natuurlijk een gezonde hap 
voor onderweg, wordt het zowel voor 
de organisatie als de lopers een vet 
coole avondvierdaagse. Trek je stoute 
schoenen aan en durf te gaan!
 

De laatste avond van de avondvierdaagse in het park te Nuenen.

eerste Communie
op zondag 29 mei zullen de kinderen 
uit Gerwen hun eerste Communie 
ontvangen in de St. Clemenskerk (in 
Gerwen). De kinderen uit Nederwet-
ten zullen op zondag 5 juni hun eer-
ste Communie ontvangen in de H. 
Lambertuskerk (in Nederwetten).

Na een periode van voorbereiding in 
gezamenlijke gezinsvieringen en in 
kleine groepjes thuis is het dan einde-
lijk zover: de Eerste Communie.  De 
communieviering heeft het thema: 
‘Samen bij-een’. De kinderen beleven 
de viering door ‘samen te werken’,  ‘sa-
men te bidden’, ‘samen te vieren’ en ‘sa-
men te zingen’ met het kinderkoor 
o.l.v. Christel de Brouwer. We hopen 
op mooie zondagen, waarbij het voor 
iedereen een onvergetelijk feest zal 
zijn. In Gerwen (29 mei) is om 11.00 
uur de communieviering en in Neder-
wetten (5 juni) om 10.30 uur. U bent 
van harte welkom om bij deze commu-
nievieringen ‘samen bij-een’ te zijn!

Vogelwandeling   
in de Mosbulten
De vogelgidsen van iVN Nuenen nodi-
gen u op maandag 30 mei uit voor een 
wandeling door het natuurgebied de 
Mosbulten. De Mosbulten ligt in olen, 
de noordelijkste punt van de gemeen-
te Nuenen. Dit gebied is recentelijk 
natuurterrein geworden ter compen-
satie van de aanleg van de A50 en de 
omleiding bij Son en Breugel. 

Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf 
Het Klooster, Park 1 Nuenen. Start van 
de wandeling is enige tijd later vanaf de 
parkeerplaats/informatiebord bij de 
Mosbulten. Deze is te bereiken via de 
Lieshoutseweg, daar staat 300 m voor-
bij de kruising met Olen het richtings-
bord van Staatsbosbeheer naar Mos-
bulten. Waterdicht schoeisel en een 
verrekijker worden sterk aanbevolen. 
Deelname is gratis. Info: 040-2421423 
of www.ivn.nl/nuenen.
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Drones op Van Goghmèrt
Tijdens de Van Goghmèrt op 12 juni zal fotograaf en dronesbestuurder Peter Coppens ook 
een kraam bezetten. Interessant voor jong en oud publiek. Hij legt dan vol enthousiasme 
uit over zijn hobby. Hoe worden bijvoorbeeld de drones in de lucht gehouden en wat heb 
je daar allemaal voor nodig. Ook zullen er enkele van zijn bekende luchtfoto’s van Nuenen 
te zien zijn.

Boek over Gerwen met veel 
wielersportfoto’s
Ook Nuenenaar Steven Kruijswijk staat in het boek ‘Vijftig jaar wielrennen 
in Gerwen’. Nu speelt Steven een hoofdrol in de Giro, als juniorrenner reed 
hij zijn rondjes in de Ronde van Gerwen.  
 

Week van het luisterboek in 
Bibliotheek Dommeldal
De derde week van mei staat in het teken van het Luisterboek. De week van  
het Luisterboek start op maandag 23 mei en duurt tot en met zondag 29 mei. 
 
Luisterboeken worden door steeds 
meer mensen ontdekt als ideale ma-
nier om te ontspannen en toch te le-
zen. De ene persoon doet dat graag in 
auto of trein, de ander luistert graag 
tijdens sporten, of in bed. Veel mensen 
vinden luisteren  een  toegevoegde 
waarde en weten  de stem  te waarde-
ren. En er zijn natuurlijk ook blinden 
en slechtzienden voor wie het luister-
boek een ideale manier is om te lezen. 
Ook bij Bibliotheek Dommeldal leen je 
luisterboeken. Ze zijn er voor jeugdige 
leners en voor volwassenen. Deze 
week zijn ze uit de kast gehaald en bij 
elkaar gezet in een mooie presentatie. 
Ontdek de luisterboeken van de Bi-
bliotheek. En misschien is het ook iets 

voor iemand die je kent? Vertel hem of 
haar er dan over!

Luistergeschenk van   
Sander van de Pavert (Lucky TV)
Bij een week van het luisterboek hoort 
natuurlijk ook een luistergeschenk. 
Misschien heb je er al over gehoord bij 
DWDD? Want Sander van de Pa-
vert schreef - in typisch Luckyaanse stijl 
- een vorstelijk Luistergeschenk. 

De maker van LuckyTV vroeg namelijk 
niemand minder dan het staatshoofd, 
Koning Willy, de inhoud te verzorgen. 
Je kunt het luistergeschenk gratis      
streamen of downloaden via www.bi-
bliotheekdommeldal.nl

Lancering Trots en Lef,    
twee Nuenense bieren
Bierbrouwerij Nuenhem uit Nuenen presenteerde 
afgelopen zondag hun twee eerste commerciële bieren: 
Nuenhems Trots, een blond saison bier (5,5%), en Nuenhems Lef, een donke-
re IPA (6,9%). Plaats van handeling was natuurlijk ‘bier’Café Ons Dorp.

‘Ik wil de mensen aan het speciaalbier 
krijgen, smaak meegeven. De ogen en 
smaakpapillen openen’, vertelt John 
Leijten. Hij is samen met zijn broer Ry-
an de eigenaar van de brouwerij. Ze 
brouwen en ontwikkelen al jaren thuis 
hun bieren. Ook Trots en Lef zijn door 
Brouwerij Nuenhem zelf ontwikkelt. 
Het eigenlijke brouwen is bij brouwerij 
De Kat in Helmond gedaan omdat bier 

brouwen op commerciële basis niet 
thuis mag. Daarvoor zou een aparte 
brouwerij nodig zijn. ‘Mocht die mo-
gelijkheid zich voordoen, dan zullen 
wij zeker vooraan staan’, aldus John.
De bieren van Brouwerij Nuenhem 
zijn onder andere verkrijgbaar bij Café 
Ons Dorp, Slijterij André van Lieshout 
en via de webwinkel van Het Biermo-
ment.

Het boek geeft een impressie in woord 
en beeld van de wielersport in en rond 
het dorp Gerwen vanaf de jaren zestig 
van de vorige eeuw. Het boek telt 160 
pagina’s, bevat 325 foto’s (in zwart-wit 
en kleur) en is geschreven door Ger-
wenaar Cees van Keulen en oud-wiel-
renner Gerben van den Broek. Een 
boek over Gerwen, dat ook interessant 
is voor niet-wielerfans. Het is een uit-

gave van de Stichting Grote Ronde van 
Gerwen. Het boek is in een beperkte 
oplage gedrukt door Drukkerij Mes-
serschmidt Nuenen. Er zijn nog exem-
plaren beschikbaar voor slechts tien 
euro bij café De Stam in Gerwen. Daar 
kunnen belangstellenden door een in-
kijk-exemplaar bladeren. Meer infor-
matie is ook te vinden op de site: www.
groterondevangerwen.nl.     

Steven Kruijswijk deelt handtekeningen uit 
bij de Ronde van Gerwen in 2005. Deze fo-
to staat in het jubileumboek ‘Vijftig jaar 
wielrennen in Gerwen’(foto Theo van Sam-
beek).

Lazy Sonnie 
Afternoon 
Geen internationale hoofdact deze 
keer maar de in Vessem geboren 
muzikant en verteller Bertus Bor-
gers met zijn broer Ruud. Een start 
van het 2e jaar van Lazy Sonnie Af-
ternoon met 2 nationaal bekende 
broers. 
 
Lazy Sonnie Afternoon begint zoals 
gewoonlijk om 15.30 uur en duurt tot 
ongeveer 18.00 uur. De zaal is vanaf 
15.00 uur open. Je kunt de middag na 
de optredens gezellig afsluiten met een 
hapje in de lounge, de tuin of de Bras-
serie. De toegang is gratis maar omdat 
er kosten worden gemaakt om u een 
unieke muzikale middag te bezorgen is 
een vrijwillige bijdrage in de tip jar 
meer dan welkom.
 De muzikale optredens vinden plaats 
in een luisterambiance en zijn geschikt 
voor alle leeftijden. 
Meer informatie over Lazy Sonnie Af-
ternoon en de muzikanten op onze 
website www.lazysonnieafternoon.nl 
Hier vind je ook informatie om vriend 
of sponsor te worden. 
Tot ziens op 5 juni in La Sonnerie in 
Son en Breugel .
  

De zoon van John Leijten (links) opent het eerste flesje Nuenhems Trots. 
Rechts broer Ryan Leijten.

WELLNESS

Instituut Zilverschoon Beauty & Health
Berg 51 Nuenen 040-2300025 • www.instituutzilverschoon.nl

*30 jaar Zilverschoon, vrijdag 27 Mei open dag, Lezingen, 
demonstraties! *PRIMEUR!! WERELDWIJD EEN SUCCES. PLASMA –
METHOD. HET ONGELOOFLIJKE ALTENATIEF VOOR PLASTISCHE 
CHIRURGIE. Ooglidcorrectie, Halslift ,Rimpel-eliminatie, Wenkbrauw-
mondhoeklift met direct en blijvend resultaat. Uitgevoerd door me-
disch specialist in ons instituut. Bel voor informatie en maak een 
afspraak op 27 Mei . Wees er snel bij ; beperkt aantal plaatsen, directe 
behandeling mogelijk.

*30 jaar Zilverschoon, 27 Mei open dag, lezingen, 
demonstraties!PERFECTE GEVORMDE WENKBRAUWEN (3D Hair-
strokes), EYELINERS, LIPLINERS (Full Lips) MAKEN UW GEZICHT 
SPREKENDER EN GEEFT EEN JONGER VERZORGD UITERLIJK. Met 
Permanent Make-up elke dag weer stralend voor de   dag komen 
zonder moeite. Al 15 jaar ervaring en GGd gecertificeerd. Maak een 
afspraak voor een vrijblijvend advies.

*30 jaar Zilverschoon, 27 Mei open dag, lezingen, demonstra-
ties! * AFSLANKEN VOOR DE ZOMER ? Allernieuwste methode Nieuwe 
LPG Intergrale, endermologie voor Cellulitis, Lovehandles , Maag- en 
Buikvetrolletjes. Gratis vetmeting en voedingsadvies en evt.profes-  
sionele begeleiding door diëtist(vergoed door zorgverzekering).

Wist u dat.... Rond de Linde 
geheel in Nuenen vervaardigd wordt?

Niet alleen wielrennen komt aan bod, 
ook spitsvondige bijdragen van onder 
meer taalkundige Wim Daniëls en ac-
teur/regisseur Frank Lammers. Taal-
virtuoos Wim Daniëls won in 1970 de 
adspirantenwedstrijd in Gerwen en hij 
levert een bijdrage met zijn column 
Proloog. 
De bekende acteur en regisseur van ‘Of 
Ik Gek Ben’ Frank Lammers, afkom-
stig uit Mierlo, is wielerliefhebber en 
was in zijn jeugdjaren trouwe bezoeker 
van de Ronde van Gerwen. In de co-
lumn Toeschouwer gaat hij dieper in 
op wielrennen: ‘de schoonste sport ter 
wereld’.   
Een boek dat lezenswaardig is en ook 
het dorp Gerwen aardig in beeld 
brengt dankzij de vele foto’s. 

Laarbeekse Wandeltochten
Op zaterdag 4 en zondag 5 juni. organiseert buurtvereniging De Vijver de 
Laarbeekse wandeltochten voor zowel geoefende als recreatieve 
wandelaars.

