
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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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

Feest 
in de Heilige 
Clemenskerk 
in Nuenen

Naomi van 
Maasakkers 
wint artposter-
wedstrijd North 
Sea Jazz Festival
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Geldig t/m:
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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

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

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

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Camping 
de Kievit: 
‘Speeltuin 
onder de 
Sterren’

DE VERKOOP VAN JE 
HUIS VERSNELLEN?

Dan eerst met Robert Middel
bellen! 040-7111152

www.makelaarsplein.com

Nieuw woonzorgcentrum   
op plaats van De Vank
Door Gerrit van Ginkel

Aan de Kerkstraat, op de plaats waar voorheen De Vank was gevestigd, komt 
een heel nieuw woonzorgcentrum met huurappartementen voor mensen 
met dementie. Onder de naam ‘Savant van Lenthof’ is onlangs gestart met 
de bouw en vanaf medio 2017 moet de bouw opgeleverd worden.

Rectificatie 
datum openbare 
vergadering 
Dorpsraad Gerwen
In de aankondiging voor de open-
bare vergadering is per abuis een 
foutje geslopen betreffende de 
datum. De juiste datum moet zijn: 

Dinsdag 19 juli (i.p.v. 12 juli )

Plaats en tijdstip blijven ongewijzigd.
Op de site: www.digitaal-dorpsplein-
gerwen.nl kunt u altijd de juiste infor-
matie vinden!

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in 
restaurant De Zonnewende, werd 
door Savant Zorg, de regionale aan-
bieder van woon- en thuiszorg in 
Zuid-Oost Brabant, het project van 
30 huurappartementen en 2 woonla-
gen gepresenteerd. Ook werd er de 
naam bekend gemaakt van het nieu-
we woonzorgcentrum: Savant van 
Lenthof, genoemd naar de voormalig 
pastoor van Lent.

“Savant wil en kan aanvullend zijn 
voor wat betreft professionele zorg. 
Maar ook alle vormen van mantelzorg 
en familiehulp worden gewoon door-
gezet als de huurder dat wil. Er is altijd 
24/7 deskundige en proffesionele hulp 
in de nabijheid. Ook kunnen ver-
trouwde meubeltjes meegenomen 

worden naar het nieuwe onderkomen. 
Het moet de intentie hebben van 
thuis. Het is zelfstandig wonen, in een 
van alle gemakken voorzien, eigen ap-
partement met een eigen voordeur. 
Een eigen tuin wordt betrokken bij het 
gebouw naast een gemeenschappelij-
ke ruimte op iedere verdieping”, ver-
telt Joris Sträter, directeur woonzorg 
bij Savant.

Het nieuwe woonzorgcentrum is voor 
mensen met dementie met verschil-
lende gemeenschappelijke ruimtes en 
maximale bewegingsvrijheid voor de 
huurders. 

Verklaring van de naam Savant van Lenthof.

Bestuurder Peter Bosselaar (links) ondertekent de overeenkomst met Banbouw eigenaar 
Jack Aldenhoven.

Alternatief 
vervoer tijdens 
werkzaamheden 
aan de Europalaan 
Nuenen
 
Door de werkzaamheden aan de 
Europalaan in Nuenen wordt er in de 
avondspits extra drukte verwacht op 
de Sterrenlaan en de Kennedylaan in 
Eindhoven. De reistijd op de route 
Eindhoven - Nuenen - Gerwen - Laar-
beek - Gemert kan hierdoor toene-
men. Als u vertraging wilt vermijden, 
kunt u het beste buiten de avondspits 
om reizen of als dat onmogelijk is, zo 
veel mogelijk gebruik maken van 
fiets of openbaar vervoer.
 
De gemeente Nuenen wil het gebruik 
van de bus stimuleren. Daarom worden 
kosteloos abonnementen voor auto-
mobilisten ter beschikking gesteld. 
Met dit abonnement kunt u gratis rei-
zen op de lijnen 6, 21, 22, 121 en 122. 
Hebt u interesse? Bij het sportpark van 
RKGSV/Kerkakkers te Gerwen kunt u 
parkeren en u opgeven. U krijgt dan 
meer informatie over de voorwaarden. 
U kunt u daar laten registreren van 
maandag 27 juni tot en met woensdag 
29 juni tussen 07.00-09.00 uur en 
17.00-18.00 uur. Let op: er is slechts 
een beperkt aantal gratis abonnemen-
ten beschikbaar en op = op.

College van B&W Nuenen wil 
verder met Dienst Dommelvallei
Door Gerrit van Ginkel

In een brief aan de Gemeenteraad geeft het College van B&W aan dat de 
inhoud van de dialoognota voor hen uitwijst dat de bestuurskracht in Nue-
nen matig is. Gelet op de problemen die op de Gemeente afkomen, is het 
duidelijk dat de bestuurskracht te kort schiet.

