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

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

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Gouden jubilaris 
Geert Smulders 
steekt toerclub 
in het nieuw

St. Antonis-
schut heeft 
nieuwe 
koning

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Inschrijving 
zesde jaar 
Music Kids 
geopend

HUIS VERKOPEN?

www.makelaarsplein.com

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

HOME
deco

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

VERF, BEHANG, GLAS, 

RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

www.decohomemeulendijks.nu

HOME
deco

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

VERF, BEHANG, GLAS, 

RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN
Zie advertentie elders in dit blad.

12 juni Van Goghmèrt
Aanstaande zondag, 12 juni, is het weer zo ver! De jaarlijkse Van Goghmèrt 
in Nuenens Centrum wordt gehouden. Het is alweer de 33e versie. Die dag 
zijn alle winkels in het centrum open en samen met de 200 kramen zijn er 
circa 230 deelnemende ondernemers. Tijdens de braderie geven standhou-
ders en winkeliers vele speciale kortingen en beursaanbiedingen. 

Het thema dat de organisatie van deze 
33e editie voor de braderie heeft be-
dacht, is ‘Het Circus’. Dit is vooral te 
zien aan de op het circusthema geba-
seerde activiteiten die voor kinderen 
worden georganiseerd. Een hartstikke 
nieuwe activiteit is de spannende reu-

ze-bungee-trampoline voor kinderen 
die staat opgesteld bij de lindenboom. 
De speurtocht dit jaar heeft ook te ma-
ken met ‘Het Circus’. Er moet op de 
braderie langs alle kramen en winkels 
worden gespeurd naar letters. De figu-
ren uit het circus die over de braderie 
lopen, hebben ook al letters bij zich, 
dus ga op zoek naar de clowns. Alle let-
ters moeten worden genoteerd en daar 
moet een woord van worden gemaakt. 
En het is logisch dat ook de prijzen die 
met de speurtocht te winnen zijn met 
‘Het Circus’ te maken hebben. Om mee 
te kunnen doen, neem je een wed-
strijdkaart mee als je de braderie op 
gaat. Ze worden door de verkeersrege-
laars uitgereikt bij de ‘grote’ ingangen. 
Ook bij restaurant Comigo worden 
wedstrijdkaarten uitgedeeld. 

De kinderen kunnen ook in het Park 
terecht. Daar staan een drietal spring-
kussens opgesteld, kinderen kunnen 
worden geschminkt in de kiosk en ook 
zal het jaarlijkse succesnummer, de 
grote kinderboerderij, niet ontbreken. 
Behalve de te verwachten boerderij-
dieren zijn ook exotische dieren, zoals 

Glasvezelnetwerk 
Nuenen    
nu open voor  
alle aanbieders
Als eerste gemeente in Nederland 
beschikte Nuenen al in 2005 over een 
super snel glasvezelnetwerk voor 
consumenten. Door gebruik te maken 
van individuele subsidies werden de 
aangesloten huishoudens lid van de 
Coöperatie OnsNet Nuenen en daar-
mee indirect mede-eigenaar. De dien-
sten (internet, TV, Radio, etc.) werden 
door één exclusieve provider (Edutel/
OnsBrabantNet) geleverd.

Consumenten hadden dus geen keuze 
uit andere providers of diensten. De 
onafhankelijke Coöperatie OnsNet 
Nuenen vond dit geen wenselijke situ-
atie en heeft de afgelopen jaren hard 
gewerkt en gelobbyd om het netwerk 
volledig open te krijgen (multi-provi-
der) voor Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten. En met succes! Na een be-
hoorlijke investering in ‘de pop’ (het 
centrale punt in het netwerk) is het nu 
mogelijk voor alle aangesloten Nue-
nense huishoudens om zelf te kiezen 
voor een glasvezelprovider. Op de 
website www.eindelijkglasvezel.nl kan 
iedereen nu een vergelijking maken 
welke provider het beste past bij de 
wensen en het budget van het eigen 
huishouden.

De Coöperatie OnsNet Nuenen be-
hartigt de belangen voor ruim 7.500 
aangesloten huishoudens in Nuenen 
en hoopt met het openzetten van haar 
glasvezelnetwerk op meer concurren-
tie, innovatieve diensten en markt-
werking op dit netwerk. Met de slogan 
‘De glasvezel is van ons, de keuze is 
aan u’ gaat de Coöperatie u de komen-
de weken Nuenen informeren over 
deze positieve ontwikkeling.

EVENT VAN HET JAAR

M-ART & MORE exposeert
Op 18 en 19 juni vindt er een grote expositie plaats onder de naam M-ART 
& MORE in de galerie/atelier van Mart de Brouwer op de Huufkes 34 in Nue-
nen. Mart de Brouwer, is ruim 10 jaar zelfstandig kunstenaar werkend 
onder de naam M-Arts Decorations in Nuenen en woont in Helmond. 

Na een opleiding Grafische School 
afd. Repro, werkte hij 26 jaar als des-
sintekenaar in de Textielbranche. Dit 
vak raakte meer en meer geautomati-
seerd en Mart kon er niet voldoende 
zijn creativiteit in kwijt.
Hij vestigde zich in 2006 als zelfstan-
dig kunstenaar bij een boer in een var-
kensstal en in 2010 betrok hij een in-
dustrieel pand op de Huufkes in 
Nuenen. Een prachtige plek op het in-
dustrieterrein. Je stapt door oude, 
hoge deuren naar binnen en wordt 
verrast door bijzondere en vernieu-
wende muurobjecten. Op deze objec-
ten wordt een door hemzelf bedachte 
en ontwikkelde brand-en schilder-
techniek toegepast. Elk uniek ontwerp 
wordt uit nieuw materiaal uitgebrand 
en daarna beschilderd met speciale 
verftechnieken.

lama’s en alpaca’s te bekijken en te 
knuffelen. Voor nog meer gezelligheid 
zorgen de diverse bands met een scala 
aan optredens. Tegenover café Ons 
Dorp en café René treedt Duo Two For 
You op. Get The Groove is te vinden in 
het Park voor restaurant Comigo. Daar 
staan daar om 12.45 en 14.00 uur ook 
de afscheidsoptredens gepland van 
Dansschool 2Dance. Bij lunchroom Le 
Souris op de Berg verzorgt een disk-
jockey de muzikale omlijsting. Een an-
dere diskjockey vrolijkt het Parkhof op 
met muziek. Daar treedt DéDé Dans-
ballet voor het publiek op.

De braderie vindt plaats in Nuenen 
centrum vanaf hoek Parkstraat - Voirt 
- Lindenlaan tot aan de lindestomp. 
Ook de Vincent van Goghstraat doet 
mee. De braderie is geopend van 11.00 
tot 17.00 uur, de bands beginnen met 
hun optredens om 13.00 uur. De en-
tree is gratis. In Nuenen kan boven-
dien gratis worden geparkeerd. 

Sinds een jaar maakt hij ook kleurrijke, 
gepuzzelde muurobjecten. Naast zijn 
toegepaste kunst, geïnspireerd door al-
ledaagse dingen, maakt hij ook interi-
eurobjecten, zoals tafels, deuren, zui-
len en spiegels. Hij exposeert op vele 
evenementen en beurzen, hangt in vele 
galerieën en ontmoet veel kunstenaars.
Op een van de evenementen besluiten 
vijf kunstenaars, Lillian Steenhuisen, 
Robert Strüwer, Heidi von Faber, Ka-
rel Welhuis en Mart de Brouwer het 
roer om te gooien en zelfstandig een 
expositie te organiseren.
Lilian Steenhuisen is sinds 2006 beeld-
houwster en maakt figuratieve bron-
zen beelden. Haar stijl kenmerkt zich 
als slank en sierlijk. Emoties probeert 
ze in een beweging uit te drukken. 
www.liliansbeelden.nl
Robert Strüwer kenmerkt zich door te 

werken met acryl spuitbussen en kar-
ton als mal na als beginnend kunste-
naar geëxperimenteerd te hebben met 
exposy om meer volume aan te brengen 
in zijn schilderijen. www.strüwer.com
Heidi von Faber raakte geïnspireerd 
door de oude Hollandse meesters, 
waarbij de lichtinval een belangrijke 
plaats inneemt. Realistische schilde-
rijen, rustgevende beelden zonder tie-
relantijnen. Door de eenvoud en de 
onderwerpen, vaak uit het dagelijks 
leven, krijgt het werk een eigentijdse 
uitstraling. www.heidivonfaber.nl
Karin Welhuis is werkzaam als kera-
misch vormgeefster. De natuur is haar 
onuitputtelijke bron van inspiratie en 
onderscheidt zich door monumenta-
le, stoere, organische vormen. www.
atelier2pk.nl
Deze 5 kunstenaars hebben gezocht 
naar een locatie waarbij het niet alleen 
gaat om hun werk te laten zien maar 
waar de bezoeker zich meteen prettig 
voelt. Waar de bezoeker welkom is en 
aan de grote tafel, of op de bank, met 
anderen kan praten over kunst en wat 
dit met hen doet.
Deze ruimte werd gevonden in het in-
dustriële pand van Mart de Brouwer.
Beleef deze nieuwe vorm van kunst-
beleving en kom op 18 juni van 12.00 
tot 20.00 uur, 19 juni van 11.00 tot 
18.00 uur, naar M-Art Decorations. 
De Huufkes 34, Nuenen. 
www.m-artdecorations.nl
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
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 

inbraak is stap 1. En juist daar kunt u zelf heel eenvoudig allerlei 
maatregelen voor nemen. De komende periode geven we allerlei tips 
die kunnen helpen om inbrekers buiten de deur te houden.

Waar maken inbrekers gebruik van 
•	 Openstaande	ramen	en	deuren
Kwaadwilligen struinen achterpaden in woonwijken af. Ze zoeken naar 
openstaande ramen en deuren. Soms wordt het hen wel heel gemak-
kelijk gemaakt. Achterpoorten en ramen die open staan, een ladder 
naast een raam of de huissleutel aan een spijkertje in de schuur. Maar 
ook insluipingen komen vaker voor, met mooi weer laten mensen hun 
ramen en deuren open staan als ze even naar boven zijn of een bood-
schap doen. Binnen 30 seconden is een inbreker dan binnengeslopen 
en heeft je portemonnee, telefoon, laptop of tas weggenomen. 

•	 Vakantiegangers	
Een ander makkelijk doelwit zijn natuurlijk de huizen waarvan de 
bewoners op vakantie zijn. Veel mensen weten inmiddels wel dat het 
verstandig is om door de buren de post van de mat te laten halen. 
Maar laat hen deze dan uit het zicht neerleggen. Een grote stapel 
post op tafel laat ook weinig te raden over. 

Handige tips om inbraak te voorkomen
Zo zijn er nog talloze andere voorbeelden. Vermeld nooit in je voice-
mail of social media dat je op vakantie bent. Laat de planten gewoon 
staan en schakel een tijdschakelaar in, zodat op gezette tijden het 
licht aanspringt. Veel mensen zien de vakantie ook als goede gele-
genheid om de diepvries te ontdooien. Onverstandig, als de open 
laden of deur vanaf de straat te zien zijn. 

•	 Schakel	buren	in
In plaats van via social media wereldkundig te maken dat je op va-
kantie bent (want ook daar kijken inbrekers of ze slachtoffers kunnen 
vinden die op vakantie zijn), is het wel goed om de buren op de 
hoogte te stellen. Zij kunnen bij verdachte situaties de politie in-
schakelen. Maar liefst 80 procent van alle aanhoudingen wegens 
woninginbraak, gebeurt dankzij de alertheid van omstanders. Wie 
’s nachts verdachte geluiden bij de buren hoort terwijl die op va-
kantie zijn, moet dan ook niet aarzelen om 112 te bellen. 

Meer informatie
Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op vakan-
tie gaat op de website van de gemeente Nuenen via www.nuenen.nl
Ook kunt u kijken op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wo-
nen: www.politiekeurmerk.nl/preventietips

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 1	juni	2016	 Europalaan	120,	5672	AL	–	het	uitbreiden	
   van de woning (BOUW).

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

MEDEDELING VERLENGING OMTRENT 
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op 
basis van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
met	6	weken	verlengd:
•	 Collse	Hoefdijk	en	Pinckart,	het	plaatsen	van	drie	tijdelijke	re-

clameborden,	verlengd	tot	14	juli	2016.

VERLEENDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 31	mei	2016	 Kerkhoef	14,	5674	NX	–	het	tijdelijk	wijzigen	
   van het gebruik ten behoeve van het 
	 	 	 evenement	“Concours	Hippique	voor	de	
   jeugd” ( RO, afwijken van de bestemming). 

De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken	bij	het	College	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	
c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.	

COLLECTE
In de week van 12 juni t/m 18 juni wordt gecollecteerd door de Maag 
Lever Darm Stichting.

UITNODIGING RAADSVERGADERING
De raadsvergadering van de gemeente Nuenen vindt plaats in de 
raadzaal in Het Klooster, 16 juni aanvang 19.30 uur

Onderwerpen:
•	 Gemeenschappelijke	Regeling	ODZOB
•	 Financiële	stukken	2016	WSD
•	 Zienswijze	Begroting	GGD
•	 Gemeenschappelijke	Regeling	GGD
•	 Meerjarenplan	Brainport	Development	2017-2020
•	 Handvest	actieve	informatieplicht	2016
•	 Investeringskredieten	Meerjarenspreidingsplan	onderwijshuis-

vesting
•	 Beleidsnota	Sociaal	Domein
•	 Zienswijze	op	ontwerpbegroting	VRBZO

Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsinfor-
matie.nl U kunt via deze website ook de raadsvergadering live volgen 
en na afloop terugkijken. Tijdens de openbare raadsvergadering kunt 
u gebruikmaken van het inspreken. Neem daarvoor contact op met 
de	griffie:	tel:	040-2631679	of	email	griffie@nuenen.nl

AFVALINZAMELING
Textiel inzameling
Op	vrijdag	17	juni	wordt	huis	aan	huis	weer	textiel	ingezameld	door	
Sympany. U ontvangt hiervoor een speciale zak in de brievenbus. 
Hierin kunt u de kleding aanbieden. Natuurlijk kunt u ook gebruik 
maken van de containers die hiervoor in Nuenen staan. 

Milieustraat op woensdagavond tot 20.00 uur open
Wist u al dat de Milieustraat Nuenen iedere woensdagavond open 
is	 tot	20.00	uur.	Graag	brengen	wij	deze	extra	 service	onder	uw	
aandacht. Dan hoeft u misschien niet meer op de vaak drukke za-
terdag naar de Milieustraat.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op	maandag	20	juni	2016	is	er	een	hoorzitting	van	de	algemene	
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeen-
tehuis. 
De volgende zaken komen aan de orde:
•	 om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	tegen	het	besluit	van	18	

februari	2016	betreffende	het	Wob-verzoek.
•	 om	20.30	uur	het	bezwaar	ingediend	tegen	het	besluit	van	29	

april	2016	waarbij	de	woning	aan	de	Irenestraat	te	Nuenen	is	
gesloten.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

INBREKERS GAAN NIET     
MET VAKANTIE
maar nemen toch graag een souvenir mee uit uw woning

Wanneer de zomerse temperaturen, zich aandienen, zwaaien overal 
de ramen en deuren open. “Waakzaamheid is echter geboden, want 
gelegenheid	maakt	de	dief”,	waarschuwt	Joop	van	der	Waal,	expert	
bij de politie op het gebied van woninginbraak. Het aantal inbraken 
in de lente en zomer neemt toe en dan vooral overdag. De politie 
doet er alles aan om inbrekers te pakken, maar voorkomen van een 

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg?	Dan	is	er	in	Nuenen	één	loket	voor	al	uw	vragen:	het	Centrum	
Maatschappelijke	Deelname	(CMD),	het	voormalige	Servicepunt.	
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres:	Berg	22c	|	telefoon:	040-2831675	|	e-mail: cmd@nuenen.nl 
open:	ma.	t/m	don.	8.30-16.00	uur	en	vrij.	08.30-12.30	uur.

AFVALWEETJE

De Milieustraat Nuenen heeft een koelcel 
voor kadavers. Hier kunt u uw overleden huisdier 
(hond, kat of kleiner huisdier) gratis afgeven.

Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een 
afspraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcen-
trum	dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	
u bij het inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een 
afspraak voor ‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nue-
nen.nl of eventueel telefonisch contact opnemen met ons klantcon-
tactcentrum	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.

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

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	 de	 bewoners	 van	 de	 Van	 Ruusbroecstraat	 is	 vergunning	

verleend voor het organiseren van een buurtbarbecuefeest in de 
Van	Ruusbroecstraat	op	zaterdag	25	juni	2016	(verzenddatum	
27	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.

PUBLICATIE
Bekendmaking anterieure overeenkomst met allonge woonbebou-
wing locatie Mauritsgaarde 4

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
ter	voldoening	aan	het	bepaalde	in	artikel	6.24	van	de	Wet	ruimte-
lijke ordening (Wro) bekend dat er een anterieure overeenkomst met 
allonge is gesloten tussen de gemeente Nuenen c.a. enerzijds en de 
heer	L.M.	van	Rooij	en	mevrouw	M.H.C.	Smits,	ter	voldoening	aan	
het	bepaalde	in	artikel	6.12	lid	2	en	6.24	Wro.

De overeenkomst en de allonge hebben betrekking op de voorge-
nomen splitsing van het perceel aan Mauritsgaarde 4. Het voorne-
men is dat op het afgesplitste perceel een vrijstaande woning wordt 
gerealiseerd.

