
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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ernaast te volgen was, werd alles uit de 
kast getrokken. Als klap op de vuurpijl 
volgde nog een heerlijk optreden van 
Punt & L en dat is altijd een feestje!

Deze genomineerden mochten tijdens 
de finaleavond een video/fotomateri-
aal tonen en uitleg hierbij geven. De 
aanwezige bestuursleden bepaalden 
de winnaar middels applaus. Dit ap-
plaus werd gemeten door een decibel-
meter onder toeziend oog van jury-
voorzitter Coen Blankwaard. 

De uitslag van de creativiteitsprijs is:
•	 Zsa	Zsa	Zsoe	uit	Gerwen	-	€	500
•	 Vrienden	 van	 de	 Sint	 Janschool	 uit	

Leenderstrijp	-	€	400
•	 EHBO	Vereniging	uit	Nuenen	-	€	300
•	 Vrouwen	van	Nu	uit	Heeze	-	€	200
•	 De	 Walnoten	 vissersvrouwenkoor	

uit	Nuenen	-	€	100

De	volledige	uitslag	van	Steuntje	
in	de	rug	2016	is	te	vinden	via	
www.rabobank.nl/dommelstreek
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Feliciteren   
voor geslaagden
Rond de Linde wil de komende pe-
riode, net zoals in voorgaande jaren, 
haar lezers de gelegenheid geven 
de Nuenense jeugd te feliciteren 
met het behalen van het eindexa-
men van het voortgezet onderwijs. 
De felicitatie moet voorzien zijn van 
de naam/namen van de afzender(s), 
de naam voor wie de felicitatie be-
stemd is, op welke school het diplo-
ma is behaald en voor welk type on-
derwijs de leerling geslaagd is. 

Stuur de felicitatie naar:
geslaagden@ronddelinde.nl

Lezingen-
reeks KBO 
sloot af met 
de Dommel

Klanten van 
Oogwereld 
Ton Lips 
schenken 
vrijgevig
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Nuenenaar 
Steven Kruijswijk 
valt van podium
 in slot Giro d’Italia

VERHUISPLANNEN?

Robert Middel is uw man!
040-7111152

www.makelaarsplein.com

Een enorm feest in de regen

Picknick in het Park
Door Mariët Jonkhout

Onder moeders paraplu, liepen eens twee kindjes…. Deze zin uit een oud 
en welbekend kinderliedje werd afgelopen zondag een feitelijk tafereel, 
tijdens het eerste familiefestival ‘Picknick in het Park’. Want het weer werkte 
op deze dag totaal niet mee, het was fris en bij tijde nat en geregeld moes-
ten de paraplu’s dan ook echt opgestoken worden.

Het	hele	park	vol	picknickende	gezin-
nen,	 zoals	 de	 organisatie	 Van	 Gogh	
Los voor ogen had gehad, was dan ook 
geen haalbare kaart, slechts hier en 
daar durfde men een kleedje neer te 
leggen en te gaan zitten. De eerste 
‘Picknick in het Park’ werd dan ook 
een staand gebeuren…Maar dit mocht 
de pret beslist niet drukken, een groot 
aantal mensen was op dit evenement 
afgekomen; het was er lekker druk en 
het leuke was dat zowel jong als oud 
flink vertegenwoordigd waren.
En	 iedereen	 die	 er	was,	 heeft	 enorm	
genoten.	 Van	 alle	 optredens,	 van	 de	
hapjes en de drankjes en van de diver-
se springkussens. 

Aan het begin van de middag waren er 
optredens	 van	 Dédé	 Dansballet,	 Evi	
Schuts	en	Jari	Beerens	en	de	aanwezi-
ge kinderen gingen, samen met hun 
ouders, helemaal uit hun dak tijdens 
het kinderpopconcert van Lijn 7. 
Het	feestje	barstte	voor	de	volwassenen	
echt	los	toen	de	Nunentaler	Schürzen-
jäger optraden, waarna wederom een 
subliem optreden volgde van Lijn 7, die 
compleet met vuurspuwende gitaren 
en	CO2	kanonnen	het	Park	omtoverde	
tot	een	heus	popfestival.	Op	het	prach-
tige podium, dat de afgelopen jaren 
dienst had gedaan als podium voor de 
prijsuitreiking	 tijdens	 de	Giro	 d’Italia,	
welke overigens op een groot scherm 

Foto: Edwin Coolen

Met 100 vrijwilligers, die twee uurtjes helpen, is de klus goed te klaren.

Twee uurtjes helpen??…  
Echt waar dat helpt enorm!!
Vrijdag 1 juli en Zaterdag 2 juli is er weer de jaarlijkse inzamelactie van 
Voedselbank Nuenen bij vijf Nuenense supermarkten. Deze inzamelactie is 
bedoeld voor al die mensen die geen geld hebben voor iets extra’s, mensen 
die niet, zoals u of ik iedere week genoeg te besteden hebben voor hun 
wekelijkse boodschappen, mensen die niet, zoals u of ik jaarlijks op vakan-
tie kunnen.

In	Nuenen	komen	er	per	week	onge-
veer	70	personen	in	aanmerking	voor	
een voedselpakket en dat voedselpak-
ket	wil	 Voedselbank	Nuenen	 ze	 heel	
graag	 aanbieden.	 Een	 voedselpakket	
met verantwoord voedsel, geen snoep 
of koekjes, maar lang houdbaar en niet 
over	de	THT	datum.
Op	dit	moment	is	er	een	groot	tekort	
aan houdbaar voedsel. Daarom men-
sen, help mee om deze actie te doen 
slagen. Dat kan in de vorm van één 
keer	 per	 jaar	 120	minuten,	 2	 uurtjes	
maar, van uw kostbare tijd beschik-
baar	 te	 stellen.	 Er	wordt	 alleen	maar	
van u verwacht dat u bij de ingangs-
poortjes van de betreffende super-
markt boodschappenlijstjes uitdeelt of 
bij het passeren van de kassa de pro-
ducten met veel dank aanneemt. Uw 
beloning is eeuwige dankbaarheid van 
al	die	Nuenenaren	die	dit	pakket	heel	
hard nodig hebben. Ú bent voor deze 
actie heel hard nodig en met uw hulp 
gaat dat lukken.

Doe mee en meld u snel aan dan 
kunnen we u inplannen op de door u 
gewenste tijd. Aanmelden per email: 

voedselbanknuenen@gmail.com of 
per	telefoon:	06.23848755.	

Maar vergeet niet ook iets te geven. 

We	rekenen	op	u.	
Team en bestuur 
van	Voedselbank	Nuenen.
www.voedselbanknuenen.nl

243 clubs ontvangen bijdrage      
met Rabo Steuntje in de rug

Coen Blankwaard geflankeerd door twee leden van Zsa Zsa Zsoe dat de creativiteitsprijs ontving.

Rabobank Dommelstreek betrekt haar 
leden erbij om aan te geven wat zij be-
langrijk vinden en welk doel hen het 
meest aanspreekt. De leden mogen dan 
ook stemmen op de deelnemende 
clubs.	In	totaal	zijn	er	14.892	stemmen	
uitgebracht. Deze stemmen vertegen-
woordigen	een	waarde	van	ruim	60.000	
euro. Dit bedrag wordt in verhouding 
van stemmen verdeeld over de deelne-
mende	clubs.	Zo	brengt	de	bank	samen	
met haar leden de clubs verder en helpt 
ze hun doelen te bereiken.
Eind	mei	vond	de	finaleavond	plaats	in	
sporthal	De	Kievit	in	Geldrop.	Het	the-
ma	van	de	avond	was	 ‘Late	Night’.	De-
monstraties van en rondetafelgesprek-
ken met deelnemende clubs, afgewisseld 

met humoristische intermezzo’s van 
Rob	Scheepers	(tonprater/cabaretier	uit	
Sterksel),	bouwden	de	spanning	naar	de	
uitslag	van	Steuntje	in	de	rug	2016	op.	
Aan het einde van de finaleavond werd 
de uitslag bekend gemaakt van alle deel-
nemende	clubs.	Na	afloop	waren	er	veel	
positieve reacties te horen van de be-
stuursleden. 

Creativiteitsprijs
Voor	 de	 tweede	 keer	 reikten	 we	 de	
creativiteitsprijs uit. Clubs konden 
vooraf hun promotiemateriaal instu-
ren. De samengestelde jury met voor-
zitter	 Coen	 Blankwaard	 (Bonkend	
Creatieve	 Concepten	 uit	 Nuenen)	
heeft vijf genomineerden uitgekozen. 

Al met al een supergeslaagde middag, 
ondanks de regen en naar verwachting 
komt er volgend jaar een tweede editie. 
De organisatie mag trots zijn op dit fan-

tastische evenement, waarbij iedereen 
kon	genieten	van	het	moois	dat	Nuenen	
te bieden heeft. Uw verslaggever was 
aan het eind wel een beetje ver/bezo-
pen maar dit was deels te wijten aan de 
Limonsecco uit een van de foodtrucks 
want	die	smaakte	steeds	naar	meer.	Ik	
kijk al uit naar volgend jaar!

Dit jaar organiseerde Rabobank Dommelstreek voor de achtste keer Steun-
tje in de rug. Maar liefst 243 clubs uit Geldrop, Heeze-Leende en Nuenen 
ontvangen middels dit initiatief een bijdrage voor de clubkas. Hiermee 
kunnen zij onze omgeving leefbaar houden en hun maatschappelijk doel in 
de lokale samenleving blijven vervullen. 

GMK op de   
Van Doorne kiosk
Komende zondag, 5 juni,  vanaf 
16.00 uur speelt het Gerwens 
Muziekkorps op de Van Doornekiosk 
in Eindhoven. 

Naast	het	Gerwens	Muziekkorps	zullen	
nog twee orkesten zich laten zien en ho-
ren	op	deze	kiosk.	Vanaf	14.00	uur	kunt	
u genieten van muziek. Toegang is gratis. 
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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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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•	 Op	speelplaatsen,	speelweiden,	schoolterreinen,	sportvelden	en	
in	zandbakken	zijn	geen	honden	toegestaan.	Uw	hond	mag	hier	
niet	komen.	Dit	geldt	niet	voor	geleidehonden	en	sociale	hulp-
honden.

•	 Uw	hond	moet	een	halsband,	tatoeage	of	chip	hebben	waaruit	
blijkt	wie	de	eigenaar	of	houder	is.

•	 U	moet	er	voor	zorgen	dat	uw	hond	niet	poept	op	een	open-
bare	plaats.	Als	uw	hond	per	ongeluk	 toch	op	een	openbare	
plaats	poept,	dan	bent	u	verplicht	om	het	op	te	ruimen.	Zorg	er	
dus	voor	dat	u	altijd	iets	bij	zich	heeft	om	uitwerpselen	op	te	
ruimen.	Voor	sommige	hondenlosloopwegen	of	–	terreinen	geldt	
de	opruimplicht	alleen	als	dit	staat	aangegeven.

Zakjes	 met	 hondenpoep	 kunt	 u	 in	 de	 gemeentelijke	 afvalbakken	
achterlaten.	Het	is	niet	toegestaan	om	de	(plastic)	zakjes	met	hon-
denpoep	 achter	 te	 laten	 in	 de	 openbare	 ruimte	 (bijvoorbeeld	 in	
parken,	plantsoenen	en	bossen).	

Hondenpoep gevaarlijk voor vee
Uitwerpselen	van	honden	kunnen	gevaarlijk	zijn.	Bij	koeien	kan	de	
ziekte	neospora	worden	veroorzaakt.	Dit	kan	er	bij	drachtige	koei-
en	toe	leiden	dat	het	ongeboren	kalfje	wordt	afgescheiden.	Daar-
naast	 kan	 een	 hond	 vee	 onnodig	 opjagen,	 waardoor	 het	 stress	
ondervindt.	Houd	daarom	uw	hond	aangelijnd	op	losloopwegen	
en	–terreinen	die	aan	weilanden	grenzen	en	laat	ze	nooit	loslopen	
in	een	weiland.

Overtreding van de regels heeft gevolgen
Wij	vragen	u	vriendelijk	om	bij	het	uitlaten	van	uw	hond	rekening	te	
houden	met	deze	regelgeving.	Overtredingen	die	door	de	boa’s	wor-
den	geconstateerd	kunnen,	zonder	het	geven	van	een	waarschuwing,	
leiden	tot	een	boete.	

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
De	regels	zijn	terug	te	vinden	in	artikel	2:57	en	2:58	van	de	Alge-
mene	Plaatselijke	Verordening	(APV).	U	kunt	deze	vinden	via	www.
overheid.nl. Als	u	vragen	heeft	over	dit	artikel	of	als	u	iets	wilt	mel-
den,	dan	kunt	u	contact	opnemen	met	ons	Klantcontactcentrum	
via	het	nummer	(040)	2	631	631.	U	kunt	uw	melding	ook	altijd	kwijt	
op	www.nuenen.nl. 

PEELTROFEE 2016
Stem op project Cultuur Overdag
Dit	Nuenense	project	kan	met	uw	stem	de	
Peeltrofee	2016	winnen	en	ontvangt	daar-
naast	nog	een	mooi	bedrag	van	€	2.500,-	
zodat	het	project	gerealiseerd	kan	worden.	
Stem	via	de	website	www.peeltrofee.nl	of	
via	Facebook.	Er	kan	tot	maandag	11	juli	
worden	gestemd.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving	ingediende	aanvraag	omgevingsvergunning	op:	
•	 20	mei	2016	 Parkstraat	2A,	5671	GG	–	het	wijzigen	van	
	 	 	 het	gebruik	ten	behoeve	van	het	gebruik	als	
	 	 	 horeca	(RO,	afwijken	van	de	bestemming);
•	 20	mei	2016	 Voirt	55,	5671	HB	–	het	vervangen	van	
	 	 	 dakramen	en	kozijnen	en	het	wijzigen	van	
	 	 	 de	draagconstructie	(BOUW);
•	 23	mei	2016	 Heuvel	1,	5674	RR	–	het	uitbreiden	van	de	
	 	 	 bestaande	toiletgroep	(BOUW);
•	 24	mei	2016	 Rullen	11A,	5674	PC	–	het	splitsen	van	een	
	 	 	 bedrijfswoning	(RO,	afwijken	van	de	
	 	 	 bestemming);
•	 25	mei	2016	 Beekstraat	12,	5671	CT	–	het	uitbreiden	
	 	 	 van	de	woning	(BOUW);
•	 25	mei	2016	 Collseweg	47A,	5674	TR	–	het	plaatsen	van	
	 	 	 een	bijgebouw	voor	verkoop	van	ijs	en	het	
	 	 	 tijdelijk	gebruiken	van	gronden	ten	
	 	 	 behoeve	van	een	speelweide	(BOUW	
	 	 	 en	RO,	afwijken	van	de	bestemming);
•	 27	mei	2016	 Soeterbeek	3,	5674	NH	–	het	wijzigen	van	
	 	 	 het	gebruik	ten	behoeve	van	het	realiseren	
	 	 	 van	permanente	teeltondersteunende	
	 	 	 voorzieningen	(RO,	afwijken	van	de	
	 	 	 bestemming).