Inmiddels hebben ze de laatste puntjes 
op de i gezet: de routes zijn klaar, voor 
de EHBO is gezorgd en de posten kun-
nen ingericht worden. Net als andere 
jaren zullen ze zorgen dat er op de 
rustpunten koffie, thee, ranja, fris-
drank, water en soep te verkrijgen zijn. 
Ook dit jaar hebben ze weer 2 verschil-
lende wandeltochten uitgezet voor de 
zaterdag en de zondag.  Evenals vorig 
jaar is de startplaats Pluk Pannenkoe-
kenhuis, Koppelstraat 35 te Beek en 
Donk. Van daaruit vertrekt u voor een 
mooie tocht door de omgeving van 
Laarbeek, waarbij u kunt kiezen uit af-
standen van 5, 10, 15, 20, 30 of 40 kilo-
meter. Vooral deze laatste afstand is 
natuurlijk een goede oefening voor 
diegenen die de Nijmeegse vierdaagse 
en/of de Kennedymars gaan lopen. De 
wandelingen zijn helemaal uitgepijld, 

en gaan over B-wegen, onverharde pa-
den, door bossen, over fietspaden, 
langs waterloopjes, vennen en poeltjes 
enz., kortom, door de mooiste gebie-
den rondom Laarbeek.

Vanaf 07.30 uur kunt u starten voor de 
20, 30 en 40 kilometer.
Vanaf 09.00 uur kunt u starten voor de 
5, 10 en 15 kilometer.
De kosten bedragen € 2,50 per persoon 
per dag. Leden van de Koninklijke 
Wandelbond Nederland betalen € 2,00 
per persoon per dag. U kunt per dag in-
schrijven, dus u kunt ook 1 van de 2 da-
gen deelnemen. We hebben op zater-
dag een andere route dan op zondag; 
daardoor loopt u nooit 2 dagen dezelf-
de route. Voor meer informatie kunt u 
een kijkje nemen op onze website: 
www.laarbeeksewandeltochten.nl

Catharina Ziekenhuis neemt nieuw    
Hart- en vaatcentrum in gebruik
Het Catharina Ziekenhuis heeft vorige week het nieuwe Hart- en vaatcen-
trum in gebruik genomen. Het nieuwe centrum ligt als één van de vier speer-
punten prominent aan de voorzijde van het ziekenhuis, boven de onlangs 
geopende entreehal. Door de slimme indeling en de aanwezigheid van sta-
te-of-the-art apparatuur zal de kwaliteit van zorg voor de hart- en vaatpa-  
tiënten nog verder verbeteren. Zo is de doorstroming voor een patiënt met 
een acuut hartprobleem zo kort mogelijk gehouden. En worden complexe 
hartbehandelingen altijd met de allernieuwste technologie uitgevoerd. “We 
hebben namelijk de afspraak met onze leveranciers dat we altijd beschik-
ken over de laatste software-updates en de nieuwste apparaten”, aldus car-
dioloog dr. Pim Tonino van het Catharina Ziekenhuis.   

Spoedpatiënten met een acuut hart-
probleem worden direct opgenomen 
op de Eerste Harthulp. De Eerste 
Harthulp ligt op dezelfde verdieping 
als de bestaande Spoedeisende Hulp, 
Intensive Care en de Operatiekamers. 
“Er is nu dus één spoedlaag in het Ca-
tharina Ziekenhuis aanwezig”, aldus 
Tonino. “Alle HCK’s zijn identiek aan 

elkaar. We kunnen dus flexibel werken. 
Vroeger konden we bijvoorbeeld maar 
op twee kamers pacemakers implante-
ren, nu kan dat op alle vijf de kamers. 
Bovendien beschikken we over de 
nieuwste apparatuur van Philips en be-
handelen we patiënten op alle kamers 
met minder röntgenstraling.” 

Behalve de slimme indeling en de sta-
te-of-the-art apparatuur is ook veel 
aandacht besteed aan het comfort 
voor de patiënten. Patiënten die een 
behandeling aan het hart moeten on-
dergaan, worden voortaan eerst opge-
vangen op de Hartlounge; een nieuwe 
afdeling in het Hart- en vaatcentrum 
waar zij worden voorbereid op de pro-
cedure. “Uit onderzoeken blijkt dat pa-
tiënten sneller herstellen in een pretti-
ge omgeving. En een behandeling aan 
het hart is voor veel mensen een ingrij-
pende gebeurtenis. Als zij zich in alle 
rust kunnen voorbereiden op zo’n be-
handeling, komt dat hun herstel ten 
goede”, aldus Tonino. 
Het nieuwe Hart- en vaatcentrum 
wordt eind 2016 feestelijk geopend. 
www.catharinaziekenhuis.nl

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

Veldsink 
Adviesgroep 
E en F toernooi
Op sportpark ‘Oude Landen’, bij 
RKSV Nuenen vindt komende zater-
dag, 28 mei het Veldsink Advies-
groep E en F toernooi plaats. I

n beide categorieën zullen meer dan 
30 teams uit de regio tegen elkaar strij-
den om de eerste plaatsen op dit toer-
nooi. Iedereen is welkom te komen kij-
ken, aan te moedigen en te ervaren hoe 
leuk, sportief en gezellig voetballen is. 
De F-jes bijten het spits af en spelen 
het toernooi in de ochtenduren. De E-
jeugd is ‘s middags aan de beurt. We 
hopen op een fantastische dag, met 
mooi weer en veel sportieve prestaties.
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In deze rubriek worden bestaande Nuenense familiebedrijven 
belicht die al door minstens twee generaties beheerd worden. 
Bij Fietstotaalzaak De Concurrent is dat al de derde genera-
tie, de zaak bestaat dit jaar 80 jaar. 

‘Bij ons kan bijna alles’
Achterom binnen. Het kan nog, vandaag de dag. Als je een probleem hebt 
met je fiets kun je bij Fietstotaalzaak De Concurrent op de Berg achterom de 
werkplaats binnen lopen.

Familiebedrijf

‘We laten klanten ook gewoon een 
proefrit maken met een fiets, hier ach-
ter op de plaats. Daar staan ze soms 
wel raar van te kijken, van dat vertrou-
wen dat we geven. We willen dat dorp-
se, vriendelijke gevoel. Dat gevoel plus 
onze service is hét verschil met inter-
net. Bij ons kan dan ook bijna alles,’ 
zegt Alwin Schepers.
In 1936 begon zijn opa Janus Schepers 
uit Lieshout in Nuenen met De Con-
current aan de Eindhovenseweg, nu de 
Europalaan. Het was een zaak in huis-
houdelijke artikelen, ijzerwaren, fiet-
sen en bromfietsen. In 1966 werd het 
pand uitgebouwd en bijna verdubbeld. 
Theo, Harrie en Riny, de drie oudste 
jongens (van de acht kinderen) nemen 
later de zaak over. Midden jaren ’70 
moest de winkel wijken voor de komst 
van de Europalaan. De Concurrent 
verhuist daarom in 1974 naar de Berg. 
Daar werd het leegstaande pand van 
Van Maasakkers (overigens ook een 
winkel in rijwielen en huishoudelijke 
artikelen) aangekocht, gesloopt en het 
huidige pand neergezet. Fietsen, ijzer-
waren en huishoudelijke artikelen; De 
Concurrent heeft drie winkels onder 
één dak.

Theo en Harrie Schepers overlijden al 
op jonge leeftijd waarna Riny de zaak 
alleen voortzet. Bij het overlijden van 
Theo werd gestopt met de verkoop van 
huishoudelijke artikelen. Met de komst 
van Formido gaan ook de ijzerwaren 
uit het assortiment van De Concur-
rent. Verder is broer Albert nog in 
loondienst geweest, hij begon later een 
andere zaak voor zichzelf.

De derde generatie is dan al werkzaam 
in de zaak: Alwin Schepers. ‘Als men-
neke prulde ik al mee aan. Al was het 
toen vooral fietsen slopen’, zegt de 
zoon van Riny lachend. ‘Na mijn 
diensttijd kwam ik hier in loondienst. 
Vervolgens heb ik mijn middenstand 
en vakdiploma gehaald, tegenwoordig 
hoeft dat niet meer. In 2007 nam ik de 

zaak over. Toen hebben we definitief 
gekozen voor  fietsen: stadsfietsen, hy-
brides en kinderfietsen met de bijbe-
horende fietsaccessoires.’
Kort na de overname begon de crisis, 
daarna kwam de invloed van internet. 
Alwin: ‘Toen hebben we tegen elkaar 
gezegd: de schouders eronder. En het 
is gelukt. De introductie van de elektri-
sche fiets heeft ons daarbij wel gehol-
pen. Martin en Willem zijn onze vaste 
deskundige monteurs in de werk-
plaats. Verder doet mijn vrouw Trudy 
verkoop en administratie en helpt Riny 
af en toe nog mee in de vakantie en op 
de braderie. En in de winterdag kun je 
bij ons nog steeds terecht voor vuur-
werk of om je schaatsen te laten slij-
pen.’

Nederlandse 
kampioenschap 
dameskorfbal en 
opening Beach 
veld bij NKV
Op 4 juni a.s. worden in Nuenen bij 
de Nuenense Korfbal Vereniging     
de Nederlandse kampioenschappen 
dames C en B gehouden en de kruis-
finales A. 

Dit betekent dat het allerhoogste ni-
veau te zien is in Nuenen. Kom dus al-
len naar Wettenseind 20 te Nuenen 
om deze spannende wedstrijden te be-
kijken. 

De wedstrijden van de C-teams zullen 
beginnen om 10.00 uur, de wedstrijden 
van de B-teams om 11.15 uur en de 
wedstrijden van de A-teams om 15.30 
uur.
Naast het feit dat er die dag een paar 
hele mooie wedstrijden te zien zijn zal 
na de huldiging van de Nederlands 
kampioen in de C-teams een gloed-
nieuw Beach veld geopend worden. 
Deze opening gebeurt om 14.45 uur en 
valt samen met de huldiging van de E1 
van NKV. Ze zijn Nederlands kampi-
oen Beach korfbal geworden en er 
volgt een demonstratie wedstrijd van 
DSC uit Eindhoven. DSC is in het zaal-
seizoen gepromoveerd naar het aller-
hoogste niveau voor gemengd korfbal.
Dat alles belooft dus een mooie korf-
bal dag, zorg dat u dit niet mist. 

Rabobank Dommelstreek 
organiseert themaweek  
over beleggen
 
Beleggen is een actueel thema. Zeker nu de spaarrente zich op een historisch 
dieptepunt bevindt, kiezen steeds meer mensen voor beleggen. Rabobank 
Dommelstreek organiseert daarom van maandag 30 mei tot en met vrijdag 3 
juni een themaweek over beleggen. Gedurende de week vinden bijeenkom-
sten en inloopmomenten plaats voor zowel spaarders die meer willen weten 
over beleggen als beleggers die willen weten of zij de juiste keuzes maken.
 Het aantal vragen over beleggen neemt 
de laatste tijd toe. Jessica van Somme-
ren, manager Private Banking bij Ra-
bobank Dommelstreek: ‘Sparen of be-
leggen? Het is een vraag die veel men-
sen op dit moment bezighoudt. Sparen 
biedt zekerheid, maar levert weinig 

rendement op met de historisch lage 
rentestanden. Beleggen zorgt vaak 
voor betere rendementen, maar is wel 
risicovoller. Of je moet kiezen voor 
sparen of beleggen is afhankelijk van 
veel factoren. Om mensen hierover zo 
goed mogelijk te informeren organise-

ren we bijeenkomsten en inloopmo-
menten. Dit doen we voor onze eigen 
klanten maar ook voor iedereen die 
nog niet bij ons bankiert. We delen 
graag onze kennis zodat mensen een 
juiste en verstandige keuze kunnen 
maken die past bij de eigen situatie.’
 
Van maandag 30 mei tot en met don-
derdag 3 juni is er dagelijks van 16.00 
tot 20.00 uur een inloopspreekuur en 
beleggingscafé bij Rabobank Dommel-
streek in Geldrop. Bij het beleggingsca-
fé staan beleggingsexperts klaar om be-
zoekers meer te vertellen over de mo-
gelijkheden van beleggen en hoe je dit 
op een verstandige manier doet. Bij het 
inloopspreekuur staan beleggingsex-
perts klaar voor een second opinion op 
beleggingsportefeuilles. Zij geven be-
zoekers tips en advies voor het beheren 
van   de eigen beleggingsportefeuille 
zodat men weet of de juiste beleggings-
beslissingen worden genomen.