Ter	voldoening	aan	artikel	6.2.12	van	het	Besluit	ruimtelijke	ordening	
(Bro)	ligt	vanaf	10	juni	2016	een	zakelijke	beschrijving	van	de	inhoud	
van de anterieure overeenkomst en de allonge gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 
2 te Nuenen. Binnen genoemde termijn kan tijdens openingstijden 
kennis worden genomen van de zakelijke beschrijving bij de balie 
Wonen en Openbare Ruimte. Dit kan tevens geraadpleegd worden 
via de gemeentelijke website: www.nuenen.nl

Tegen de gesloten overeenkomst en de allonge kunnen geen ziens-
wijzen of bezwaren worden ingediend.

Nuenen,	9	juni	2016

PUBLICATIE
Bekendmaking anterieure overeenkomst met allonge woonbebou-
wing locatie Voirt 55 / Johan Frisostraat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
ter	voldoening	aan	het	bepaalde	in	artikel	6.24	van	de	Wet	ruimte-
lijke ordening (Wro) bekend dat er een anterieure overeenkomst met 
allonge is gesloten tussen de gemeente Nuenen c.a. enerzijds en de 
heer	K.T.G.	Looijmans	en	mevrouw	Y.I.F.	van	der	Venne,	ter	voldoe-
ning	aan	het	bepaalde	in	artikel	6.12	lid	2	en	6.24	Wro.

De overeenkomst en de allonge hebben betrekking op de voorge-
nomen	splitsing	van	het	perceel	aan	Voirt	55.	Het	voornemen	is	dat	
op het afgesplitste perceel een vrijstaande woning wordt gereali-
seerd,	 die	 zich	 met	 de	 voorzijde	 zal	 oriënteren	 op	 de	 Johan	
Frisostraat.

Ter	voldoening	aan	artikel	6.2.12	van	het	Besluit	ruimtelijke	ordening	
(Bro)	ligt	vanaf	10	juni	2016	een	zakelijke	beschrijving	van	de	inhoud	
van de anterieure overeenkomst en de allonge gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 
2 te Nuenen. Binnen genoemde termijn kan tijdens openingstijden 
kennis worden genomen van de zakelijke beschrijving bij de balie 
Wonen en Openbare Ruimte. Dit kan tevens geraadpleegd worden 
via de gemeentelijke website: www.nuenen.nl

Tegen de gesloten overeenkomst en de allonge kunnen geen ziens-
wijzen of bezwaren worden ingediend.

Nuenen,	9	juni	2016
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Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.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 Gepaneerde 
Schnitzels ...............................  6,95
Runder Minute steaks
.......................................iedere 4e GRATIS
100 gr. Gebraden rosbief +
100 gr. Gebraden gehakt .....3,25
Oosterse 
barbeque rolletje
100 gram ..........................................1,80
Shoarma pakket
500 gram vlees, 5 broodjes, saus 6,95
Carpaccio misto
100 gram ..........................................2,10

Hollandse bloemkool
 per stuk 0,99
Spaanse abrikozen   
pan klaar   1/2 kilo 1,29
Huzaren salade  

hele kilo 4,50

Bieten salade
  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 9 t/m woensdag 15 juni

Champignons 
    per bakje 0,69

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

SPECIAL

Acties week 23: geldig maandag 6 t/m zaterdag 11 juni 2016
_____________________________________________________

NIEUW!
Frikandellenvlaai
Heerlijke vlaai gevuld met frikandellen,
curry en uitjes. Half € 5,50 

        € 995
_____________________________________________________

Brood van de week
Monnikenbrood heel
Rond meergranenbrood  met diverse 
zaden. 2x halve € 1,95

   € 189
_____________________________________________________

iedere vrijdag en zaterdag 
Appelfappen
 3+1 GRATIS
 

Alle zachte broodjes
 

      6 stuks voor € 199

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

Nu 10 euro korting* 
op alle verpakkingen vanaf 13 kg. 

van Fokker Diervoeding bij: 

Deze actie is alleen geldig bij Boerenbond / Pets Place  
Duivendijk 1 te Nuenen en is geldig tot 23 juni 2016 

(*Het geld wordt binnen twee weken op uw rekening terug gestort.)

Vintage - Meubels - Kleding - Boeken - Elektra

www.karoesell.nl
* Maximaal 1 bon p.p. en per aankoop.

Naam:

E-mail:

Hiermee gaat u akkoord om onze nieuwsbrief te ontvangen.

Waardebon
Bij inlevering van deze waardebon ontvangt u 
25% KORTING OP UW AANKOOP*

Vintage - Meubels - Kleding - Boeken - Elektra

KLEINGOED

KLEINGOED

Adresgegevens
Edisonstraat 147A ,
5621 H M Eindhoven
040 - 843 58 55

Openingst i jden :
Ma 12 :00 - 18 :00 uur
Di-Vr 1 0 :00 - 18 :00 uur
Za 1 0 :00 - 17 :00 uurOphaalservice 

Heeft u nog grote tweedehands 
spullen en weet u er geen raad mee?
Laat ze door ons ophalen zodat wij er 
goede doelen mee kunnen steunen! 

Bel 040 - 843 58 55



DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

BEGIN UITVERKOOP

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Smolders Schoenen Nuenen

M.U.V. DOORLOPENDE COLLECTIE

10% 30% 50%20% 40%
DONDERDAG 9, VRIJDAG 10, ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 JUNI 

10% KORTING OP DE BASISCOLLECTIE

Sinds 2 jaar heeft op de bedrijfsterreinen in Nuenen een kleine digitale revolutie 
plaatsgevonden. Vanaf dat moment heeft een kleine groep ondernemers zich volop 
ingespannen om een groot deel van zakelijk Nuenen van glasvezel te voorzien. 

Een gemiddelde niet-zakelijke gebruiker kan bij normaal kijk- en surfgedrag 
makkelijk met meerdere mensen internetten of TV kijken.  Wanneer u echter grotere 
bestanden moet down of uploaden en tegelijkertijd andere online activiteiten 
moet uitvoeren, is het mogelijk dat de internetsnelheid te langzaam wordt. Dit 
gebeurt vooral bij abonnementen  tot 20 Mb/seconde.

Het Nuenense glasvezelnetwerk is 5x zo snel. U haalt een up- en download snelheid 
van 100 Mb/seconde .

Helaas maakt een aantal ondernemers, door onwetendheid of om andere redenen 
nog geen gebruik van het glasvezelnetwerk. Dit is jammer, want hierdoor laat men 
tijd én geld liggen. Veel van de huidige aanbieders van internet schieten tekort in 
snelheid of betrouwbaarheid of vragen teveel geld voor wat er geboden wordt. 

Voor slechts € 160,00 per maand (exclusief aansluitkosten) kunt u al gebruik 
maken van het Nuenense glasvezelnetwerk. Bent u gehuisvest in een 
bedrijfsverzamelgebouw, dan is zelfs een maandtarief van € 85,00 al mogelijk. 
Wacht dus niet langer en meldt u vandaag nog aan.

Voor meer informatie en tarieven 
www.glasvezelcompagnie.nl

Een snelle en betrouwbare 

zakelijke internetverbinding
Dat wil toch iedereen!

Coöperatie Glasvezel Compagnie 
Nuenen UA.
Vincent van Goghstraat 74  
5671 GZ Nuenen
Telefoon: 040 7600144  
E-mail: info@glasvezelcooperatie.nl

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

VEILIG VERKEER

GOED ALTERNATIEF

WEEK
24 - 25

Eenrichtingsverkeer richting Eindhoven tussen Smits van Oyenlaan en Geldropsedijk. Parallelweg Europalaan 
noord éénrichtingsverkeer. Werkzaamheden Parallelweg Europalaan zuid starten in week 25.

Parkstraat – Geldropsedijk
Parallelweg Europalaan (zuid)

WEEK
26 t/m 35

Eenrichtingsverkeer richting Eindhoven tussen Smits van Oyenlaan en Geldropsedijk via een wegomlegging. 
Kruisingen Europalaan Geldropsedijk en Vallestap afgesloten.
Parallelweg Europalaan, zuid gedeeltelijk niet bereikbaar.

Geldropsedijk – Vallestap 
(zuidzijde)
Parallelweg Europalaan (zuid)

WEEK
36 t/m 40

Eenrichtingsverkeer richting Eindhoven tussen Smits van Oyenlaan en Geldropsedijk via nieuw aanlegde 
rijbaan. Parallelweg Europalaan, noord (oneven nummers) niet bereikbaar. Parkstraat afgesloten.

Geldropsedijk-Parkstraat (noord)
Parallelweg Europalaan (noord)

WEEK
40 t/m 44 Eenrichtingsverkeer richting Eindhoven tussen Smits van Oyenlaan en Vallestap. Kerkstraat en Refeling

Na een voorjaar met zeer wisselvallige 
weersomstandigheden zijn we er in 
geslaagd de eerste unieke verkeers-
pleinen open te stellen voor het verkeer. 
In deze nieuwsbrief gaan we in op de 
verdere planning van de werkzaam-
heden in de komende periode.

Een korte terugblik
In april zijn de ondergrondse aanpas-
singen doorgevoerd. Hiervoor was het 
nodig om het verkeer een aantal malen 
van baan te laten wisselen. Op 9 mei 
zijn de centrale rijbanen en noorde-
lijke busbaan van de Europlaan vanaf 
de Geldropsedijk naar de gemeente-
grens met Eindhoven opengesteld voor 
het verkeer. Hierbij zijn de eerste drie 
verkeerspleinen geopend voor verkeer 
inclusief de aansluitingen naar Nuenen 
West en het industrieterrein Berkenbos. 
Op de hoofdrijbaan is geluidsreduce-
rend asfalt aangebracht. De fietsstraten 
bij Nuenen West zijn bijna klaar!

Wat doen we de komende periode?
Vanaf 13 juni wordt de Europalaan 
tussen de Geldropsedijk en Smits van 
Oyenlaan op de schop genomen. Deze 
werkzaamheden nemen veel ruimte in 

beslag, waardoor het niet mogelijk is om 
het verkeer in beide richtingen open te 
houden. Er is gekozen om het verkeer 
richting Eindhoven open te houden. Het 
doorgaand verkeer van Eindhoven naar 
Gerwen en verder zal om Nuenen heen 
worden geleid. Tussen industrieterrein 
Berkenbos en Eindhoven blijven beide 
rijrichtingen geopend. 

Om ruimte te maken voor de werkzaam-
heden en het autoverkeer leggen we 
aan de noordzijde van de Europalaan 
een wegomlegging aan. Deze komt ter 
hoogte van Parkstraat tot de Geldrop-
sedijk. De noordelijke parallelweg van 
de Europalaan richten we in als éénrich-
tingsverkeer. Beurtelings sluiten we krui-
singen af om de aansluitingen op de 
verkeerspleinen te maken. 

Openbaar vervoer
Het busverkeer van Eindhoven naar 
Nuenen wordt omgeleid via: 
de Pinckart – Cockeveld – Meijerlaan – 
Kernkwartier – Refeling. 

Tijdelijke halte: Pinckart nabij info haven, 
Kernkwartier, busbaan Pleincollege.
Vervallen halte: Lijndakkers.

Samen maken we het veiliger!
In de aankomende werkfase blijft de 
snelheid beperkt tot 30 km/h ter plaatse 
van de werkzaamheden. Met fysieke 
afscheidingen wordt het doorgaande 
verkeer gescheiden van het andere 
verkeer om zo veilig mogelijk te werken. 

Hinder en overlast omwonenden
De werkzaamheden nabij het centrum 
van Nuenen heeft door het afsluiten 
van één rijrichting impact op de bereik-
baarheid en doorstroming van het 
verkeer. Het doorgaand verkeer wordt 
om Nuenen heen geleid om sluipver-
keer te voorkomen. Door ruimtegebrek 
is het niet mogelijk werkzaamheden uit 
te voeren en de woningen bereikbaar 
te houden voor autoverkeer. We treffen 
voorzieningen zodat de woningen te 
voet of per fiets bereikbaar blijven. De 
mensen die het betreft ontvangen tijdig 
een brief van ons wanneer deze situatie 
zich voordoet en wat eventuele alterna-
tieven zijn om te kunnen parkeren.

Laat je auto staan
Nuenen en Eindhoven zijn beide goed 
bereikbaar per bus of fiets. Informeer 
naar de mogelijkheden. 

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

Telefoonnummer: 
06 819 567 09
E-mailadres: 
europalaanhov.nuenen@
rasenberginfra.nl
Inloopspreekuur voor 
vragen en opmerkingen
Iedere donderdag hebben 
wij inloopspreekuur op onze 
projectlocatie aan de Berg 47 
te Nuenen. 

VRAGEN & CONTACT

DUBBESTRAAT

BOORD
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VOLG ONS VIA

SAMEN OP WEG!

Via het gemeente katern in de 
huis-aan-huis bladen houden 
we u op de hoogte wanneer 
welke wegen zijn afgesloten.

NIEUWSBRIEF 4 JUNI 2016

kijk voor meer 
informatie in 

de HOV2
wegwijzer

* 

In de onderstaande tabel hebben we een indicatie van de verkeerssituatie op hoofdlijnen weergegeven. 

FASE #4
Week 24 t/m 44
Geldropsedijk – Smits van 
Oyenlaan. 

EINDHOVEN NUENEN

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

Wijk Nuenen-Noord
(omgeving centrum) 

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

PER DIRECT
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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:

Rond de Linde  Nr. 23 Donderdag 9 juni 2016

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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws

vervolg van pagina 2

Gemeente Nuenen 

PUBLICATIE
Nieuwe straatnamen
Op 31 mei 2016 hebben burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. be-
sloten om de volgende straatnamen voor de omgeving van ‘De Vank’ vast 
te stellen:
•	 Van	Lenthof
•	 Verkennershof
Op 31 mei 2016 hebben burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. be-
sloten om de volgende straatnaam gedeeltelijk in te trekken:
•	 Kajottershof

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publica-
tiedatum van het besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wet-
houders van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. 
Op grond van de Awb moet een bezwaarschrift worden ondertekend en 
tenminste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Tevens kan aan de president van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90 125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, worden verzocht 
ter zake van het bestreden besluit een voorlopige voorziening te treffen.

Nuenen, 9 juni 2016

“KIJK	OP	UW	WIJK”	20	JUNI
Wijk rondom Jo van Dijkhof
Op maandag 20 juni van 18.30 uur t/m 20.00 uur kijken we samen naar 
verbeterpunten in de wijk rondom de Jo van Dijkhof. Het gebied tussen 
Wielewaallaan, Hoge Brake, Refeling en Lyndakkers. De adressen die het 
betreft ontvangen een uitnodiging in de bus. Samen met de aanwezige buurt-
bewoners bespreken we wat er leeft in de wijk. Wat zijn mogelijke verbeter-
punten en aandachtspunten in de wijk. We hopen dat veel wijkbewoners 
aanwezig zullen zijn op 20 juni.

Heeft u behoefte aan meer informatie?
Meer informatie over de inwonerswijkschouw ‘Kijk op uw wijk’ vindt u op 
onze website. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de heer Van 
der Horst via ons Klantcontactcentrum 040-2631631.

Conflict tussen Van der Heijden 
en Gemeente opgelost
Door Gerrit van Ginkel

Het vele jaren lopend conflict met de Gerwense garagehouder Tonnie van 
der Heijden en de Gemeente Nuenen is eindelijk opgelost.

Een deel van het probleem bestond uit 
het feit dat Helpt Elkander eigenaar 
was van de grond die de gemeente eer-
der van Van der Heijden kocht. De Ge-
meente had echter die grond nog niet 
in eigendom overgedragen aan de Wo-
ningbouwvereniging Helpt Elkander 
omdat die door veranderde wetgeving 
niet meer als projectontwikkelaar mag 
optreden. Via een opgestart mediation 
traject tussen Helpt Elkander en de 
Gemeente is men overeengekomen 
dat er geen belemmeringen meer zijn 
voor de gemeente om de grond terug 
te verkopen aan Van der Heijden. Hij 
kan die grond met opstallen verwer-
ven voor de huidige marktprijs.
Daarnaast zijn de partijen niet langer 
gehouden om verplichtingen die 
voortkwamen uit de eerdere gesloten 
koopovereenkomst van 2010 niet na te 
komen, zoals het niet op tijd aanpas-
sen van het bestemmingsplan.

Vanwege de politieke gevoeligheid en 
de aandacht in de media wil het Col-
lege de raad nauw betrekken bij het 
komende raadsvoorstel via een voor-
hangprocedure. Het college kan zelf-
standig een afweging maken maar de 
raad kan bedenkingen en wensen 
kenbaar maken tijdens de besluitvor-
ming.

Door deze verwikkelingen en de op 
handen zijnde bekrachtiging van de 
overeenkomst zal de grondexploitatie 
Gerwen worden herzien en verwerkt 
worden in de jaarrekening 2015.
Vanaf 6 juni liggen de vertrouwelijke 
stukken ter inzage die op deze overeen-
komst betrekking hebben en die de 
raadsleden als basis kunnen gebruiken 
voor een gedegen voorbereiding op de-
ze nieuwe overeenkomst tussen gara-
gehouder Tonnie van der Heijden en de 
Gemeente Nuenen.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Goedkoop geld lenen     
én snel a.u.b. 
Van tijd tot tijd duikt dit bericht op, zeker in tijden van grote drukte: banken 
en andere geldverstrekkers zijn te traag met het verstrekken van hypothe-
ken. Onlangs was het weer het NOS Journaal dat er werk van maakte. Na-
tuurlijk, ook op zondagavond moet er nieuws vanuit eigen land worden ge-
boden. En dus waren er interviews gemaakt met als strekking: steeds meer 
huizenkopers komen in de problemen omdat ze door ‘de gekte’ op de wo-
ningmarkt hun hypotheek niet op tijd rond krijgen door de trage handel-
wijze van de banken. 