COLLECTE
In	de	week	van	5	juni	t/m	11	juni	2016	wordt	gecollecteerd	door	St.	
Epilepsiefonds.

SOCIALE MEDIA
Voor actuele gemeenteberichten, 
volg gemeente Nuenen op Facebook en Twitter. 

AFVALINZAMELING
Thema: PMD Afval clusteren
Op	steeds	meer	 locaties	 in	Nuenen	hangen	kroonringen	voor	de	
PMD	zakken.	Helaas	worden	de	kroonringen	soms	gebruikt	voor	
opslag	 van	 PMD	 zakken.	 Dat	 is	 niet	 de	 bedoeling.	 Hou	 uw	 wijk	
schoon	en	hang	pas	de	avond	van	tevoren	de	PMD	zak	aan	de	haak.	

JAARPROGRAMMA    
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Nuenen controleert op hondenoverlast
In	vrijwel	iedere	gemeente	is	de	overlast	die	honden	veroorzaken	iets	
waar	veel	inwoners	zich	aan	ergeren.	Vooral	hondenpoep	is	een	veel	
voorkomend	 probleem.	 In	 maart	 en	 april	 van	dit	 jaar	hebben	 de	
boa’s	van	de	gemeente	Son	en	Breugel	en	Nuenen	gezamenlijk	en	in	
beide	gemeenten	controles	gedaan	om	hondenoverlast	te	verminde-
ren.	De	boa’s	hebben	onder	andere	gecontroleerd	op	 loslopende	
honden,	het	opruimen	van	hondenpoep	en	het	laten	lopen	van	een	
hond	 in	een	gebied	waar	dit	niet	 is	 toegestaan.	Resultaat	 van	de	
gezamenlijke	controles:	 in	Son	en	Breugel	hebben	twee	eigenaren	
een	boete	ontvangen	voor	het	niet	aanlijnen	van	hun	hond.	In	Nue-
nen	zijn	in	zeven	gevallen	eigenaren	beboet	voor	het	uitlaten	van	een	
hond	waar	dat	niet	mocht	of	waar	los	lopen	niet	was	toegestaan.
In	de	komende	maanden	worden	deze	controles	herhaald.	Ook	de	
gemeente	Geldrop-Mierlo	zal	hierbij	aansluiten.	De	boa’s	wisselen	
elkaar	af	en	komen	zo	in	alle	gemeenten	te	werken.	Daarom	kunt	u	
in	de	komende	periode	misschien	andere	boa’s	tegenkomen	dan	u	
gewend	bent.	

De regels voor honden(eigenaren) in Nuenen
In	onze	gemeente	gelden	de	volgende	regels	voor	hondeneigenaren:
•	 Uw	hond	moet	overal	zijn	aangelijnd,	met	uitzondering	van	de	

hondenlosloopwegen	of	–	terreinen.	Een	overzicht	van	deze	lo-
caties,	is	te	vinden	op	onze	website,	via	www.nuenen.nl.	klik	dan	
door	op:	inwoners	en	ondernemers,	klik	vervolgens	linksboven	
bij	Afval,	milieu	en	openbare	ruimte	op	de	optie	meer	onder-
werpen,	klik	dan	rechtsonder	bij	Overige	op	de	optie	Onderwer-
pen	A-Z,	kies	dan	de	letter	H	en	klik	vervolgens	op	Huisdieren	
en	hondenlosloopgebieden.	

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

Tot en met 30 september is de Milieustraat 
Nuenen op woensdag open tot 20.00 uur.

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

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	danwel	de	burge-
meester	zijn	de	volgende	aanvragen	om	vergunning	op	grond	van	
de	A.P.V.	en	bijzondere	wetten	ingekomen:
•	 Aanvrager:	Scouting	Panta	Rhei	voor	het	organiseren	van	een	

vlooienmarkt	op	24	en	25	september	2016	in	en	rondom	het	
scoutinggebouw	aan	Pastoorsmast	12;

•	 Aanvrager:	de	heer	R.	v.d.	Berk	(Cafe	René)	voor	het	inrichten	
van	een	terras	en	het	plaatsen	van	een	tapwagen	op	de	open-
bare	 weg	 aan	 de	 voorzijde	 van	 Parkstraat	 3	 tijdens	 Nuenen	
kermis	na	sluitingstijd	van	de	winkels	in	de	periode	van	8	tot	en	
met	12	juli	2016;

•	 Aanvrager:	Menvereniging	de	Coovelse	Menners	voor	het	orga-
niseren	van	het	jaarlijks	paardensportspektakel,	bestaande	uit	
een	oefenmarathon	op	3	juli	2016	op	het	terrein	van	fam.	Hen-
kelman	aan	de	Lieshoutseweg.

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,	2	juni	2016

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	Stichting	Wettes	Dorpsfestijn	zijn	vergunningen	en	onthef-

fingen	verleend	voor	het	organiseren	van	het	Wettes	Dorpsfestijn	
op	het	terrein	aan	de	Koppeldreef	in	Nederwetten	in	de	periode	
van	24	tot	en	met	27	juni	2016	(verzenddatum	25	mei	2016);

•	 aan	Brassband	de	Vooruitgang	zijn	vergunningen	verleend	voor	
het	organiseren	van	een	kofferbakverkoop	op	26	juni	2016	op	
het	terrein	achter	sporthal	“de	Hongerman”	aan	Hoge	Brake	
(verzenddatum	26	mei	2016);

•	 aan	Lionsclub	Nuenen	is	een	vergunning	verleend	voor	het	or-
ganiseren	van	een	fietstocht	“Lions	fietstocht	2016	”op	zondag	
26	juni	2016	waarvan	de	start	en	finish	vanaf	Berg	plaatsvindt	
(verzenddatum	26	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.

Maandag 6 juni NL-Alert controlebericht
Veel Brabanders hebben NL-Alert ingesteld op hun mobiele telefoon. Toch maakt nog niet iedereen gebruik van dit 
alarmmiddel. Dat is wel raadzaam om te doen. Want met NL-Alert weet je wat je moet doen in geval van een noodsitu-
atie, zoals tijdens een grote brand op een industrieterrein in Waspik. Op maandag 6 juni zendt de overheid rond 12 uur 
een controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand daarvan kun je nagaan of jouw mobiel juist is ingesteld om NL-
Alert te ontvangen.  

NL-Alert
NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Bij een noodsituatie in jouw omgeving wil je we-
ten wat je moet doen. Daarom is er NL-Alert. Als bij jou in de buurt een ramp gebeurt, dan ontvang je een tekstbericht op je 
mobiel. Hierin staat precies wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Bijvoorbeeld dat je bij een 
brand ramen en deuren moet sluiten. Of dat je bij een terroristische aanslag of bij explosiegevaar uit het gebied moet blijven. 

Controlebericht op 6 juni
Op maandag 6 juni zendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit. Aan de hand hiervan kunnen alle in-
woners van Brabant nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Heb je jouw mobiel nog niet inge-
steld voor NL-Alert? Ga dan nu naar www.nl-alert.nl en help ook anderen met instellen. 

'Laat reekalfjes met rust,  
hou je hond aangelijnd'!
Vanaf het vroege voorjaar tot in de zomer worden reekalfjes geboren. Ook 
in het buitengebied van Nuenen c.a.

Ze zijn weerloos tegen loslopende 
honden. Er vallen (buiten jouw zicht) 
meer slachtoffers dan je denkt. Hou je 
hond in het buitengebied dus aange-
lijnd! Vind je een reekalfje? De moeder 
is bijna altijd waakzaam in de buurt. 
Maar ze zal het kalfje verstoten als je 
het aanraakt.
Geniet van je ontmoeting met een ree. 
Maar bescherm ze, door hun rust te 
respecteren en ze niet aan te raken! 

Voor meer informatie neem contact op 
met Samenwerkingsverband Nuenen’s 
Wildbeheer www.wbe-nuenen.nl
 



  

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% AmbachtelijkVoor een vertrouwd
stukje vlees!!

 

4 Drumsticks +
4 Filet lapjes ........................  6,95
Oosterse barbeque rol
100 gram ..........................................1,80
100 gr. Zeeuws spek +
100 gr. Peper blok ...................3,95

Caprese al forno
100 gram ..........................................2,45
Italiaanse biefstuk rol
100 gram ..........................................1,95

Spinazie
 per zak 1,49
Galiameloen  
pan klaar   per stuk0,99
Kriel voorgekookt 

1/2 kilo 1,25

Zomerfris salade
  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 2 t/m woensdag 8 juni

Suikermais voorgekookt 
    per pak 1,89

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

www.tebak.keurslager.nl

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

DAMESMODE 
VERKOOP

(met diverse kortingen)

Locatie: Gasterij Jo van Dijkhof
Jo van Dijkhof 110 Nuenen

Datum: maandag 6 juni 2016
Tijd: 11.00 tot 14.00 uur

Wij verwelkomen u graag en 
hopen u daar te zien!

Modehuis Rovers

Acties week 22: geldig maandag 30 mei t/m zaterdag 4 juni 2016
_____________________________________________________

Brood van de week
Volkoren fijn heel
100% volkoren, bekroond met 5 sterren
2x halve € 1,95    € 189
_____________________________________________________

Lenteslof
Lekkere frisse fruitbavaroise op een
sloffenbodem met slagroom         € 695
_____________________________________________________

Verwenbrood
 Zacht breekbrood met diverse zaden        € 250
_____________________________________________________

Speltbollen
Zacht, mals & 100% Spelt 

4+2 GRATIS
_____________________________________________________

Suikerbroodcake
Romige vanille cake met kaneel 
en stukjes suiker         € 395

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333  |  E info@neworiental .nl  |  W neworiental .nl
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OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m Donderdag van 16 .00 - 22 .00 uur . 
Vrijdag t/m Zondag en Nationale feestdagen van 12 .00 - 22 .00 uur .

De keuken is geopend tot 21 .30 uur

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND!!!

AFHAAL MAANDMENU JUNI
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 18.75 * 

1)  KROEPOEK 
2)  MINI LOEMPIA’S MET FIJNE GROENTEN ( 4 STUKS)
3)  SATÉ AJAM (2 STUKS)
4)  BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS
5)  LAT LAT YU 
 PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” 
 MET EEN LICHT PIKANTE SAUS VAN SWEET-CHILI EN
 INDISCHE KETJAP

6)  FOE YONG HAI MET VARKENSVLEES
 EI-OMELET GEVULD MET GROENTEN, VARKENSVLEES EN 

STUKJES HAM IN EEN VOLLE ROMIGE TOMATENSAUS

7)  LA CHIEUW SUUN YONG KAI
 GEFRITUURDE BLOKJES MAISKIPFILET IN EEN PIKANTE 

ZWARTE KNOFLOOK-TOMAAT SAMBAL PAPRIKA SAUS

GESTOOMDE JASMIJN RIJST - NASI - OF BAMI NAAR KEUZE!!!
(MET MIHOEN GELDT EEN TOESLAG VAN € 2.00)

* IN DIT MENU KAN HELAAS GEEN OMWISSELINGEN VAN GERECHTEN PLAATSVINDEN!!

Raamdecoraties
Del Sol

Buitenzonwering
Dakkapellen
Lichtstraten
Veranda’s
Rolluiken
Kozijnen
Horren
Serre’s
Glas

Tel. 06-53783304   Fax 040-2847828
info@delsol.nl    www.delsol.nl
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Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198



 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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. Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

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

Goed voor je kind!

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

Openingstijden

Wij zijn iedere werkdag 
geopend van 
8:30 tot 16:30

Opendagen
Zaterdag 4 juni
Zaterdag 18 juni
Zaterdag 2 juli

Wij zijn de zaterdagen 
geopend van 10:00 uur 

tot 14:00 uur.

De zondagen zijn we 
geopend van 10:00 tot 

15:00 uur.

Ringdijk 12 | 5705 CT Helmond | 0492-521578 
info@hsbeton.nl | www.hsbeton.nl

Op zoek naar een nieuwe schutting
H&S betonwaren bv is gespecialiseerd in tuinafscheidingen, 
erfafscheidingen en speciale betonproducten.

Vorsterdijk 16a, 5674 AG  Nuenen, Telefoon 040-2842703

Wij zijn bereikbaar via de Opwettenseweg en via 
de nieuwe aangelegde rotonde op de Europalaan 

ter hoogte van de Vosterdijk .
De eerste verse Blauwe Bessen verkoop tot 1 juli 

is op vrijdag van 13.30-18.00 uur 
en zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

DAGELIJKS 
VERSE AARDBEIEN & 

(GESCHILDE) ASPERGES

Een groot assortiment: 
tuinplanten, groente/kruidenplanten,

perkplanten, hangpotten
IEDERE ZONDAG OPEN

10.00-17.00 UUR

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

Vakantiebezorgers
(Zomervakantie) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

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.
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PvdA-inloop   
op vrijdag 3 juni
Vrijdag 3 juni is het weer de eerste 
vrijdag van de maand. Het is inmid-
dels een traditie geworden dat de 
PvdA afdeling Nuenen c.a. dan met 
elkaar een glas drinkt in Café Schaf-
rath om de landelijke en lokale poli-
tiek met elkaar te bespreken. 

Er zijn weer onderwerpen en vragen te 
over om het er met elkaar eens over te 
hebben. We noemen er een paar. Hoe 
moet het nu verder met Het Klooster? 
Waar vangen we de vluchtelingen op als 
ze straks komen? Is het nieuwe subsi-
diebeleid voor iedereen helder? Weten 
we nu hoe het met de bomen (berken) 
in Nuenen moet? Is er veel gereageerd 
op onze enquête (in te vullen via onze 
website www.nuenen.pvda.nl) over de 
bestuurlijke toekomst van Nuenen?
Gaat het goed met de zorg en de pgb’s in 
Nuenen waar zich elders in het land 
grote en kleine problemen voordoen? In 
de regio Eindhoven-Helmond hebben 
de gezamenlijke PvdA ombudsteams 
een verkenning uitgevoerd om zicht te 
krijgen op hoe het nu in de praktijk gaat 
met de pgb’s in de verschillende ge-
meenten. Het rapport wordt gepresen-
teerd op 27 juni 2016. Als u geïnteres-
seerd bent, sturen wij u het rapport na 
27/6 graag op aanvraag per e-mail toe. 
Een mailtje naar secretariaatpvdanue-
nen@onsnet.nu is voldoende. 
Voor vragen en problemen met instan-
ties waar u alleen niet uitkomt, is er het 
nuenen@pvda-ombudsteam.nl
Naast PvdA-leden zijn ook andere geïn-
teresseerden van harte welkom. Vanaf 
21.00 uur zal vanuit fractie, bestuur en 
ombudsteam steeds iemand aanwezig 
zijn. Graag tot ziens op vrijdagavond 3 
juni vanaf 21.00 uur bij Café Schafrath.
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Scheiden doe je samen    
bij Het Scheidingshuys 
(Echt)paren die besluiten hun leven niet meer gemeenschappelijk voort te 
zetten doen er goed aan voor de afwikkeling van hun scheiding een goede 
scheidingsbemiddelaar in de arm te nemen. Die bespaart niet alleen op de 
kosten, maar zorgt er bovendien voor dat het hele proces soepel verloopt. 
Daarbij worden emotionele, financiële en fiscale zaken niet uit het oog ver-
loren. Bij de afwikkeling van een scheiding denkt het merendeel van de pa-
ren die het treft in de eerste instantie aan het inschakelen van een advocaat, 
of zelfs twee als ze er onderling niet uitkomen of bellen met het juridisch lo-
ket. Dit is echter niet nodig. Goedkoper en effectiever is het inschakelen van 
een goede scheidingsbemiddelaar. 