Op maandagavond 30 mei en vrijdag-
middag 3 juni vindt de bijeenkomst 
Beginnen met beleggen plaats. Dan 
ontdekken aanwezigen wat de zin én 
onzin van beleggen is. Experts geven 
antwoord op vragen als: Is beleggen 
wel zinvol, als je het maar een jaar of 
zes à zeven wilt doen? Moet je dage-
lijks de beurzen in de gaten houden? 
Zijn de risico's niet veel te groot? De 
experts geven een compleet beeld van 
de mogelijkheden van beleggen. Er zijn 
nog enkele plaatsen beschikbaar.
Alle activiteiten tijdens de themaweek 
beleggen vinden plaats in het Ontmoe-
tingscentrum van Rabobank Dommel-
streek, Laan der Vier Heemskinderen 
7 in Geldrop. Ga voor meer informatie 
over de inloopmomenten en aanmel-
den voor bijeenkomsten naar www.ra-
bobank.nl/dommelstreek

Gipsy-jazz in Gerwen
 
Het optreden van de Feigeli Prisor Band, die voor het eerst een gipsy-jazzconcert 
verzorgen in café de Stam in Gerwen, is op woensdag 1 juni en begint om 20.00 
uur. Toegangskaarten à € 7,50 kunnen besteld worden via mailadres cafedestam@
hotmail.com of telefonisch: 06-5396 5925 bij Bas van Keulen, café de Stam, Ger-
wenseweg 38.

 
Feigeli Prisor Band met v.l.n.r. Watti Rosenberg, Sendelo Schäfer,  Feigeli Prisor en Peter Krijnen. 

Het eerste pand van De Concurrent aan de toenmalige Eindhovenseweg, nu Europalaan.

Alwin en Riny Schepers.

Door Edwin Coolen

Dansschool 2Dance    
stopt na negen jaar
Na negen jaar vol plezier, enthousiasme en overgave 
genoten te hebben van hun eigen dansschool in Nuenen, 
hebben Krista Aarts en Annika Visser samen besloten dat ze aan het einde 
van dit dansseizoen 2015 -2016 gaan stoppen met Dansschool 2Dance.

Deze beslissing kwam voor de leden 
onverwacht, maar Krista en Annika 
waren er al enige tijd mee aan het 
stoeien. Het doorhakken van deze 
knoop is dan ook een moeilijke en 
emotionele beslissing geweest. De 
combinatie tussen andere werkzaam-
heden, reistijd en veranderingen in 
hun privésfeer, vergt steeds meer ener-

gie en ze willen voorkomen dat het ten 
koste zal gaan van het plezier in en de 
kwaliteit van de danslessen. Na vele 
gesprekken samen hebben zij daarom 
besloten aan het einde van het seizoen 
te stoppen met 2Dance. Het allerlaat-
ste optreden zal op de Van Gogh Mert 
zijn, zondag 12 juni om 12.45 uur en 
14.00 uur in het Park in Nuenen.

Liederentafel
Kom gezellig meezingen tijdens de 
Liederentafel op zondag 29 mei om 
20.30 uur, café Schafrath, Park 35 
Nuenen.

Voor wie?
Voor iedereen die het leuk vindt om te 
zingen.

Wat?
Populair repertoire, van Elvis Presly 
tot Guus Meeuwis.
Tot ziens op 29 mei .

Ronde Tafel Nuenen   
schenkt grote cheque
Door Gerrit van Ginkel

Op dinsdag 24 mei j.l. kwam de Ronde Tafel Nuenen bijeen in D’n Kleine 
Dommel voor hun maandelijkse bijeenkomst. Dit keer werd het een heel bij-
zondere bijeenkomst van de serviceorganisatie. De 15 leden afkomstig uit 
alle geledingen van verschillende beroepen hadden het voor elkaar gekre-
gen om via hun netwerken 350 dozen champagne á 6 flessen te verkopen. 
Tegen het eind van ieder jaar reizen een aantal leden af naar Reims om wijn 
en champagne in te kopen die ze zelf aan de man gaan brengen. De service-
organisatie heeft leden in de leeftijd van 25 tot hun 40ste jaar.

Het goede doel dat dit jaar uitgekozen 
werd was het Ronald Mcdonald Kin-
derfonds in Veldhoven. De manager 
van dat Ronald Mcdonald huis was 
zeer aangenaam verrast toen zij een 
cheque van liefst 7500,00 Euro in ont-
vangst kon nemen. 
Mede eigenaar van d’n Kleine Dommel 
Remco Sanders vertelde in een voor-
gesprek dat hij als lid van de Ronde Ta-
fel erg blij was dat zijn organisatie een 
recordbedrag aan kon bieden. 
Manager Wendy van den Akker van 
het Veldhovense Ronald Mcdonald 

huis was dankbaar voor het geweldige 
bedrag dat zij in ontvangst mocht ne-
men. Zij vertelde hoe belangrijk het 
was dat ouders kort bij hun ernstig 
ziek kind konden verblijven. “Via een 
kleine bijdrage per nacht is dat moge-
lijk. De rest van de kosten worden ge-
dragen door sponsoren en gelukkig 
door dit soort fantastische acties”, al-
dus Wendy. Voorzitter Bart van Nue-
nen van de Ronde Tafel Nuenen was 
trots op zijn leden die nog nooit een zo 
groot bedrag hebben gesponsord aan 
een goed doel.

Voorzitter van Ronde Tafel Nuenen Bart van Nuenen reikt de cheque uit aan de manager 
van het Ronald Mcdonald huis Veldhoven, Wendy van den Akker.

Korfbal

Wist u dat......
......het 19 juni 2016

vaderderdag is.
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0031 (0)6 14 50 52 25
www.nenavangemert.com | info@nenavangemert.com

Dalkruiddreef 18 Nuenen
Keurig nette vrijstaande woning gelegen in rustige, verkeersarme 
straat in Nuenen-Zuid. De woning is voorzien van een speels 
ingedeelde begane grond met 2 woonkamers en een keuken in open 
verbinding. Op de eerste verdieping zijn 4 slaapkamers, 2 badkamers 
waarvan 1 en suite en een wasruimte gesitueerd. 

•	 Inhoud:	681	m3.
•	 Woonoppervlakte:	185	m2.
•	 Bouwjaar:	1974
•	 Vraagprijs:		€	499.000,00	k.k.

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

Te	koop

Bunders	4	Lieshout
In het mooiste stukje Lieshout, op loopafstand van de winkels, 
scholen en het buitengebied, bevindt zich deze instapklare vrijstaand 
geschakelde woning. De woning beschikt over een ruime woonkamer, 
luxe werkkamer, vernieuwde keuken, bijkeuken en berging op de 
begane grond. Een bezichtiging is meer dan de moeite waard!

•	 Inhoud:	520	m3
•	 Woonopp:	135	m2
•	 Bouwjaar:	1987
•	 Vraagprijs:	€	399.000,00	k.k.

 Te	koop

Verkocht

Schutterijakker	3	Nuenen
Deze tussenwoning is gelegen midden in een rustige, 
kindvriendelijke woonwijk en heeft het centrum 
van Nuenen op loopafstand. Voorzien van een woon-/eetkamer 
 met open keuken, 3 slaapkamers en een badkamer op de 
verdiepingen.

•	 Inhoud:	300	m3.
•	 Woonoppervlakte:	90	m2.
•	 Bouwjaar:	1984
•	 Vraagprijs:		€	199.000,00		k.k.

Verkocht

Ouwlandsedijk	2	Nuenen
Deze ruime tweekapper met ruime garage/berging is voorzien van een 
grote woon-/eetkamer met moderne open keuken, werk-/speelkamer op 
de begane grond en maar liefst 5 slaapkamers en een badkamer op de 
verdiepingen. Deze woning ligt op een gewilde woonlocatie in Nuenen-
Oost, op loopafstand van het gezellige centrum en het buitengebied. 

•	 Inhoud:	590	m3.
•	 Woonoppervlakte:	168	m2.
•	 Bouwjaar:	1998
•	 Vraagprijs:		€	389.000,00	k.k.

Verkocht

Alfons	Blommelaan	15	Nuenen
 Ruime vrijstaande woning gelegen aan een groene straat, 
aan de rand van villawijk “Papenvoort”  en voorzien van een 
royale oprit met ruimte voor 5 auto’s, garage, 5 slaapkamers, 
badkamer, keuken, bijkeuken en op het zuidwesten gelegen 
achtertuin.

•	 Inhoud:	554	m3.
•	 Woonoppervlakte:	161	m2.
•	 Bouwjaar:	1984
•	 Vraagprijs:		€	575.000,00	k.k.

Verkocht

Den	Binnen	16	Nuenen
Op Eeneind gelegen groot woonhuis met 2 bedrijfsruimtes. 
Het woonhuis is voorzien van 3 slaapkamers en 2 badkamers. 
De bedrijfsruimtes hebben een industriële uitstraling en zijn 
van alle gemakken voorzien. Voor de woning en bedrijfsruimtes 
bevindt zich een grote parkeerplaats.

•	 Inhoud:	482	m3.
•	 Woonoppervlakte:	143	m2.
•	 Bouwperiode:	1971-1980
•	 Vraagprijs:		€		399.000,00	k.k.

Verkocht

Egelantierlaan	31	Nuenen
Degelijke vrijstaande woning met garage, 
voorzien van een zee aan leefruimte op de begane grond met 
o.a. een multifunctionele ruimte en leefkeuken. Op de verdieping 
nog 4 grote slaapkamers, een badkamer, wasruimte en een 
privacybiedende achtertuin.

•	 Inhoud:	600	m3.
•	 Woonoppervlakte:	183	m2.
•	 Bouwjaar:	1973
•	 Vraagprijs:		€	475.000,00		k.k.

op
en
	hu
is

maandag 30 mei 17.00-18.30 uur

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

Laan	ter	Catten	138	Nuenen
Zeer ruim geschakelde tweekapper met 6 slaapkamers, een serre 
en een inpandige garage. Tevens is deze woning over de volledige 
breedte uitgebouwd, wat zorgt voor een ontzettend ruime living. 
In 2008 is de woning grootschalig verbouwd. Zowel de voor-/ als 
achtertuin zijn fraai doch onderhoudsvriendelijk aangelegd. 

Inhoud:	620	m3.
Woonoppervlakte:	187	m2.
Bouwjaar:	1995	
Vraagprijs:		€	389.000,00		k.k.

Tomakker	67	Nuenen
In Nuenen-Oost gelegen modern half vrijstaand woonhuis met vrij uitzicht 
aan de voorzijde en een op het noordoosten gelegen en privacybiedende 
achtertuin. De woning is voorzien van een lichte woonkamer, open keuken, 
4 slaapkamers, moderne badkamer, 2 bergingen in de achtertuin en 
gelegen nabij basisschool en op loopafstand van het centrum van Nuenen

Inhoud:	350	m3.
Woonoppervlakte:	112	m2.
Bouwjaar:	1983
Vraagprijs:		€	245.000,00		k.k.

 

 

Te	koopTe	koop

Vrouwe	Cecilialaan	39	Nuenen
Instapklare hoekwoning met zeer grote woonkamer en leefkeuken, 
kantoor-/werkkamer op de begane grond, grote oprit, en riante 
zonnige tuin met achterom, recent onder architectuur aangelegd. 
De woning is gelegen aan een autoluwe straat in kindvriendelijke 
woonwijk.

•	 Inhoud:	400	m3.
•	 Woonoppervlakte:	150	m2.
•	 Bouwjaar:	1985
•	 Vraagprijs:		€	315.000,00	k.k.

op
en
	hu
is

dinsdag 31 mei 17.00-18.30 uur Te	koop

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

 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!
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Helaas, restaurant Francisco is gesloten

Overnamekandidaat gezocht
Na ruim 5 jaar heeft het Spaanse specialiteiten restaurant Francisco aan de 
Berg 32a te Nuenen de deuren gesloten. De omstandigheden in de familie 
in het afgelopen jaar hebben zijn tol geëist en er zat niets anders op om met 
dit mooie avontuur te stoppen. 