Ik wil knelpunten zeker niet bagatelliseren, maar er zitten wel twee kanten 
aan dit verhaal. De regelgeving is strenger en ingewikkelder geworden. Op 
deze plek wees ik er al eerder op dat een betere bescherming van de consu-
ment (bijvoorbeeld via het afschaffen van de voorlopige hypotheekofferte) 
soms kan leiden tot een behoorlijke vertraging. En dat is dan weer niet altijd 
in het voordeel van de koper.

Het kopen van een huis en het rondkrijgen van de financiering is een ingrij-
pend proces. Je koopt toch iets meer dan een dagelijks dingetje en dat heeft 
voor een langere tijd behoorlijke financiële gevolgen. Zorgvuldigheid is dus 
van belang. Een deel van de problemen is in het verleden ontstaan omdat 
mensen te makkelijk te veel konden lenen. Misschien zijn we nu weer aan 
het doorslaan in regels en procedures. Er moet van alles worden overgelegd 
aan de geldverstrekker voordat die een hypotheekaanbod kan doen. De 
snelheid waarmee alles rondkomt is niet alleen van de kandidaat-koper zelf 

en van de banken afhankelijk, maar eveneens van taxa-
teurs, werkgevers en makelaars.

 
Ervan uitgaande dat de consument die snelheid ze-
ker zal nastreven is het dan te betreuren wanneer 
banken er – bijvoorbeeld door personeelsgebrek – 

niet in slagen dat tempo bij te benen. Na jaren van 
malaise is de woningmarkt weer opgekrabbeld en 
dat is te danken aan de betere economische om-

standigheden én aan de lage rente. We leven nu in een 
tijd dat je goedkoop kunt lenen en dus ontstaat logi-

scherwijze de stemming: en snel een beetje a.u.b. Een 
moderne bank moet dan flexibel en soepel kun-

nen meebewegen, met behoud van zorgvuldig-
heid uiteraard.

Gouden jubilaris Geert Smulders 
steekt toerclub in het nieuw
Wielerliefhebber Geert Smulders van GS Staalwerken viert binnenkort zijn 
gouden jubileum als  zelfstandig ondernemer. Ter gelegenheid hiervan heeft 
hij toerclub ‘De Gerwense Renner’ compleet in het nieuw gestoken. 

Geert ‘Ut Smulderke’ wordt gehuldigd als 
winnaar van de Ronde van Merum-Her-
ten...(foto uit het boek ‘Vijftig jaar wielren-
nen in Gerwen’) 

De toerclub is in 1987 opgericht als 
supportersclub ‘De Gerwense Ren-
ners’ met Noud Leenders als eerste 
voorzitter. In 2012 vierde Noud zijn 
zilveren voorzitterschap en droeg hij 
de hamer over aan Theo Leenders, di-
recteur van Leenders RVS Industrie. 
De Gerwense Renner is nu een actieve 
toerclub van wegfietsers en mountain-
bikers en telt vijftig leden.
Geert Smulders werd in 1941 geboren 
in Gerwen en woont nu met zijn echt-
genote Bep in Lieshout. Geert Smul-
ders (initialen GS) is directeur van de 
GS Staalwerken Groep, zoon Mark is 
CEO en dochter Ingrid houdt zich be-
zig met de planning. Het hoofdkan-
toor is gevestigd aan de Schootense 
Dreef in Helmond. 
GS Staalwerken is een gerenommeerd 
staalconstructiebedrijf met 15 vesti-
gingen in binnen- en buitenland en 

met meer dan 500 medewerkers. GS 
Staalwerken is gevestigd in ons land en 
ook in België, Duitsland, Polen en Por-
tugal. Geert Smulders viert het 50-ja-
rig zelfstandig ondernemerschap ko-
mend weekeinde in Hotel Nobis As-
ten, op 10 juni met bedrijfsrelaties en 
11 juni met de medewerkers van de GS 
Staalwerken Groep.

Wielrenner ‘Ut Smulderke’
Geert Smulders is de nestor uit de be-
kende Gerwense wielerfamilie Smul-
ders. Van de 17 kinderen stapten er 
drie op een racefiets: Truus, Albert en 
Geert. Geert, ook wel De Smul of Ut 
Smulderke genoemd, won in 1962 de 
legendarisch ‘Stormloop van het Zui-
den’. Hij won ook diverse criteriums, 
zoals de Ronde van Merum-Herten in 
1965. Geert rijdt nog wel eens een 
rondje op zijn racefiets in deze regio. 
De komende maanden zullen de ren-
ners van ‘De Gerwense Renner’ vol 
trots hun nieuwe outfit tonen in bin-
nen- en buitenland. Met dank aan wie-
lerliefhebber en sponsor Geert Smul-
ders.    

Jubilaris Geert Smulders, zijn echtgenote 
Bep, hun zoon Mark en kleindochtertje 
Juliëtte, te midden van de in het nieuw ge-
stoken leden van toerclub ‘De Gerwense 
Renner’….(foto Cees van Keulen)

Rabo Beleggen 
App beoordeeld 
als beste 
beleggen-app
Rabobank is samen met Binck als 
de grote winnaar in het IEX Net-
profiler Internet Brokeronderzoek 
2016 uit de bus gekomen. Rabo-
bank heeft de beste beleggen-app 
en daarnaast de beste site van de 
grootbanken.

Voordelen Rabo Beleggen App
De Rabo Beleggen App biedt uitge-
breide mogelijkheden voor inzicht en 
beheer van uw beleggingsportefeuille. 
Plaats uw orders en raadpleeg de actu-
ele koersinformatie, waar u ook bent. 
De Rabo Beleggen App is geschikt 
voor elke belegger bij de Rabobank. 
De Rabo Beleggen App is kosteloos 
voor iOS (Apple) en Android. De app 
start op met een persoonlijke over-
zichtspagina. Daarna bent u nooit ver-
der dan drie stappen verwijderd van 
de belangrijkste informatie over uw 
beleggingen.
 
Lees meer over de Rabo beleggen-app 
op rabobank.nl/beleggen 

Gerwens Muziekkorps    
op de Van Goghmèrt
Als het zondag 12 juni net zo'n stralend weer wordt als vorig weekend, wilt 
u als Nuenenaar maar op één plek zijn: de Van Goghmèrt! 

Ook bij minder weer is het zeker de 
moeite waard om door de straten van 
het dorp te struinen. Bent u even klaar 
met zoeken naar mooie spulletjes, 
schiet uw vrouw niet op met het pas-

sen van schoenen, zoekt u een plekje 
waar u uw ijsje kunt oplikken? Kom 
dan naar het Parkhof waar het Ger-
wens Muziekkorps u trakteert op een 
muzikaal intermezzo. En dat geheel 
gratis! Niet alleen zal het harmonieor-
kest voor u optreden, ook het Aspiran-
tenorkest is van de partij. Samen laten 
zij een bonte verzameling van verschil-
lende muziekstijlen horen. De twee or-
kesten zullen ook twee nummers sa-
men spelen. Een bijzondere samen-
werking die laat zien dat muziek 
verbroedert.
Kom zondag 12 juni dus genieten van 
het GMK op de Van Goghmèrt vanaf 
12.30 uur bij het Parkhof.



Berg 36, 5671 CC  Nuenen, Tel.: 040 - 283 15 24,
www.decohomemeulendijks.nu
Berg 36, 5671 CC Nuenen, Tel.: 040 - 283 15 24, www.decohomemeulendijks.nu

Aanbieding alleen 
geldig op 12 juni 2016. 

Niet geldig i.c.m. 
andere acties. Vraag 

naar de voorwaarden.

Zondag 12 juni de Van Gogh braderie van 11.00 tot 17.00 uur

Zondag 12 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse Van Gogh braderie! De winkeliers in het centrum van Nuenen nemen deel aan de braderie. 
De winkels zijn geopend en voor de winkels staan kramen met daarop speciale aanbiedingen. Deco Home Meulendijks is ook van de partij met een 

spectaculaire aanbieding! U profi teert deze dag van 20% korting op verf en behang uit voorraad en 10% korting op raamdecoratie, gordijnen en glas.*

Kom langs en profi teer alleen 12 juni van deze spectaculaire aanbieding!

EEN COMPLEET ASSORTIMENT VERF, BEHANG, RAAMDECORATIE, GORDIJNEN, GLAS, TORRESOL VLIEGENGORDIJNEN EN BADKAMERTEXTIEL

20%
KORTING

OP VERF 
EN BEHANG

UIT VOORRAAD

10%
KORTING
OP GORDIJNEN,

RAAMDECORATIE
EN GLAS 

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

Heikampen 40 
5672 SM Nuenen 
Telefoon 06 - 22 30 67 17 
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

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.Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu
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Sigrid Hielkema-Tas en Gert-Jan Hendrikx
uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

en Geldrop-Mierlo 

ADVERTORIAL

 Flinke stijging van het aantal
uitvaarten van gemeentewege.

Wist u dat 1 op de 70 uitvaarten wordt verzorgd door een gemeente, 
omdat er geen nabestaanden zijn die hiervoor kunnen of willen betalen? 
Deze uitvaarten van gemeentewege waren bedoeld voor mensen die in 
eenzaamheid sterven, zonder middelen om de uitvaart te betalen. In de 
praktijk worden deze uitvaarten nu echter ook verzorgd voor overledenen 
met nabestaanden die de uitvaartkosten niet kunnen of willen betalen.

De kosten
De kosten van zo’n uitvaart zullen 
toch nog altijd voor rekening komen 
van nabestaanden. Een gemeente 
kijkt namelijk of er een nalatenschap 
is waarop de kosten kunnen worden 
verhaald of dat er nabestaanden 
zijn, die alsnog kunnen betalen. 
Ook het weigeren van een erfenis 
ontslaat nabestaanden niet van de 
wettelijke plicht om een uitvaart te 
verzorgen voor hun naaste. Overigens 
wordt het begrip ‘nabestaanden’ niet 
precies omschreven in de wet maar 
in ieder geval betreft het partner, 
kinderen en mogelijk ook (groot)
ouders, kleinkinderen en broers 
en zussen. Elke gemeente heeft de 
vrijheid om dat zelf verder te bepalen.

Bijzondere bijstand voor uitvaart  
Als een overledene geen uitvaart-
verzekering had, zijn alle kosten van 
de uitvaart dus voor de nabestaan-
den. Maar niet iedereen beschikt 
over voldoende middelen om dit 
te kunnen betalen. In zo’n geval 

kunnen nabestaanden mogelijk 
in aanmerking komen voor een 
vergoeding Bijzondere bijstand in de 
eigen woonplaats. 

De invulling
Een uitvaart van gemeentewege 
kent een sobere maar waardige invul-
ling. Nabestaanden hebben geen en-
kele inspraak en de uitvaartverzorger 
volgt hierin exact de voorgeschreven 
regels van de gemeente. 

Menswaardig en respectvol
Wij verzorgen ook regelmatig deze 
uitvaarten van gemeentewege. Uit 
respect voor de overledene zorgen 
wij ondanks de soberheid voor 
een menswaardig afscheid, waar 
eenieder recht op heeft.

Als je te maken 
krijgt met verlies 
Op maandag 13 juni organiseert 
WLG een lezing over verlies en de 
verwerking daarvan. Met verlies 
krijgen we allemaal op bepaalde 
momenten in ons leven te maken. 
Dat hoeft niet alleen het verlies van 
een dierbare te zijn, maar betreft 
ook het ‘inleveren’ van dingen die je 
ineens niet meer kunt: gezichtsver-
lies, doofheid, bewegingsvrijheid. 
Hoe verwerk je verlies, hoe geef je 
richting aan je rouwproces? 

Tijdens de wekelijkse Inloop in d’n 
Heuvel houdt Ed van der Vight daar-
over tijdens deze interactieve lezing 
over integrale verliesverwerking. Wat 
voor een verlies er ook aan de orde is, 
we zoeken altijd wel een weg om het te 
verwerken, om het een plaats te geven. 
Rouwcoach Ed van der Vight heeft een 
eigen methodiek ontwikkeld die voor 
iedereen richting kan geven aan ver-
liesverwerking. Daarover wil hij graag 
een toelichting geven in een interactie-
ve lezing. Dat wil dus zeggen dat er alle 
ruimte is om vragen te stellen en as-
pecten van verlies en opvattingen 
daaromtrent ter discussie te stellen. De 
lezing begint om 14.00 uur en duurt 
tot 15.30 uur. Iedereen is van harte 
welkom en kan al vanaf 13.30 uur te-
recht voor een kop koffie in d’n Heuvel 
te Gerwen. Voor meer informatie zie: 
www.derouwcoach.nl
Voor meer informatie belt u met 06 
41102625 of kijk op de site http://
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Een op de drie 
mensen krijgt te 
maken met kanker...
Daarom steunen wij het onderzoek 
naar deze vreselijke ziekte met de 
sponsoring van het KWF Oncologie-
fonds van de Radboud Universiteit. Dit 
doen we door deel te nemen aan de 
100e 4daagse van Nijmegen en hopen 
daardoor een mooi bedrag bij elkaar te 
lopen.
In week 24 en 25 mogen wij bij Albert 
Heijn aan het Park gebruik maken van 
de emballageactie. Wil je ons helpen? 
Wij danken je alvast hartelijk voor een 
bijdrage!

Wim en Rietje Schellens.

Allerzielenconcert 2016   
'Lux Aeterna' o.l.v. Tom Suters
Na de zeer succesvolle uitvoeringen van het Allerzielenconcert 2014 (over 
rozen) en 2015 (van verdriet naar hoop), beiden uitgevoerd in de Clemens-
kerk, heeft Tom Suters dit jaar gekozen voor het thema 'Lux Aeterna', het 
eeuwig licht.

Opnieuw een veelbelovende program-
mering van Brahms, Tchaikowski en 
Grieg tot Lauridsen, van Mozart en 
Mendelssohn tot Gjeilo. Het concert 
wordt gedeeltelijk door een a-capella 
koor uitgevoerd, deels onder begelei-
ding van een speciaal voor deze gele-
genheid samengesteld orkest.
Inmiddels is er al een behoorlijke lijst 
van projectkoor-leden (ruim 60 tot nu 
toe), toch is er nog plaats voor een aan-
tal enthousiaste zangers waarbij vooral 
aan de kant van de tenoren en (lage) 
bassen nog volop ruimte is voor uit-
breiding. Sopranen en alten blijven ui-
teraard welkom.
Voor degenen die tijdig (t/m 23 juni 
a.s.) inschrijven, is er op 9 juli een eer-
ste open repetitie, waarbij op speelse 
wijze even aan alle uit te voeren wer-
ken 'gesnuffeld' wordt. Voor sommi-

gen zou het kunnen zijn dat er een 
kleine stemtest gevraagd wordt, deze 
vindt dan plaats op 16 juli.
De repetities beginnen in september 
en worden gehouden in de Regen-
boogkerk, steeds op zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur. Deelname aan het 
koor kost €50,--. Voor dit bedrag ont-
vangt u alle muziek en koffie en thee 
tijdens de repetities. De uitvoering is 
op 5 november in de Clemenskerk te 
Nuenen.
Voor informatie en inschrijven: Tom 
Suters, 06.54974744, mail: tom.su-
ters@onsnet.nu en/of Mariejon Nag-
tegaal, 06-19466901, mail: projectinf-
opunt@gmail.com

Verder kunt u de facebookpagina  Al-
lerzielenconcert Lux Aaeterna    in de 
gaten houden.

Elbrimale Tour de Kiosques 2016
Na succesvolle tournees in 2014 en 2015 maakt autodidact pianist Leo Wil-
lemen ook deze zomer weer een muzikale rondgang langs een aantal van de 
vele kiosken die Brabant rijk is. Per locatie wordt twee uur lang non-stop 
piano gespeeld, dit jaar samen met zanger/gitarist Nico Weijns.

De Tour de Kiosques is een initiatief 
van de Stichting ELBRIMALE Fonds te 
Vught, die al jarenlang muziekevene-
menten organiseert, zoals de ELBRI-
MALE Huisconcerten en ELBRIMA-
LE Musicale. Doelstelling daarbij is om 
musici, zowel (semi-) professionals als 
amateurs, een podium te bieden en dit 
zonder winstoogmerk. Zie ook de 
website www. elbrimalefonds.nl. 
Door het jaar heen verzorgt Leo Wille-
men ruim 150 optredens in zorgcentra 
en ook nog een flink aantal bij particu-
liere aangelegenheden. De bescheiden 
donaties daarvoor gaan geheel naar de 
stichting, waarvan dan weer de kosten 
van de muzikale activiteiten worden 
voldaan. Het repertoire is zeer breed, 
van classics en licht klassiek tot ever-
greens, luisterliedjes en populair, bij 
voorkeur ook gemengd met Brabants 
muzikaal erfgoed. Leo en Nico spelen 

tot hun eigen genoegen, maar graag 
ook tot genoegen van iedereen die er-
naar wil luisteren, voor jong en oud.
Een uitgelezen kans dus, deze combi-
natie van kiosk en muziek, en een aan-
rader voor alle inwoners van Midden-
Brabant, de Kempen en omstreken die 
beide een warm hart toedragen. Het 
optreden is gratis, wel kan men geheel 
vrijwillig een donatie voor de stichting 
in de bus deponeren. Graag tot ziens 
bij een van de genoemde kiosken. De 
Tour de Kiosques wordt georganiseerd 
met welwillende medewerking van de 
betrokken gemeenten en instanties.

Voorlopig speelschema 2016 (alle op-
tredens van 14.00 tot 16.00 uur):
Za 18 juni Hilvarenbeek, za 25 juni 
Nuenen, zo 26 juni Oisterwijk, zo 31 
juli Son, zo 4 september Vught (Fort 
Isabella).