Het Scheidingshuys is een landelijke 
organisatie. In de regio’s Midden- en 
Noord Limburg en Brabant is Astrid 
Larue uw bemiddelaar en aanspreek-
punt. Zij is jurist en werkt vanuit haar 
eigen Scheidingshuys. De consument 
heeft belang bij kwaliteit. Vooral de 
laatste jaren is er mede door de ver-
slechterde economische omstandighe-

den een explosieve toename te merken 
van het aantal scheidingen. Astrid 
Larue:”Ik houd niet alleen rekening 
met de juridische, maar ook met de 
emotionele, financiële en fiscale as-
pecten. Dit heeft een duidelijke meer-
waarde, tegen bovendien aanmerkelijk 
lagere kosten. Vaak werkt een advo-
caat met een uurtarief beginnend bij 
circa € 200,- en zelfs oplopend tot het 
dubbele. Ervan uitgaande dat de af-
handeling van een scheiding al snel 
tussen de 20 en 30 uur behelst, dan 
kun je uitrekenen hoe hoog de reke-
ning van de advocaat uitvalt. Ik ver-
zorg de hele afhandeling van een schei-
ding vanaf het intakegesprek tot en 
met afhandeling rechtbank voor een 
afgesproken all-in prijs. Overigens heb 
ik het dan niet alleen over echtschei-
ding, maar ook over ontbinding van 
geregistreerd partnerschap of beëindi-
ging van een samenleving.” 
 
Het Scheidingshuys. Tel. 06 539 72 
748. E-mail: larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl

Astrid Larue.

Gala Pleincollege Nuenen 2016
Vrijdag 3 juni is het zover! Na de centrale examens, maar nog vóór dat de uit-
slagen bekend zijn, vindt het jaarlijkse gala van Pleincollege Nuenen plaats. 
Onze examenleerlingen vieren op gepaste wijze het einde van hun school-
carrière op Pleincollege Nuenen. 

Nuenense songwriter 
genomineerd 
Op zondag 12 juni vindt voor de 12e 
keer het Brabants Dialectenfestival 
plaats in Lieshout. Tijdens dit twee-
jaarlijkse festival wordt een podium 
geboden aan individuen en groepen 
die zich op allerlei manieren inzetten 
voor het uitdragen, behouden of 
vastleggen van het Brabants dialect. 

Op deze dag wordt ook de Dialectpen-
ning uitgereikt voor de beste Brabant-
se songtekst. Songwriter Frans Smits, 
uit de Nuenense Beekstraat, is hier-
voor genomineerd met zijn lied: Zat-
terdag Oavend. Een song dat gaat over 
de hedendaagse rituelen inzuipen en 
comazuipen. 
Het lied zal op deze middag ook ten ge-
hore worden gebracht tijdens het op-
treden van de Brabantstalige rockband 
ROAW VLIS in het Lieshoutse dorps-
huis, waar tussen 12.00 uur en 13.00 
uur ook de prijsuitreiking plaats vindt. 
Verder zijn er van 12.00 tot 18.00 uur 
op 11 podia - binnen en buiten - in het 
centrum van Lieshout optredens van 
diverse Brabantse artiesten en vertel-
lers. De toegang is gratis. 

Ook dit jaar verwachten wij dat het 
een hele happening zal zijn. De voer-
tuigen zullen zich wederom opstellen 
in de straat Lindenhof, om vervolgens 
via de Kerkstraat richting Het Klooster 
te rijden waar het feest uiteindelijk zal 
losbarsten. Van 19.00 uur tot 21.00 uur 

zal hier enige verkeershinder door 
ontstaan. Bij voorbaat onze excuses 
voor het mogelijke ongemak. 

Wij hopen op goed weer en op veel be-
langstelling van familie, vrienden en 
kennissen, maar zeker ook van de in-
woners van Nuenen. Het is voor ons 
elke keer weer een geweldige ervaring 
zoveel aandacht te mogen ontvangen. 
Kom dus ook dit jaar een kijkje nemen! 

Albert Heijn Nuenen helpt hierbij 

Ouders willen gezondere 
Avondvierdaagse
De helft van de ouders vindt dat er tijdens de Avondvierdaagse teveel snoep 
wordt uitgedeeld. Zo blijkt uit onderzoek van Albert Heijn en het drinkwa-
terbedrijf. Eén op de vijf ouders geeft daarnaast aan het soms moeilijk te 
vinden om snoep mee te geven aan hun kinderen tijdens het wandelevene-
ment. Ook Albert Heijn Nuenen wil ouders helpen de Avondvierdaagse ge-
zonder te maken en het toch als een gezellige avond te laten slagen. 

 

Supermarktmanager Bart Swinkels: 
“Wij zijn op dinsdag 7 juni aanwezig bij 
de start van de Avondvierdaagse. Daar 
ontvangen de schoolkinderen een gra-
tis ‘Kraanwater Graag’ bidon en we de-
len onderweg een boekje met gezonde 
inspiratie voor de Avondvierdaagse uit. 

Op vrijdag 10 juni delen we lekkere ba-
nanen uit aan de kinderen. Fruit en 
kraanwater horen bij een gezonde le-
vensstijl. Kraanwater lest de dorst en 
bevat 0 calorieën.” Wij wensen iedere 
deelnemer veel succes en plezier tij-
dens de Nuenense avondvierdaagse.

  

Te koop is niet altijd te koop
Het gaat goed op de woningmarkt: meer verkopen, kortere verkooptijden, aan-
houdend lage rentes en stijgend consumentenvertrouwen. Toch blijft er een 
flinke categorie woningen die niet vlot van de hand gaan. Eind eerste kwartaal 
was 20% van de woningen die te koop stonden langer dan een jaar in het aan-
bod. Dat percentage was overigens op het toppunt van de crisis dubbel zo 
hoog. Daarnaast wordt de verkoop van (vaak vrijstaande) woningen na enige 
tijd weer ingetrokken; toch ook zo’n 11% van het totaal aantal woningen in het 
eerste kwartaal van 2016.

Er zijn zelfs woningen die al meerdere jaren te koop staan. De verkoopborden in 
de tuin zijn inmiddels groen uitgeslagen, aan de prijs verandert niets en bij 
Open Huizen Routes is er geen activiteit waar te nemen. Hier kan sprake zijn van 
verhuurde woningen: te koop blijkt niet altijd te koop. In veel gevallen gaat het 
om woningen waarvan de verkopers niet de prijs kunnen krijgen die ze nodig 
hebben (hypotheek onder water). Blijven wonen is dan een optie, maar ook ver-
huren kan een oplossing bieden. Om in aanmerking te komen voor verhuur via 
de Leegstandswet is een voorwaarde dat het huis via een makelaar te koop 
staat. Het voordeel voor de eigenaar is dat de huurder dan slechts een zeer be-
perkte huurbescherming geniet.

Het komt ook voor dat eigenaren vijf jaar hebben verhuurd via de Leegstands-
wet en dat de verkoop niet is gelukt. In dat geval kunnen ouders met beperkte 

hypotheeklasten de woning bijvoorbeeld verkopen aan hun 
kinderen of kleinkinderen tegen een gunstige prijs, al dan 

niet via een schenking. Vanaf 1 januari 2017 wordt de 
schenkingsvrijstelling verruimd naar 100.000 euro per 
jaar. 

Wat te doen als het bovenstaande allemaal niet van 
toepassing is en u zit met een huis dat al heel lang te 
koop staat? Mogelijkheden genoeg! Haal de woning 

voor een langere periode uit de verkoop. Verbeter de wo-
ning, schakel eventueel een verkoopstylist in en maak nieu-

we foto’s. Verlaag de prijs. Wat in uw geval werkt, hangt 
uiteraard helemaal van uw persoonlijke situatie af en 

van de marktomstandigheden in uw woonplaats.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Inschrijven slagwerk     
workshop nog mogelijk
Als uitgebreide kennismaking met het zelf muziek maken, kondigde WLG al 
eerder een workshop slagwerk voor kinderen op de woensdagmiddagen 8, 15, 
22 en 29 juni van 13.30 tot 14.30 uur aan. De workshop wordt begeleid door 
Tom Spaan, slagwerk-instructeur van Drumfanfare ‘Jong Leven’. De kinderen 
kunnen tijdens vier workshops kennis maken met zelf muziek maken. Inschrij-
ven voor deelname staat nog open.

Schapen scheren in de Lobroecse wei
Maarten Appelboom kreeg afgelopen zaterdag assistentie bij het sche-
ren van de schapen. Anne en Lisa, de laatste aan het werk op de foto, 
mochten het ook even proberen. Met het schaap stevig tussen de benen 
geklemd lieten ze het scheerapparaat voorzichtig onder de vacht glij-
den. De schapen hebben nu hun jas uit en de zomer kan beginnen. De 
rammetjes mogen nog twee weken blijven. Daarna worden ze opge-
haald en wordt het weer een stuk rustiger in de Lobroecse wei.

foto Elwien Bibbe

Deelname aan de reeks kosten totaal 
€ 5,-. De bijeenkomsten vinden plaats 
in clubgebouw van het Heilig Kruis-
gilde, Lankveld 10 in Gerwen. Aan-
melden kan per mail naar: werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.
com, telefonisch via 06-41102625 of via de 

site www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl
Nieuwsgierig naar meer? Kijk op de ge-
noemde site voor meer informatie over 
alle diensten en activiteiten van WLG. U 
kunt u ook inschrijven voor de nieuws-
brief zodat u altijd tijdig geïnformeerd 
bent over wat er in Gerwen gebeurt.

Bierproeverij  
voor Duchenne
Op zondag 5 juni organiseert Team Po-
wer4kids, bestaande uit Jaap Woudsma 
en Carola Stork uit Nuenen, in Café 
Ons Dorp een bierproeverij. Dat doen 
ze in samenwerking met Hans Walra-
vens van het Biermoment en Café Ons 
Dorp. Behalve de proeverij zijn er hap-
jes en een barbecue. De opbrengst gaat 
naar Duchenne Heroes, een stichting 
die zich inzet in de strijd tegen de spier-
ziekte Duchenne. Tickets zijn à €35,- te 
koop bij Café Ons Dorp in Nuenen.



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

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.

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.

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

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

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

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

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

 PUZZELHOEKWeek 22

2 1 5 8
7

7 4 6
4 3 2 9 8

2 4
8 6
5

9 4 2 7
6 5 1 2

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 pl. in Drenthe 6 gelaatskleur 11 zeegod 12 laadbord 14 roofdier 
16 eethuis 18 onder vermelding van 19 plant 22 baan 23 levenloos
25 per expresse 26 water in Friesland 27 overlevering 28 slingerplant 
30 schoeisel 32 inhoudsmaat 33 familielid 35 kortschrift 38 botsing 
42 behoeftig mens 44 United Nations 45 lidwoord 46 muziekinstrument 
48 afgemat 49 doorgang 52 gesloten 53 deel v.e. station 55 hetzelfde 
57 namaak 59 voetbalterm 60 slijtage 61 strandmeer.

Verticaal: 1 roemrijk 2 maart (afk.) 3 bloem 4 werelddeel 
5 Nederlandse Spoorwegen 6 before present 7 onevenwichtig 8 profeet 
9 priem 10 sojasaus 11 verdragsorganisatie 13 voederbak 14 trend 
15 cerium 17 kelner 20 mand 21 waterdoorlatend 24 omvang 27 tennisterm 
29 Engels bier 31 grootmoeder 34 legerplaats 35 agent 36 schakering 
37 gewicht 38 politieke partij 39 bestuurder 40 broodje knakworst 41 rondrit 
43 vogel 47 baken 49 houding 50 stoomschip 51 echtgenoot 
54 commerciële tv-zender 56 kloosterzuster 58 hoc tempore 59 id est.

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

S E M B E K E N D E B B C

A D A M K N O O P L A V A

M E D O C E S T A A R D S

B E L E L A P K S I

A D T A S S T A A N

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

M U M O L T I L

C O M P L O T S T A M P E R

U N O O R E R A S E

R E C N V D R A S M

S A L V O O R A K R A A I

U N I E A R E N A A R T S

S P A T R E K K E R A V E

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

Oplossingen wk 21
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

R E D U C T I E B O N

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.

AANDRINGEN
AARDKUNDIG
AFMELDING
AKTEN
AMUSE
ARENA
BADMAN
BIZAR
CASINO
HARTIGHEID
INSECT
LUSJE
MAGER
OEHOE
PECUNIA
PERPIGNAN
PIPET
RIEDEL
SNEEUW
SPUUG
STOET
TOEVOEGING
TONEN
TRIEN
VEGER
ZONNEGLOED
ZWAAN

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

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 20, Mevr.  D. Elders, Nuenen

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.

NAAIMACHINES nieuw, 
gebruikt en reparaties van 
alle merken. Van de Westerlo 
St. Annastraat 21 Gemert. 
Tel. 0492-361116 info@
westerlo-naaimachines.nl

AANGEBODEN hulp in de 
huishouding. Tel. 06-87574006.

Foto’s SPONSORTOER-
NOOI kijk op Facebook 
MEDIAXI Photography of 
www.mediaxi.nl voor sport-
portret- bruids- en reclame-
fotografie info@mediaxi.nl

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

€17,50 (voor 2 á 3 personen)

Maandmenu
voor afhalen

7 dagen in de week geopend van 16:00 - 22:00

www.tongah-nuenen.nl

Tong Ah | Park 45 - 5671 GB Nuenen
T 040-2833774 - E info@tongah-nuenen.nl

Gon Bao Kai
(Kip met cashewnoten)

***Babi Pangang
***Tjap Tjoy
***Indisch Rundvlees
***Chun Kun Loempia
***Kroepoek

*Bami, Nasi of Rijst

GLAZENWASSERIJ
Ook dakkapellen en 
reinigen van goten. 
Tel. 06 - 53 41 06 92 

040 - 283 88 56 
Ruiterweg 13, Gerwen.
www.glazenwasserij-jbbal.nl

Nieuw in Nuenen: 

Kom een kijkje nemen in 
mijn personal training stu-
dio tijdens de open dag op 
4 juni van 11.00 tot 16.00 uur 
aan de Beekstraat 32.