Wij danken jullie voor het vertrouwen 
in ons en de geweldige recensies/com-
plimenten die we de afgelopen jaren 
mochten ontvangen. Velen van jullie 
zijn vrienden voor het leven gewor-
den.

Chef-kok Francisco is niet bij de pak-
ken neer gaan zitten en heeft inmid-
dels aansluiting gevonden bij een 
schitterend nieuw project in Eindho-
ven dat, als alles meezit, de deuren in 
het najaar zal openen. Wij gaan aan dit 
veelbelovende avontuur deelnemen 
met Pintxos, een element uit de legen-
darische en culinaire Baskische keu-
ken.
Rest ons nog één belangrijke taak en 
dat is de overname van het huidige res-
taurant tot een goed einde te brengen. 

Juni is in 
Bibliotheek 
Dommeldal maand 
van het E-Book 
Spreekuur
In juni is er elke dinsdag in één van de 
4 vestigingen een E-Book spreekuur. 
Van 14.00-17.00 uur. Kom maar op 
met al die vragen over de E-Reader. Of 
met vragen over het gratis lenen van E-
Books.  Onze E-Book dokter heeft bij-
na overal het antwoord op. En samen 
met hem komt u een stuk verder. Maar 
neem wel uw Reader of Tablet mee!
In Bibliotheek Dommeldal, vestiging 
Nuenen is het spreekuur op dinsdag-
middag 21 juni. Kunt u niet zo lang 
wachten? Of komt u liever op een an-
dere datum? Kom dan naar een van de 
3 andere vestigingen van Bibliotheek 
Dommeldal. Kijk op de site waar en 
wanneer de andere spreekuren staan 
geprogrammeerd.

Kunstspoor
De Spaarpot in Geldrop was vroeger 
een deel van Nuenen. Veel Nuene-
naren hebben hier nog steeds hun 
bedrijf. Ook Liza Jazenko uit Nue-
nen is hier gevestigd met haar 
Atelier.

In het kader van het Kunstevenement 
‘Kunstspoor’, waaraan 39 kunstenaars 
deelnemen, georganiseerd door De 
Ruimte in Geldrop, opent zij haar deu-
ren in het eerste weekend van juni, 4 
en 5 juni van 11.00-17.00 uur. Mede 
exposanten zijn Marlou Vossen en oud 
Nuenenaar Joop Smits. Ieder heel uur 
in de middag geven Gertje Roosen en 
Liza Jazenko, beide uit Nuenen, een 
voordracht.
Liza draagt gedichten voor die betrek-
king hebben op haar werk, waarbij 
Gertje Roosen haar begeleidt op de 
cello. Adres: Atelier Liza Jazenko, 
Spaarpot 24, 5667 KX Geldrop. Het 
Kunstevenement ‘Kunstspoor’ begint 
op 28 en 29 mei. www.kunstspoor-
geldrop-mierlo.nl 

The voice: een stem voor Stichting Warme Beer 

Doe mee en zing    
voor een goed doel!
Dit jaar bestaat Stichting Warme Beer alweer vijf jaar! Net zoals voorgaande 
jaren organiseert de stichting een muzikale middag, speciaal voor alle vrij-
willigers, donateurs en mensen die op welke wijze dan ook steun bieden aan 
het goede doel: warme knuffels uitdelen aan ernstig zieke kinderen in zie-
kenhuizen in Nederland. Dit eerste lustrum vraagt natuurlijk om een bijzon-
dere invulling van de middag. Daarom start nu ‘The Voice!’, een talentenjacht 
waarmee kinderen de Warme Beer een stem kunnen geven.

De talentenjacht is bedoeld voor kin-
deren uit de groepen 3 t/m 8 van de 
Nuenense basisscholen. Kinderen die 
graag zingen, dat ook goed kunnen, 
het leuk vinden om het voor een pu-
bliek te doen en graag iets willen bete-
kenen voor andere kinderen. Ken of 
ben jij zo’n kind? Kom dan snel in ac-
tie!

Meedoen?
Zing jouw mooiste lied en maak er een 
filmpje van maximaal 2 minuten van. 
Stuur het filmpje vóór 19 juni naar hal-
lo@warmebeer.nl (eventueel via 
WeTransfer), of stuur je filmpje mee in 
een PB (persoonlijk bericht) aan War-
me Beer op Facebook. Weet je niet 
precies hoe het moet, dan is er vast wel 
een volwassene die je kan helpen.
Uit alle inzendingen selecteert het be-
stuur van Stichting Warme Beer 10 
kinderen. Zij mogen op zondagmiddag 

10 juli 2016 optreden voor een publiek 
in Het Boordhuys in Nuenen. Warme 
Beer viert dan haar 5-jarig jubileum en 
tijdens het feest maakt een jury de 
winnaar bekend. Misschien ben jij dat 
wel! Dan ben jij degene die Warme 
Beer een stem geeft. Warmte, troost, 
en meer bekendheid.

Over de stichting
Stichting Warme Beer is in 2011 opge-
richt, met Tomas uit Nuenen als voor-
zitter. Tomas heeft zelf leukemie gehad 
en wilde daarna iets doen voor de kin-
deren die nu een vorm van kanker heb-
ben. Inmiddels geeft Warme Beer al 
400 opwarmbare knuffels per jaar aan 
zieke kinderen, en pakketjes met ca-
deautjes aan hun ouders, broertjes en 
zusjes. Kijk voor meer informatie op 
www.warmebeer.nl of volg de stichting 
op Facebook: www.facebook.com/
warmebeer. 

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 29-05 in het programma Nuenen-Nu: 
•	 Terugbeelden van heemkundekring Drijehornick
•	 Fysiotherapie Nuenen bestaat 5 jaar
•	 Stichting de Warme Beer
•	 De kampdagen van SJO Juventud in Gerwen
•	 LON door de jaren heen,  seizoen 2, aflevering 2
•	 Biografie van een Dorp over Café Berkenbosch 
 en van de Wildenberg

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

Smeulders = open
De enige openbare kunsthuiskamer van Nuenen presenteert het werk van 
Ellen Berens en Meindert Mosterman. De expositie vindt plaats op zaterdag 
28 en zondag 29 mei van 13.00 tot 17.00 uur, Beekstraat 23 in Nuenen, on-
der het genot van een hapje en een drankje.  

Ellen Berens 
Schilderen is voor haar kwetsbaar zijn, 
een poging om te komen tot de kern 
van wat haar bezighoudt in het leven. 
Voor haar is duidelijk dat dàt wat er 
ècht in je omgaat het mooiste vertaald 
kan worden door intuïtief te schilde-
ren. De essentie van intuïtie is het luis-
teren en vertrouwen op het gevoel in 
jezelf. Haar doel is bereikt als zij dat 
wat ze ‘van binnen’ ziet, voelt en hoort 
heeft omgezet in een beeld, haar beeld-
taal. Haar schilderijen zijn expressio-
nistisch en symbolisch, van abstract 
tot abstract figuratief, in sprekende 
kleuren die in harmonie zijn met het 
onderwerp. Ellen maakt ook gebruik 
van materialen als touw, grind en jute.

Kunstwerk van Meindert.

Kunstwerk van Ellen.

Meindert Mosterman
Hij neemt helder waar, voelt goed, 
denkt diep na en beredeneert graag. 
Wat hij ziet, zet hij om in beelden, 
twee- of driedimensionaal. Hij maakt, 

tekent, schildert en gebruikt verschil-
lende technieken en materialen, waar-
bij hij regelmatig experimenteert. Met 
weinig lijnen en kleuren zet hij tref-
fend een portret of object neer, dat uit-
nodigt tot dieper en anders kijken. Het 
perspectief dat hij kiest ligt niet voor 
de hand. Zijn passie, talent en bezie-
ling zijn als een unieke, persoonlijke 
handtekening zichtbaar in zijn kunst-
vormen. 
Het werk van Meindert, waarin zijn 
hoofd, hart en handen als een drie-
eenheid samenkomen, mist zijn tref-
fende uitwerking niet, het raakt en be-
roert.

Wim en José Smeulders organiseren al 
zeven jaar met veel plezier exposities 
in hun huiskamer. De entree is gratis.

Wij zoeken een overnamekandidaat 
voor ons restaurant met een hoge ran-
king in het centrum van Nuenen, te-
genover het documentatiecentrum 
Vincentre, een grote publiekstrekker 
met internationale bezoekers. Met 
sinds dit jaar een vergunning voor een 
uitermate gunstig gelegen nieuw 2de 
terras bij de Lindeboom. Dus een idea-
le kans voor de juiste ondernemer. Dit 
restaurant is uitermate geschikt voor 
de wereldkeuken. Ook geschikt voor 
activiteiten zoals een kookstudio en/of 
catering waarvoor alle benodigde ap-
paratuur aanwezig is.

Mocht je interesse hebben, neem dan 
telefonisch (06-22607312) contact op 
met Carmen. Nogmaals: “muchas gra-
cias y hasta pronto”.

Flessenactie jongerenkoor 
Jocanto 1 t/m 4 juni
 
Het is weer zo ver! De jaarlijkse flessenactie van Jongerenkoor Jocanto staat 
voor de deur. De leden van het jongerenkoor zullen tussen 1 en 4 juni langs 
de huizen in Nuenen komen om uw lege statiegeldflessen te bemachtigen. 
Met de opbrengst van deze actie zal Jocanto weer een jaar lang alle activi-
teiten en apparatuur kunnen bekostigen.

De vocalisten, muzikanten en alle hel-
pers komen op woensdag t/m vrijdag 
tussen 18.00 uur en 22.00 uur en op za-
terdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur 
bij u langs. Ze zijn herkenbaar aan de 
blauwe of groene polo’s met het logo 
van het koor erop. Inzamelaars zonder 
een dergelijke polo horen niet bij Jo-
canto.
Alle brievenbussen van Nuenen ont-
vangen voor de inzameling een flyer 
met informatie over de inzamelingsac-
tie. U kunt, als u wilt, deze flyer met 
uw flessen en/of kratten bij de voor-
deur plaatsen. Dan hoeven de leden 
van Jocanto niet eens bij u aan te bellen 
en loopt u hen niet mis als u even niet 
thuis bent. Jocanto komt alleen in de 

wijken van Nuenen langs de deuren. 
Woont u in Gerwen of Nederwetten of 
een andere gemeente en wilt u toch 
een bijdrage leveren? Dan kunt u uw 
bijdrage overmaken naar: NL87RABO 
0528 217 712 t.n.v. Jongerenkoor Jo-
canto. Tevens kunt u  gedurende deze 
actie- uw emballagebonnen aan het 
jongerenkoor doneren door deze in 
hun inzamelingsbuizen te doen. Deze 
staan in de winkels van Jumbo en Al-
bert Heijn in het Kernkwartier en in 

deze winkels in het centrum van Nue-
nen. In de beide winkels van Jumbo en 
in de winkel van Albert Heijn in het 
Kernkwartier blijven deze zuilen de 
hele maand juni staan.
Tijdens de gehele flessenactie staat er 
een kaart van Nuenen op www.jocan-
to.nl waarop aangegeven wordt of Jo-
canto al bij u langs is geweest. Mocht u 
hen misgelopen zijn of vragen hebben 
over deze actie, dan kunt u contact met 
hen opnemen via 06-11790916. U kunt 
ook een e-mail sturen naar flessenac-
tie@jocanto.nl. 
 
Bent u nieuwsgierig geworden naar 
wat Jocanto met uw bijdrage doet? 
Dan bent u van harte welkom bij hun 
activiteiten. De agenda is te vinden op 
de website en de facebookpagina van 
het jongerenkoor.
 

Jongerenkoor Jocanto dankt u 
hartelijk voor uw bijdrage!

Uitje voor de gasten    
van de Zonnebloem
Op 19 mei jl. hebben de gasten met vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling 
Nuenen weer hun twee jaarlijks bezoek gebracht aan de Maria-hoeve te Leende.