Virtuoos gipsy-jazz concert in 
‘thuiscafé’ De Stam in Gerwen
Door Nannie van den Eijnden

Deze avond geen strobalen rond het podium, zoals de vorige keer, maar de 
sfeer was er niet minder om. De Sinti’s gingen woensdagavond 1 juni in Ger-
wen weer los. De virtuoze gipsy-jazzgitarist Paulus Schäfer speelde als gast 
de laatste twee nummers mee, het publiek reageerde enthousiast.

Het ene moment gevoelig en ver-
traagd, dan weer snel en vol vuur, de 
Sinti’s weten altijd te verrassen. Naast 
nummers van wijlen gipsy-jazzgita-
rist Django Reinhardt brachten ze 
klassieke jazznummers ten gehore, 
zoals een mooie vertolking van het 
wereldberoemde ‘Misty’ van de in 
1977 overleden componist en jazzpia-
nist Erroll Garner, die net als de Sinti’s 
geen noten kon lezen, autodidact was 
en alles van binnenuit en op het ge-
hoor speelde. 

Applaus barstte spontaan los bij de 
vioolsolo’s van Watti Rosenberg en de 
vingervlugge gitaarloopjes van Feigeli 
Prisor. De 76-jarige bassist Peter Krij-
nen (al 60 jaar in het vak) kondigde bij 
het nummer ‘Daphne’ aan dat ‘het 
luie zweet er effe uitgewerkt moest 
worden.’ Het gitaarspel was zo snel en 
intens dat je je afvraagt wanneer de 
snaren in brand zullen vliegen. Sen-
delo Schäfer gaf een solo op zijn slag-
gitaar op een klassiek stuk van de 
Noorse pianist en componist Edvard 
Grieg. Hij vertelde na afloop dat het 
zo leuk is om thuis te spelen. 

Sinti Jazz Guitar Camp
Half juni geeft Paulus Schäfer weer 
masterclasses en jamsessies met be-
roemde gitaristen uit de hele wereld. 
Bas van Keulen van Café De Stam was 
vorig jaar betrokken bij de organisatie 
van het evenement en zal ook deze 
keer zijn steentje bijdragen aan de or-
ganisatie van verblijf, ontbijt en lunch.
www.sintimusic.nl

Willie    
en the Oldtimers 
zoeken orkestleden
Willie en zijn orkest the Old-timers 
zijn op zoek naar een euphonium of 
bariton speler en een trompet of bugel 
en klarinet speler. Ze repeteren don-
derdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 
in gebouw LONU, Wettenseind 28. 
Nuenen. Kom gerust eens luisteren 
naar de repetitie waar u het repertoire 
kunt bekijken. Er zijn regelmatig op-
tredens overdag en af en toe ’s avonds, 
vooral in zorginstellingen, de War-
rande en soms ook in het buitenland. 

Voor meer informatie Willie van Ba-
kel, 06-15 41 49 64 of 040-2832408.
Zie ook www.the-old-timers.nl

Ooievaars op Vaarle
Het ooievaarsnest op de foto zit op een paal van de bovenleiding van het spoor 
traject Eindhoven Helmond. Meer precies op Nuenens grondgebied op Vaarle.
De Ooievaars hebben twee jongen, papa rechts is zojuist teruggekeerd en zal even 
later voer voor de jongen in het nest braken. Moeder verlaat dan op haar beurt 
het nest om voor eten te zorgen.

Foto: John van den Elsen

Kofferbakverkoop          
De Vooruitgang

Nuenense bij de 
drie finalisten van 
The Next Wonen 
competition
Yvonne Eshuis is van de 93 deelneem-
sters geëindigd bij de laatste drie en 
heeft met haar bedrijf Voiila een prijs 
gewonnen waarmee ze nog meer pro-
fessionals aan nieuwe klanten kan hel-
pen. Zij bedankt iedereen voor het 
stemmen op haar en hoopt veel geta-
lenteerde professionals en klanten een 
platform te kunnen bieden om elkaar 
beter te vinden. www.voiila.com

Als het inschrijfgeld (vanaf 10 euro 
voor een auto) is betaald, krijg je een 
plek toegewezen. De voertuigen wor-
den in rijen neergezet en de verkopers 
stallen hun spullen uit voor de auto op 
een zeil, een kleed of kraampje. Recht 
vanuit de kofferbak; vandaar de naam 
kofferbakverkoop. Verkopers kunnen 
een plek reserveren door zich via de 
website aan te melden waarbij geldt vol 
is vol. Verkopers bepalen zelf de prijs 
van hun artikelen en hoeven daarvan 
geen deel af te staan aan de organisatie. 
Voor de schoolgaande jeugd tot 12 jaar 

bestaat de mogelijkheid om met je bol-
derkar je waren te verkopen voor € 2,50 
per bolderkar.
Voor bezoekers is de markt op de 
groenstrook achter Sporthal De Hon-
german aan de Mantelmeeuwlaan/
Hoge Brake in Nuenen van 9.00 uur tot 
14.00 uur toegankelijk. De entree be-
draagt 1 euro, kinderen tot en met 12 
jaar hebben gratis toegang. Er wordt 
gezorgd voor een gezellig muziekje en 
ook aan de kleinere jeugd is gedacht.
Zie ook 
www.kofferbakverkoopnuenen.nl

Zondag 26 juni organiseert Brassband De Vooruitgang weer een kofferbak- en 
bolderkarverkoop. Iedereen kan zelf zijn tweedehands spullen te koop aanbie-
den tijdens deze markt (kleding, speelgoed, huisraad, etc.). Kom daarvoor met 
een auto of bestelbus met of zonder aanhanger tussen 7.30 uur en 8.30 uur naar 
Sporthal De Hongerman in Nuenen.

Wist u dat......

Al het nieuws uit 
Nuenen en 
omstreken gratis 
geplaatst wordt?
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In deze rubriek worden bestaande Nuenense familiebedrijven 
belicht die al door minstens twee generaties beheerd worden. 
Tuinbouwbedrijf De Haas op Soeterbeek, aan de Nuenense 
kant van de Dommel, is zo’n bedrijf.

 ‘Ons pap wilde een stukje land met asperges erbij, ons mam een stukje met 
aardbeien. Zo is het ooit begonnen’, vertelt Arjan de Haas, derde generatie 
binnen het familiebedrijf.

Familiebedrijf Door Edwin Coolen

‘Begin jaren ’90 zijn we voorzichtig 
begonnen met tuinbouw, daarvoor 
waren het varkens en koeien. Een 
paar jaar geleden hadden we nog 
twee varkensstallen en één koeienstal 
over, die we als schuur gebruikten’, al-
dus Arjan. De koeienstal die zijn vader 
Jan bouwde in 1976, heeft Arjan in 
2013 afgebroken. ‘Ik heb niks met vee. 
Dan zit je tussen de muren. Ik wilde 
naar buiten, het land op. Langzaam 
werd het vee minder en de tuinbouw 
steeds meer.’

Inmiddels zijn aardbeien, asperges en 
frambozen hun drie belangrijkste pro-
ducten, zoals te zien is in het be-
drijfslogo. ‘Bij ons komt per jaar meer 
dan 200.000 kilo aardbeien, asperges 
en frambozen van de achttien hectare 
land die we gebruiken. Daarnaast nog 
wat bessen, kersen en bramen.’
Als het over frambozen gaat, begin-
nen Arjans ogen te glinsteren. ‘Dat is 
zo’n mooi product. Daarmee ben ik in 
2013 begonnen. Het is een gezond 
maar arbeidsintensief product: zet-
ten, snoeien, plastic erover, regenkap-
pen, planten aanklippen, opschot 
wegknippen. Daarom kosten ze ook 
wat meer.’

Op dit moment is het topdrukte, zo 
midden in het aspergeseizoen en de 
aardbeientijd. ‘En zo gauw dadelijk de 
asperges verdwijnen, komen de fram-
bozen volop op gang: eerst de zomer-
frambozen, gevolg door de herfst-
frambozen zodat we eigenlijk wel tot 
november frambozen kunnen oog-

sten. Verder zijn we tot de kerst bezig 
met ons plantmateriaal op te kweken 
voor het volgende seizoen.’

Arjan:  ‘Sinds 2011 ben ik fulltime op 
ons bedrijf aan het werk. Na school 
heb ik eerst tien jaar bij een ander 
tuinbouwbedrijf gewerkt, wel in com-
binatie met ons thuis. Dat werd steeds 
moeilijker, ik zat met mijn hoofd meer 
en meer bij ons thuis. En in 2011 werd 
ons pap ziek, hij overleed in 2013.’
‘Ik begin vaak rond een uur of zes ’s 
morgens en dan zo’n beetje de hele 
dag, zeven dagen in de week. De zon-
dagmiddag probeer ik vrij te houden. 
Ook ben ik steeds meer tijd kwijt op 
kantoor, er zijn de laatste jaren zoveel 
wetten en regels bijgekomen. Maar 
daar staat vrijheid tegenover en de 

passie die ik heb voor het werk en de 
producten.’

Tuinbouwbedrijf De Haas is klaar voor 
de toekomst. Bijna alles is de laatste 
jaren nieuw gebouwd of vernieuwd: 
de grote schuur plus koelcel voor op-
slag, het kantoor, de boerderijwinkel 
en het huis er tegenover. Op die plek 
stond enkele jaren geleden nog een 
tot woonhuis omgebouwde stal voor 
de opa en oma van Arjan. Nu wil Arjan 
zijn eigen boerderij nog grondig ver-
bouwen. ‘En dan heb ik voorlopig ge-
noeg gebouwd. Natuurlijk hebben er 
veel mensen mee gebouwd maar al-
les wat gebouwd is in eigenbeheer 
gebleven zodat je zelf zo veel moge-
lijk kan doen. Ik denk dat ik al veel ge-
bouwd heb voor mijn leeftijd’,  aldus 
de 33-jarige tuinbouwer.

De recent vernieuwde winkel is het 
domein van moeder Toos, zij regelt al-
les in en rond de winkel. Daar worden 
vanzelfsprekend de eigen producten 
verkocht, net als de jammen die ervan 
worden gemaakt. Verder zijn er ook al-
lerlei streekproducten te vinden zoals 
kazen en andere zuivel en honing van 
de bijenkasten die hier op het land 
staan. En aspergeliefhebbers kunnen 
voor een complete aspergemaaltijd 
terecht bij de boerderijwinkel van De 
Haas, op het mooie Soeterbeek.
Zie ook facebook.com/tuinbouw-
bedrijfdehaas

St. Antonisschut     
heeft nieuwe koning
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens het jaarlijkse koningschieten bij de St. Antoniusschut afgelopen za-
terdag 4 juni j.l. heeft Henk-Jan Eikelboom zich tot koning geschoten. Na 120 
schoten gaf het laatste riefelke van de houten koningsvogel zich gewonnen.

Om dit te raken bewees Henk-Jan 
meteen dat hij het schieten al aardig 
onder de knie krijgt. De strijd tussen 
18 zeer gemotiveerde schutsbroeders 
vond plaats onder tropische omstan-
digheden en moest even onderbroken 
worden door een warmteonweer.

Henk-Jan Eikelboom behoort tot de 
‘nieuwe’ generatie Gildebroeders en is 
met z’n 32 jaar een van de jongere aan-
was. Hij is daarnaast niet minder en-
thousiast om zich allerlei facetten van 
het Gildewezen eigen te maken. Hij is 
in korte tijd klaargestoomd onder be-
geleiding van Martien Smits als stan-
daardruiter, (de persoon die slalomt 
met een paard voor het gilde uit, red.) 
om de weg vrij te maken. Daarnaast 
wil hij zich bekwamen in het vendelen.
Een dag later op de jaarlijkse Kringgil-
dedag in Steensel glom hij vol trots 
met zijn paard en koningsvogel om de 
Antoniusschut aan te voeren tijdens de 
optocht van 53 gilden.

Henk-Jan is een echte verenigingsman 
en is lid van Scouting Panta Rhei, hij is 
medeorganisator bij de PGN van het 
jaarlijkse zeilkamp en is een fervent 
kleiduivenschutter.
In de tijd die nog overblijft is hij als af-
gestudeerd Werktuig Bouwkundig In-
genieur projectleider wegenbouw, 
werkzaam voor Rijkswaterstaat. Op 
dit moment heeft hij onder meer de 
grootscheepse renovatie van de Velser 
tunnel bij IJmuiden onder zijn hoede.
En als er dan nog tijd over heeft is hij te 
vinden bij zijn partner Stella in Nue-
nen-Oost.

Installatie bij de St. Antoniuskapel op het 
Eeneind. (foto Piet v.d. Laar).

Standaardruiter Henk-Jan Eikelboom. (foto’ van Martien Smits en José Chatrou)

“Zo doen ze dat hier 
tegenwoordig”
Op zondag 12 juni wordt voor de 12e keer het Brabants Dialectenfestival ge-
organiseerd in het centrum van Lieshout. Het festivalthema is: ‘Zo doen ze 
dat hier tegenwoordig’.

Vrijdagmiddag 10 juni wordt gestart 
met de jeugdmiddag: leerlingen van 
groep 7 en 8 van de basischolen van 
Lieshout en Mariahout hebben zich op 
school voorbereid op deze middag. De 
middag wordt gepresenteerd door 
MarieChristien. De leerlingen leveren 
per school een bijdrage en er is een di-
gitale quiz om hun kennis van het dia-
lect te testen.
Zaterdag 11 juni is er aandacht voor de 
Martien Coppensprijs. Dit is een wed-
strijd voor documentaire fotografie 
voor vrijetijdsfotografen. Er zijn 55 in-
zendingen. Van 11.00 tot 13.00 uur 
vindt de openbare bespreking en prijs-
uitreiking plaats in Bavaria Brouwerij 
Café. Aansluitend wordt de fototen-
toonstelling in het Dorpshuis geopend.
Zondag 12 juni is de dag van het festival. 
De opening wordt verricht door de 
voorzitter van het dialectenfestival: 
Wim Daniels. Na de opening worden 
op 11 podia - verdeeld over het cen-
trum, binnen en buiten - door diverse 
zangers, groepen en vertellers afwisse-

lend optredens verzorgd van 12.30 - 
17.00 uur. Informatie over optredende 
artiesten op de website. Daarnaast zijn 
er kraampjes i.v.m. dialect.
In de kraam van de Heemkundekring 
Hof van Liessent is o.a. een tentoon-
stelling van verschillende Brabantse 
Leesplengkskes.
Van 13.00 - 14.00 uur is er aandacht 
voor de schrijfwedstrijd die georgani-
seerd wordt i.s.m. de Stichting Erfgoed 
Brabant. De wedstrijd is onderver-
deeld in 3 categorieën: verhalen, ge-
dichten en liedteksten. De winnaar van 
elke categorie ontvangt de Brabantse 
Dialectpenning - genomineerden en 
winnaars worden bekend gemaakt op 
zondagmiddag tijdens het festival.
Van 17.00 - 18.00 uur wordt het festi-
val op de kiosk afgesloten door NL 
Roots Band Ronald Verstappen.
Bij slecht weer is er voor de buitenpo-
dia een vervangende locatie geregeld.
Wie iets heeft met Brabant en Brabants 
dialect wil dit festival niet missen.
www.brabantsdialectenfestival.nl

Wist u dat......

.....het 19 juni
vaderdag is!

Leerlingen LCL organiseren 
high tea voor oudere
Een jaar aan voorbereidingen is vooraf gegaan aan de high tea die vijf leerlin-
gen van het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven vorige week hadden geor-
ganiseerd. Het was een project in het kader van de Business Class ; een groep 
leerlingen die als profielwerkstuk een evenement gingen organiseren. De 
leerlingen moesten zelf alles bedenken en organiseren, zoals de locatie, de 
doelgroep en de activiteiten. Wekelijks kwamen ze bij elkaar en werd er onder 
begeleiding van een docent gebrainstormd. Nadat er bepaald was dat het een 
high tea voor ouderen zou worden, werd er contact gelegd met Buitenzorg 
voor Welzijn, een dagopvang voor ouderen uit voormalig Nederlands-Indië. 

Vervolgens moesten de leerlingen de 
verzorging van het eten en drinken 
gaan regelen. Na contact gelegd te 
hebben met de Rooi Pannen in Breda, 
waren zij bereid om er ook een project 
van te maken, zodat hun leerlingen 
een plek hadden om hun opdracht te 
voltooien. De bedoeling voor de leer-
lingen van de Rooi Pannen was dat zij 
de high tea zouden gaan verzorgen.
Ook moesten de leerlingen sponsoren 
gaan werven, om de ingrediënten aan te 
kunnen schaffen. Plus supermarkt op 
de Woenselsestraat in Eindhoven, Bio-
Lekkers in Nuenen en Albert Heijn aan 
de Woenselse Markt in Eindhoven wa-
ren bereid deze ingrediënten te ver-
schaffen. 
Na maanden van voorbereiding was 
vorige week de dag van de high tea 

aangebroken en werd de woonkamer 
van Buitenzorg voor Welzijn versiert 
en ingericht voor de high tea. De oude-
ren werden enthousiast verwelkomd 
en genoten zichtbaar van de high tea. 
Tussen de gangen door werd er een 
quiz gehouden waar de ouderen fana-
tiek aan meededen. Er werd gestreden 
om verschillende prijzen. 
Na het eten volgde de prijsuitreiking 
en hielden de leerlingen een dank-
woord richting Buitenzorg voor Wel-
zijn, de sponsoren, de Rooi Pannen en 
hun begeleiders van school. Aan het 
eind van de dag werd alles netjes opge-
ruimd en kon iedereen met een vol-
daan gevoel naar huis. Het evenement 
was perfect verlopen, de gasten had-
den genoten en de leerlingen hebben 
een leerzame ervaring opgedaan.
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Inschrijving zesde jaar   
Music Kids geopend
In september gaat het nieuwe seizoen van Music Kids van start. Dit initiatief 
van Showkorps O&V | Nuenen draait volledig op vrijwilligers uit het korps 
en is al jaren zeer succesvol. In de afgelopen vijf jaar hebben al meer dan 
honderd kinderen uit groep 4, 5, en 6 een jaar lang gratis kennisgemaakt 
met muziek.