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond
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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:

Beleef Boxing the Time    
en Gerard van Maasakkers in 
Openluchttheater Mariahout 
Komende week staan er twee muzikale programma’s in het openluchtthea-
ter. Laat je verbluffen door een explosieve muziektheatervoorstelling, of 
voel je thuis met het gemoedelijke theaterprogramma van Gerard van 
Maasakkers. 

Boxing the Time 
“Waarom moeten wij toch steeds out 
of our box? Kijk wat de mogelijkheden 
zijn ín ons doosje!” In de fysieke mu-
ziektheatervoorstelling ‘Boxing the 
Time’ wordt de kijker meegenomen in 
een explosieve gevoelsreis. Beelden, 
muziek, klanken en beweging wisselen 
elkaar af. Geen hapklare brokken, 
maar abstracte beelden. Het publiek 
wordt uitgenodigd zelf betekenis te ge-
ven aan de maatschappelijke thema’s 
die aan de voorstelling ten grondslag 
liggen. Theatergroep Onderstroom 

speelt met abstracte beelden en past 
niet in een box. Dit maakt Boxing the 
Time toegankelijk voor iedereen. Deze 
voorstelling speelt op zondag 5 juni 
om 19.00 uur. 

Gerard van Maasakkers 
Deze Brabantse singer-songwriter put 
uit zijn rijke repertoire, en voegt daar 
enkele nieuwe liedjes aan toe. Het ge-
heel is herkenbaar en toegankelijk. 
Dicht-bij-huis, maar allerminst door-
snee. Zijn muziek grijpt je bij de keel, 
met afwisselend luisterliedjes, stevige 
blueskrakers en countryduetjes met 
een behoorlijke dosis levensgevoel. Al-
tijd eenvoudig van taal, altijd met zo’n 
wuivende melodie, altijd oprecht. Van 
Maasakkers zingt àltijd liedjes van al-
tijd. Deze voorstelling speelt op vrijdag 
10 juni om 20.30 uur. 

Kaartverkoop 
Meer informatie en kaarten zijn ver-
krijgbaar via www.oltm.nl of via de ver-
koopadressen in Laarbeek (zie web-
site). Openluchttheater Mariahout. 
Beleef meer.

Forza Steef Kruuz-wiek
Wielrenner Steven Kruijswijk komt uit Nuenen en is een echte klimgeit. Een 
puike klimmer, die kopwerk niet schuwt. De Nuenense wielerheld verkeert 
in topvorm en rijdt drie weken als allerbeste klimmer rond in de Dolomieten 
en de Alpen. De Giro d’Italia is zijn koers. Hij zet tientallen fans in wielercafé 
de Stam in vuur en vlam. Het wielerminnend volk in ons land of waar ook ter 
wereld maakt kennis met een wilskrachtige renner uit Nuenen. Hij kleurt 
Gerwen roze en Joke in Nuenen bakt roze tompouces, aan de lopende band.

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Plots valt hij van zijn voetstuk en gaat 
een lepe ‘Astana’-Italiaan er met de 
buit vandoor. Een handje geholpen 
door miljoenenteams als Sky en Mo-
vistar. De bekende wielerjournalist en 
auteur Bart Jungmann vat het zo 
compact samen in De Volkskrant: “Zo 
nam de Haai van Messina het kuiken 
uit Nuenen te grazen.”

Kopman Kruijswijk maakt een stuur-
fout, er is geen helper beschikbaar, 
geen eten en drinken, geen windjackje, 
kortom de zuinige ploeg Lotto-Jumbo 
faalt en Steef valt ook nog van het po-
dium en moet genoegen nemen met 
een vierde plaats. De wielersupporters 
vallen van hun stoel, Steef valt van zijn 
fiets. Gevierd winnaar wordt Vincenzo 
Nibali, een Italiaan met de bijnaam 
Haai van Messina. De naam Kruuz-wiek 
valt al niet meer in Turijn…  

Kenners weten het zeker: die Steven 
Kruijswijk uit Nuenen is weer hele-
maal terug na de risicovolle ingreep in 
zijn liesslagader. De Hollandse nuch-
terheid gaat het winnen van Astana, 
een door Kazakkenhoofdman Vino-
koerov geleid team van internationa-
le krachtpatsers. Steef stoof recht op 
de roze trui af en zou die behouden 
tot in Turijn. Op de grote Giro-bokaal 
komt de naam Kruijswijk naast die 
van Coppi en Bartali. Het noodlot 
slaat toe op de Colle Dell’Agnello, een 

berg van 2744 meter, die gehuld is in 
mist en ijle lucht met temperaturen zo 
rond het vriespunt. Daar belandt onze 
Steef in de eeuwige sneeuw. Hij had 
een voorsprong van bijna vijf minu-
ten op die Haai. Hij duikelde na een 
stuurfout over de kop en duikelde 
naar een vierde plaats in de eindrang-
schikking. Wilco Kelderman en Rob-
bert Gesink zitten thuis naar de tv-re-
portage te kijken en zien hoe hun 
ploegmaat Steef onderuit schuift. 
Waarom die klimmers niet bij de hulp-
troepen voor Steef ingeschakeld? Wie 
het weet mag het zeggen….

Beste Steven, allerbeste sportman uit 
Nuenen. Allereerst hartelijk dank voor 
deze gigantische Giro. Volgend jaar ga 
jij mooi de 100ste Giro winnen. Eerst 
nog aantreden voor de Olympische 
wegwedstrijd in Rio. Je hebt het par-
koers daar al verkend en samen met 
Tom Dumoulin zit jij in de Olympische 
wielerploeg. Daar kan geen bonds-
coach meer omheen. In mijn agenda 
staat zaterdag 6 augustus al omcir-
keld. In die van jou ook, hoop ik. Op 
die dag is mijn echtgenote Els jarig en 
rijd jij de wegwedstrijd. Een extra re-
den om goed je best te doen. Ik kom 
jou aanmoedigen in Rio, samen met 
mijn wielervriend Henk. Trek je niks 
aan van die twee wielergekke fans. 
Trek je eigen plan en win een medaille 
voor Oranje. Forza Steef!  

Laatste ‘Schuif even aan tafel’ van dit seizoen

Lezingenreeks KBO     
sloot af met de Dommel
Afgelopen donderdagmorgen sloot de KBO haar maandelijkse lezingen voor 
dit seizoen af met een presentatie over de Dommel. Dit keer kon het publiek 
even aanschuiven aan tafel bij Jan Vlemmix en Piet van den Heuvel.
 
Het duo presenteerde een boeiend 
verhaal over alle aspecten van de be-
scheiden rivier die voor de ontwikke-
ling van onze streek zo’n belangrijke 
rol heeft gespeeld. Behalve de geologi-
sche gegevens over het stroomgebied 

van de Dommel kwamen vooral ook 
de economische en maatschappelijke 
gevolgen van deze waterloop voor de 
regio aan de orde. Hun verhaal werd 
levendig ondersteund door een inte-
ressante diapresentatie.

Jan Vlemmix en Piet van den Heuvel (foto: Frie Govaerts).

Vlemmix en Van den Heuvel hebben 
samen een zeer gedetailleerde studie 
gemaakt van alle aspecten van de 
Dommel en schreven daar samen met 
de Eindhovense archeoloog Nico Arts 
een boek over.
De Dommel, zo bleek wel uit de pre-
sentatie, heeft niet alleen dichters en 
schilders tot kunstzinnige prestaties 
geïnspireerd, maar was door de eeu-
wen heen een onmisbare schakel om te 
komen tot tal van economische activi-
teiten in onze regio. Het was genieten 
van de oude afbeeldingen van ‘de Plak-
hoek’, een laag gebied in Eindhoven pal 
aan de Dommel, waar het arme werk-
volk in schamele hutjes huisde, dat 
werkte in de leerlooierijen en weverij-
en in de directe omgeving. Het gere-
geld overstromende woonoord was 
een soort oud Eindhovense Jordaan. 
Schilderachtig mooie armoede.
 
De drukbezochte bijeenkomst was een 
fraaie afsluiting van weer een seizoen 
van maandelijks voor eenieder vrij 
toegankelijke lezingen die de Nuenen-
se KBO alweer voor het derde jaar or-
ganiseert.
Voor het nieuwe seizoen staat alweer 
een aantal boeiende thema’s op stapel. 
Vanaf september kan Nuenen dan 
weer even aanschuiven aan tafel voor 
een nieuwe reeks van pakkende onder-
werpen en inleiders. De KBO zal de 
data en thema’s weer tijdig communi-
ceren via de huis aan huis bladen. 

Run for KiKa: Team 4 Milan

Help mee en geef uw emballagebonnen!

Binnenkort krijgt Milan weer een MRI 
om te kijken hoe het er nu voor staat 
na de bestralingen. In augustus wordt 
hij vier jaar en wat zou het fijn zijn als 
hij dan van zijn basisschooltijd zou 
kunnen gaan genieten. Natuurlijk kun-
nen we daar niet voor lopen, maar we 
kunnen wel lopen voor KiKa zodat zij 
geld kunnen inzamelen voor onder-
zoek naar verschillende vormen van 
kinderkanker: voor Milan en voor alle 
andere kinderen die strijden tegen 
kanker. We zijn nu anderhalve week 
bezig en hebben nu al ruim € 3000,- in-

gezameld, waarmee we meteen aan 
kop gaan bij de Eindhovense Teams. 
Dit kan je bekijken via: https://www.
runforkika.nl/eindhoven.

Vandaar dat we met Team 4 Milan mee-
doen aan Run for KiKa in Eindhoven op 
zondag 3 juli, zodat we geld in kunnen 
zamelen voor 'Kinderen Kankervrij'. Er 

Nuenense Tessa rent Run for KiKa
 
Alle deelnemers van Run for KiKa Eindhoven trainen hard voor de run op 3 
juli. Over een dikke maand staan ze al aan de start! Ook team Tessa staat aan 
de start. Samen rennen zij voor de zesjarige Tessa uit Nuenen. 
 
Tessa richtte het team zelf op om geld 
op te halen voor kinderen met kanker. 
En dat terwijl Tessa zelf ziek is. Een 
jaar geleden bleek een onschuldige 
buikpijn na bezoek aan de huisartsen-
post leukemie te zijn. Binnen twee da-
gen lag ze in het Prinses Máxima Cen-
trum in Utrecht en werd de behande-
ling gestart. Het eerste halfjaar was erg 
ingrijpend. Mieke, Tessa's moeder, 
vertelt: "Ze maakt er altijd het beste 
van. Maar makkelijk is dat niet. Het 
verlies van haar haartjes bijvoorbeeld 
viel Tessa erg zwaar." Ook voor het ge-
zin is het moeilijk: "De gedachte dat we 
onze kleine meid kunnen gaan verlie-
zen is ondraaglijk. Daar denken we zo 
min mogelijk aan."
 
Gelukkig krijgt Tessa gaandeweg gun-
stige uitslagen en heeft ze een hele 
goede prognose. Ze hoopt dat ze zich 
straks goed genoeg voelt om de Kids-
Run van Run for KiKa Eindhoven te 
rennen. Tessa: "Het is belangrijk dat 

kindjes sneller beter worden, niet zo 
vaak naar het ziekenhuis moeten gaan 
en niet zo veel medicijnen hoeven te 
slikken."
 
Run for KiKa Eindhoven is een hard-
loopevenement voor Stichting Kinde-
ren Kankervrij. Honderden deelne-
mers rennen de 1 kilometer KidsRun, 
5 kilometer of 10 kilometer. Samen is 
het doel zoveel mogelijk geld op te ha-
len en kinderkanker de wereld uit te 
helpen. Inschrijven voor Run for KiKa 
Eindhoven is nog steeds mogelijk! 
Meer informatie is te vinden op www.
runforkika.nl/eindhoven. Wilt u een 
donatie doen aan Team Tessa, ga dan 
naar www.runforkika.nl/team-tessa en 
klik op ‘Sponsor ons'.

Wij zijn zussen (Lineke en Marieke), beide werkzaam bij Geert Bongers Vers-
waren waar u ons wellicht van kent. Sinds juli 2015 strijd onze lieve kanjer 
zoontje/neefje Milan (van 3 jaar) tegen Acute Myeloïde Leukemie (een zeld-
zame vorm van leukemie). Inmiddels heeft hij vijf zware chemo-kuren on-
dergaan en twaalf lichte bestralingen gehad en hier heeft hij zich als een 
echte kanjer doorheen geslagen. 

zijn drie verschillende afstanden: Kids 
Run (1 km), 5 km en 10 km. Het zou fan-
tastisch zijn als u ons zou willen spon-
soren zodat kinderkanker in de toe-
komst hopelijk steeds minder voor-
komt. In de week van 6 juni t/m 12 juni 
kunt u bijvoorbeeld uw emballagebon-
nen in een speciale bak doen bij Albert 
Heijn aan de Parkstraat, deze komen 
ten goede van KiKa. Maar u kunt ons 
ook op andere manieren sponsoren, 
voor meer informatie kunt u kijken op: 
www.runforkika.nl/team-4-milan

Lineke Geraerts-Kuijpers 
en Marieke IJsendoorn-Kuijpers.

Nuenens NAH-koortje 
‘Eigenwijs’
Wie heeft er NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en zou het leuk vinden om 
wekelijks, op donderdagmorgen, in een speciaal daarvoor aangepast, koor-
tje te komen zingen, van 10.00-12.00 uur. 

We zijn met ongeveer 8 à 10 personen, 
en drinken eerst samen koffie, thee, en 
kletsen even gezellig bij. Maar het ge-
zamenlijk zingen staat voorop, onder 
leiding van de dirigente/pianiste Yvon-
ne Spanjers. Iedereen mag een leuk ei-
gen nummer aandragen, dus er zit al-
tijd iets herkenbaars bij. De bijdrage 
voor de gemaakte kosten van piano 
stemmen, bladmuziek en koffie/thee is 
€ 20.- per maand. Kom anders een keer 
vrijblijvend kijken/luisteren. Je bent 

van harte welkom! We hoeven geen 
concours te gaan winnen, maar willen 
wel een fijne, ontspannende zangoch-
tend samen. 

We repeteren elke week bij het zorga-
telier van Jos Taheij, den Binnen 5, 
5674 TW in Nuenen. Daar is het lek-
ker rustig, en hebben we aandacht en 
respect voor elkaar. Voor info/aanmel-
ding: Yvonne Spanjers, 06-29 27 28 97, 
of yvonne.spanjers@iae.nl.
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Gaat u mee naar de 
wijnfeesten aan de Moezel?
De Gerwense Dorpsmuzikanten zijn uitgenodigd om de wijnfeesten in Fan-
kel op te luisteren. Fankel is een dorpje aan de rivier de Moezel nabij Cochem 
in Duitsland. Het belooft een gezellige dag te worden met muziek en een lek-
ker glaasje wijn. Tijdens de wijnfeesten, die uitbundig gevierd worden, wor-
den er in het dorp allerlei activiteiten georganiseerd waaraan ook u kunt 
deelnemen.