Om 9.30 uur zouden we vertrekken 
vanaf De Akkers. Iedereen was keurig 
op tijd aanwezig. Ondanks dat we met 
iets bewolkt weer wegreden kwam het 
zonnetje snel door en werd het toch 
een stralende dag. We werden ontvan-
gen door de vrijwilligers van de Maria-
hoeve, zij deden een klein welkomst-
woordje waarna men een kopje koffie/
thee met een heerlijk stukje vla kreeg 
aangeboden.
Na de koffie volgde, onder begeleiding 
van de vrijwilligers, een kleine bos-
wandeling voor iedereen. Men wan-
delde naar de bekende vijver. Daar was 
het rustpunt en kon men, onder het 
genot van een consumptie, even uit-
rusten en bijpraten.
Terug van de wandeling stond er een 

heerlijke lunch voor hen klaar. Deze 
was voortreffelijk verzorgt en de gas-
ten genoten er van. Na de lunch kon ie-
dereen kiezen wat men wilde doen. 
Sommige gasten kozen om lekker bui-
ten in het zonnetje te zitten voor een 
gezellig babbeltje, andere gasten kozen 
om binnen te blijven voor het doen 
van een spelletje of om een kaartje te 
leggen. Het was een gezellige boel, 
waar een lekker drankje natuurlijk niet 
aan ontbrak. Om 15.30 uur stond de 
bus weer klaar. Nadat alle gasten in de 
bus zaten en de rollators veilig opge-
borgen waren, kon de terug reis begin-
nen. Om 16.45 uur arriveerde de bus 
bij De Akkers. Zowel de gasten als de 
vrijwilligers hadden genoten van dit 
heerlijke uitstapje.  

 

Tuinfeest voor De Soos  
Nuenen op nieuwe locatie
Enkele weken geleden verhuisde De Soos Nuenen van locatie De Luistruik naar 
Hobbycentrum De Dorpswerkplaats. Op deze locatie vond voor de eerste keer 
een tuinfeest plaats in de mooie tuin, die zich daarvoor uitstekend leent.

Bij deze gelegenheid heeft de voorzit-
ter van de Lions Club Nuenen, Ed 
Hessing, een cheque van € 1.250,- 
overhandigd aan coördinator en vrij-
willigster Diana Verheijden. De Soos 
heeft van deze donatie een nieuwe 
koelkast, een opbergkast, diverse 
spelletjes en hobbymaterialen kunnen 
kopen. De Lions Club Nuenen heeft 
het geldbedrag bij elkaar gebracht 
door een wijnproeverij te organiseren.
Het tuinfeest werd opgeluisterd door 
de zanger Humphrey Wonder. Lekkere 
hapjes en drankjes maakten het com-
pleet. De leden van de Soos hadden 
prijsjes gemaakt voor de loterij waarbij 
ieder lid een prijsje won. 
De Soos Nuenen is voor personen met 
een licht verstandelijke beperking uit 
Nuenen en omgeving in de leeftijd 
vanaf 16 jaar. Elke donderdagavond 

van 19.00 tot 21.30 uur (uitgezonderd 
schoolvakanties) worden er met hulp 
van vrijwilligers en stagiaires allerlei 
leuke activiteiten georganiseerd voor, 
door en met de deelnemers. Momen-
teel is De Soos op zoek naar nieuwe 
leden en vrijwilligers. Aanmelden of 
informatie, email: soos_2012@live.nl 
of bel 06 - 25 31 73 80.



STEP aErobicS! 
LEkkEr SPorTEn! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

LinDEbLaaDJES

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

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

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

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

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

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET 
GEPLAATST indien niet 
vooruit betaald is. Er volgt 
geen tegenbericht.

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

Openingstijden:
Ma.- vr. van 13.00 - 17.00 uur

Za. van 10.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 34, Nuenen

Tel. 040 - 283 90 01

VERSE ASPERGES

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

€ 19,95
Jansen Auto BV
De Pinckart 10, Nuenen

Tel. 040-2831284

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.

OPEN HUIS NINABOBO-
KINDEROPVANG in Nue-
nen-West. Zaterdag 28 mei 
van 10.00-14.00 uur. www.
ninabobo-kinderopvang.nl

 PUZZELHOEKWeek 21

4 1 6 5
8 7 3

1 9
5 3 8

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

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 bijbelse figuur 4 kennis 10 Engelse omroep 13 bijbelse figuur 
15 aangehaalde lus 16 magma 17 wijnsoort 19 Europeaan 20 werelds 
21 deel v.h. oor 23 autokeuring (afk.) 25 anno domini 27 stapel 28 bevel 
30 annexus 31 overgeleverd verhaal 33 gevierd musicus 35 korte tijd 
36 vogelverblijf 37 samenzwering 39 deel v.e. bloem 42 United Nations 
43 handvat 44 jaartelling 45 selenium 47 vakbond (afk.) 49 spoedig 
51 geweervuur 54 bid (Latijn) 56 vogel 59 verbond 60 strijdperk 62 dokter 
63 pl. in België 64 deel v.e. geweer 65 wees gegroet.

Verticaal: 1 scherpe saus 2 pl. in Gelderland 3 larve 5 eerstkomende 
6 verdrukking 7 godin v.d. dageraad 8 rekening 9 displaced person 10 nors 
11 binnenlandse veiligheidsdienst 12 speelhuis 14 soort onderwijs 
16 bergplaats 18 Schotse stam 20 bewijsstuk 22 boom 24 muziekinstrument 
26 duivel 27 vaart 29 longkwaal 30 pl. in Frankrijk 32 schoolbenodigdheid 
34 wenk 37 leergang 38 waarnemend 40 rijstdrank 41 gelijkspel 46 profeet 
48 ploegsnede 49 erkentelijkheid 50 bijbelse figuur 52 persbureau 
53 van een 55 veerkracht 57 rondhout 58 arbeidstijdverkorting 60 slee 
61 assistent-econoom (afk.).

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

K L E V E R K A A S R

B E O E E M O K T A A T

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

B E R N O F F E R A B E L

B L Y T A K S N A L E

Y P E R U O T O L K N

L U S T E L O O S

T M I C A L V I D E O

O D E K T I C T L A M

M E T Z G I N D S P A L M

B U R E A U G T I E N D E

E G O A L A H O R D U N

D A P P E L F L A P S

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

Oplossingen wk 20
N G E G R A A R E L T D

U N S S O U E D I S O N

S I T T L O Z I N G Z E

T D R O E F L I C N E R

I D A B P E W O E V B A

P U A B E E N D E V R P

S P W E T S E I A G A B

N M R N U N L N Z R O W

E U E M E I W A D N A L

R R E B M E G O G P E E

O N N A G E N O E G U B

T G F E I T C N A S E L

N E U S V L E U G E L

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.

AANVOERDER
ADVISEUR
BADTAS
BARET
BOLUS
DANKEN
DELTA
ELITE
FANTASEREN
FATAAL
FOBIE
GRAAD
HOUTMARKT
KARAAT
KERSTFEEST
LANDHEER
LOKET
LOMMERD
LUPINE
MOTIE
OPENZETTEN
SMOKER
STUKA
TACTVOL
TOSTI
VIEUX
WIPPEN

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar:

 
Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

week 19, Mevr.  M. Foederer, Nuenen

GaraGe SaLe
Zaterdag 28 mei van 10.00 - 16.00 uur

Kerkakkers 3 Gerwen

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

KEEP
CALM

IT’S
LADIES 
NIGHT

GRATIS ENTREE!

Donderdag 2 JUNI van 19.00 - 21.30 UUR
      NOORDVELD - Hoge Brake 72 Nuenen

Meer info? Facebook / Da Drogisterij Noordveld

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.
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 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave  activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "activiteitenagenda"

Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

    Afscheid nemen 
             begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand mei
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, Woensdag 19.00 uur 
ingang tennisvelden sportpark De Lissevoort.

t/m september
Bezichtiging Van Goghkerkje 

13.30–17.00 uur 2e woensdag en
laatste zondag v.d. maand

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

t/m zondag 3 juli
Expositie ruimte in beeld

Atelier & Beeldentuin Ruimte in beeld 
Dubbestraat 9A Nuenen

t/m 28 mei 
Collecte Longfonds 

(voorheen Astma Fonds)

Donderdag 26 mei
09.30 uur Schuif even aan tafel bij

 … Jan Vlemmix en 
Piet van den Heuvel: De Dommel
in zaal het Trefpunt, Het Klooster

Donderdag 26 mei
09.30-12.30 uur Fietscursus voor 

E-bike gebruikers
 Gemeenschapshuis Enode te Eeneind

Donderdag 26 mei
20.00 uur Herinneringsconcert voor 

nabestaanden
H. Clemenskerk, Park, Nuenen

Vrijdag 27 mei
Sponsortoernooi RKVV Nederwetten

Vrijdag 27 mei
14.00-17.30 uur Fifi 16 toernooi 

voor 10 tot 18 jaar
De Luistruik, Sportlaan 12, Nuenen

Aanmelden: bjorn.pinsel@levgroep.nl

Vrijdag 27 mei
20.00 uur Kienen in Lieshout.

  Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 27 mei t/m 9 juni
Asperges op de velden

Raaijmakers Hoeve 
Boord 25, Nuenen

28 mei t/m 5 juni 2016
Week van de amateurkunst

Zaterdag 28 mei 
Schapen scheren door Maarten Appelboom

(bij goed weer) op het Lobroec

Zaterdag  28 mei            
10.00-17.00 uur Voorjaars Boekenmarkt 

Weverkeshof

Zaterdag 28 en zondag  29 mei
13.00-17.00 uur Smeuldersisopen 

met werken van 
Meindert Mosterman en Ellen Berens

Beekstraat 23 Nuenen

Zaterdag  28 mei  
20.15 uur Achterom

Het Klooster

Zondag 29 mei
Opening van het theaterseizoen 

Openluchttheater Mariahout

Zondag 29 mei
10.00-11.30 uur Yoga Nidra workshop 

vooraf inschrijven
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Zondag 29 mei
10.00 uur IVN-wandeling Laarbeek in 

omgeving Moorselen en Keelgras
Vertrekpunt: tennispark Provinciale Weg 22 

in Lieshout

Zondag 29 mei
12.00 uur Sacramentsdag met 

sacramentsprocessie 
Oude kerk in Gerwen

Zondag 29 mei 
14.00 uur Ensemble Anjelier met 

‘De Radiodagen’
 Het Klooster

Zondag 29 mei  
20.30 uur Liederentafel 
 café Schafrath, Park 35

Maandag 30 mei 
IVN Vogelwandeling 19.00 uur Vertrek per 

fiets. Het Klooster, Park 1 Nuenen 
Start wandeling iets later vanaf parkeer-

plaats de Mosbulten

Maandag 30 mei 
19.30-21.30 uur LEV Workshop
‘Hoe behoud je een jongere als 
vrijwilliger van de toekomst?‘

‘de Luistruik’, Sportlaan 12, Nuenen

Dinsdag 31 mei
19.00-20.30 uur Voorinschrijving 

avondvierdaagse Nuenen 
sportcomplex de Drietip in Nuenen

Woensdag 1 juni
Levgroep Nuenen Urbandag 

(mobiele skatebaan met demonstraties) 
Vincent van Goghplein Nuenen

Dankbetuiging
Godfried en Tonny Schijven danken de vele Nuenenaren

die aandacht hebben willen schenken aan hun 50-jarig huwelijk.

De vele attenties, in welke vorm dan ook, 

verhoogde de toch al aanwezige feestvreugde enorm.

Wij danken jullie oprecht en kunnen jullie verzekeren dat wij een

fantastisch feest achter de rug hebben, mede dank zij jullie.

Nogmaals hartelijk dank.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 28 mei 18.30 uur: viering, 
stilteviering, voorganger pastor S. 
Kuijpers. 
Zondag 29 mei 09.30 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor S. Kuij-
pers.  