Zoals ieder jaar staat het eerste half jaar 
in het teken van algemene muzikale 
vorming. De kinderen gaan spelender-
wijs aan de slag met thema’s als dyna-
miek, ritme en toonhoogte. In het twee-
de half jaar krijgen de kinderen in twee 
blokken van 5 weken les op een instru-
ment naar keuze. De Music Kids zijn 
ook het hele jaar welkom bij de vereni-
gingsactiviteiten van het korps, zoals de 
jaarlijkse barbecue, de sinterklaasmid-
dag en de diverse feest- en spelavonden. 
Na afloop van het jaar kunnen kinderen 
kiezen om lid te worden van het show-
korps of op een andere manier verder te 
gaan met muziek. Een aantal Music 
Kids uit eerdere jaren lopen al mee in de 
nieuwe show Circus Spectacular!

Opening zondag 25 september
De eerste bijeenkomst van Music Kids 
2016/2017 is op zondag 25 september, 
tijdens de jaarlijkse open dag van 
Showkorps O&V | Nuenen. Vervol-

gens wordt er op dinsdagavond van 
18.30 tot 19.15 uur in groepsverband 
muziekles gegeven in basisschool De 
Mijlpaal in Nuenen. In totaal is er 
plaats voor ongeveer 30 kinderen, dus 
meld je snel aan. 

Inschrijven
Inschrijven voor Music Kids 2016-
2017 of graag nog wat meer informa-
tie? Stuur een e-mail naar music-
kids@showkorpsov.nl. Vermeld bij de 
inschrijving de naam en de geboorte-
datum van uw kind, en contactgege-
vens, zoals een telefoonnummer. In-
schrijven is ook mogelijk tijdens de 
Van Goghmèrt bij de kraam van 
Showkorps O&V.
Benieuwd hoe een jaar Music Kids er 
uit ziet? Bezoek onze Facebookpagina 
voor een impressie van voorafgaande 
jaren. 
www.facebook.com/showkorps-
OV-musickids 
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GESLAAGDEN
Geslaagd voor en gefeliciteerd door:

Danique Ottenheim schoonheidsspecialiste,  Lieve schat gefeliciteerd met het halen      
 Summa College Eindhoven van je diploma xxxx Peer en Irma

De BSO van Kids society Erica 
ruimt op voor een schoner milieu!
De kinderen van de buitenschoolse opvang van Kids Society Erica aan de Ja-
cob Catsstraat houden een voorjaarsschoonmaak. Onder het motto: ‘De 
BSO ruimt op!’ worden de kinderen enthousiast gemaakt om afval te schei-
den, te hergebruiken en op te ruimen.

Het maandthema werd gestart met een 
ruilmarkt. Vol enthousiasme werden 
de kleedjes uitgestald op een zonnig 
plekje op het schoolplein. Door het 
speelgoed te ruilen waar op uit gekeken 
was, werden andere kinderen blij ge-
maakt. Iedereen op de BSO helpt mee 
om het afval goed te scheiden. Er wordt 
kritisch gekeken naar het afval. Is het 
goed gesorteerd? Kunnen we het her-
gebruiken? Hoeveel wordt er eigenlijk 
weggegooid? Wat kan er veel geknut-
seld worden met kosteloos materiaal. 
Een oud T-shirt wordt een hippe sjaal. 
Een gebruikt blik wordt een vrolijke 
bloempot. De rommelruimers zullen 
strijden tegen de afvalvreters en in een 
afvalrace laten zien wie er het meeste 
weet over het scheiden van afval.

Op het gemeentehuis wordt maar al te 
graag medewerking verleend aan de 

BSO: ‘ Wij willen graag een schone ge-
meente en vinden het belangrijk dat 
onze inwoners al op jonge leeftijd daar 
het belang van inzien.’ Zij stellen een 
lespakket ter beschikking en knijpers 
met handschoenen, zodat de kinderen 
van de BSO een schoonmaakrondje in 
de wijk kunnen houden. Het thema 
wordt afgesloten met een rondleiding 
op de milieustraat. Hiermee wordt 
door alle enthousiaste kinderen een 
begin gemaakt aan een schoner milieu.

Gala
Na de centrale examens maar voor de uitslagen, vond vrijdagavond in Het Klooster het gala plaats van Pleincollege Nue-
nen. In de mooiste en gekste vervoersmiddelen, van hoogwerker en Amerikaanse jaren ’50 auto tot politierollator, wer-
den de feestgangers voorgereden. Dames in avondjurk, heren in smoking. Zoals dat hoort.
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aan competitietennissen in teamver-
band en dat is zeker zo belangrijk als 
winnen. 
In het clubweekend van 18 en 19 juni 
worden op zaterdag 18 juni alle kam-
pioenen gehuldigd. 

Van het team zaterdagmiddag Lisse-
voort 1 Heren 1e Klasse met Willem 
Wijffelaars, Bas v.d Leegte, Bobby 
Groenen, Sven Lambrechts, Rick 
Olsthoorn en Joris Dekkers was he-
laas geen foto beschikbaar. 
Vrijdagavond team Lissevoort 3 Da-
mes Dubbel 35+ 3e Klasse, kun je de 
foto zien op de laatste sportpagina.

Geslaagd voor 
het zwemdiploma 

in het zwembad 
van Laco 

Sportcentrum Nuenen

Diploma A: Pepijn Baten, Thijn Bouwman, Josje le Coq, Isabelle Faase, 
Just van Ganzewinkel, Miranda Gonzalez, Senne Hanssen, Melanie van der Heijden, 
Koen Klerk, Guusje de Kok, Sanne Koopmanschap, Janneke Leijgraaff, Yesper Riepe, 
Sem Straver, Milan Strijbos, Lotte van de Ven, Sanne Vlaming, Naomi Bandhoe, 
Mehmet Karatas, Robbe Maas, Ties van Minos, Julien Tonk.

Diploma B: Irem Dedemoglu, Hugo van Glabbeek, Olivier Jacobs, 
Fynn van der Linden, Guusje van Maurik, Odin van Moorsel, Isa Pijnenburg, 
Silke van de Putten, Vinnie te Raaij, Loïs Lyan Righarts, Renske van Thiel, 
Lucas Thoonen, Lars Ulrich, Cas Verkuyten, Roos de Vries, Elise van de Berg, 
Mats Eisenburger, Madelief Franssen, Larissa Langendoen, Felix van Oorschot, 
Martin Bots, Lisa Strijbos.

Laco sportcentrum Nuenen T +31(0)40-2832970
Sportlaan 4-6, 5671 GR Nuenen www.laco.eu

Zaterdag 28 mei 2016

Diploma C: Yvanna Bakker, Yara Becht, Isa Boekkamp, Mateusz Dechnik, 
Stijn Habets, Axel Janssen, Jelisa Kreeftenberg, Bas van de Moosdijk, 
Sam van Stiphout, Lieve Trum, Sanne van den Wildenberg, Rowen Hoebergen, 
Larissa Langendoen.

Dat gaat naar Den Bosch toe…

Van Gogh-fietstoertocht  
voor iedereen  
 
Zondag 19 juni wordt de Van Gogh-fietstoertocht verreden van Nuenen, de 
geboorteplaats van wielrenner Steven Kruijswijk, naar Den Bosch, de huidi-
ge woonplaats van genoemde renner. Daarna gaan de deelnemers via een 
andere route weer terug naar het vertrekpunt in Nuenen. Deelnemers kun-
nen kiezen uit de afstanden: 92 en 120 kilometer voor de rustige toerrijder 
en 150 kilometer voor de meer getrainde toerfietser. Iedereen kan deelne-
men aan deze fietstocht, georganiseerd door Toerclub Nuenen. Of de jonge 
vader Steven Kruijswijk meefietst, hangt onder meer af van zijn herstel van 
de val in de Giro. Steven veroverde daar een verdienstelijke vierde plaats in 
het algemeen klassement.
 
Route door de Meijerij
De toertocht voert door fietsvriende-
lijke gebieden ten noorden van Nue-
nen, door de Meijerij richting provin-
ciehoofdstad ’s-Hertogenbosch.  De 
deelnemers aan de tocht komen onder 
meer in de plaatsen Esch, Vught met 
als pauzeplaats Den Dungen. De toer-
rijders aan de 150 km-tocht doen ook 
plaatsen als Cromvoirt en Heusden 
aan.
De tochten over drie afstanden zijn 
uitgepijld en ook in gps beschik-
baar.  Deelnemers moeten zich voor 
vertrek in schrijven bij café Schafrath, 
Park 35 in Nuenen. Dat kan zondag-

morgen 19 juni tussen acht en negen 
uur. Deelname kost voor leden van de 
Nederlandse Toerfietsunie (NTFU) 
drie euro en voor andere deelnemers 
vier euro.  Voor meer informatie zie 
ook: www.tcnuenen.nl

Kienavond KBO 
Lieshout
Op vrijdag 10 juni aanstaande organi-
seert de Seniorenvereniging KBO Lies-
hout in het Dorpshuis Grotenhof 2 
Lieshout een gezellige kienavond met 
mooie prijzen. Iedereen is van harte 
welkom. Win een van de prachtige prij-
zen en misschien wel het bedrag dat in 
de Jackpot zit. De zaal in het Dorpshuis 
is open om 19.00 uur en aanvang kie-
nen is om 20.00 uur. Na het kienen is er 
traditiegetrouw de loterij. Wij nodigen 
iedereen van harte uit een mee te doen.

Kampioenen T.V. de Lissevoort 
Voorjaarscompetitie 2016
Nadat TV de Lissevoort vorige week al drie kampioenen kon eren, zijn afgelo-
pen week nog vijf teams kampioen geworden in de senioren voorjaarscompe-
titie, in totaal is de oogst dit jaar dus acht teams kampioen. Proficiat allemaal! 

Eén kampioensteam speelt in de lan-
delijke competitie 4e klasse op zon-
dag: team Lissevoort 1 Heren 17+. 
Vier kampioensteams spelen in de di-
verse districtscompetitie. Op de foto’s 
staan de trotse winnaars. 
TV de Lissevoort was deze voorjaars-
competitie met maar liefst 62 teams 
vertegenwoordigd: 49 seniorenteams 
en 13 jeugdteams. Er wordt gespeeld 
op allerlei niveaus en klassen. In de 
landelijke competitie traden 4 senio-
renteams aan en 5 jeugdteams; de an-
dere 53 teams streden in de districts-
competities. 
Het vaandelteam speelt in de 2e klasse 
Gemengd landelijk en behaalde achter 
kampioen Volley uit Eindhoven een 
meer dan mooie 2e plaats. Voor het 2e 
team Gemengd wordt het nog heel erg 
spannend. Een gestaakte wedstrijd 
van directe concurrent Son moet nog 
worden uitgespeeld. Son staat nu 

maar 1 punt achter. Het 3e team Ge-
mengd eindigt in de middenmoot. 
Ons herenteam werd als gezegd kam-
pioen in de 4e klasse landelijk.
Van de 13 jeugdteams kunnen we dit 
jaar helaas geen kampioenen melden. 
Wel hebben ze veel plezier beleefd 

Tennis

TV de Lissevoort

Landelijke competitie zondag team Lisse-
voort 1 Heren 17+ 4 klasse 
Vlnr staand Menno den Ouden, Bor Braken 
en Gijs van Bladel. Zittend vlnr Tim van Bla-
del, captain Max den Ouden en Bauke 
Wijnands.

Van het team Zaterdagmiddag team Lissevoort 4 Heren 3e Klasse: staand Bart van Oor-
schot, Bob Looij, David in ‘t Veld , Gijs van de Molengraft, Erik Jasper Noll, Joost Markus. 
Vlnr zittend Kai Luijten , captain Robert Verhoeven) 

Vrijdagmiddag team Lissevoort 2 Heren Dubbel 50+ 3e Klasse 
Vlnr Paul Krijne, Cees Booij, Rinie Schepers, captain Ron van Wassenaar, Frits de Jong en 
Koos van Duuren.

Plantenwandeling 
in natuurgebied  
de Nieuwe Erven
Gidsen van IVN Nuenen nodigen u uit 
om mee te gaan voor een plantenwan-
deling op maandag 13 juni in natuur-
gebied de Nieuwe Erven, Wilhelmina-
kanaal, Ruweeuwsels. Het akker-wei-
degebied Nieuwe Erven ligt tegen Stad 
van Gerwen, omgeven door Ruweeuw-
sels, Gerwense heide en Wilhelmina-
kanaal. Vertrek per fiets om 19.00 uur 
vanaf Het Klooster, Park 1, Nuenen. 
Start wandeling iets later vanaf hoek 
Lisvensedijk/Rullen 4A. Laarzen of 
waterdichte schoenen aanbevolen, 
evenals een verrekijker! Deelname is 
gratis, info: 040-2421423.

Gratis zomercadeau    
van de Bibliotheek
Hoera de zomer komt eraan! En de Bibliotheek maakt de zomer nog leuker 
met een zomercadeau voor de nog-niet-leden: De VAKANTIEBIEBapp. Een 
gratis App voor je tablet of mobiel. Waarmee de Bibliotheek ook in de zomer 
laat zien dat je met het lezen van Bibliotheekboeken heerlijk ontspant.
 
Of je nu in een tentje kampeert, op het 
strand ligt, of onderweg bent. Of lekker 
thuis! In de VakantieBieb-app vind je 
een leuk en gratis leespakket voor het 
hele gezin. Kinderen moeten immers 
hun leesvaardigheid bijhouden door te 
blijven lezen, ook in de vakantie! Geen 
probleem met die mooie APP! 
 
Hoe kom je aan de vakantiebieb?
Gewoon door gratis te downloaden op 
tablet of smartphone. Daarna zoeken 
en downloaden en opslaan in de vir-
tuele boekenkast. Vanaf dat moment 
kun je meteen (offline) lezen. De Va-

kantiebieb heeft alleen maar legale 
eBooks! En…. de boeken hoeven niet 
te worden teruggebracht! 
Voor diegenen die nog geen lid zijn 
van Bibliotheek Dommeldal is de va-
kantiebiebAPP gratis beschikbaar van 
1 juni (kinderen) en vanaf 1 juli (vol-
wassenen) tot en met 31 augustus. 
Downloaden kan via vakantiebieb.nl
Ben je al lid van de Bieb? Dan bof je! 
Want Bibliotheekleden kunnen altijd 
-zomer èn winter- E-Books kiezen uit 
een hele grote collectie. Heel gemak-
kelijk via de website:
Bibliotheekdommeldal.nl
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 Kijk voor meer informatie op www.dewetters.nl  

of stuur een e-mail naar  

dewettensebraderie@gmail.com 

  

? 

De Wettense 
Braderie
Dit jaar organiseert CV de Wetters 
voor het eerst ‘De Wettense Braderie’. 
Het belooft een gezellig, zomers evene-
ment te worden met verschillende 
kraampjes en horecagelegenheden. Er 
worden zowel nieuwe als tweedehands 
spullen te koop aangeboden. De brade-
rie vindt plaats op zondag 31 juli, op 
het evenemententerrein de Koppel-
dreef in Nederwetten. Vanaf ’s mor-
gens 10.00 uur ben je van harte wel-
kom. Kortom een dag met veel ‘Wet-
tense’ gezelligheid, zorg dat je erbij 
bent! Kraampje huren? Dat kan! Je kunt 
een kraampje huren voor € 12,50,-. Je 
kunt zowel nieuwe als tweedehands-
spullen verkopen. Kijk voor meer in-
formatie op www.dewetters.nl of stuur 
een vrijblijvende e-mail naar dewetten-
sebraderie@gmail.com 
 

Flessenactie 
Jocanto
Vorige week woensdag t/m zaterdag 
hebben de leden van jongerenkoor Jo-
canto hard hun best gedaan om bij alle 
huishoudens van Nuenen langs te gaan 
voor de inzameling van lege statiegeld-
flessen. Door omstandigheden is het 
niet gelukt om alle straten van Nuenen 
te bezoeken. Het spijt ons dat we daar-
door verschillende van onze trouwe 
donateurs zijn misgelopen. Wilt u ons 
alsnog graag steunen? Dan kunt u uw 
emballagebonnen de gehele maand ju-
ni nog aan ons doneren middels de 
zuilen die in de Albert Heijn en Jumbo 
in het Kernkwartier en in de Jumbo in 
het centrum van Nuenen staan.

Hoewel Jocanto niet in heel Nuenen 
langs de deuren is geweest, is de op-
brengst van de flessenactie zeker niet 
tegengevallen. Het tot nu toe ingeza-
melde bedrag is voor ons een geweldi-
ge steun om ook in het nieuwe seizoen 
weer door te kunnen gaan met zingen 
en muziek maken. We willen iedereen 
die ons gesteund heeft heel erg bedan-
ken! Op 19 juni zingen wij weer tijdens 
de viering in de Regenboogkerk. U 
bent van harte welkom.

Inloopochtend 
voor BOA leden 
en andere 
belangstellenden 
uit de wijk
Elke derde donderdagochtend in de 
maand organiseert de BOA, Buurt-
vereniging Omgeving Andriesplein 
weer de maandelijkse inloopochtend 
in de Dassenburcht, De Eenbes Brede 
school, ingang Jacob Catsstraat 1-3. 
Donderdag, 16 juni van 9.45 tot 11.45 
uur is er weer gelegenheid om onder 
het genot van koffie of thee met elkaar 
te ‘buurten’ of om een verhaal of anek-
dote aan elkaar te vertellen. Deze och-
tenden staan open voor leden van de 
BOA, maar ook niet leden, bewoners 
uit onze wijk zijn van harte welkom. 
Graag zien we u donderdag in de Das-
senburcht 

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

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

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

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

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

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

Contractenrecht:      
Waar moet u op letten en     
wat zijn de mogelijkheden? 
Het contractenrecht omvat het gehele scala aan mogelijke overeenkomsten 
en bestaat hoofdzakelijk uit partijautonomie. Partijen mogen in beginsel 
zelf bepalen wat ze overeenkomen en het is dus van belang je goed te ver-
diepen in alles wat je ondertekent. In bepaalde gevallen zijn er extra waar-
borgen gecreëerd die consumenten onder bepaalde omstandigheden 
beschermen. 