De Gerwense Dorpsmuzikanten ver-
trekken op 10 juli om 07.00 uur vanaf 
het Heuvelplein in Gerwen. ’s Avonds 
om 23.00 uur verwachten ze weer terug 
te zijn. Ze kunnen helaas maar een be-
perkt aantal fans en/of liefhebbers de 
mogelijkheid bieden om tegen een ge-
ringe vergoeding deze dag mee te kun-
nen beleven. Dit alles wordt alle fans en 
liefhebbers aangeboden tegen een ver-
goeding van € 30,- per persoon. In ver-

band met de beschikbare plaatsen in de 
bus, pas betalen na definitief akkoord 
van de organisatie, op rekening NL-
09RABO0137457138 t.n.v. Gerwense 
Dorpsmuzikanten te Nuenen.

Voor informatie over en aanmelding 
voor dit uitstapje kunt u contact opne-
men met Henk van de Wijdeven, tele-
fonisch op 040 283 5239, per email 
naar h.vandewijdeven@onsnet.nu.

Eerste activiteit    
Meedoen Nuenen is een feit
Afgelopen zondag 29 mei was het dan zover. De aftrap van Stichting Mee-
doen Nuenen. Een 6 tal kinderen heeft deelgenomen aan de eerste work-
shop op manege Hooidonk. De kinderen mochten de pony’s verzorgen en 
wie durfde, mocht er ook op rijden. Onder begeleiding van Elke (pedago-
gisch medewerker) werd het een hele mooie ervaring voor de kinderen. 

Stichting Meedoen Nuenen zal van 7 
juni t/m 10 juni meelopen met de 
avondvierdaagse. De wandelvereni-
ging in Nuenen heeft speciaal voor de 
doelgroep een route van 2,5 km uitge-
zet, zodat zij ook kunnen deelnemen 
aan deze gezellige activiteit. 
Zondag 2 oktober organiseert Stich-
ting Meedoen Nuenen een informatie-

markt. Hierbij kunnen ouders en kin-
deren kennis maken met wat Meedoen 
het komende seizoen gaat aanbieden. 
Nadere informatie volgt te zijner tijd. 
Voor meer informatie, vragen of aan-
melding als lid van de stichting of voor 
een activiteit, neem dan gerust een 
kijkje op de website.
www.meedoennuenen.nl

Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

 

2 dagen
achterom 

- donderdag 2 juni - 
- vrijdag 3 juni - 

De mooiste mode halen 
èn toch minder betalen
* verkoop van 10.00 tot 17.00 uur 

Opwettenseweg 81  Nuenen  |  040-2840013 |  Ma t/m Za 9.30 - 17.30 uur

Goede kwaliteit en ouderwetse service!

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

In deel 11 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ enkele 
beelden van de steenoven op ‘t Eeneind. In de vijftiger jaren was deze nog 
volop in bedrijf. In 1973 werd de fabriek gesloopt. De voormalige locatie staat 
aangegeven op een Terugbeeld-paneel aan de Parallelweg. Het volledige ver-
haal staat te lezen in het boek Nuenen op het randje, vanaf pagina 284.

De steenoven in 1951.

Inzet van paardenkracht voor de kipkarren in 1951.

Wethouder van Brakel   
geeft startsein van de  
Nationale Diabetes Challenge
Op woensdag 25 mei is door wethouder Caroline van Brakel het officiële 
startsein gegeven voor de Diabetes Challenge. De Nationale Diabetes Chal-
lenge is een initiatief van de Bas van de Goor Foundation. De stichting van 
de oud-topvolleyballer zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen met 
diabetes te verbeteren door middel van sport en bewegen. 

Met ondersteuning van de BvdGF orga-
niseren lokale zorgprofessionals zoals 

huisartsen, praktijkondersteuners, fy-
siotherapeuten, diëtisten, diabetes- en 

Wethouder Caroline van Brakel bij de start van de Nationale Diabetes Challenge.

wijkverpleegkundigen een lokale wan-
del challenge om de mensen te helpen 
bij het regie nemen over hun gezond-
heid. In 16 tot 20 weken wordt er weke-
lijks één keer gezamenlijk gewandeld. 
In kleine stappen trainen deelnemers 
en zorgprofessionals samen tot de Na-
tionale Diabetes Challenge Week van 
12 t/m 15 oktober 2016. 
De doelstelling van de BvdGF in 2016 
is om op 100 locaties een lokale diabe-
tes challenge te starten en daarbij mi-
nimaal 2.000 mensen met diabetes in 
beweging te brengen.
Dit project richt zich in eerste instan-
tie op mensen met diabetes, maar ook 
mensen zonder diabetes zijn van harte 
welkom..

In Nuenen wordt de Diabetes Challen-
ge georganiseerd door Fysiotherapie 
Nuenen.
Iedere woensdag starten ze om 15.30 
uur bij de praktijk aan de Vincent van 
Goghstraat 259, Nuenen. Meedoen is 
nog mogelijk. Meer informatie: 
www.fysiotherapienuenen.nl 

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 
kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Ingezonden brieven

Urban day! Doen we daaraan mee?
Om de oudere jeugd in Nuenen vanaf een jaar of tien twaalf, voldoende gelegenheid te 
bieden voor sport en spel wil de Lev-groep een Urban day organiseren.
Urban betekent in gewoon Engels ‘Stedelijk’ en die verstedelijking kan bijvoorbeeld goed 
gerealiseerd worden door samengaan van Nuenen met Eindhoven.

Als voorbeeld naar wat de oudere jeugd wil, wordt Brandevoort genoemd, waarbij verge-
ten wordt dat Brandevoort gewoon een wijk is van Helmond en dat de kosten door Hel-
mond worden opgebracht. 
De actiegroep Urban Day zou voor de financiering graag een beroep willen doen op de 
Gemeente Nuenen, of die al geen kosten genoeg heeft. 

Daarnaast wordt vergeten dat Nuenen aardig in de sportverenigingen zit, voetbal, tennis, 
hockey, zwemmen, racefietsen en dat aan het eind van het basisonderwijs van de kinde-
ren gevraagd wordt om schoolprestaties te leveren in lijn met hun mogelijkheden.
Hoe groot is eigenlijk de behoefte aan extra speelmogelijkheden, naast ook nog de digita-
lisering van de jeugd?

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, Nuenen

Graag geef ik een compliment aan de mensen achter Van Gogh Los. We hebben als toeris-
tische gemeente tussen Helmond en Eindhoven er weer een schitterend evenement bij. 
Volgend jaar zelfs met zonneschijn, waardoor het nog drukker zal zijn. Ook een perfecte 
plek voor de podium wagen. We zijn klaar voor meer evenementen in Het Klooster en 
voorliggende evenementen terrein.

Tom van den Boomen, Vonderrijt 2 Nuenen. 
Volksvertegenwoordiger

Party-time   
@José Cuypers 
lingerie & badmode
Op zaterdag 4 juni van 10.00 tot 
17.00 uur staat alles in het teken van 
het vijfjarig bestaan van de lingerie- 
en badmodezaak met een ‘Meet, 
Greet & Enjoy’.

‘Meet’
U kunt kennis maken met het team 
van lingeriespecialisten. Joyce, Mar-
leen, Francis en Pauline zorgen ervoor 
dat uw lingerie & badmode perfect & 
comfortabel zit, door hun deskundig 
en persoonlijk advies.

‘Greet’
Kent u haar al? Met trots stel ik onze 
jonge én ervaren shopmanager voor. 
Pauline is geboren en getogen in een 
lingerie & badmodewinkel. Lingerie & 
badmode is haar grootste passie. 

‘Enjoy’
Ons model zal de nieuwste badmode 
showen terwijl u lekker ontspant in de 
loungeset en geniet van een gratis 
versgeschept ijsje. 

Tot dan! 
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4 generaties vrouwen
 
Van links naar rechts Rianne Oosterhoff, 33 jaar, wonend in Son en Breugel. 
In het midden Gera Oosterhoff-Homburg, 58 jaar wonend in Nuenen, met 
Isa van de Meerendonk op schoot, 3 weken oud. Staand de overgrootmoe-
der uit Ede, mevrouw Homburg, 81 jaar oud.

Klanten van Oogwereld  
Ton Lips schenken vrijgevig
Maar liefst ruim 2600 brillen zijn (mede) door de ruimhartigheid van Oog-
wereld Ton Lips klanten onlangs afgeleverd in Ghana en gaan daar een 2e le-
ven tegemoet. De BRIL-doorgeefweken van afgelopen jaar zijn hiermee een 
groot succes te noemen. Dhr. Hans Poelman van de Stichting Emefa is bij-
zonder trots op het door Oogwereld behaalde resultaat.

“Iedereen weet het belang van goed 
kunnen zien en goede oogzorg. Goede 
oogzorg is echter niet overal zo vanzelf-
sprekend en goed geregeld als hier in 
Nederland. In ontwikkelingsgebieden, 
die niet zelden erg afgelegen liggen, ont-
breekt het vaak aan iedere vorm van ge-
zondheidszorg en is de opticien een on-
bekend begrip. Goed zicht behoort daar 
onbetwist tot de primaire levensbehoef-
te” aldus vestigingsmanager Lars Ooms 
van Oogwereld Ton Lips. Stichting 
Emefa zet zich in voor dit goede doel en 
zorgt ervoor dat gebruikte brillen uit 
Nederland een tweede leven krijgen. 
Mensen kunnen met zo’n ‘nieuw’ ver-
kregen bril (weer) deelnemen aan de 
maatschappij of hun maatschappelijke 
kansen aanzienlijk vergroten. 

Dit jaar vinden de Bril doorgeefweken 
wederom plaats bij Oogwereld Ton 
Lips.

 
“Door het grote succes van de vorige 
editie van de BRIL-doorgeefweken (128 
monturen vonden een nieuwe eige-
naar) en de positieve respons van de 
klanten van Oogwereld Ton Lips heb-
ben we besloten om ook dit jaar weer 
de BRIL-doorgeefweken te organiseren 
in Nuenen. Om het klanten zo aantrek-
kelijk mogelijk te maken mee te doen, 
geven we bij aanschaf van een complete 
multifocale bril inruilkorting oplopend 
tot € 150,- en inruilkorting tot € 50,- bij 
aanschaf van een enkelvoudige bril. Als 
de klant ook nog een vergoeding van de 
ziektekostenverzekeraar ontvangt, kan 
het voordeel behoorlijk oplopen”, bena-
drukt vestigingsmanager Lars Ooms. 
De actie start op 2 juni en loopt tot en 
met 18 juni 2016!

Voor gedetail leerde uitleg kunt u ui-
teraard terecht in de winkel van Oog-
wereld Ton Lips, Park 30 in Nuenen.

2000 Brillen worden afgeleverd in Ghana voor een tweede leven.

Expositie ‘Colours of Soul’ verlengd

Emelie werkt aan de tafel van wijlen 
haar vader, waar ze als gezin met zeven 
kinderen in de keuken aan aten. In 
haar atelier hangt een leuke foto van 
hem. Haar ouders werkten veel met 
hun handen en hebben hun creativiteit 
via hun genen doorgegeven aan hun 
kinderen. Haar moeder maakte als 
naaister o.a. trouwjurken en kleren 
voor haar gezin. Later is ze poffers 
gaan maken en restaureren. Ook ging 
ze borduren, geïnspireerd op het werk 
van Willi Martinali, een schilder en 
textielkunstenaar uit Deurne die 
wandkleden en borduurwerken met 
iconen maakte. 

Haar weg
“Ik kreeg m’n eerste kistje met olieverf 
op 14-jarige leeftijd met sinterklaas en 
begon kleine schilderijtjes te maken. 
Op school heb ik altijd getekend en ik 
was blij dat tekenen werd ingevoerd als 
eindexamenvak” vertelt Emelie over 
het ontstaan van haar schilderkunst. 
Ze zag de kunstacademie niet zitten en 
koos voor de modevakschool in Eind-
hoven. Pas jaren later maakte ze een 
keer een muurschildering bij een 

vriendin. Er volgden snel meer op-
drachten, waaronder een tafereel van 
‘Het laatste avondmaal’ in restaurant 
‘Hof van Deurne’ met bekende Deur-
nenaren als Toon Kortooms en Jules 
de Korte. Een groot project met heel 
veel portretten en een hoge decoratie-
ve factor.

Keerpunt
Emelie kreeg een auto-ongeluk en 
moest een hele tijd revalideren. De 
verzekeringsmaatschappij zei: “Ga 
maar iets anders doen, wij betalen dat.” 
Maar dat wilde ze niet. Ze ging naar de 
Academie voor Schone Kunsten in 
Arendonk. Dat was het keerpunt en 
het begin van haar vrije werk als kun-
stenaar. “Ik heb Arendonk nodig ge-
had. Ik heb daar écht leren schilderen 
en het ambacht van het olieverfschil-
deren geleerd.“ Ze vind mensen fasci-
nerend en heeft altijd al portretten ge-
schilderd, met een sterke voorkeur 
voor vrouwenfiguren. “Ik wil niets lie-
ver dan mooie dingen creëren en zie de 
vrouw als de energie en de nieuwe lei-
der die de wereld nodig heeft” licht ze 
haar fascinatie toe.  

Haar grootste keerpunt was het mo-
ment waarop ze haar werkwijze om-
draaide: met de ondergrond beginnen 
in acryl en er later het model in schil-
deren in olieverf. Die basis komt tot 
stand met water, pigmenten en medi-
ums, die ze laat stromen. Welke hou-
ding past in een werk onderzoekt ze 
met behulp van foto’s van de eigen ge-
fotografeerde modellen en van de on-
dergronden in Photoshop. Dan tekent 
ze het portret op het doek met pas-
telkrijt, waarna ze het één kleur geeft 
in olieverf. Tot slot werkt ze het por-
tret helemaal uit in kleur. “Huidtonen 
zijn mooier met olieverf” vindt ze.  

Inspiratiebron
Oude meesters als Leonardo da Vinci 
en Michelangelo inspireren haar. 
“Mijn liefde voor fresco’s, patina’s (een 
techniek om schilderwerk een verou-
derd uiterlijk te geven) en craquelé’s 
(scheuren en barsten in de verf ) is ge-
bleven. Haar atelier ademt ook de sfeer 
van ‘bezield, oud en doorleefd’ uit, met 
een oude kloostervloer, oneffen kalk-
muren, een veelgebruikt houten kastje 
van haar vader en afgebladderde hou-
ten kastdeuren. “Als iets met hart en 
ziel is gemaakt, raakt het ook anderen 
in hart en ziel” zegt ze overtuigd. 