Misintenties
Zaterdag 28 mei 18.30 uur: Pastor Jan 
van Oosterhout (vanwege sterfdag); 
Dina Prinsen; Leny Gödde-Tusschen-
broek; Riky van Rooij-Schellekens; 
Harrie en Maria Grootel.
Zondag 29 mei 09.30 uur: Pastor Jan 
van Oosterhout (vanwege sterfdag); 
Paul Perrée; Gertrude Smeulders-
Sanders, Wout Smeulders en Margo 
Smeulders; Johan en Oda van Keme-
nade-Pepers; Kees van Ginneken; 
overleden ouders van Ginneken-de 
Kort; Tinus van Gils (vanwege trouw-
dag); Marianita Tchong; Jeffry 
Tchong; Viola van Hoof; Piet en Ma-
rie Kuijten-van Rooij; Theo van den 
Nobelen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 29 mei 09.30 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastoraal 
werker J. Deckers.

Misintenties
Betsy Thoonen-Kuijpers; Cissy Rooij-
ackers-Duijghuisen; Fien Raaijma-
kers-Aalders; Annie Rovers-Verkuij-
len; Lena Joosten-van Haandel.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Lena 
Joosten-van Haandel, Nederwetten.
Wij wensen familie en vrienden troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 29 mei 11.00 uur: Eerste 
Communieviering, kinderkoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker P. Peters.

Misintenties
Sjef en Lena Saris-Swinkels; 
Martje van Lierop-van der Maat.

Mededeling
In onze parochie is op 85-jarige leef-
tijd overleden mevr. Martje van Lier-
op-van der Maat, van de Akkerstraat 
nummer 6 te Gerwen.

Sacramentsprocessie 
trekt feestelijk door 
Gerwen
Op zondag 29 mei is het in de katho-
lieke Kerk Sacramentsdag. In Gerwen 
trekt de aloude sacramentsprocessie 
door het dorp. Deze processie trekt 
uit onder de leuze ‘Feest van geloof’. 
Om 07.00 uur is er een stille H. Mis. De 
plechtige Latijnse Hoogmis begint 
om 10.30 uur. Om ongeveer 12.00 uur 
begint de stoet met het Aller-heiligste.

Het feest is nu bijna 800 jaar oud; be-
gonnen door de H. Juliana van Luik. 
Het centrale deel van de processie is de 
priester met monstrans met het Aller-
heiligste onder een baldakijn. 
Verder trekken er bruidjes mee die 
bloemen strooien; er zijn groepen die 
heiligenbeelden meedragen. Onder-
tussen bidden en zingen de meelopen-
de gelovigen. Er zijn twee rustaltaren, 
waar een moment van aanbidding is. 

De processie zal ongeveer twee uur 
duren. Om ca. 14.00 uur is de stoet 
weer terug in de middeleeuwse Cle-
menskerk. 

Na afloop van de kerkelijke plechtig-
heid is er een feest in de tuin van de 
priorij. Daar vieren de processiegan-
gers feest met koffie en taart. 

De uitvaart vindt plaats op donderdag 
26 mei om 12.00  uur in de St. Cle-
menskerk te Gerwen.
We wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte toe bij het verwerken 
van dit verlies.

Sponsoractie voor zuster Bonnie 
loopt nog tot juni; opbrengst t/m 18 
mei is € 531,25, inclusief Nederwet-
ten.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 29 mei, 10.00 uur: ds. C. 
Crouwel. Dit is de tweede zondag na 
Pinksteren. Er is kindernevendienst 
en jongerenviering in de jeugdruimte. 
We collecteren voor de Voedselbank 
Nuenen. 
Dinsdag 31 mei is er weer Samen aan 
Tafel (en niet zoals eerder werd ver-
meld op 24 mei). Opgave via  sa-
menaantafel@pgn-nuenen.nl. U bent 
van harte welkom! 
Donderdag is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur. Verdere info: zie 
de website.

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 26 mei. Feest van het Al-
lerheiligst Sacrament. 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 27 mei 07.15 uur H. Mis, H. 
Beda de Eerbiedwaardige, belijder en 
kerkleraar; gedachtenis van H. Johan-
nes I, paus en martelaar.  
Zaterdag 28 mei 07.15 uur H. Mis, H. 
Augustinus van Kantelberh, bisschop 
en belijder. 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 29 mei. Plechtige viering van 
Sacramentsdag. 07.00 uur H. Mis. 
10.30 uur gezongen Hoogmis; 12.00 
uur sacramentsprocessie. Na afloop 
tuinfeest.
Maandag 30 mei. 18.30 uur H. Mis
Dinsdag 31 mei 17.30 uur H. Lof van 
de meimaand. 18.30 uur H. Mis, Feest 
van de H. Maagd Koningin; gedachte-
nis van H. Petronilla, maagd. 
Woensdag 1 juni 07.15 uur H. Mis, H. 
Angela de Merici, maagd. 
Donderdag 2 juni. 17.30 uur H. Lof. 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis van H. 
Marcellinus, Petrus en Erasmus, mar-
telaren.

Byzantijnse liturgie 
in kapel Kronehoef
Op zondag 6 juni is er een Byzantijn-
se Goddelijke liturgie 10.30 uur in 
de kapel Kronehoef aan de Klooster-
dreef 23 te Eindhoven. 

De katholieke ‘Gemeenschap van de 
Alheilige Moeder Gods Gruzinskaja’ 
draagt zorg voor de organisatie. Zij is 
een vereniging binnen de katholieke 
kerkprovincie van Nederland. 

Deze liturgie uit de 4de eeuw draagt nu 
nog de zuivere spiritualiteit van de eer-
ste Christenen van het Oost-Romeinse 
Keizerrijk. Het vierstemmige Slavisch-
Byzantijnse koor zingt. 
Na afloop is er in de aula koffie en een 
goed gesprek. Volgende liturgie zon-
dag 3 juli. 

Woensdag 1 juni
Levgroep Nuenen Urbandag 

(mobiele skatebaan met demonstraties) 
Vincent van Goghplein Nuenen

Zondag 29 mei
13.00-19.00 uur Picknick in Het Park

 Park Nuenen
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SPORT

Nuenenaar Steven Kruijswijk 
in Giro: Roze staat hem prima
 
Cees van Keulen
 
Profrenner Steven Kruijswijk uit Nuenen doet het uitstekend in de Ronde 
van Italië, de Giro. Hij is leider in het algemeen klassement en draagt de ro-
ze trui. Dat roze staat hem prima.

Steven Kruijswijk wordt veelvuldig vermeld in de krantenkoppen in diverse internationale dagbladen,…

(foto en collage Cees van Keulen)

De Nuenenaar is kopman van de Lot-
toNL-Jumboploeg en wordt bijge-
staan door ervaren coureurs als Bram 
Tankink en Maarten Tjallingii. Zijn 
provinciegenoot Twan Castelijns is 
nieuw binnen de ploeg van Steven en 
deze renner uit Hapert zet kopman 
Steven steeds goed af bij het begin 
van de beklimmingen. Mocht Steven 
Kruijswijk zondag in Turijn de roze 
trui nog dragen, dan is hij de eerste 
Nederlander die de Giro wint.     
 
Zes plaatsen te winnen
De Ronde van Italië is vrijdag 6 mei in 
Apeldoorn van start gegaan en de fi-

nishlijn is getrokken in Turijn. Zondag 
wordt daar de laatste etappe verreden.
De 28-jarige Kruijswijk reed in zijn 
eerste profjaar 2010 al een Giro en 
werd 18e. Daarna nog vier Giro’s, in 
2011 werd hij 9e en vorig jaar werd hij 
7e in Italië. Begin dit jaar gaf Steven al 
aan wat zijn ambities zijn in Italië. “Er 
zijn dus nog zes plaatsen te winnen”, al-
dus de zelfverzekerde Nuenense sport-
man.  
 
Hoogtestage
Steven Kruijswijk reed in zijn carrière 
drie keer de Tour de France. Dit jaar 
staat die grote ronde niet op zijn pro-
gramma, ter€wijl hij vorig jaar nog 
21ste werd. Steven Kruijswijk: “Ik heb 
dit jaar twee doelen. De Giro d’Italia en 
de Vuelta a Espana. Ik heb er heel be-
wust voor gekozen om die twee grote 
rondes te combineren”.
Bij de start van het seizoen zei hij: “Dit 
jaar wil ik voor de eerste keer in mijn 
carrière twee grote rondes in één jaar 
tot een goed resultaat brengen. Ik ga 
daarom ook in aanloop naar beide ron-
des op hoogtestage. Dat neemt veel 
tijd in beslag en daarom kies ik dit sei-
zoen voor een minder druk program-
ma.”   In de Lotto-Jumboklassements-

trein neemt Kruijswijk de koppositie 
in. Voor de bergen zijn twee extra 
‘knechten’ aangetrokken. Dat zijn de 
Sloveen Primoz Roglic en de Italiaan 
Enrico Battaglin.    Olympische Spelen
Klimgeit Steven Kruijswijk piekt nu al 
in de Giro. Wat gaat dat straks worden 

in de Ronde van Spanje (Vuelta), die 
op het programma staat van 20 augus-
tus tot 11 september. En dan wil Nue-
nenaar Kruijswijk ook graag naar Rio, 
naar de wegwedstrijd van de Olympi-
sche Spelen in Brazilië. Die wegwed-
strijd staat 6 augustus op het program-

ma. Bondscoach Johan Lammerts 
kan nu al niet meer om Steven Kruijs-
wijk heen. Een extra pluspuntje voor 
Steven: hij heeft het parcours in Bra-
zilië al verkend.  

Bart Beks komt met 
wereldtitel terug naar Nuenen
De 42-jarige Bart Beks uit Nuenen kwam vorige week zondag met een ITF We-
reldtitel tennis naar huis. Beks was begin mei twee weken in het Kroatische 
Umag om samen met deelnemers uit 56 landen te strijden voor goud op het 
WK ITF Young Seniors Tennis in de leeftijdscategorien 35+, 40+ en 45+. 

De eerste week ging het om de landen-
teams. Die waren voor Nederland al 
zeer succesvol met 3 gouden en een 
zilveren medaille. De tweede week was 
het individuele WK in Umag waar 
Beks samen met een aantal andere Ne-
derlanders ook aan deelnam. Omdat 
de wereldtitel in de categorie 40+ al 
behaald was in 2014 in Boca Raton 
(USA) ging hij deze keer de strijd aan 
met de 35+ mannen. En met succes. 
Achtereenvolgens werden een Zweed, 
een Peruaan, een Fin, een Braziliaan, 
een Italiaan en tenslotte een Duitser  
aan de zegekar van Nuenenaar Beks 
gebonden. Daarmee was een officiele 
wereldtitel een feit. Maar dat was nog 
niet alles. Want ook in het herendub-
bel was er succes. Daar legde Beks sa-
men met landgenoot Marcus Hilpert 
beslag op de 2e plaats. Zilver dus. 
Al met al een bijzonder goed gespeeld 

Wereldkampioenschap Young Seniors in 
Umag voor Bart Beks. Met eenmaal 
GOUD en tweemaal ZILVER zette hij 
zichzelf en Nuenen wederom op de ten-
niskaart. Een prestatie om trots op te zijn. 

Bart Beks met de gewonnen medailles. 

Prolongatie van de 
kampioenstitel
Op dinsdag 17 mei j.l. was het voor de dames van T.V. De Goudhoek tijd voor 
een feestje. Het damesteam dat op dinsdagmiddag in de hoofdklasse deel-
nam aan de KNLTB Voorjaarscompetitie wist toen namelijk hun kampioens-
titel te prolongeren. Het is de dames dit jaar wederom gelukt om ongeslagen 
kampioen te worden, een knappe prestatie.

Deze laatste competitiedag werd afgesloten met een 4-0 overwinning bij T.V. 
Bokt in Eindhoven. Na afloop werden de dames natuurlijk in het zonnetje gezet.
Heb je ook zin om lekker sportief bezig te zijn op de tennisbaan en dit te combi-
neren met de nodige gezelligheid, kom dan eens een kijkje nemen bij Tennisver-
eniging De Goudhoek in Gerwen. Meer informatie op www.goudhoek.nl.