Advocatuur

Haviltex-norm: bij de uitleg van een 
overeenkomst moet niet alleen geke-
ken worden naar taalkundige bewoor-
dingen, maar ook naar de bedoeling 
van partijen en hetgeen zij redelijker-
wijs van elkaar mochten verwachten. 
Indien bij de overeenkomst een pro-
fessionele en een niet-professionele 
partij betrokken zijn, prevaleert de 
meest gunstige uitleg voor de niet-pro-
fessionele partij. 
Wanprestatie: indien de wederpartij 
tekortkomt bij de nakoming van een 
verbintenis, is het in beginsel mogelijk 
nakoming van de overeenkomst te 
vorderen, de overeenkomst te ontbin-
den of schadevergoeding te vorderen. 
In de meeste gevallen is het vooraf-
gaand hieraan vereist om de weder-
partij in gebreke te stellen. 
Algemene voorwaarden: algemene 
voorwaarden worden bij veel (consu-
menten)overeenkomsten van toepas-
sing geacht. Hiervoor biedt de wet een 
aantal waarborgen. In het geval van 
een onredelijk bezwarend beding kan 
de gehele overeenkomst worden ver-
nietigd. Dit is bijvoorbeeld het geval 
indien het beding het recht tot op-
schorting of ontbinding van de weder-
partij beperkt.

Bijzondere overeenkomsten: bij een 
arbeids- of huurovereenkomst wordt 
de partij met een zwakkere machtspo-
sitie beschermd. De wet biedt waar-
borgen voor werknemers en huurders. 
Een werkgever moet bijvoorbeeld aan 
strenge eisen voldoen om een werkne-
mer te mogen ontslaan en de verhuur-
der mag de huurovereenkomst niet zo-
maar ontbinden. Dit tenzij huurder is 
tekortgeschoten in de nakoming van 
haar verplichtingen, zoals het betalen 
van huur.
Uit voorafgaande volgt dat er bepaalde 
omstandigheden zijn waarin u als con-
sument recht op extra bescherming 
heeft. Indien u vermoedt dat u hierop 
aanspraak kunt maken, is het van be-
lang dat u zich tijdig tot een advocaat 
wendt. U kunt altijd vrijblijvend contact 
opnemen met een advocaat van Lamers 
Tielemans Advocaten voor meer infor-
matie, zodat u weet waar u aan toe bent. 
E-mail hiervoor naar info@lamerstiele-
mans.nl of bel 040-2180515.

Welpen van Scouting groepen 
redden de Toekomst boom!
Een groep houthakkers is in de jungle allerlei bomen aan het omhakken om 
landbouwgrond te maken. Ook de bomen die belangrijk zijn voor de jungle-
bewoners, waaronder ook de toekomstboom, staan op de lijst geveld te 
worden. Kunnen de houthakkers op tijd overtuigd worden geen bomen te 
kappen, maar om juist samen te leven met de natuur? 

Welpen trotseren de waterpoel tijdens de Jungledag 2016 in het Zandbos in Deurne.

Zaterdag 4 juni trokken ruim 400 wel-
pen, leiding en ouders van Scouting 
groepen uit de regio Helmond naar het 
Zandbos in Deurne om de houthak-
kers te leren géén bomen te kappen, 
maar om samen te leven met de na-
tuur. Na het openingstoneel, uitge-
voerd door de leiding van de verschil-
lende scouting groepen, kon gestart 
worden met de 8 verschillende spelen. 
Bij alle spelen konden leuzen verdiend 
worden die aan het einde van de Jun-
gledag aan de centrale Toekomstboom 
werden bevestigd. 

Door de opzet van het roulatiesys-
teem, speelden telkens twee groepjes 
hetzelfde spel of uitdaging. Bij een 
aantal van de spelen ontstond er dan 
ook vaak een gezonde competitie tus-
sen beide groepjes om de opdracht op 
een zo snel of slim mogelijke manier te 
behalen. Een bekende scoutingregel 
(60% buitenspeler, 35% teamspeler en 
5% valsspeler = 100% scout) was dan 
ook veelvuldig van toepassing. De spe-
len en opdrachten varieerden van het 
versieren van een boom met behulp 
van een menselijke kruiwagen, tot het 
afleggen van een hindernisbaan met 
een zojuist verbonden gewonde (knuf-
fel)beer op een gepionierde brancard. 
Ook een speciaal aangelegde zip-lijn 
kon rekenen op grote belangstelling 
van de welpen. Gezekerd met een tuig-
je werd hierbij met een enorme vaart 
een afdaling gemaakt. Een aantal wel-
pen heeft voorafgaand aan de afdeling 
hun angsten moeten overwinnen; des 
te groter was echter hun trots en blijd-
schap als ze deze spannende beproe-
ving hadden doorstaan. 

Aan het einde van de Jungledag werden 
de leuzen als een ketting aan de centra-
le Toekomstboom gehangen en hier-
mee werden de houthakkers overtuigd 
van het nut om samen te leven met de 
natuur! Deze overwinning werd afge-
sloten met een barbecue voor alle wel-
pen en hun begeleiders, waarna ieder-
een moe, maar met een zéér tevreden 
gevoel huiswaarts keerde.

Ondertussen bij de blokhut van 
Scouting Lieshout - Mariahout
Bij de blokhut van Scouting Lieshout 
- Mariahout werd ondertussen door 
de vrijwilligers niet stil gezeten. Met 
vereende krachten werd er ook tij-
dens deze jungledag hard gewerkt om 
de blokhut en het terrein klaar te ma-
ken voor de officiële opening van de 
Blokhut en open dag van Scouting 
Lieshout - Mariahout op zaterdag-
middag 18 juni. Iedereen is op deze 
dag van harte welkom op de Heren-
dijk 7 in Lieshout; meer informatie 
over de open dag en opening is beschik-
baar op de website van Scouting Lies-
hout - Mariahout (www.scoutinglies-
houtmariahout.nl) en op de facebook 
pagina. 

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 12-06 in het programma Nuenen-Nu : 
•	 Nieuwe	voorzitter	voor	voetbalclub	RKSV	Nuenen	
•	 Fietscursus	voor	E-bikers
•	 Asperges	in	het	Veld
•	 Voortgang	HOV2
•	 Line	Dance	Workshops	in	Scarabee
•	 LON	door	de	jaren	heen,	seizoen	2,	aflevering	3
•	 Biografie	van	een	Dorp	over	Minou	Scheerens,	Opwettenseweg	119

De tv-uitzendingen van Nuenen Nú kunt u zien om 11.00, 14.00 , 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 en 01.00 uur. Op donderdag 16 juni wordt de vergadering van de gemeenteraad 
rechtstreeks uitgezonden. (een eventueel vervolg op vrijdag 17 juni ook).
Het programma is ook te volgen via de livestream op www.omroepnuenen.nl. Te-
vens kunt u op deze website actuele nieuwsberichten lezen en oude LON-opna-
mes	bekijken.	U	kunt	alle	reportages	ook	apart	bekijken	op	You	Tube	en	Facebook.

Hebt u een idee of een tip voor een door LON TV te verzorgen reportage?
Stuur dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl 
U kunt ook op werkdagen gewoon binnenlopen in onze studio in Het Kloos-
ter tussen 10.00 en 12.00 uur

Maak het inbrekers    
niet te makkelijk 
Vorig jaar werd in Nederland 64.560 keer ingebroken in een woning. Hoewel 
het aantal inbraken daalt door een effectieve aanpak van de Rijksoverheid, 
politie en onze gemeente, is het aantal nog altijd te hoog. Daarom herhaalt 
het ministerie van Veiligheid en Justitie deze maand de campagne ‘Maak 
het inbrekers niet te makkelijk’. Minister Van der Steur van Veiligheid en Jus-
titie: “De meeste inbraken (36%) worden ’s middags gepleegd. Bij 1 op de 6 
inbraken betreft het ‘insluiping’. Ofwel, inbrekers komen eenvoudig binnen 
via een open raam of deur. Het is belangrijk dat mensen dit beseffen én we-
ten dat met een paar simpele handelingen de kans op woninginbraak aan-
zienlijk afneemt.”

Snel de deur achter je dicht trekken, 
omdat je maar ‘heel even’ naar de bu-
ren gaat. Herkenbaar? Waar je waar-
schijnlijk niet bij stilstaat is dat een in-
breker maar 10 seconden nodig heeft 
om binnen te komen. Uit onderzoek 
blijkt dat het spreekwoord de 'gelegen-
heid maakt de dief ' deels waar is. In-
brekers kijken namelijk niet alleen 
naar wat er te halen valt in je huis, 
maar óók hoe makkelijk ze binnen 
kunnen komen. Dat blijkt uit het feit 
dat inbrekers naast waardevolle spul-
len, zoals tablets en sieraden, de raar-
ste dingen meenemen. Van strijkbou-
ten, paraplu’s en contactlenzen tot een 
rollator. Inbrekers kiezen echt niet al-
leen voor dure wijken. Juist in ‘oude 
wijken’ en in studentenhuizen wordt 
relatief veel ingebroken. Het is vaak 
eenvoudiger om in huizen in deze wij-
ken binnen te komen, omdat deze 
slechter beveiligd zijn. En in iedere ka-
mer valt er wel wat te halen. Daarnaast 

zijn lokale inbrekers vaak actief in de 
‘politie-eenheid’ waarin zij wonen, 
omdat zij dat gebied goed kennen. 

Preventietips
Met een paar simpele handelingen 
maak je het inbrekers niet te makkelijk: 
•	 Draai	de	deur	op	slot	en	doe	je	ra-

men dicht, ook als je maar even 
weggaat. 

•	 Zorg	dat	je	huis	een	bewoonde	in-
druk maakt.

•	 Zorg	dat	 je	 geen	grote	geldbedra-
gen in huis bewaart.

Ten slotte is het goed om te beseffen 
dat inbrekers precies weten waar ze 
moeten zijn in je huis. Ze gaan vrijwel 
altijd eerst naar de master bedroom en 
grijpen dan makkelijk mee te nemen 
dingen, zoals contant geld, juwelen en 
portemonnees. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 

Wist u dat......

Rond de Linde ook in Lieshout, Mariahout, 
Stiphout en Brandevoort verschijnt?



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.

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

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

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

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

 PUZZELHOEKWeek 23

1 7 4
5 4
9 3 6 2

6 7 1
2 7 6

5 9
2 1 8

9 5 2
4

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 limiet 5 pl. in Noord-Brabant 8 reusachtig 12 spinsel 
13 Nederlandse provincie 16 kilte 17 deel v.d. bijbel 18 riv. in Frankrijk 19 titel 
20 of iets dergelijks 22 land in Europa 24 afslagplaats bij golf 25 rondreis 
27 bloem 29 wal 30 lichtstraal 31 lidwoord 32 stannum (afk.) 34 omsingeling 
37 loodrecht 41 muziekinstrument 43 onwerkelijk 45 explosieve stof (afk.) 
46 afbeelding 48 vogel 49 id est 50 draad 51 silicium 52 één en ander (afk.) 
54 land in Afrika 56 onbepaald vnw. 57 handigheid 58 pl. in Gelderland 
59 inleidend deel.

Verticaal: 1 grandioos 2 rede 3 landbouwwerktuig 4 sine dubio 5 schelpdier 
6 vlug 7 lichtbundel 8 water in Friesland 9 in orde 10 figuur uit een werk van 
Shakespeare 11 vis 14 spotfiguur 15 kleurmiddel 21 tweetal 22 briefomslag 
23 nagerecht 24 insect 26 motief 28 verfstof 33 gezichtspunt 34 slaghout 
35 lofspraak 36 autostalling 37 alarmtoestel 38 mode 39 waterdoorlatend 
40 hoofddeksel 42 in elkaar 44 partij in een geding 47 schop 
53 assistent-econoom (afk.) 54 voorzetsel 55 ad interim 56 meterton.

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

E M M E N B L E E K

N E R E U S P A L L E T

M A R T E R C B I S T R O

O V V L O B E L I A J O B

D O O D P E E E S A G E

E L I A A N K L O M P R

K L M A

K S T E N O C R A S H T

A R M E U N D E H O B O

M O E P A S S A G E T O E

P E R R O N S E E N D E R

K I T S C H I N G O O I

S L E E T E T A N G

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

Oplossingen wk 22
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

GROOTSPRAAK

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.

AFROEP
ALLESWETER
ARTRITIS
ATOOMAFVAL
BAZIG
BELET
COLBERT
EFFECT
FRIET
GRAANOOGST
HOLDING
KOREN
LOPER
OKSAAL
OPAAL
OPENHEID
PASPOP
PETITIE
PROLEET
SIKKEPIT
SJAAL
SLAATJE
TEINT
TOESTEL
VOEDEN
WACHT
ZIELIG

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

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 21, Marian Lippinkhof, 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.

Echtpaar met twee rustige 
honden zoekt i.v.m. verbou-
wing tijdelijke woonruimte 
voor juli en augustus. Tel. 
06-53554048.

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

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

Scheiden doe je samen
* VANAF INTAKEGESPREK T/M AFHANDELING RECHTBANK
* EFFECTIEVER EN GOEDKOPER DAN EEN ADVOCAAT
* EEN AANSPREEKPUNT TEGEN EEN VASTE TOTAALPRIJS

 Astrid Larue  |  Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl  |  www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

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 .
Vanaf nu verse Blauwe Bessen 
op vrijdag van 13.30-18.00 uur 

en zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

Wij zijn een holding met diverse dochterondernemingen in onder andere de horeca en 
vastgoedsector. Voor het verzorgen van de administratie van deze bedrijven zoeken wij 
op korte termijn een:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V)
Wij zoeken een enthousiaste medewerker om ons administratieve team te completeren. 
Wij verwachten van jou, goede sociale vaardigheden, affectie met administratief werk, 
kennis van Exact Globe en Windows Office.
Je kan goed in een klein team werken en bent bereid veel verschillende taken op je te 
nemen.
Bij afwezigheid van je collega’s draag je er zorg voor dat de dagelijkse werkzaamheden 
doorgang vinden.

De belangrijkste taken zijn:
•	 Boeken	inkoop-	en	verkoopfacturen
•	 Inboeken	kas,	bank,	memoriaal
•	 Opstellen	verkoopfacturen
•	 Aanmaken	betalingsbatches
•	 Debiteuren-	en	crediteurenbeheer
Wij verwachten:
•	 MBO-niveau	richting	administratie
•	 Minimaal	3	jaar	werkervaring	op	een	administratie
•	 Computervaardigheden	in	het	omgaan	met	de	financiële	administratie
Wij bieden:
•	 Een	zelfstandige	en	gevarieerde	functie
•	 Een	deeltijdfunctie	van	ca.	20	uur	per	week
•	 Marktconforme	arbeidsvoorwaarden

Ben	je	geïnteresseerd?	Stuur	dan	een	sollicitatiebrief	met	CV	naar:
Penta Groep B.V.
Refeling	66,	5672	CK	Nuenen
Tel.	040	-	7878100

TE KOOP: kachel- en 
openhaardhout. Eiken € 70,- 
per m3. Aanmaakhoutjes 4 
zakjes € 10,-. Tevens Volvo 
tractor 125pk. Fam. van Ba-
ren, Boord 30 Nuenen. Tel: 
040-2836270.

GEVRAAGD: Stevige jon-
ge man vanaf 14 jaar voor 
diverse werkzaamheden op 
zaterdag. Tel: 06-53144105.