‘Colours of Soul’ tot en met eind juni 
2016. Art Dumay. Park 75, Nuenen. 
www.artdumay.nl 
www.emeliejegerings.nl

Door Nannie van den Eijnden

Het kleurrijke kunstwerk van Emelie Jegerings is nog tot en met eind juni te 
bezichtigen bij Galerie Art Dumay aan het Park 75 in Nuenen. Haar werken, 
waarin vooral vrouwenfiguren te zien zijn, komen intuïtief en met veel pas-
sie en bezieling tot stand in haar atelier in Deurne, waar ze is geboren en 
getogen. 

WHO: acupunctuur bij menstruatiepijn 
en premenstrueel syndroom (PMS)
Één op de tien vrouwen heeft last van zeer heftige menstruatiepijn. Als we 
de oorzaak van menstruatiepijn niet kennen, en dat is vaak het geval, noe-
men we die pijn ‘primaire dysmenorrhoe.’ Dat is iets anders dan het premen-
strueel syndroom (PMS). Ongeveer 5% van de vrouwen tussen de 15 en 45 
jaar heeft last van het premenstrueel syndroom (PMS).  

Dokter Lie veld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 
De WHO (World Health Organisation van de VN) publiceerde een lijst met 
meer dan 100 aandoeningen waarvoor zij acupunctuur aanraadt: 
veel pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
www.acupunctuur-lieveld.nl Belt u gerust om advies: 040-2837612. 

Dokter Lieveld vertelt...

Menstruatiepijn
Vrouwen met menstruatiepijn heb-
ben hevige pijnen en/of krampen in 
de onderbuik, meestal tijdens de eer-
ste dag of dagen van de menstruatie. 
Vaak hebben zij dan ook  last van mis-
selijkheid en hoofdpijn. 

Professor Elisabet Stener (Universiteit 
van Göteborg) denkt de oorzaak van 
primaire dysmenorrhoe wel gevonden 
te hebben. Rond de menstruatie 
maakt het lichaam meer hormonen 
aan, o.a. prostaglandines. Deze verho-
gen de spanning in de baarmoeder-
spier. Door het daarop volgende zuur-
stoftekort ontstaat krampen en 
spierpijnen in de onderbuik. Professor 
Stener toonde aan dat acupunctuur 
menstruatiepijn effectief bestrijdt en 
zelfs voorkomt. 

PMS
Vrouwen met premenstrueel syn-
droom (PMS) hebben klachten, die 
met de eisprong beginnen: twee we-
ken vóór de menstruatie. PMS ontstaat 
vaak na het dertigste levensjaar en na 
het krijgen van kinderen. De klachten 
kunnen met de leeftijd toenemen, 
maar na de overgang verdwijnen ze. 

De meest voorkomende lichamelijke 
klachten zijn: gewrichtspijn, spierpijn, 
rugpijn, opgeblazen gevoel, gespan-
nen borsten, vocht vasthouden en ge-
wichtstoename. Psychische klachten 
zijn: slecht slapen, gebrek aan ener-
gie, moeite met concentreren, stem-
mingswisselingen, prikkelbaarheid, 

gevoelens van angst, paniek, boos-
heid en/of somberte. 

In de periode van de eisprong maakt 
het vrouwenlichaam het hormoon 
progesteron aan. Vrouwen met PMS 
maken niet méér progesteron aan, 
maar zijn er gevoeliger voor. Een deel 
van de lichamelijke klachten zijn een 
gevolg daarvan, zoals vocht vasthou-
den, gespannen borsten en een op-
gezette buik. 

De psychische klachten ontstaan 
doordat vrouwen met PMS minder se-
rotonine aanmaken na de eisprong. 
Serotonine speelt een rol in ons ge-
voelsleven. Als je minder serotonine 
produceert, kan dit psychische klach-
ten geven.

Van acupunctuur is aangetoond dat 
het o.a. de aanmaak van lichaamseigen 
stoffen als serotonine stimuleert. De 
WHO (World Health Organisation van 
de VN) onderzocht de wetenschappe-
lijke studies naar acupunctuur. Op basis 
daarvan adviseert de WHO acupunc-
tuur bij meer dan 100 aandoeningen, 
o.a. bij menstruatiepijn en PMS. 

Daargaattiedan!
 
Gerwen in het 'wereld'nieuws rond 
Girorenner Steven Kruijswijk. 
 
Motto:
Steef brengt Gerwen live op TV

(Foto’s: Cees van Keulen)

Energie neutrale 
woningen, 
elektrisch rijden, 
tijd voor een 
update   
en open dag bij 
EigenEnergie.net
 
Steeds meer mensen rijden een 
(hybride) elektrische auto en 
steeds meer mensen hebben een 
zonnesysteem op de woning. Ook 
bedrijven zien steeds vaker in dat 
de toekomst op gebied van ener-
gievoorzieningen aan het veran-
deren is en besluiten om te kiezen 
voor het opwekken van eigen 
elektriciteit. 

EigenEnergie.net uit Geldrop heeft 
deze ontwikkeling nauwlettend in de 
gaten gehouden en is inmiddels uitge-
groeid tot een specialist op het gebied 
van dunne film zonnepanelen welke 
toegepast worden in zonnedaken, 
zonne-gevels en laadvoorzieningen. 
De dunne film technologie kenmerkt 
zich door een betere opbrengst, mooi-
er product en integreerbaarheid in da-
ken en gevels. Op vrijdag 10 juni zul-
len voor genodigden uit de zakelijke 
markt, partijen als FastNed, E-laad.nl, 
Wallb-E en Ateps uit de doeken doen 
hoe ver de techniek is en wat er op ons 
af gaat komen. Om te laten zien dat dit 
geen verre toekomst is, maar nabije 
realiteit, zullen tijdens dit event diver-
se autofabrikanten (Tesla, BMW, 
Volkswagen en Renault) aanwezig zijn 
met hun 100% elektrische auto’s waar-
in naar harte lust een proefrit gemaakt 
kan worden. Uiteraard zijn dan ook 
zonne-daken, zonnegevels en laad-
voorzieningen te bezichtigen. 

Op zaterdag 11 juni is de open dag vrij 
toegankelijk voor iedereen die vrijblij-
vend kennis wil maken met de produc-
ten die op dit moment op de markt 
zijn. Dit tussen 10.00 en 16.00 uur op 
Spaarpot 20 te Geldrop.
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2 WEKEN GELDIG

door de jury 

met goud bekroond!

Worstenbroodjes 

4 stuks
nu 4,99

t/m 14 juni2 WEKEN GELDIG
onze super sterrenChocolade Bollen per stuk € 1,95 
4 halen 

3 betalen

t/m 14 juni

We hebben meegedaan met Bakker met Ster 
en zijn beloond met 2 sterren!
Dat willen we met u vieren 
met vier ster aanbiedingen.

van onze
banketbakkers

Stertaartje
van yoghurt-aardbeien bavaroise 

 afgewerkt met vers fruit

9,50

van onzebroodbakkersSter Olijfbroodvan een mooie Franse tarwe en ’n eigen desem cultuur met heerlijke olijfjes2,95

2 WEKEN GELDIG

2 WEKEN GELDIGBekkers met ster! t/m 14 juni

t/m 14 juni

ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN 4 BETALEN
in Nuenen

OPWETTENSEWEG 56, NUENEN   –   SINT-OEDENRODE  –  NIJNSEL  – SON  –  VEGHEL  –  BREUGEL  –  EINDHOVEN  –  SCHIJNDEL  –   UDEN  –  BEST   -  WEBSHOP: WWW.BAKKERIJBEKKERS.NL 

KOOPZONDAG
5 JUNI

Koopzondag met Meet & Greet Buurman & Buurman.
Uw kinderen kunnen op de foto met deze populaire TV karikaturen om 
13.00, 14.00 en 15.00 uur. Elk uur pauzeren ze ook een half uur.
Tevens zijn er op deze dag diverse SUPERHELDEN zoals Batman, Spiderman, 
Power Rangers en Iron man in het winkelcentrum aanwezig.
Zij lopen rond en u komt ze vanzelf tegen.

Waarom winkelen in Winkelcentrum Woensel?
• 150 winkels en gezellige horeca
• semi-overdekt (droog winkelen mogelijk)
• aantrekkelijke parkeertarieven
• goed bereikbaar
• dichtbij de winkels  parkeren
• koopzondagen: eerste en laatste zondag
• veel leuke activiteiten.

MEET & GREET BUURMAN & BUURMAN

WWW.WOENSXL.NL

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

De bruisende zaterdag:
iedere 1e zaterdag van de maand

ZATERDAG 4 JUNI

WinkelhartvanNuenen

WIJ GROEIEN….GROEI JIJ MET ONS MEE ?
        GEZOCHT: STANDBOUWER / UITVOERDER

Greenbrick verzorgt voor diverse opdrachtgevers standbouwprojecten in 
geheel Europa. Door onze groei  z i jn wi j  op zoek naar een standbouwer die 
geheel zel fstandig projecten kan real iseren en dmv een goed contact met 
de klanten het op een kwal i tat ief  hoogwaardige manier kan opleveren. 
Technisch inzicht en gezond verstand en de wi l  om te werken zi jn 
een aantal  belangri jke vereisten.
Daarnaast de wi l  om te reizen en zeker GEEN 9-5 mental i te i t .  Een echte teamplayer!

Interesse ??  
Bel ons dan op 040-2951020 of stuur ons een emai l  op info@greenbrick.eu

Rond de Linde 
De enige échte Nuenense krant

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN
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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 juni
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 9 juni
Asperges op de velden

Raaijmakers Hoeve 
Boord 25, Nuenen

t/m 5 juni 2016
Week van de amateurkunst

Woensdag 1 juni
14.00-18.00 uur Urbanday 

(mobiele skatebaan met demonstraties 
Levgroep Nuenen) 

Vincent van Goghplein Nuenen

Woensdag 1 juni
19.30-21.30 uur Proefles Tai Chi

De Dassenburcht 
Jacob Catsstraat 2 Nuenen

Woensdag 1 juni
20.00 uur Feigeli Prisor Band: 

Gipsy-muziek
Café de Stam, Gerwen

1 t/m 4 juni
Flessenactie jongerenkoor Jocanto

Donderdag 2 juni
10.30-12.00 uur PVGE Nuenen 

Koffie- inloopochtend
Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

Donderdag 2 juni
 14.00-16.00 uur Kienen 

Jo van Dijkhof 

Donderdag 2 juni
19.00-20.30 uur 

Voorinschrijving avondvierdaagse Nuenen 
sportcomplex de Drietip in Nuenen 

Donderdag 2 juni
19.00 uur Informatieavond: 
werkfase Geldropsedijk naar 

Smits van Oyenlaan
Het Klooster

Vrijdag 3 juni
09.00 uur Open Coffee Nuenen

Watermolen van Opwetten
21.00 uur PvdA-borrel 

Café Schafrath

Vrijdag 3 juni
Gala Plein College Nuenen 

Het Klooster

Zaterdag 4 juni
RKSV Nuenen

D-toernooi
C-toernooi

Sportpark ‘Oude Landen’v

Zaterdag 4 en zondag 5 juni
Gerwens Gezelligheids toernooi (GGT)

V.V. R.K.G.S.V
 Sportpark R.K.G.S.V

De Polder 1 in Nuenen

Zaterdag 4 en zondag 5 juni
Vanaf 07.30 Laarbeekse Wandeltochten

Pluk Pannenkoekenhuis, Koppelstraat 35, 
Beek en Donk

Zaterdag 4 en zondag 5 juni
11.00-17.00 uur Kunstspoor 
met Nuenense exposanten

Spaarpot 24 in Geldrop

Zaterdag 4 juni 
Jaarlijkse Van Goghloop

start en finish in het centrum 
ter hoogte van het Park

Zaterdag 4 juni 
10.00 uur Nederlandse kampioenschappen 

dames C en B
Nuenense Korfbal Vereniging

Zaterdag 4 juni
10.00 uur Open Brabantse Kubb 

kampioenschappen 
V.V. E.M.K. Wettenseind 24

Zondag 5 juni
Jaarlijks fietsspektakel Bzet De Bosduvels

Mariahout

Zondag 5 juni
10.00 uur Muziekfeest Kunstkwartier

Het Klooster

Zondag 5 juni
11.00-17.00 uur Beelden in het Park

Park Nuenen
14.30-16.00 uur Optreden Gertje Raassens 

Jo van Dijkhof

Zondag 5 juni
12.00-18.00 uur Kikkerconcert 

IVN Laarbeek
IVN terrein in ‘de Bimd’ 
Beekseweg Aarle-Rixtel

Zondag 5 juni
16.00 uur Gerwens Muziekkorps

 Van Doornekiosk, Eindhoven
19.00 uur Boxing the Time
Openluchttheater Mariahout 

Zondag 5 juni 
19.30 uur Taizé-vesper 

Van Gogh Kerkje.

Maandag 6 juni
 11.00-14.00 uur Modehuis Rovers

Jo van Dijkhof

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 4 juni 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en dhr. J. v.d. Graaf. 
Zondag 5 juni 09.30 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
dhr. J. v.d. Graaf.

Misintenties
Zaterdag 4 juni 18.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege geboortedag).
Zondag 5 juni 09.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege geboortedag); Cees 
Meulendijks; Francien van der Lin-
den-Meulendijks; Einar en Flora Aag-
aard-Romero; Barth Roovers (vanwege 
sterfdag); Joop van der Ploeg; Maria 
van den Boomen-Rooijakkers; Mieke 
van Soest Raessens-Merkelbach; An-
toinette van der Bolt-van de Wall; Frits 
van der Sanden; Willy Spaanjaars; Jan 
van Deurzen (namens de buurtbewo-
ners); Marianita Tchong; Jeffry 
Tchong.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Maria 
Arts-Hurks, Eeuw Driessestraat 7. Wij 
wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

In onze parochie zijn gedoopt Levani 
Fels, Heikampen 145, Amy Hesen, van 
Rijckevorsellaan 66 en Olivia van der 
Velden, Loenijs van Lancveltlaan 4. 
Wij wensen de families van harte pro-
ficiat en veel geluk.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 5 juni 10.30 uur: Eerste Com-
munieviering, kinderkoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker P. Peters.

Misintenties
Jan van Heugten; Theo Rovers en An-
nie Rovers-Verkuijlen; Lena Joosten-
van Haandel; Ilse en Piet Renders.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 5 juni 11.00 uur: viering, paro-
chiekoor, voorganger pastor S. Kuijpers. 

Misintenties
Huub van den Oever; Anna en Wim 
van Erp-Wuijtenburg en zoon Toon; 
Diny Geraets-Zwegers; Nellie de 
Greef-van Ravestein, vanwege sterf-
dag; Martje van Lierop-van der Maat; 
Harrie Douven.