V.l.n.r.: Yvonne v.d. Hurk, Chantal Bekkers, Claire v.d. Vorst, Hilde v.d. Sande, Marianne v.d. 
Heijden en Helma Leenders.

Tennis

Het nieuwe bridge‐seizoen 
staat weer voor de deur!
Bridgeclub Common Sense te Nuenen biedt plaats aan beginners en compe-
titiespelers. Of u nu beginner bent of een gevorderde bridgespeler, Com-
mon Sense heet u van harte welkom als (proef)lid. Informeer ook naar de 
uitgebreide opleidingsmogelijkheden die de club u kan bieden. Heeft u 1x 
per week op dinsdagavond een paar uurtjes over en wilt u gaan bridgen in 
clubverband, dan bent u bij Common Sense aan het juiste adres.

De inspeelavond is GRATIS voor aspi-
rant leden. Daarna kunnen aspirant-
leden altijd GRATIS 2 avonden probe-
ren, alvorens zij kiezen voor een even-
tueel lidmaatschap. 

Waarom Common Sense?  
Goed bereikbare locatie met voldoende, 
gratis parkeergelegenheid. Speelruimte 
met goede akoestiek (geen lawaai). Lage 
contributie (inclusief het lidmaatschap 
van de Nederlandse Bridge Bond en het 
blad BRIDGE). Schappelijke consump-
tieprijzen. Geen wachtlijst of ledenstop. 
Gratis (bridge)partnerbemiddeling voor 
alleenstaanden. Doorlopende mogelijk-
heid om via email, spel-tactische/tech-
nische ervaringen te toetsen. Kortom: 
een actieve vereniging voor jong en oud, 
waar gezelligheid de bindende factor is.

Speellocatie en tijden
Bridgeclub Common Sense speelt ie-
dere dinsdagavond van 19.45 uur tot 
22.45 uur in het gebouw van Brede 

School Oude Landen aan de Ouwe-
landsedijk 27 te Nuenen. Inspeelavond 
dinsdag 30 augustus 2016, om 19.45 
uur. 1e Competitieavond dinsdag 6 
september 2016, om 19.45 uur.

Is uw interesse gewekt?
Meldt u aan (met of zonder partner) 
via: http://www.nbbclubsites.nl/club/ 
30033.
Natuurlijk kunt u ook aanvullende in-
formatie krijgen of u aanmelden via 
onze secretaris: Wij verzoeken u in dat 
geval, onze secretaris Theo Kleinpen-
ning, Velakker 2, 5672 PH Nuenen per 
post of per email (t.kleinpenning@on-
snet.nu), te benaderen.

Zet nu een laagdrempelige stap rich-
ting de wondere wereld van georgani-
seerd bridgen en verbaas uzelf en uw 
omgeving. Het zal uw leven verrijken 
en u veel ontspanning en nieuwe con-
tacten opleveren! Tot ziens bij bridge-
club Common Sense te Nuenen !

Bridge

Wint 
Steven Kruijswijk de Giro?
Dat weten we op 29 mei, wanneer de Giro in Turijn eindigt. Wielervrienden 
Nuenen verwacht dat de kans dat Steven als eerste Nuenenaar en Nederlan-
der de Giro gaat winnen. In de laatste week is Steven immers op zijn best. 
Het roze tricot veroverde hij na een loodzware bergetappe en een fenome-
nale tijdrit het afgelopen weekend. 

Wielersport

Zijn voorsprong op Chaves, Nibali en 
Valverde is sinds dit weekend fors en 
geeft goede hoop op een historische 
prestatie. Bij een eindoverwinning 
schaart Steven zich in een illuster rijtje 
van Girowinnaars zoals Bartali, Coppi, 
Merckx, Gimondi, Pantani, Indurain, 
Hinault, Contador! 

Op zaterdag 28 mei organiseert Wie-
lervrienden Nuenen in samenwerking 
met café de Stam in Gerwen een wie-
lermiddag. Op een groot scherm kij-
ken we naar de voorlaatste etappen 

van de Giro, een korte maar zware 
bergetappe van 134 kilometer. Mocht 
Steven na deze etappe nog steeds  het 
roz e tricot om zijn brede schouders 
dragen dan is de buit nagenoeg binnen 
en reden voor een feestje in de Stam. 

Wilt u samen met de Wielervrienden 
Nuenen dit feestje meevieren? Dat 
kan! Om 13.00 uur wordt u verwacht 
in de Stam om deze voor al zijn Nue-
nense wielervrienden en voor Steven 
al historische Giro mee te beleven. 
Kledingadvies: ROZE. 

Mooi eerste 
weekend BZK voor 
Z&PV Nuenen
Tijdens het eerste weekend van de 
Brabantse Zomer Kampioenschap-
pen 2016 in Eindhoven hebben de 
zwemmers van Z&PV Nuenen weer 
erg mooie prestaties neergezet. Zo 
werden er in 2 dagen al 26 medailles 
in de wacht gesleept en voegden de 
junioren 4 extra limieten toe aan 
hun programma voor de Nederland-
se kampioenschappen.

De grootste gouddelver van het eerste 
weekend was Merel Phaff, die op de 
100m rugslag en de 50 en 200m vlin-
derslag op het hoogste podium mocht 
gaan staan. 

Daarnaast pakte ze ook nog zilver op 
de 50m rugslag en de 400m wisselslag. 
De overige gouden medailles van 
Z&PV Nuenen werden keurig verdeeld 
onder Thomas van Ekert (200rug), Bas 
Gibbels (1500vrij) en Milan Meurs 
(50vrij).
 
Zilveren plakken waren er voor Sven 
Kardol (200rug), Milan (2x), Thomas 
(200wissel) Bram Zwetsloot (50school) 
en Silke Voets (3x).
 
Silke wist verder ook nog tweemaal 
brons te pakken, op de 100 en 400m 
vrijeslag, een kleur die ook weggelegd 
was voor Pieter Pijnenburg (1500vrij) 
en Britt Bogers (50vlinder). Thomas 
maakte met zijn bronzen medaille op 
de 1500vrij zijn setje compleet, terwijl 
Flore Meulendijks met haar bronzen 
medaille op de 100m schoolslag voor 
het allereerst in de prijzen viel bij de 
Brabants Kampioenschap.

De bronzen medaille van Flore was er 
eentje met een gouden randje, want 
met 1.27.60 plaatste zij zich voor de 
NJJK in Dordrecht half juni. Een dag 
later wist ze dat ook te bereiken op de 
200school en dat betekent dat ze als 
bonus ook de 50school in Dordrecht 
mag zwemmen.
 
Een zelfde bonus verdiende Jelmer 
North ook op de rugslag, door met 
2.36.30 exact de limiet te zwemmen op 
de 200m. Hij mag daarom ook de 
50rug zwemmen op de NJJK. En op de 
200vrij was het dubbel raak voor Mi-
lan, zijn 2.11.66 was ook goed voor een 
start op de 200 en 50vrij in Dordrecht.

Zwemmen
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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.

Voetbal

KORfbaL

NKV 
Zondag 29 mei
DKB 2 – NKV 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .45
PSV 1 – NKV 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Dinsdag 31 mei 
NKV 4 – OJC’98 MW1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .00   

Korfbal
Weer winst voor NKV 1
Zondag 22 mei jl. speelde NKV 1 op het Wettenseind tegen Ten Donck uit 
Ridderkerk. Twee ploegen die gelijkwaardig aan elkaar zijn en ook gelijk 
stonden op de ranglijst. beide teams kunnen niet meer kampioen worden of 
degraderen, maar NKV 1 had nog een eigen doelstelling te behalen (mini-
maal 6 punten behalen in de 2e helft van develd competitie).

Bij aanvang van het fluitsignaal was 
NKV vastberaden om te winnen (ze 
hadden immers nog een eigen doel-
stelling te behalen). Het was bij NKV 
bekend dat Ten Donck twee goede 
schutters heeft en dat deze schutters 
sportief uitgeschakeld moesten wor-
den. NKV 1 kwam goed uit de start-
blokken en kwam op 1-0 voorsprong. 
NKV had moeite met het uitschakelen 
van de twee schutters en keek tegen 
een achterstand van 1-4 aan. NKV wist 
zich hierna goed terug te vechten tot 
een stand van 6-6. Voor de rust was het 
Ten Donck dat de bovenliggende partij 
was en een ruststand van 7-9 op het 
scorebord zette. 

Met een achterstand van 7-9 bena-
drukte coach Chantal Messerschmidt, 
dat er verdedigend een stapje extra ge-
zet moest worden om het goed scoren-
de Ten Donck het moeilijker te maken 
en scherper te worden op de eigen aan-
vallende kansen.

Na de rust wist Ten Donck de score uit 
te breiden naar 7-10. NKV wist bij te 
blijven door goed en effectief spel. 

Stam 7 
op de laatste speeldag kampioen
Juist op het moment dat Michael van Gerwen een slordige kwart miljoen eu-
ro wint in een groot darttoernooi, juichen in café de Stam in Gerwen de dar-
ters die kampioen worden. Geen prijzengeld in Gerwen, wel de eeuwige 
roem, want een kampioenschap blijft eeuwig op je palmares staan. Het 
feestje in de Stam werd gevierd op donderdagavond 19 mei. Dartteam Stam 
7 sloot als kampioen een spannende competitie af.

Champagne in de Stam In de derde 
klasse D van de Peelland Dart Bond 
was de competitie tot op de slotdag 
spannend. Het Helmondse VZN en 
Stam 7 uit Gerwen bleken aan elkaar 
gewaagd. Beide teams wisten thuis van 
hun grootste concurrent te winnen. 
Met slechts twee gelijke spelen en één 
nederlaag was het voor dartclub de 
Stam op die donderdagavond voor de 
tweede keer feest bij het kampioen-
schap van Stam 7. Door de overwin-
ning op het Pandje uit Deurne bleef 
Stam 7 concurrent VZN uiteindelijk 
twee wedstrijdpunten voor en kon de 
champagne ontkurkt worden. Van de 
26 wedstrijden werden er 23 wedstrij-
den gewonnen. Met meer dan 7 wed-
strijdpunten per match gemiddeld een 
buitengewone prestatie van dit dart-
team.
Stam 2 en Stam 7 algeheel kampi-

oen? De beide kampioensteams mo-
gen nu nog voor het algeheel kampi-
oenschap spelen. Stam 2 speelt zon-
dagmiddag 29 mei om twee uur in 
Heeze om het kampioenschap van de 
1e klasse van de Darts Organisatie 
Eindhoven en Stam 7 mag zaterdag 4 
juni aantreden tegen de overige kam-
pioenen van de Peelland Dartbond, 
waarschijnlijk in Beek en Donk.
Darten in competitie Heb je interesse 
in de dartsport en wil je in competitie-
verband gaan gooien met een team of 
zoek je een team, meld je dan zo spoe-
dig mogelijk bij secretaris Dartclub de 
Stam Bas van Keulen 06 5396 5925. In 
juni vinden de inschrijvingen plaats 
voor zowel de regio Kempen als de 
Peel. Of kom gezellig een pijltje gooien 
op de oefenmiddag zaterdag vanaf vier 
uur in café de Stam, Gerwenseweg 38, 
Gerwen.

NKV wist hierdoor terug te komen tot 
een gelijke stand van 12-12. NKV 
toonde echter veel strijd en wist vanuit 
de gelijke stand een voorsprong te cre-
eren van 16-12. Ten Donck probeerde 
nog om terug te komen, 16-14, maar 
NKV kon de voorsprong behouden en 
noteerde een eindstand van 17-15.

Stam 7 is kampioen met v.l.n.r.: boven Edwin Donkers, Richard Brouwers, Ralf van de Vel-
den, Gerton van Leenders en hurkend Ivo Weekers en Tim Baggen.    (foto Cees van Keulen)

Darten 

EMK a1 plaatst zich    
voor finale KNVb beker
Op een drukbezocht sportpark Wettenseind moesten EMK a1 en Geldrop a3 
in een onderling duel (1/2 finale), uitmaken wie zich zou plaatsen voor de fi-
nale van de KNVb beker. 