Dagelijks verse 
aardbeien

van de volle grond

Boord 14
Nuenen

GALA  Foto’s NUENEN 
en SPONSORTOERNOOI 
NEDERWETTEN kijk op 
Facebook MEDIAXI Photo-
graphy of www.mediaxi.nl 
voor sport-portret- bruids- 
en reclamefotografie info@
mediaxi.nl
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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

7 tot en met 10 juni
47ste avondvierdaagse Nuenen 

het terrein van H.S.C.N. aan de Lissevoort 
Afsluiting op vrijdag in het Park Nuenen

Vrijdag 10 juni
20.30 uur Gerard van Maasakkers 

Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 11 juni 
13.30-16.00 uur Workshops 

De eetbare tuin in ieders bereik
de Walburg tuinen
Boord 64 Nuenen

Zondag 12 juni
Van Goghmert

Centrum Nuenen

Zondag 12 juni
Ponyclub Prins Willem Alexander 

Concours-Hippique 
Kerkhoef 14 bij Hengstenhouderij Kuijpers

Zondag 12 juni
12e Brabants Dialectenfestival 
Dorpshuis en centrum Lieshout

Donderdag 16 juni
09.45-11.45 uur Inloopochtend 

Buurtvereniging Omgeving Andriesplein
de Dassenburcht

Donderdag 16 juni
 14.00-16.00 uur Kienen 

Jo van Dijkhof

Vrijdag 17 t/m zondag 19 juni
Rijvereniging St. Clemens springconcours
 terrein windmolen de Roosdonck aan de 

Gerwenseweg

Zaterdag 18 en zondag 19 juni
Doorgang Handelse Processie 

het Park zal als tijdelijke pauzeplaats 
worden gebruikt

Zondag 19 juni 
Vaderdag

Zondag 19 juni 
08.00 uur Van Gogh Fietstochten 

TC Nuenen
Café Schafrath

Dinsdag 21 juni
14.00-17.00 uur E-Book spreekuur

Bibliotheek Dommeldal, vestiging Nuenen

Dinsdag 21 juni
 Jan Kortie: 

14.00-17.30 uur stembevrijding 
19.45-21.45 uur mantrazingen

Van Goghkerkje Nuenen

t/m zondag 29 mei 
Week van het luisterboek 
Bibliotheek Dommeldal

Vrijdag 24 t/m maandag 27 juni
 ’Wettes Dorpsfestijn’ 

terrein aan de Koppeldreef Nederwetten

Zondag 26 juni
 Eerste Ok-Moi-zeepkistenrace 

Dorpsstraat in Lieshout

Zondag 26 juni 
09.00-14.00 uur Kofferbakverkoop 

Brassband ‘de Vooruitgang’
achter Sporthal De Hongerman 

Hoge Brake 3 Nuenen

Zondag 26 juni 
13.00 uur Lionsclub Nuenen fietstocht 

voor Spieren voor Spieren
centrum van Nuenen

Zondag 26 juni 
14.00-16.30 uur Jeugdgroep Lindespelers 

(ver)toont!
in het Park in Nuenen

Zondag 26 juni 
14.30-16.30 uur Optreden Silo Drifters

Jo van Dijkhof

Zondag 26 juni
15.00 uur Reünie 50 jaar 
Scouting Rudyard Kipling

Vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli
Jaarlijkse inzamelactie 

van Voedselbank Nuenen
 bij vijf Nuenense supermarkten

Zaterdag 2 juli 
14e t Gulbergen Jeugd Open

Golfclub De Gulbergen

Zaterdag 2 en zondag 3 juli 
 Eventing Nuenen, Samengestelde wedstrijd 

paardensport. Weiland aan de 
Papenvoortsedijk. Hoofdterrein is gelegen 

aan de Tweerijtensedreef.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 11 juni 18.30 uur: viering, ab-
dijviering, volkszang, voorganger pas-
tor J. Vossenaar. 
Zondag 12 juni 9.30 uur: viering, paro-
chiekoor, voorganger pastor J. Vossenaar. 

Misintenties
Zaterdag 11 juni 18.30 uur: overleden 
ouders Weick - Coolen; Drieka van de 
Tillaart; Henk Gödde; Nic Magis.
Zondag 12 juni 9.30 uur: Harrie van 
Venrooij; Marijke Dijkstra - Maassen; 
Antoon Noten; Mina Swaanen; Henk 
Vrijaldenhoven; Tine van Lier - Vrijal-
denhoven; Martien de Groot; ouders 
Vrijaldenhoven - van Moorsel; ouders 
van Keulen; Annie Keeris - Smolders; 
Piet Rooijakkers en overleden ouders 
van Heugten - Scheepers; Beppie van 
Lent - Paulissen; Joop ten Berge; Riet 
Slippens.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 12 juni 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties
Riet van Mook, namens de buurt; An-
nie Rovers-Verkuijlen; Lena Joosten-
van Haandel; Antoon Snijders en Cis-
ca Snijders-Vos.

Mededeling
De opbrengst van de sponsoractie voor 
zuster Bonnie heeft t/m 5 juni € 747,25 
opgeleverd. Op 12 juni sluit deze actie. 
Mocht u deze hebben gemist, dan kunt 
altijd nog geld overmaken op de bank-
rekening van onze parochie: NL 32 
RABO 0137404247 met vermelding 
van gift voor zuster Bonnie. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 12 juni 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers leden van de 
werkgroep. 

Misintenties
Theo Lutz; Martje van Lierop-van der 
Maat; Piet van de Water, vanwege 
sterfdag, Marietje van de Water. 

Mededelingen
Vorige week is onze geloofsgemeenschap 
de heer Theo Lutz van de Mgr. Frenken-
straat 39 op 69-jarige leeftijd overleden.
Wij wensen familie en vrienden veel 
troost toe bij het verwerken van dit 
verlies.

De opbrengst van de sponsoractie voor 
zuster Bonnie heeft t/m 5 juni € 747,25 
opgeleverd. Op 12 juni sluit deze actie. 
Mocht u deze hebben gemist, dan kunt 
altijd nog geld overmaken op de bank-
rekening van onze parochie: NL 32 
RABO 0137404247 met vermelding 
van gift voor zuster Bonnie.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 12 juni 10.00 uur. Voorganger: 
M. van Baest.  Er is kindernevendienst 
en jongerenviering.   De bestemming 
van de collecte is het ZWO-project in 
Oeganda.
Elke donderdag is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur, waar u van harte 
welkom bent! Verdere info: zie onze 
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 9 juni. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis H. Pri-
mus en Felicianus, martelaren. 
Vrijdag 10 juni. 07.15 uur H. Mis, H. 
Margaretha, koningin en weduwe. 
Zaterdag 11 juni. 08.30 uur H. Mis, H. 
Barnabas, apostel. 10.00 uur gods-
dienstlessen. 
Zondag 12 juni. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Vierde zondag na Pinksteren. 
Maandag 13 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Antonius van Padua, belijder en kerk-
leraar. 
Dinsdag 14 juni. 18.30 uur H. Mis. H. 
Basilius, bisschop en kerkleraar. 
Woensdag 15 juni. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Vitus, Modestus en 
Crescentia, martelaren.  

Contactadres: Priesterbroederschap 
Sint Pius X, Pater Carlo de Beer, Heuvel 
23, 5674 RR Nuenen/Gerwen, tel.: 040-
283 45 05; e-mail: c.debeer@stpiusx.nl. 
website: www.stpiusx.nl
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Geen podiumplaats voor   
het H. Kruisgilde in Steensel
Het beloofde een zonnige dag te worden, vol goede moed, geoefend en ge-
traind stapten de gildebroeders en zusters van het H. Kruisgilde in de bus 
om in Steensel bij het St. Luciagilde de Kringgildendag te vieren.

Om exact 13.00 uur ging de 53 gilden 
tellende optocht van start. Als zesde 
plaats in de optocht was ons gilde vrij 
vooraan geplaatst terwijl juist de grote 
concurrentie achteraan in de stoet te 
vinden was.
Soms hoor je weleens dat de jeugd niet 
in is voor het verenigingsleven. Er zijn 
gilden die een paar jaar geleden nog 
met een kleine groep, meest ouderen in 
de optocht deelnamen en nu met 70/80 
prachtig geüniformeerde gildebroe-
ders en zusters deelnemen. De ouderen 
zijn niet verdwenen maar er zijn vele 
jongeren die deel uit willen maken van 
de gilde. Volgens oude traditie wordt er 
getromd, gevendeld, geweer en kruis-
boog geschoten en bazuin geblazen. 
De Kringgildedag is een dag vol met 
tradities met als hoogtepunt de massa-
le opmars een presentatie van het Bra-
bantse gildewezen die zijn gelijke niet 
kent. Het vele publiek wist met een da-

verend applaus dit te waarderen. Uniek 
was ook de presentatie van de Steen-
selse Jeugd met een prachtig optreden 
als slot van de massale opmars.
Ondanks de teleurstelling van geen po-
dium plaats in de optocht toch wel een 
paar mooie prijzen, zo een mooie eerste 
prijs groepstrommen, voor Bart v. Lies-
hout, een schitterende eerste prijs vende-
len in de A klasse en een eerste prijs voor 
Bart van Rooy bij het Vendelen klasse C. 

Sinti Jazz Guitar Camp    
in Gerwen
In Gerwen wordt van 15 tot en met 17 juni een driedaags Sinti Jazz Guitar 
Camp gehouden. Het Camp wordt afgesloten met een openbaar optreden 
van de gipsy-muzikanten Paulus Schäfer en Fapy Lafertin en de deelnemen-
de gitaristen bij Het Huysven in Gerwen op vrijdagavond 17 juni. Het is de 
tweede editie van dit Camp met dit jaar een internationaal gezelschap van 
zo’n 25 gevorderde gitaristen die workshops gaan volgen om de techniek 
van ritme- en solowerk te verbeteren onder leiding van twee erkende 
gipsy-gitaristen.

Voor Paulus Schäfer is het Camp in 
Gerwen een thuiswedstrijd. Samen met 
Fapy Lafertin (Sas van Gent), de nestor 
van de Sinti-muziek, verzorgt hij de 
driedaagse masterclass. Vrijdagavond 
17 juni vanaf acht uur geven de deelne-
mende cursisten jamsessies en daarbij 
is een beperkte groep toeschouwers 
van harte welkom. De entree bedraagt 
tien euro met aanmelding vooraf via 
Sinti Music: info@sintimusic.nl. Let op: 
wie het eerst komt, het eerst maalt.

Jamsessies     
op locatie Het Huysven Gerwen
De organisatie van het Sinti Jazz Gui-
tar Camp is mede in handen van Sinti 

Music en de coördinatie en presenta-
tie wordt verzorgd door Irene Ypen-
burg. Voor deze editie van het Sinti 
Jazz Guitar Camp Gerwen hebben 
zich 25 gitaristen ingeschreven. Een 
internationaal gezelschap met deelne-
mers uit onder meer: Amerika, Aus-
tralië, Denemarken, Groot-Brittan-
nië, Israël, Polen, Spanje, Tsjechië, 
Zwitserland en natuurlijk ook uit Ne-
derland. Het zijn allemaal gevorderde 
gitaristen, die zo’n vier uur per dag in 
workshops in het Gerwense Huysven 
de techniek van zowel ritme- als solo-
werk oefenen. Bij het optreden op 
vrijdagavond is publiek welkom, wel 
aanmelden vooraf.

Paulus Schäfer verzorgt de masterclass van het Sinti Jazz Guitar Camp. (foto Sinti Music)

Repair Café Laarbeek
Woensdag 15 juni organiseert RCL 
weer een middag waar men terecht 
kan met defecte huishoudelijke mate-
rialen, kleding, kleine meubels en fiet-
sen. Dit vindt plaats in het Dorpshuis 
Grotenhof 2 te Lieshout van 13.30 uur 
tot 16.00 uur. Info 06-58842046.
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22e van Goghloop succes
 
De 22e van Goghloop was wederom een succesvol hardloop evenement 
dankzij de vele enthousiaste deelnemers, juichend publiek en vele vrijwilli-
gers en sponsoren die het evenement weer mogelijk hebben gemaakt. Dit 
jaar kende de scholierenloop een recordaantal deelnemers, maar liefst 465 
leerlingen van alle basisscholen in Nuenen deden mee. Vlak voor de start 
van de scholierenloop was het nog even spannend omdat het begon te on-
weren maar gelukkig is de scholierenloop uiteindelijk droog en veilig verlo-
pen. Het was weer een waar feest in het park van Nuenen.
 
LONU heeft veel respect voor de lan-
gere afstandslopers op de 5, 10, 15 en 
21 kilometer die, ondanks de hoge 
luchtvochtigheid en warmte, toch nog 
menig persoonlijk record hebben gelo-
pen. De kleine regenbui tussendoor 

gaf kort de gewenste verkoeling. De 
vrolijke en gezellige muziek van Tsjon-
ge Jonge droeg bij aan een gezellige 
sfeer maar gaf de lopers vaak ook net 
het extra zetje om nog een stapje har-
der te lopen.

Hardlopen

Van Goghloop uitslagen
MAN, HALVE MARATHON 
PLTS NAAM WOONPLAATS TIJD
1 Tesfaasem Helmond 1:15:37 
2 Ralf Valkenswaard 1:26:53 
3 Hans  Heeze 1:29:55 
VROUW, HALVE MARATHON 
1 Marion Kuiten Geldrop 1:40:45 
2 Karin  Eindhoven 1:44:52 
3 Janien 's-Hertogenbosch 1:52:49 
MAN, 15 KILOMETER 
1 Alexandre Helmond 58:53 
2 Dennis  Eindhoven 59:48 
3 Wesley  Helmond 1:00:22 
VROUW, 15 KILOMETER 
1 Patricia Eindhoven 1:15:55 
2 Rikie Sint-Oedenrode 1:17:28 
3 Monique van der Linden Nuenen 1:22:17 
MAN, 10 KILOMETER 
1 Jos Elfring Milheeze 32:43 
2 Ben  Hapert 34:33 
3 Mihreteab-Gorgo Hapert 36:49 
VROUW, 10 KILOMETER 
1 An Groningen 39:53 
2 Sjoukje van den Boom Veghel 39:56 
3 Mira Geldrop 40:41 
MAN, 5 KILOMETER 
1 Siebrand Nuenen 18:08 
2 Ingmar van Dijk Uden 18:16 
3 Stefan van Happen Veldhoven 18:28 
VROUW, 5 KILOMETER 
1 Angelique de Vries Geldrop 20:11 
2 Nicole  Helmond 20:18 
3 Barbara  Son en Breugel 20:51 

Gerwens GezelligheidsToernooi 
2016 een Feit
Met 179 deelnemers is in het afgelopen weekend het zestiende Gerwens Ge-
zelligheids Toernooi (GGT) bij RKGSV een feit geworden. Alle ingrediënten 
waren afgelopen weekend aanwezig om er twee fantastische (voetbal)da-
gen van te maken. Moeder Natuur werkte heel goed mee, een heerlijke bar-
becue van Keurslager Evert Tebak, super DJ ‘Angelo’ en gezellige maar 
vooral sportieve deelnemers. En dan ook nog (misschien wel het belangrijk-
ste) geen ernstige blessures! Voor de kinderen was er op het sportpark van 
RKGSV een speeltuin en een luchtkussen aanwezig zodat die ook aan hun 
trekken kwamen. 

Zaterdagavond werd de feestavond 
goed bezocht, waarbij DJ ‘Angelo’ voor 
fantastische muziek en sfeer zorgde. 
Diversen teams bleven op het sport-
park van RKGSV overnachten en in de 
ochtend stond het ontbijt met o.a. 
scrambled eggs en bacon klaar om 
weer energie voor de tweede voetbal-
dag te krijgen. Het team Costa Con-
cordia Fuerte Historia 1 ging er dit jaar 
met de eeuwige roem vandoor. Zij wa-
ren in de finale met 4-0 te sterk voor 
het team FC de Bokkenollen. Het win-
nende team Costa Concordia Fuerte 
Historia 1 zijn allen spelers van 
RKGSV, zodat de inmiddels beroemde 
wisseltrofee van het Gerwens Gezel-
ligheids Toernooi in Gerwen blijft. 

Naast de eeuwige roem werd er ook 
gestreden om de penaltybokaal. Deze 
werd gewonnen door twee teams. Bei-
de teams hadden aan het eind van het 
toernooi evenveel penalty’s raak ge-
schoten. Winnaars waren FC Goale 

Make en FC de Bokkenollen met beide 
25 treffers. Ook hier bleek wederom 
dat de onderlinge vriendschap hoog in 
het vaandel staat, omdat de gewonnen 
consumptiebonnen samen werden be-
steed. Gedurende het gehele toernooi 
was er het rode draadspel ‘Schiet de 
bal van Pilon’. Bij dit spel dient men 
simpelweg de bal van een aantal pilon-
nen af te schieten. Pilonnen staan op 1, 
3, 5 en 10 meter. Punten zijn evenredig 
aan het aantal meters. Het team van 
Café René deed dit het beste en won-
nen een mooie envelop met consump-
tiebonnen als inhoud.

Teams worden samengesteld uit di-
verse voetbalverenigingen uit de re-
gio. Zo zijn er teams die zijn samenge-
steld met leden van de Nuenense voet-
balverenigingen RKGSV, EMK, RKSV 
Nuenen en Nederwetten. Ook hier 
ziet men weer dat de Nuenense ver-
enigingen prima samengaan, hetgeen 
fantastisch is om die als een verbroe-
dering met elkaar om te zien gaan. 

Volgens de organisatie ligt de kracht 
van het toernooi dan ook in het ons-
kent-ons karakter. Nagenoeg alle deel-
nemers kennen elkaar waardoor de 
sfeer op het toernooi en feestavond 
geweldig is. Teams die van wat verder 
weg komen (VV Marvilde uit Veldho-
ven, Mifano uit Mierlo en onze voet-
balvrienden uit Gemert) passen zich 
hier prima aan. Hele leuke reacties 
krijgen we ook op de spelregel dat een 
team altijd dient te bestaan uit ten-
minste 1 vrouwelijke speler. Hierdoor 
blijft alles toch wat gemoedelijker. 
Niet alleen tijdens de wedstrijden, 
maar ook zeker tijdens de altijd gezel-
lige barbecue en feestavond wordt de 
aanwezigheid van de dames als zeer 
prettig ervaren. 

Het was dit jaar wederom een genot 
om weer veel aanmeldingen te krij-
gen. Dit jaar zat het Gerwens Gezel-
ligheids Toernooi met 16 teams hele-
maal vol. De organisatie heeft zelfs 
twee teams moeten afzeggen. Voor de 
betreffende teams natuurlijk niet 
leuk, echter voorspeld dit hopelijk 
veel goeds voor volgend jaar als 
GGT17 eind mei / begin juni op het 
programma staat. We hebben dan ook 
een goed gevoel dat de inschrijvingen 
komend jaar weer vol komt met 16 
teams. Groter willen we het eigenlijk 
niet maken, want dan kan het te onge-
organiseerd worden. Nu is alles goed 
overzichtelijk en gezellig….onder het 
motto “goed = goed! De organisatie 
kijkt terug op een geslaagd GGT16.....
Op naar GGT17!!!

HC Nuenen 1 kampioen
Afgelopen zondag speelde Heren 1 uit tegen hekkensluiter Vlijmen. Om 
kampioen te worden, moest er in twee wedstrijden nog 2 punten gehaald 
worden. Het bleek al snel een moeizame wedstrijd te worden, op het zand-
veld van Vlijmen. 