Mededeling
Sponsoractie voor zuster Bonnie loopt 
nog tot 12 juni; opbrengst t/m 29 mei 
€ 666,25 incl. Nederwetten.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 5 juni 10.00 uur: ds. C. Crouwel. 
Er is kindernevendienst voor kinderen 
van de basisschool. De bestemming van 
de collecte is voor werelddiaconaat.
Om 19.30 uur is er in het Van Gogh-
kerkje weer een Taizé-vesper.
Elke donderdag is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur, waar u van harte wel-
kom bent! 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 2 juni. Eerste donderdag 
van de maand. 17.30 uur H. Lof; 18.30 
uur H. Mis, votiefmis van Onze Heer 
Jezus Christus, Hogepriester; gedach-
tenis van H. Marcellinus, Petrus en 
Erasmus, martelaren. 
Vrijdag 3 juni. Eerste vrijdag van de 
maand. Feest van het Allerheiligste 

Taizé-vesper in het 
Van Gogh Kerkje
Op zondag 5 juni 2016 is er in het Van 
Gogh Kerkje de maandelijkse Taizé-
vesper. Een zondag  vlak voordat de 
zomer gaat beginnen. Thema van de 
dienst is: ‘Uw zegen rust op uw volk’. In 
het sfeervolle kerkje zullen de vesper 
liederen uit Taizé worden gezongen. 
Ook zijn er meditatieve momenten, 
even stil worden, tot jezelf komen 
voordat de week begint. De vesper 
wordt gehouden in het sfeervolle klei-
ne kerkje aan de Papenvoort in Nue-
nen en begint om 19.30 uur. Vooraf is 
er pianomuziek.

Herinneringsconcert   
voor nabestaanden      
in het teken van licht
Op 26 mei jl. vond in een sfeervolle Clemenskerk het 
herinneringsconcert voor nabestaanden plaats, met 
als thema ‘Door licht verbonden’. Het was georgani-
seerd door Van der Stappen Uitvaartverzorging en 
de gezamenlijke kerken in Nuenen. Sigrid Hielkema 
las de namen van de overledenen voor, terwijl haar 
collega Thijs van den Biggelaar bij iedere naam een 
kaars aanstak. Gedachteniskoor Caritas en Ton 
Toirkens zorgden voor mooie zang en muziek. Een 
ingetogen en integer samenzijn dat recht deed aan 
de overledenen en aan het rouwproces van de na-
bestaanden. Bij het aansteken van zeven kaarsen in 
de kleuren van de regenboog werden teksten voor-
gelezen over liefde, angst, vreugde, hoop, verdriet, 
boosheid en geloof (te vinden op de website en 
facebookpagina van Rond de Linde).

Vrijwilligersuitje Zonnebloem 
was weer succesvol
Op 25 mei had de Zonnebloem afdeling Nuenen haar jaarlijks vrijwilligers-
uitje. Iedereen was uitgenodigd om actief te beginnen aan een fietstocht 
richting Heeze naar de geiten boerderij De Saanenhof. Daar aangekomen 
werden we zeer gastvrij ontvangen met koffie en gebak. 

Op de geitenboerderij verwerken ze 
uitsluitend melk van de 700 eigen gei-
ten tot diverse soorten rauw melkse 
kaas. Dit doen ze 7 dagen per week. De 
vrijwilligers kregen een rondleiding on-
der leiding van de grote baas zelf. Deze 
wist veel te vertellen over zijn prachtig 
bedrijf; hoe ze besloten hadden om het 
roer om te gooien om geiten te gaan 
fokken en geitenkaas te gaan maken. 
Alles biologisch en in eigen hand. De 
vrijwilligers hadden er veel plezier in, 
ze waren verbaasd over de aaibaarheid 
van deze nieuwsgierige geiten. 

Het is genieten zo’n middag. Natuur-
lijk mochten we proeven van de eigen 
gemaakte kaasjes. De kaasjes uit hun 
winkeltje zijn heel bekend in de omge-
ving en zeer gewaardeerd. Deze mid-
dag werd verzorgd door de Familie 
Wanders. We zijn een stuk wijzer ge-
worden hoe de geitenkaas gemaakt 

wordt. Het was een plezierige en leer-
zame rondleiding. De middag op de 
boerderij eindigde om 16.30 uur. Daar 
werd aan de vrijwilligers verteld dat de 
fietstocht (16 km) zou eindigen bij de 
Dorpswerkplaats.
Om 18.15 uur werd er door chinees-
restaurant TONG AH een uitstekend 
buffet geserveerd. Dat was echt smul-
len. De avond werd om 21.00 uur afge-
sloten en alle vrijwilligers keerden zeer 
tevreden huiswaarts. Er werden veel 
bedankjes gedaan aan de organisato-
ren van deze dag. 

Hart van Jezus. 17.30 uur H. Lof, 18.30 
uur gezongen H. Mis, votiefmis van 
het H. Hart van Jezus. 
Zaterdag 4 juni. Eerste zaterdag van de 
maand. 08.30 H. Mis, votiefmis van het 
Onbevlekte Hart van Maria; gedachte-
nis van H. Franciscus Caracciolo, belij-
der; daarna uitstelling tot 12.30 uur. 

10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 5 juni. Derde zondag na Pink-
steren. 10.30 uur gezongen Hoogmis; 
na de mis de kinderzegen. 
Maandag 6 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Norbertus, bisschop en belijder. 
Dinsdag 7 juni. 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 8 juni. 07.15 H. Mis. 
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SPORT 2 ambities, verenigd in 1 samenwerking

Veldsink Adviesgroep en EMK 
sluiten sponsorovereenkomst
 
Op 24 april 2016 hebben Veldsink Adviesgroep en EMK besloten de handen 
ineen te slaan om samen hun ambitie als sportief- en maatschappelijk spe-
ler in Nuenen verder kracht bij te zetten in de vorm van een sponsorsamen-
werking. Veldsink Adviesgroep heeft als sponsor een investering gedaan in 
de club, in ruil hiervoor wordt de naam Veldsink Adviesgroep voor 5 jaar ge-
koppeld aan het elektronische scorebord.    
 
Veldsink Adviesgroep, al meer dan 35 
jaar gevestigd in Nuenen, is specialist 
voor al uw vraagstukken op het gebied 
van Hypotheken, Verzekeringen en 
Pensioenen. Hun streven is het creë-
ren van financiële rust bij hun relaties 
in Nuenen en omstreken.
 Henri en Jeannette Veldsink spreken vol 
trots over Veldsink Adviesgroep en de 
medewerkers die er elke dag een sport 
van maken om hun klanten te voorzien 
van het beste advies. “ Dit betekent ove-
rigens niet dat verzekeren altijd nodig is”, 
geeft Henri aan. “ Soms is een klant pri-
ma in staat om bepaalde risico’s zelf te 
dragen, in dat geval kan verzekeren zon-
de van het geld zijn. Waar het om gaat is 

Onder het scorebord: Tim Verhallen, Jacques Ribot, Henri Veldsink, Roland van Bergen, 
Jeannette Veldsink, Stefan Bell.

dat onze klant zich bewust is van de risi-
co’s die zij lopen en wat zij willen verze-
keren. Het creëren van financiële rust 
dus. Hier helpen wij onze klanten mee.”
 De sponsoring is op initiatief van Ro-
land van Bergen tot stand gekomen. 
Roland is hoofd financiën binnen de 
Veldsink groep én penningmeester bij 
EMK. Dit is, volgens Jeannette, ook de 
kracht van de hedendaagse sponso-
ring. “Wij vinden onze maatschappelij-
ke rol belangrijk en daarom dragen we 
graag bij in de vorm van sponsoring. 
We vinden het echter wel belangrijk 
dat we als bedrijf ook echt betrokken 
zijn bij een vereniging of club. Dat ver-
sterkt volgens ons de samenwerking".

NKV behaalt punt in laatste wedstrijd
Zondag 29 mei stond de laatste wedstijd van het seizoen op het programma. 
NKV 1 speelde uit tegen PSV 1. NKV 1 had eerder dit seizoen al twee keer ge-
wonnen en één keer verloren van PSV. NKV had één wijziging in de basis. Ju-
di Veldwijk uit NKV A1 mocht (na een aantal keer eerder te zijn ingevallen) 
voor het eerst starten in de hoofdmacht van NKV. 

Kampioenen TV de Lissevoort Voorjaarscompetitie 2016

Zaterdagmiddag Heren 35+ 2e Klasse 
vlnr captain Frits Smits, Frank Meijering, Sander Aarts, Joris Rijzewijk, 
Onno Boxma, Ben van Roij en Marcel de Leeuw.

Dinsdagochtend team dames dubbel 1e klasse 
vlnr Corina Alkema, Ellen van Winkel, Marianne Maus, Cathrien Ector, Lianne 
Jansen en captain Hennie van Vlokhoven. (niet op de foto Annemiek Adams).

Donderdagavond Gemengd Dubbel 17+ 4e Klasse 
vlnr Patrick Teunisse, Kristel Groot, Florence Bongers, captain  Ronald 
Koppens, Geraldine Theuwis, Monique Moerenhout en Ron van der Voort.

TV de Lissevoort

De tennis-voorjaarscompetities zitten er alweer (bijna) op. Afgelopen week werden drie teams van de Lissevoort kampioen in de Districtscompetitie: op dinsdagochtend het team dames dubbel 
1e klasse, op donderdagavond het team Gemengd Dubbel 17+ 4e Klasse en op zaterdagmiddag Heren 35+ 2e Klasse. Proficiat allemaal! 

Komende week spelen nog een aantal voorjaarscompetities hun laatste wedstrijden, misschien volgen er dan nog meer kampioenen! In het clubweekend van 18 en 19 juni worden alle kampioenen gehuldigd. 

14e Gulbergen 
Jeugd Open!
Op zaterdag 2 juli wordt bij golfclub 
De Gulbergen voor de 14e keer het 
Gulbergen Jeugd Open gehouden. 
De top-jeugd uit heel Nederland 
gaat in verschillende categorieën 
strijden om de felbegeerde titel.

Het deelnemersveld, tussen de 75 en 
100 spelers en speelsters, wordt op ba-
sis van handicap ingedeeld in 4 ver-
schillende categorieën. Deze wedstrijd 
telt mee voor ranking TopGolf Holland 
en de Van Lanschot Junior Ranking. 
Het Gulbergen Jeugd Open wordt al 
jaren geroemd vanwege de goede or-
ganisatie. Tijdens deze dag zijn er bijna 
100 vrijwilligers actief. Deze vrijwilli-
gers verzorgen de lunch voor de deel-
nemers, houden de tussentijdse scores 
bij en in de baan zijn op alle holes spot-
ters aanwezig. Dit wordt vooral door 
de deelnemers enorm gewaardeerd.
Kom het ervaren als speler of bezoeker, 
iedereen is welkom op zaterdag 2 juli!
www.golfdegulbergen.nl

Heiderschoor 26, 5731 RG Mierlo | www.gulbergen.nl

Desportivo Brasil winnaar Schäfer 
Notarissen Int. U17 toernooi
Het Schäfer Notarissen Int. U17 toernooi werd net als afgelopen jaar gewon-
nen door Desportivo Brasil. Zij versloegen op indrukwekkende wijze Fortu-
na Düsseldorf in de finale met 5-0.

Het weer werkte niet echt mee op deze 
druilerige zondag. Daar hemelvaart 
erg vroeg viel dit jaar, zag de organisa-
tie zich genoodzaakt uit te wijken naar 
een andere dag. Toch hadden veel toe-
schouwers de moeite genomen om dit 
sterk bezette toernooi op Sportpark 
Oude Landen te bezoeken. Het toer-
nooi kent sinds dit jaar een nieuwe 
hoofdsponsor; Schäfer Notarissen 
heeft zich voor de komende 3 jaar ver-
bonden aan het toernooi.

Goed voetbal
Helaas haakte AZ af waardoor in Poule 
B met 5 in plaats van 6 teams werd ge-
streden om een plek in de finale.Toch 
waren er prachtige wedstrijden te zien 
waarbij op het scherpst van de snede 
werd gespeeld om de winst. Uiteindelijk 
waren het Desportivo Brasil en Fortuna 
Düsseldorf die om 17.15 uur mochten 
aantreden voor de grote finale. Een 
schitterende aanval in de 12e minuut 
opgezet door speler van het toernooi 
Mauro Junior, werd door spits Joao Sala 
keurig binnen gewerkt. Na de rust had 
Fortuna zowaar op gelijke hoogte kun-
nen komen maar een poging van de ster-
ke Duitse spits werd van de lijn gekeerd. 
Uit de tegenaanval scoorde Mauro Juni-
or de 2-0. Uiteindelijk werd het 5-0 be-
reikt door prachtig samba voetbal.

Joost Heijnen, vertegenwoordiger van 
het bestuur RKSV Nuenen, zorgde 
voor een professionele afsluiting waar-
bij de bekers werden uitgereikt door 
Piet Henri Schäfer van Schäfer nota-
rissen.

De organisatie bedankt alle vrijwilli-
gers die het mogelijk hebben gemaakt 
en RKSV Nuenen wederom op de 
kaart hebben gezet, Ad Verhoeks met 
zijn scheidsrechters die een voortref-
felijk toernooi afwerkten, Bart en Ma-
rina voor hun perfecte medewerking 
en natuurlijk alle sponsoren die het 
mogelijk hebben gemaakt dit prachti-
ge toernooi te verwezenlijken.

Eindstand
1. Desportivo Brasil
2. Fortuna Düsseldorf
3. FC Groningen
4. Roda JC

Speler van het Toernooi
Mauro Junior, Desportivo Brasil.

Winnaar Nelis Coolen Keeper trofee
Daan Reiziger, FC Groningen.

Topscoorders van het Toernooi
Mauro Junior en Joao Sala, Desportivo 
Brasil.

     Campiones 2015-2016

Voetbal

Golf

Nadat NKV 1 te horen had gekregen 
dat NKV 2 gehandhaafd had (13-18 
winst op DKB uit Best) werd het start-
signaal gegeven (een kwartier eerder 
i.v.m. het slechte weer opkomst) was 
het PSV die de wedstrijd naar zich toe 
trok in de begin fase. NKV begon niet 
scherp aan de wedstrijd en keek na tien 
minuten tegen een achterstand van 5-0 
aan. Dit was dan ook een ‘wake-up call’ 
voor NKV want NKV kon zich terug 
vechten naar een stand van 5-4. Na een 
fase waar NKV en PSV gelijkwaardig 
waren, wist NKV toch op gelijke hoog-
te te komen met PSV, 7-7. Voor het 
rustsignaal wist PSV toch nog met een 
voorsprong van 8-7 de rust in te gaan.
In de rust werd benadrukt dat we het 
spel van het laatste kwartier uit de eerste 
elft doorgezet moest worden. Ook moes-

ten er feller worden gespeeld en de per-
soonlijke fouten eruit worden gehaald.
Na de kwam PSV direct op 9-7 voor-
sprong. NKV wist zich terug te vech-
ten tot een stand van 9-10 maar kon de 
voorsprong niet lang behouden en 
kwam op 14-13 achterstand. Een 
kwartier voor tijd werd de tweede A 
junior, Jelle de Wind in het veld ge-
bracht. Echter bleef NKV tegen een 
achterstand aan kijken van 17-15. In 
de slotfase van de wedstrijd wist NKV 
toch nog kracht te vinden om er nog 
een gelijkspel uit te slepen. Mede met 
hulp van de A junioren, Judi Veldwijk 
(goed voor drie goals), Jelle de Wind 
(Belangrijke assist) en een team dat 
voor elkaar vocht, werd het 17-17.
NKV 1 bedankt al haar supporters 
voor de geweldige steun dit seizoen. 