In de openingsfase was er aan beide 
zijden zichtbaar sprake van spanning, 
gezien de vele foutieve inspeelpasses 
en combinaties die niet werden gevon-
den. Na 20 minuten was de grootste 
spanning verdwenen en was het EMK 
dat de eerste doelkansen creëerde. Na-
dat de bal na een aanval van Geldrop 
bleef hangen in de EMK verdediging, 
was het Geldrop dat tegen de verhou-
ding in de leiding nam in het duel (0-
1). Toch was het juist dit doelpunt dat 
EMK definitief terug in de wedstrijd 
hielp, vanaf dat moment was er nog 
maar sprake van één partij die de wed-
strijd dicteerde. Via de vleugels (Daan 
de Jong en Zino van Hirtum), opko-
mende backs (Teun Merks en Ali Al Ja-
liel),  penetrerende middenvelders 
(Sem van den Dungen en Wout Alden-
hoven) en inzakkende spitsen (Frank 
Zeilmaker en Tom Bijhold) ontwikkel-
de EMK veel druk op het doel van 
Geldrop. Dit leidde in de 24e minuut 
tot de gelijkmaker door Frank Zeilma-
ker (1-1) en enkele minuten later 
hielp Wout Aldenhoven EMK aan een 
verdiende 2-1 voorsprong.

Na rust was er min of meer sprake 
van een status quo: EMK leunde op 
de voorsprong, terwijl Geldrop pro-
beerde via sporadische counters de 
wedstrijd nog te laten kantelen. Het 
lag meer in lijn van het wedstrijd-
beeld dat het meer wachten was op de 
definitieve beslissing van de wed-
strijd dan de verwachting dat de ge-
lijkmaker nog zou vallen. In het laat-
ste kwartier speelde Geldrop met vier 
spitsen, in de hoop de gelijkmaker te 
forceren, terwijl aan de andere kant 
Elias Sidigi, Zino van Hirtum, Frank 
Zeilmaker en Tom Bijhold nog kan-
sen hadden om de wedstrijd in het 
slot te gooien. De EMK verdediging 
met Dillon van der Poel, Luke Hilt, 
Teun Merks en Ali Al Jaliel en sluit-
post Glenn Habets gaven echter niets 
meer weg en nadat scheidsrechter 
Maarten van Happen na 90 minuten 
voor het laatst had gefloten, was dui-
delijk dat EMK op zaterdag 4 juni de 
KNVB Bekerfinale tegen Casteren 
gaat spelen.
Na afloop bedankte EMK het massaal 
opgekomen publiek voor de steun.

Gerwens Gezelligheids
Toernooi RKGSV 
In de afgelopen jaren is het ‘Gerwens Gezelligheidstoernooi’ oftewel ‘Het 
GGT’ uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend voetbalevenement. Dit jaar, 
in het weekend van 4 juni en 5 juni, wordt het voetbaltoernooi bij voetbal-
vereniging RKGSV te Gerwen alweer voor de 16e keer georganiseerd.

In de beginfase van het toernooi in de 
jaren 90, werden er teams door heel 
Nederland uitgenodigd. Zo zijn Hee-
renveen, Breda, Apeldoorn, Amster-
dam en Zwolle naar alle tevredenheid 
ook al deelnemers geweest. Vanuit het 
buitenland hebben België, Duitsland, 
Denemarken en Canada het “GGT-vi-
rus” opgelopen.
Het is een genot om elk jaar weer veel 
aanmeldingen te krijgen, hetgeen de 
laatste jaren de pan uit rees. Hierdoor 
is de organisatie zich op de regio gaan 
richten. Volgens de organisatie ligt de 
kracht momenteel in het ons-kent-ons 
karakter. Nagenoeg alle deelnemers 
kennen elkaar waardoor de sfeer op 
het toernooi nog gezelliger is gewor-
den.
Ook door de aanpassing dat een team 
altijd dient te bestaan uit tenminste 1 
vrouwelijke speler is een geweldige zet 
geweest. Niet alleen tijdens de wed-

strijden, maar ook gedurende het ge-
hele weekend is de aanwezigheid van 
de dames een zeer prettige ervaring.
Keurslager Evert Tebak zal de Barbe-
cue voor alle deelnemers op zaterdag-
avond verzorgen en de feestavond 
wordt ondersteunt door DJ “Angelo”. 
Hij zal er met zijn kwaliteiten voor 
zorgen dat de feesttent bol van een ge-
zellige sfeer staat. 

Dit jaar zijn er deelnemers van o.a. 
voetbalvereniging Mifano, RKSV Nue-
nen, Nederwetten, EMK, Gemert en 
RKGSV. Het GGT is in het weekend 
van 4 en 5 juni toegankelijk voor ieder-
een en de entree is natuurlijk gratis. 
Voor de kinderen is er een speeltuin en 
een luchtkussen. Hopelijk mogen wij u 
verwelkomen om op sportpark aan de 
Polder te Gerwen, onder het genot van 
een drankje, de gemoedelijke sfeer 
eens te proeven.

Sponsor-
toernooi 
RKVV Nederwetten
 
Vrijdag 27 mei staat het jaarlijks te-
rugkerende sponsortoernooi van 
RKVV Nederwetten voor de deur. 

Inschrijven is inmiddels niet meer mo-
gelijk, ruim 20 teams doen mee, maar 
uiteraard is iedereen gewoon welkom, 
om te komen supporteren en een 
praatje te maken, (netwerken / sociale 
contacten te onderhouden).
Omdat veel mensen zich de afgelopen 
jaren moesten haasten om na werk of 
school tijdig aanwezig te kunnen zijn,  
hebben we er wederom voor gekozen 
om ook dit jaar weer een frietkar te la-
ten komen. Onze inmiddels vertrouw-
de Hans Teulings, van ‘Spierbal on 
tour’, staat vanaf 18.00 uur klaar met 
zijn “Verrékkes lekkere frietjes”.
Na afloop van het gezelligheids-toer-
nooi gaat DJ MANY MORE de voetjes 
opnieuw aan het werk zetten. Met zijn 
uitgebreide repertoire, waarbij ieder-
een zeker aan zijn muzikale trekken zal 
komen, wordt de avond spetterend af-
gesloten. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd, tot ziens aanstaande vrijdag 27 
mei. 

Wijziging startplaats      
bij WandelSport Vereniging Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmorgen- en woensdagavondwandeling bij 
de Nuenense wandelsportverenging WSV is in de maand juni de  ingang van 
de tennisvelden op sportpark De Lissevoort.

Op zondagmorgen om 09.00 uur en op woensdagavond om 19.00 uur vertrekken 
2 groepen, ieder in een eigen tempo, voor een sportieve wandeling van maximaal 
2 uur door de mooie Nuenense omgeving. Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen. Vooraanmelden daarvoor is niet nodig, men kan zich 
melden op de startlocatie. Voor nadere informatie: www.wsvnuenen.nl. Ook kunt 
u mailen naar het secretariaat, secretariaat-wsv@outlook.com.

Samira Veninga 
gekozen tot NKV’er 
van het jaar! 
Op zondag 22 mei vond de jaarlijkse 
vrijwilligers barbecue bij NKV 
plaats. Na een hele mooie overwin-
ning van NKV 1 waren er zo’n 65 NKV 
vrijwilligers naar het clubhuis geko-
men om te genieten van een hapje 
en een drankje. Deze middag staat 
in het teken van het bedanken van 
onze vrijwilligers. 

Uiteraard was er deze middag ook aan-
dacht voor de NKV’er van het jaar. Sa-
mira Veninga is door de leden van 
NKV gekozen tot NKV’er van het jaar! 
Het bestuur is er trots op dat we we-
derom een vrijwilliger uit de jongere 
ledencategorie hebben mogen felicite-
ren met deze mooie prijs. Dit geeft aan 
hoe groot de betrokkenheid is vanuit 
deze groep bij NKV, en dat is echt een 
compliment waard! Als laatste officiële 
gedeelte van de middag was er de uit-
slag van de vrijwilligers loterij, iedere 
vrijwilliger en niet vrijwilliger aanwe-
zig maakte kans op mooie prijzen. Een 
5-tal NKV’er zijn de gelukkige win-
naars geworden van mooie vrijwilli-
gersposities binnen NKV: Bestuurslid, 
lid JTC, verenigingsscheidsrechter, lid 
van de werkgroep ledenwerving & le-
denbehoud, en als hoofdprijs hoofd-
trainer van NKV. We zijn benieuwd 
welke winnaar zijn prijs als eerste 
komt verzilveren.

Samira Veninga NKV’er van het jaar.

Wandelsport

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 27 mei organiseert  Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.



Een aandeel in elkaar

Locatie: Ontmoetingscentrum, Laan der Vier Heemskinderen 7 in Geldrop.

Het Beleggingscafé is open van maandag 30 mei tot en met donderdag 2 juni, iedere dag 

van 16.00 tot 20.00 uur. Onze beleggingsexperts staan dan voor u klaar om u meer te vertellen 

over de mogelijkheden van beleggen en hoe u dit op een verstandige manier doet.

Kom naar het Beleggingscafé van Rabobank Dommelstreek

Onze beleggingsexperts 
vertellen u het graag 
in ons Beleggingscafé.

Is beleggen iets voor u nu
de spaarrente zo laag is?

Gratis
advies over
beleggen

BETROUWBAAR OV

VEILIG VERKEER

VERKORTE REISTIJD

Wij beantwoorden graag uw vragen 
over het traject. U kunt ons bereiken 
via onderstaande gegevens:

Telefoonnummer: 
06 819 567 09

E-mailadres: 
europalaanhov.nuenen@rasenberginfra.nl

Inloopmoment: 
Iedere donderdag in het infocentrum 
tussen 9.00 - 16.00 uur, 
Berg 47 in Nuenen

VRAGEN EN CONTACT

VOLG ONS VIA

WAAR

WANNEER

WAT

Raadzaal ’t Klooster Nuenen

Donderdag 2 juni 19.00-21.00 uur.

Informatieavond reconstructie 
Europalaan HOV2.

SAMEN OP WEG!

UITNODIGING INFORMATIEAVOND 
RECONSTRUCTIE EUROPALAAN NUENEN
In het najaar van 2015 zijn de werkzaamheden van start gegaan voor de reconstructie van de 
Europalaan en de HOV. Aan de zijde van Eindhoven is zowel bovengronds als ondergronds 
veel werk verricht en worden de contouren van de nieuwe HOV al aardig zichtbaar. De eerste 
verkeerspleinen zijn inmiddels al gedeeltelijk in gebruik.

Vanaf 13 juni gaan we een nieuwe fase in en 
verplaatsen de werkzaamheden zich richting 
het centrum van Nuenen. 

Vanaf die datum wordt de Europalaan tussen 
de Geldropsedijk en Smits van Oyenlaan 
op de schop genomen, inclusief de aanslui-
tende wegen.  Deze werkzaamheden zullen 
tijdelijk een behoorlijk invloed hebben op de 
verkeerssituatie in en rondom Nuenen. 

Om voldoende werkruimte te creëren is er 
voor het autoverkeer maar één rijrichting 
open tussen de Smits van Oyenlaan en de 
Geldropsedijk en zullen kruisingen tijde-
lijk helemaal afgesloten zijn. Mogelijk is uw 
woning tijdelijk per auto niet bereikbaar en 
zult u elders moeten parkeren.

Om u zo goed mogelijk en vooraf te infor-
meren over deze tijdelijke verkeerssituatie, 
organiseert Rasenberg Infra een informatie-
bijeenkomst voor de inwoners van Nuenen. 

Tijdens deze avond krijgt u uitleg over het 
tijdelijk afsluiten van wegen, de bereikbaar-
heid en de mogelijke hinder en overlast die 
de werkzaamheden met zich meebrengen.

De avond heeft geen vaste agenda, maar 
vanaf 19.00 uur bent u welkom bij de mede-
werkers van Rasenberg Infra voor meer  
informatie. Zij geven dan uitleg over de 
uitvoering van de werkzaamheden en 
antwoord op uw vragen.

U bent van harte welkom.
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