Hockey

Het eerste doelpunt werd gescoord 
door Vlijmen, maar gelukkig wist Je-
roen Wiezer voor rust de stand naar 
1-1 te brengen. De 2e helft verliep be-
ter, maar het duurde nog aardig lang 
voordat Maxim Zwaan de 2-1 vanuit 
een actie wist te scoren. Vlak voor het 
eind wist hij, dit keer uit een strafcor-
ner de 1-3 te scoren. Het kampioen-

schap en promotie naar de 2eklasse is 
een feit en het mag voor zich spreken 
dat dat uitgebreid werd gevierd.

A.s. zondag 12 juni speelt Heren 1 hun 
laatste thuiswedstrijd tegen Hoco, om 
14.45 op de Lissevoort. Aansluitend zul-
len alle kampioenen gehuldigd worden 
en zal op de club feest gevierd worden. 

 

Vlnr Monique Zwaan (manager), Luuk Bergman, Kasper vd Wulp, Maxim Zwaan, Koen vd Heij-
den, Cesar v Rongen, Joep Hoedemakers, Sven Hessing, Thijs Stokmans, Pepijn Holla (assistent 
trainer), Joep Hoedemakers, Koen Modderman, Pelle (onze trouwste fan), Rik Bongers, Jeroen 
Wiezer, Tim Kampers, Siem Bruintjens, Pieter Sarton, Jorrit Steinweg en coach Ties Willems.

Zwemmers ook top tijdens   
2e weekend BZK
Ook tijdens het tweede weekend van de Brabantse Zomer Kampioenschap-
pen hebben de zwemmers van Z&PV Nuenen weer schitterende prestaties 
neergezet. De 33 deelnemers tekenden voor dik 70 persoonlijke records en 
32 medailles. Samen met de 26 medailles uit het eerste weekend betekende 
dit dat er 12 gouden, 24 zilveren en 19 bronzen plakken mee terug gingen 
naar Nuenen.

De gouden collectie kwam tijdens het 
tweede weekend op naam van Britt 
Bogers, Thomas van Ekert, Sven Kar-
dol, Milan Meurs en Bram Zwetsloot. 
Daarbij werden de medailles mooi 
over de diverse slagen verdeeld, want 
Britt pakte haar goud op de vlinder-
slag, Sven op de rugslag, Bram op de 
schoolslag, Milan op de vrijeslag en 
Thomas op de wisselslag.
Een zelfde verdeling was er ook bij de 
zilveren medailles, ook die 12 waren 
verdeeld over de 5 verschillende slagen. 
Grootverdiener hier was Merel Phaff 
die op alle 4 haar individuele afstanden 
zilver pakte. Meest opvallend zilver 
was er voor Flore Meulendijks tijdens 
haar eerste keer 200wissel in een 50m 
bad en voor Alexander Nijst. Hij greep 
zijn allereerste Brabantse medaille op 
de 50vlinder en maakte daar dankzij 
een sterke eindsprint direct zilver van.

Op het bronzen vlak haalden Jelmer 
North (3x) en Silke Voets (2x) en de 
dames estafettes (4x) de meeste me-
dailles binnen. Bij de jeugd estafettes 
waren het Lot Sauren, Robin Goos-
sens, Merel en Loes Kolenberg die 
tweemaal 3e werden, terwijl Danila 
van den Hoogenband, Silke, Susan 
Teijken en Anneloes Peulen dat bij de 
dames deden.

Nederlandse Junioren en Jeugd 
Kampioenschappen
Dankzij sterke tijden op individuele af-
standen kunnen ook de jongens (Tho-
mas, Milan, Bram, Alexander) zich op 
gaan maken voor estafettes bij de 
NJJK.  Daarnaast stelde Jelmer met 
toptijden op de 400vrij en 400wissel 
ook daarop deelname veilig voor de 
NJJK, net als Merel op de 100m vlin-
derslag.

Tweemaal brons voor de jeugd estafette van Z&PV Nuenen.

Concours hippique 
pony’s
Onder de vlag van Paardensport 
Verenigingen Nuenen (PVN) organi-
seert ponyclub Prins Willem Alexan-
der op zondag 12 juni a.s. weer een 
springwedstrijd  in Nuenen.

Dit jaar op een nieuw terrein. Er is be-
schikking over een super mooie graspis-
te bij Hengstenhouderij P. Kuypers. Een 
schitterende ambiance voor een pony-
wedstrijd. Om 10.00 uur starten de eer-
ste ponyruiters in de klasse BB. De nieu-
we klasse BB is een laagdrempelige en 
toegankelijke instapklasse, bedoeld om 
op ongedwongen wijze kennis te maken 
met de wedstrijdsport en wedstrijderva-
ring op te doen. Alle deelnemers ont-
vangen bij voorbaat al een doosje aard-
beien en er zijn voor de prijswinnaars 
leuke extra prijzen te verdienen. Nuenen 
staat bekend om zijn gezelligheid en ook 
dit jaar is daar weer alles aan gedaan. 
Onder het genot van een hapje en een 
drankje kunt u vanaf het gezellige terras 
genieten van mooie ponysport. Van  de 
beginnende ruiter tot op het allerhoog-
ste niveau. Iedereen is van harte welkom 
op Kerkhoef 14 te Nuenen (Nederwet-
ten). Meer informatie over de ponyclub 
of de wedstrijd kunt u vinden via face-
book of op www.ponyclubnuenen.nl

Een opname uit een eerdere wedstrijd.

Paardensport Zwemmen
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SPORT
EMK A1 wint KNVB beker
Al enkele weken stond de finale van de KNVB Beker op 4 juni 2016 met rood 
omcirkeld op de kalenders van velen met een geel-zwart hart. Na de winst in 
de halve finale tegen Geldrop, besefte de trouwe EMK aanhang dat er moge-
lijk een nieuw hoofdstuk kon worden toegevoegd aan Eeneind Maakt Kracht. 
Of het in de sterren geschreven stond is achteraf niet geheel duidelijk maar 
de KNMI had voor de middag ook nog code geel (!), afgegeven wat zeker 
voor het begin van de wedstrijd een zeer juiste voorspelling bleek te zijn. 

Voetbal

Gesteund door het talrijke publiek van 
beide verenigingen was de entourage 
een finale waardig: sfeeracties van bei-
de supportersgroepen zorgden voor 
een vooraf prachtige omlijsting van dé 
wedstrijd.
De openingsfase was duidelijk voor 
EMK dat geen misverstand liet be-
staan wat de doelstelling van EMK was: 
winst van de beker. Casteren werd in de 
beginfase volledig overlopen en de 
dreiging van de aanvalslinie was enorm. 
Veelvuldig waren het de aanvallers 
Joost van de Hagen, Elias Sidigi, Tom 
Bijholt en Daan de Jong die kansen cre-
eerden voor EMK en een openings-
doelpunt hing in de lucht. Na diverse 
kansen was het in de 15e minuut een 
actie van Daan de Jong die slechts door 
een overtreding  binnen de 16-meter 

kon worden gestopt: penalty! Dillon 
van de Poel toonde aan over stalen ze-
nuwen te beschikken en schoot de pin-
gel met overtuiging binnen, 0-1. Na dit 
vroege openingsdoelpunt ging de storm 
nog niet liggen en waren er diverse kan-
sen voor EMK om de wedstrijd al snel 
te beslissen, maar de  aanvallers waren 
slordig en onzorgvuldig met de opge-
legde kansen. Na een klein half uur ging 
code geel enigszins liggen en was Cas-
teren diverse malen gevaarlijk uit dode 
spelmomenten, waarbij de Casteren 
aanvallers gevaarlijk voor doelman 
Glenn Habets opdoken. De 0-1 rust-
stand was volledig verdiend te noemen.
Na rust werd al snel duidelijk dat Caste-
ren voor een ander tactisch spelcon-
cept had gekozen en meer het ‘alles of 
niets’ principe hanteerde. Met veel op-

portunisme werd geprobeerd om de 
wedstrijd te laten kantelen, maar zoals 
al vaker dit seizoen stond de verdedi-
ging met Luke Hilt, Dillon van de Poel, 
Teun Merks en Ali Al Jaliel als een huis. 
Er werd niets weggegeven en ook het 
middenveld met Wout Aldenhoven en 
Sem van den Dungen speelde volledig 
in dienst van het elftal. De frustratie 
nam bij Casteren toe wat resulteerde in 
2x geel en een man meer situatie voor 
EMK. Mede door de hoge temperatuur 
(28 graden), namen de krachten bij bei-
de teams stap voor stap af en was het 
met name wilskracht en overtuiging dat 
een boeiende eindfase van de wedstrijd 
inleidde. Casteren moest oppassen 
voor de dreigende counters via de lin-
kervleugel waar Daan de Jong continu 
een plaag was voor de Casteren defen-
sie. Nadat het trainersduo (Ronnie & 
Rick)  in de 50e minuut een tactische 
wissel toepaste door Zino van Hirtum 
in te brengen, werd EMK weer direct 
dreigend wat in de 55e minuut resul-
teerde in de 0-2 voorsprong door een 
doelpunt van diezelfde Zino van Hirt-
um. Direct hierna leek Daan de Jong de 
wedstrijd te beslissen maar zijn vlam-
mend schot werd uitstekend tot corner 
verwerkt door de doelman van Caste-
ren. Desondanks leek de wedstrijd be-
slist maar niets was minder waar toen 
Casteren in de 80e minuut uit een vrije 
trap de aansluitingstingstreffer noteer-
de, 1-2. In een hectische slotfase (wat 
duren 10 minuten dan lang), moest Lu-
ke Hilt nog noodgewongen (gebles-
seerd) worden vervangen door de eve-
neeens geblesseerde Willem Claas en 
waren er nog enkele kleine kansen voor 
Casteren, maar de compleet leeg ge-
speelde ploeg van EMK bracht de ver-
diende eindzege naar het Eeneind.

Focus, overtuiging en teamgeest (zo kenmerkend voor EMK), zorgden voor een prachtig 
sportief resultaat voor EMK: waar een ‘kleine’ club groot in kan zijn !

Dames dubbel team    
T.V. Nederwetten kampioen
Vlnr: Sabine, Anja, Yolanda, Josian (captain), Ingrid en Cathelijne.
Samen vormen zij het damesteam dat op de vrijdagavond deelnam in de district-
competitie 3de klasse voorjaar 2016. Afgelopen week werden zij kampioen.

Lissevoort 3 kampioen
Vlnr: Wilma Verhoef, Monique Zwaan, Karin Nol, 
Daphne Bronckers, Annemiek Gielen, Karin Schroer
 

Tennis

Tijd voor een feestje

Vrijdagavond Dames 
Goudhoek kampioen
Vrijdagavond 3 juni was een spannende avond voor de dames van de T.V. De 
Goudhoek in Gerwen: zouden zij deze keer de kampioenstitel kunnen 
pakken?

Het damesteam speelde dit jaar voor 
het eerst op de vrijdagavond, voor-
gaande jaren namen zij deel aan de za-
terdagcompetitie en daar liepen zij al 
enkele malen de titel net mis. Nu 
moest wederom de laatste competitie-
dag uitsluitsel geven: de strijd werd 
aangegaan met de nummer twee op 
dat moment, T.V. De Kienehoef. Ge-

lijkspel of winst was het doel van deze 
avond. Halverwege de avond was het al 
tijd voor een klein feestje want toen 
waren er al twee winstpunten binnen 
en dus ook de titel. Na ook de overige 2 
wedstrijden gewonnen te hebben kon 
het feestje beginnen in Gerwen. Einde-
lijk kampioen . . . en ook nog eens alle 
competitie-avonden gewonnen.

Op de foto achterste rij v.l.n.r.: Karin Oomen, Miranda Wouters, Bertine de Louw, Marieke 
Liebregts. Voorste rij v.l.n.r.: Femke Mol en José Verhallen. Niet op de foto: Corinne Janssen 
en Enith Verhoeven.

TV de Lissevoort

Eerste OBKK    
gewonnen door HSK
Het was voortreffelijk weer afgelopen zaterdag toen op de voetbalvelden 
van EMK het eerste Openbare Brabantse KUBB Kampioenschap (OBKK) ge-
houden werd. Om 9 uur stond een achttal teams gereed om de strijd aan te 
gaan en de eerste KUBB koningin trofee van Brabant te winnen. En het werd 
een strijd op het scherpst van de snede.

C L U B  N U E N E N

HO

NK- EN SOFTBAL

H S  C N

S i n d s

Welkom bij
Honk- en Softbalclub Nuenen

Honkbal

Het meetlint moest er menigmaal aan 
te pas komen en discussies waren niet 
van de lucht. Gelukkig had de organi-
satie de beschikking over goede 
scheidsrechters die de wedstrijden ste-
vig in de hand hielden. Na de flink be-
vochten poulewedstrijden, werd een 
finaleronde gespeeld welke uiteinde-
lijk werd gewonnen door de Honk- en 
Softbalclub, team HSK. Zij zullen Bra-
bant vertegenwoordigen op het Natio-
nale KUBB kampioenschap op 2 juli in 
Nijeveen.
Kubb is een spel met als doel het om-
vergooien van houten blokken door er 
houten stokken tegenaan te gooien. 
Het woord ‘Kubb’ betekent ‘houten 

blok’ in Zweeds dialect en kan kort 
worden omschreven als een combina-
tie van bowlen, Jeu de boules en scha-
ken. De regels variëren per land en re-
gio, maar het doel van het spel is altijd 
om de koning omver te gooien voordat 
de tegenpartij dat doet. Dit, in combi-
natie met de grote hoeveelheid strate-
gie die kan worden toegepast door de 
spelers, heeft ertoe geleid dat sommige 
spelers en kubbfans het spel de bij-
naam ‘vikingschaken’ hebben gegeven. 
Het spel kan binnen dertig seconden 
gespeeld zijn, maar kan ook uren du-
ren. Ook kan het worden gespeeld op 
diverse ondergronden, zoals zand, be-
ton of gras en zelfs op sneeuw.

De trotse winnaars van OBKK; HSK uit Nuenen.

Starten met 
hardlopen?   
Loop nu met LONU
Altijd al eens willen gaan hardlo-
pen? Ben je beginner of heb je al wat 
ervaring? Of heb je al een poosje 
niet meer gelopen en zoek je de mo-
tivatie om weer te beginnen? Dan is 
‘Loop nu met LONU’ iets voor jou. 
Het programma start dinsdag 6 sep-
tember 2016. Loop jij mee?

Onder begeleiding van deskundige 
trainers train je samen met je loop-
maatjes zes weken lang iedere dins-
dagavond bij LONU. Daarnaast wordt 
verwacht dat je één, liefst twee keer 
per week voor jezelf loopt. Doel om na 
6 weken 3 kilometer in maximaal 25 
minuten te lopen. Na het programma 
kun je doorstromen in een van de vier 
reguliere groepen bij Lonu.

Ben je geïnteresseerd? Mail dan 
naar info@lonu.nl. Hier kun je je aan-
melden of vragen stellen. We nemen 
dan contact met je op. Ook staat 
op www.lonu.nl veel informatie. Over 
LONU, de trainingsgroepen en het 
programma ‘Loop nu met LONU’. De 
eerste training start dinsdag 6 septem-
ber om 19.15 uur bij het Lonu clubge-
bouw aan het Wettenseind. Rond 
20.30 uur sluiten we af. 
De kosten voor deze trainingen zijn 
maar € 25,00 per persoon en verplich-
ten je niet tot lidmaatschap van LONU.

Jaarvergadering 
RKGSV
 
Op donderdag 16 juni  is de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering van voet-
balvereniging RKGSV.  Deze wordt ge-
houden in de kantine en begint om 
20.30 uur. Alle leden zijn hierbij 
uitgenodigd.

Tijdens deze vergadering wordt door 
het bestuur verantwoording afgelegd 
aan de leden. Ook worden de beleids-
voornemens voor het komend jaar be-
kend gemaakt. Daarnaast zal een toe-
lichting gegeven worden op de laatste 
stand van zaken met betrekking tot de 
bouwplannen op het terrein van 
RKGSV.
Een vast item is de huldiging van de ju-
bilarissen. Ook dit jaar zijn er dat weer 
een aantal.



DOORGEEFWEKEN

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

BRIL

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

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

Postbus 257

5670 AG Nuenen

www.CONnuenen.nl

De Coöperatie OnsNet Nuenen is mede-eigenaar van het open 

glasvezelnetwerk in Nuenen.

Wij bieden providers een uniek glasvezelnetwerk voor het aanbieden 

van hun diensten en producten.

De coöperatie is onafhankelijk en stimuleert innovaties en nieuwe 

glasvezeldiensten die onze leden, de Nuenenaren, ten goede komen.

De glasvezel is van ons,
de keuze is aan U!

Op het open glasvezelnetwerk van de Coöperatie OnsNet Nuenen heeft 
u maximale keuzevrijheid uit alle beschikbare providers. Op ons glasvezel-
netwerk bieden tientallen providers hun glasvezeldiensten aan. U kiest zelf 

het abonnement voor internet, televisie en/of telefonie dat het beste past bij 
uw wensen en budget. Voor meer informatie: www.eindelijkglasvezel.nl

PROVIDER
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Eerlijk en sfeervol dineren!

www.restaurantpezzaz.nl

½ Kreeft met parelcouscous
fijne groentes/bieslook/oesterblad/mayonaise

***

Rudi’s kreeftensoep
 kreeft/crème fraîche/dille 

***

Kabeljauwfilet met kreeft
asperges/mousseline/zeegroente/kreeftenolie/dragon 

***

Gemarineerde aardbeien
sabayon/basilicum/macaron/yoghurt

4 gangen € 42,50 
3 gangen € 36,50 

(voor-hoofd en nagerecht)kr
eef

ten
me

nu

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