Korfbal

IVN wandeling in 
De Collse Zegge
Op maandag 6 juni nodigt IVN Nue-
nen u uit om mee te gaan wandelen in 
natuurgebied De Collse Zegge. In de 
Zeggen kunt u genieten van een uniek 
ongeschonden beekdallandschap, door 
de rijke natuur rond de meanderende 
Kleine Dommel. De vogel- en planten-
rijkdom van het gebied is groot. 
Vertrek om 19.00 uur per fiets vanaf 
Het Klooster, Park 1, Nuenen. Start 
van de wandeling iets later vanaf de 
Collse watermolen. Laarzen sterk aan-
bevolen. Ook een verrekijker kan ver-
rijkend werken! 
Deelname is gratis. Info: 040- 2421423 
of www.ivn.nl/nuenen
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SPORT

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Nuenenaar Steven Kruijswijk      
valt van podium in slot Giro d’Italia 
 

De etappekoers Giro startte vrijdag 13 
mei in Apeldoorn met 198 renners en 
finishte ruim drie weken en 3500 kilo-
meters later in Turijn. In Turijn waren 
nog 154 renners over. De eerste etappe 
in Italië reed Maarten Tjallingii in de 
blauwe trui. Die had hij op de eerste 
zondag veroverd door al in ons land de 
bergsprint op de Posbank te winnen. 
“Dat was mijn hoogtepunt van deze 
ronde”, zegt Tjallingii. “We hebben drie 
weken lang hoogtepunten beleeft en 
elke dag meegedaan om de prijzen.” 

Derde plaats
Met name kopman Steven Kruijswijk 
stijgt boven zichzelf uit in deze zesde 
Giro die hij volbracht. De Nuenenaar 
draagt vijf dagen het roze leiderstricot 
en schrijft wielerhistorie. In het klasse-
ment van Nederlandse roze truidra-
gers staat de Nuenense sportman nu 
op een mooie derde plaats, achter kop-
loper Erik Breukink met 8 roze truien 
en Tom Dumoulin met zes keer roze. 
Steef, zijn koosnaam in het peloton, 
staat met 5 truien op drie, daarna vol-
gen Pieter Weening (4), Jean-Paul van 
Poppel en Jeroen Blijlevens (beiden 
met 2 keer roze) en Gerrit Voorting en 
Wim van Est met beiden eenmaal roze. 

Eerste roze trui hoogtepunt voor 
Steef
Vrijdag 20 mei reed Steven 
Kruijswijk zijn zoveelste sterke 
bergrit deze ronde en beloonde 
zichzelf met de leiding in het alge-
meen klassement. “De dag dat ik 
de roze trui pakte en een tik uit-
deelde aan mijn concurrenten, 
was mijn hoogtepunt van deze 
Giro d’Italia”, geeft Steven aan. “Ik 
voelde me de hele dag goed. Ik 
was eigenlijk van plan om me zo 
veel mogelijk te sparen voor de 
klimtijdrit, maar omdat het zo 
goed ging, viel ik toch aan. Ik ben 
er trots op dat ik de Giro op deze 
manier heb kunnen rijden. Het 
dragen van de leiderstrui brengt 
een ander soort spanning met 
zich mee. Iedereen let op je en 
probeert je uit die trui te rijden. 
Niets is mooier dan op die manier 
rondrijden en de favorieten te 
verslaan.”

 
Met roze trui in de sneeuw….
Kruijswijk behield zijn roze trui tot de 
19e etappe. In de afdaling van de Colle 
dell’Agnello - op ca. 2700 meter hoog-
te, in ijle lucht en een temperatuur 
rond het vriespunt - komt hij in een 
sneeuwmuur ten val en verliest veel 
tijd op zijn concurrenten. “Ik wist dat 
Nibali een scherpe afdaling wilde rij-
den”, vervolgt Kruijswijk. “Ik wilde 
hem volgen, maar kon niet goed door 
de bocht heen kijken vanwege de 
sneeuw. Ik schatte de weg verkeerd in, 
begon te slippen en reed de sneeuw-
muur in. Van tevoren had ik misschien 
getekend voor deze vierde plaats, maar 
je moet de kansen pakken als ze er lig-
gen. Het is heel erg jammer dat mij dat 
niet is gelukt.” Een missertje van Lot-
toNL-Jumbo: na kilometers klimar-
beid had Steef daar een windjackje 
moeten krijgen. Nibali trok wel zo’n 
jasje aan en ging met ruim 70 kilome-
ter op de teller de afdaling in. 
 
Petje af
Zijn ervaren ploeggenoten Bram Tan-
kink en Maarten Tjallingii waren na af-
loop niets dan lovend over hun kop-

LottoNL-Jumbo-kopman Steven Kruijswijk uit Nuenen is vierde geworden in 
de Giro d’Italia. In Turijn kwam er zondag 29 mei een einde aan een bijzon-
dere ronde voor Team LottoNL-Jumbo, die begon met drie indrukwekkende 
dagen in Nederland. Maarten Tjallingii droeg een dag de blauwe trui, Pri-
moz Roglic won een etappe en klimgeit Steven Kruijswijk reed vijf dagen in 
het roze. De lepe Italiaan Vincenzo Nibali van Astana won uiteindelijk zijn 
thuiswedstrijd. 
 

Steef met Columbiaanse renner Chaves in zijn element in de bergen...(foto Cor Vos)

Nuenenaar Steven Kruijswijk bij de start in 
Apeldoorn…(foto Cees van Keulen)

man. “Laten we hopen dat Steven in 
de toekomst nog meer hoogtepun-
ten meemaakt en dat de hoogte-
punten dan mooi afgerond worden 
met een roze trui”, riepen Bram en 
Maarten in koor. 
“Het is natuurlijk eeuwig zonde dat 
het geen Giro-winst heeft opgele-
verd, maar petje af voor wat Steven 
heeft gedaan”, voegt Jos van Emden 
toe. “Iedere coureur weet dat het 
heel zwaar is om weer door te gaan 
na zo’n valpartij. Ik vind dat hij vrij-
dag na zijn val nog een hele goede 
finale heeft gereden als je kijkt naar 
de omstandigheden.” “Het is ver-
schrikkelijk knap wat Kruijswijk 
heeft laten zien, maar het is echt 
zuur dat hij de Giro niet gewonnen 
heeft”, geeft Bram Tankink aan. 
“Dat gevoel overheerst nu, maar er 
komt een moment dat we beseffen 
hoe mooi deze Giro is geweest.” 
Bram Tankink wordt door de Nue-
nense wielerfans op handen gedra-
gen, want Bram is getrouwd met 
Vera van Herpt uit Nuenen. Bram 
heeft wel iets van een vrolijke en 
dwèrse Nuenenaar…..

Turijn is nog ver: in het achterwiel Nederland en in het voorwiel is Italië afgebeeld. 
Steef-fan Henk van den Hurk wijst de weg naar de finish in Turijn… (foto Cees van Keulen) 

Nuenen Hockey Heren 1   
op drempel van promotie
Afgelopen zondag beloofde het een spannende wedstrijd te worden: de lo-
kale derby tussen Nuenen H1 en Son H1. Beide teams zijn het hele jaar al in 
de strijd om het kampioenschap voor promotie naar de 2e klasse. 

Hockey

Uit bij Son werd 1-1 gespeeld en bij 
aanvang van de wedstrijd stond Nue-
nen nummer 1 met 3 punten meer en 
Son op de 2e plaats. Son moest winnen 
om zicht te houden op een 1e  of 
2e plaats: bij verlies zou het kampioen-
schap - met 2 wedstrijden te gaan - op 
doelsaldo uitgespeeld moeten worden. 
Het mag voor zich spreken: de span-
ning zat er goed in. Ondanks het min-

dere mooie weer was het publiek van 
Nuenen en Son massaal toegestroomd. 
De wedstrijd werd niet minder span-
nend. In de eerste helft waren de par-
tijen nog enigszins gewaagd aan elkaar, 
maar ging, ondanks vele kansen van 
Nuenen, Son met een 0-1 voorsprong 
de kleedkamer in. De 2e  helft keerde 
het tij: Nuenen werd heer en meester 
op het veld. Al snel viel de 1-1 en ook 
de 2-1 kon niet wegblijven. Nadat de 
3-1 uit ogen van de Nuenen aanhang 
onterecht afgekeurd werd, bleef Nue-
nen klasse hockey spelen en won daar-
mee de lokale derby. In de komende 
twee wedstrijden (waaronder uit tegen 
hekkensluiter Vlijmen) heeft Nuenen 
nog 3 punten nodig om het kampioen-
schap veilig te stellen. Dat kan en mag 
ze niet meer ontgaan. Op zondag 5 ju-
ni speelt Heren1 hun laatste thuiswed-
strijd om 14.45 op de Lissevoort.

Bovenste rij (van links naar rechts): Monique Zwaan (manager), David Bekkers, Siem 
Bruintjes, Kasper vd Wulp, Sven Hessing, Rick Hofland, Koen vd Heijden, Thijs Stokmans, 
Peter Verberne, Jeroen Wiezer en coach Ties Willems.
Onderste rij (van links naar rechts): Maxim Zwaan, Rik Bongers, Pieter Sarton, Jorrit Stein-
weg, Cesar van Rongen, Joep Hoedemakers, Tim Kampers en Jorg Hoefs. Niet op de foto 
Luuk Bergman.
 

Martin de Wildt    
Europees Master Kampioen
Afgelopen weekend hebben in het Olympisch zwembad van London de Eu-
ropese Master kampioenschappen plaatsgevonden. Hetzelfde zwembad 
waar in 2012 Ranomi Kromowidjojo Olympisch kampioen werd. In een deel-
nemersveld van ruim 25.000 zwemmers uit heel Europa zwommen ook vier 
zwemmers van Z&PV Nuenen mee en niet onverdienstelijk. 

Zomerinstuif bridge
Bridge Club Nuenen (BCN) organiseert zoals gebruikelijk ook dit jaar weer 
de Zomerinstuif omdat veel bridgeclubs een zomerstop hebben en echte 
bridgeliefhebbers het spel niet zolang willen missen. 

Zwemmen

Martin de Wildt, hoofdtrainer van 
Z&PV Nuenen, kwam uit op twee af-
standen.
De 50 vlinder kon aangemerkt worden 
als een mooie opwarmer voor de 200m 
schoolslag. Met 28.03 eindigde hij als 
20ste van Europa op zijn eerste afstand. 
De volgende dag moest het echter ge-
beuren en hij maakte het helemaal 
waar. Op de 200m schoolslag bleef het 
lang spannend. Na 100 meter lag hij 
0,11sec. voor op de Italiaan Battiston. 
Na 150 meter was dit nog 0,10 sec.. Met 
een geweldige laatste 50 meter eindigde 
hij als eerste in 2.28.80 ruim 3 sec. voor 
de Italiaan. Hij mag zich terecht Euro-
pees master kampioen noemen.
Naast Martin deden ook Anneloes 
Peulen (50, 100 vrij); Koen Woesten-

borghs (50 vlinder, 50 vrij) en Monique 
Huizing (400 vrij, 200 school) mee aan 
dit toernooi.
Anneloes eindigde als 4de op de 
100vrij, net naast het podium, wat ook 
een geweldige prestatie is. Op de 50 
vrij behaalde zij een mooie 5de plaats.
Koen deed het op de 50 vlinder ook 
niet onverdienstelijk; hij zat maar 0,3 
boven zijn PR. Op de 50 vrij eindigde 
hij als 91ste.
Tot slot zwom Monique op de 400 vrij 
maar 5 seconden boven haar pr van 3 
jaar geleden. Op de 200 schoolslag ein-
digde zij op een 32ste plaats van Europa.
Op de 4x50vrij mixed estafette pakten 
deze vier zwemmers een mooie 20ste 
plaats in een deelnemersveld van 91 
teams. 
Komend weekend zijn deze vier zwem-
mers weer actief tijdens het tweede 
weekend van de Brabantse zomerkam-
pioenschappen in Eindhoven.

Schaakvereniging 
Nuenen zoekt 
nieuwe leden
Schaakvereniging Nuenen zoekt en-
thousiaste mannen en vrouwen die op 
de maandagavond een partijtje schaak 
willen spelen. Ook beginnelingen zijn 
van harte welkom, het min of meer 
kennen van de regels is voldoende. Ge-
vorderden kunnen meedoen aan de 
externe competitie. Iedere maandag-
avond in het Steunpunt, Goudvinkhof 
12a te Nuenen. Aanvang 20.00 uur. Bel 
voor meer informatie: Leontien Wee-
bers of Cor Van Leuken: tel. 06-
42372927.

Schaken

Vanaf 14 juni t/m 30 augustus kan er 
bijna elke dinsdagavond gebridged 
worden, zowel door leden als door 
niet-leden. Helaas is de zaal dicht op 
26 juli en op 2 en 9 augustus. Alle brid-
geliefhebbers zijn welkom. Mocht u 
geen partner hebben, dan kunt u een 
mailtje sturen en zal geprobeerd wor-
den een passende partner te vinden. 
Als u nog geen lid bent van een bridge-
club en overweegt om lid te worden is 
dit een goede gelegenheid om de sfeer 
op de club te komen proeven. Er kun-
nen nog wel wat nieuwe leden geplaatst 
worden. De club probeert het spelpeil 
van de leden te bevorderen door het or-
ganiseren van een leerzame biedwed-

strijd met persoonlijke begeleiding 
door A-spelers. Bovendien is er na elke 
speelavond de mogelijkheid om vragen 
te stellen over spel- of biedverloop. 
Op dinsdagavond bent u welkom in 
‘Zaal Berkenbosch’, Opwettenseweg 80 
te Nuenen. Opgeven is niet nodig. De 
indeling gebeurt zo veel mogelijk naar 
sterkte. Het inschrijfgeld van € 4,- per 
paar wordt voor een deel gebruikt voor 
prijzen. We verwachten u tussen 19.30 
uur en 19.45 uur zodat uiterlijk om 
20.00 uur begonnen kan worden. 
Meer informatie via de telefoonnum-
mers 06 19419324 (v.d. Broek) en 
2835090 (Vos). Of per email: noortje-
vdb@onsnet.nu of jan.vos@onsnet.nu



Park 30    Nuenen    T. 040 2836436    www.oogwereld.nl

Geef uw bril door en ontvang tot
€ 150,- retour op uw oude bril!*

* Actie is van 2 t/m 18 juni 2016. Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden in de winkel. 

WEKEN

BRIL
DOORGEEF
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