Het College acht het wenselijk de sa-
menwerking in de Dienst Dommelval-
lei tussen Son en Breugel, Geldrop 
Mierlo en Nuenen verder te ontwikke-

len en verder te intensiveren. Daar-
naast dient de samenwerking op regio-
naal niveau voor onder andere wonen, 
werken en voorzieningen, verstevigd te 
worden in het Stedelijk Gebied Eind-
hoven. Deze samenwerking is een ver-
steviging van de bestuurskracht van de 
deelnemende negen Gemeenten.
De behartiging van de belangen van 
burgers, bedrijfsleven en maatschap-
pelijke organisaties wordt kwetsbaar-
der door die samenwerking en intensi-
vering.
De voorkeursvariant van het College 
gaat uit van een fusie met de Gemeen-
te Son en Breugel en Geldrop-Mierlo. 
Zo ontstaat volgens het College een 
robuuste partner in het Stedelijk Ge-
bied Eindhoven en is de bestuurlijke 
ondersteuning terug in één hand.

Het College loopt met deze verklaring 
wel ver voor de muziek uit. Het wach-
ten is op het rapport Demmers over de 
bestuurskracht in Nuenen en op het 
eigen onderzoek van de Nuenense Ge-
meenteraad.

Wethouder Martin Jansen distantieer-
de zich van het standpunt van zijn col-
lega wethouders. Hij blijft voor een 
zelfstandig Nuenen net als zijn partij 
W70.

In die constructie blijft de afstand tot 
de burgers, bedrijfsleven en maat-
schappelijke organisaties het kleinst.

Communicanten    
doneren geld en cadeaus  
aan Stichting Warme Beer
Elk jaar kiezen de eerste communicanten van Nuenen, Gerwen en Neder-
wettten een goed doel uit. Dit jaar was dat ‘Stichting Warme Beer’. Stichting 
Warme Beer geeft ‘warme’ knuffels aan kinderen met kanker op de oncolo-
gische afdeling van diverse ziekenhuizen. 

De kinderen, die de knuffels ontvan-
gen hebben, zijn er echt heel blij mee. 
Deze warme knuffels helpen de kinde-
ren door de perioden van pijn of ver-
driet heen. Ook de ouders, broertjes 
en zusjes worden verwend met een 
klein pakketje.

Alle communicanten hebben zich heel 
hard voor ‘Warme Beer’ ingespannen 
o.a. door na de paasviering eigen ge-
maakte voorwerpen te verkopen en 
door te collecteren. Dit zorgde voor het 
absoluut record bedrag van € 1955,96 !! 
Afgelopen zaterdag, tijdens de gezins-
viering in de H. Clemenskerk, heeft 
Tomas van Stichting Warme Beer 
deze cheque in ontvangst genomen. 
Verder overhandigden de communi-
canten ook nog zes feestelijke manden 
vol cadeau's voor de ouders, broertjes 
en zusjes waar Stichting Warme Beer 
ook aandacht voor heeft. Tomas was 
zeer aangenaam verrast door de hoge 
opbrengst en werd er emotioneel van. 
Hij nam zijn pet (letterlijk) af voor de 
communicanten. Tomas en zijn zus, 
Anne, hadden ook een verrassing: alle 
communicanten kregen een mooie 
oranje ‘Warme Beer’ pet! 
Aan iedereen die heeft bijgedragen: 
heel hartelijk bedankt! 
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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 

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aanvraag 
om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	De	Coovelse	Menners	voor	het	organiseren	van	een	

paardensportevenement onder de naam Vincent van Goghrit 
op zondag 2 oktober 2016, waarbij de start en finish in het Park 
t.h.v. Het Klooster plaatsvindt;

•	 Aanvrager:	Stichting	Jeugd	en	jongerenactiviteiten	Gerwen	voor	
het organiseren van de jaarlijkse Kindervakantieweek in Gerwen 
in de periode van 24 tot en met 26 augustus 2016 op het terrein 
aan de Huikert, links naast het Huysven;

•	 Aanvrager:	Stichting	Scouting	Panta	Rhei	voor	het	organiseren	
van een vlooienmarkt op 24 en 25 september 2016 in en om de 
blokhut aan Pastoorsmast 12.

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

Nuenen, 23 juni 2016

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor 
onderstaande	plannen.	Deze	omgevingsvergunning	is	verzonden	op:
•	 15	juni	2016	 De	Huikert	35,	5674	RG	–	het	tijdelijk	wijzigen	
   van het gebruik ten behoeve van het organi-
	 	 	 seren	van	een	muzikale	avond	(RO,	afwijken	
   van de bestemming).

De	vergunningen	zijn	vanaf	vandaag	ter	inzage	bij	de	receptie	van	
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken	bij	het	College	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	
c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak	te	maken	bij	de	receptie.	Dit	kan	via	ons	klantcontactcentrum	
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.
Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	
de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125,	5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	
een voorlopige voorziening te treffen.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
•	 aan	Stichting	Sinti	Music	zijn	vergunning	en	ontheffingen	ver-

leend	voor	het	organiseren	van	een	Sinti	Gypsy	Jazz	Guitar	Camp	
op	17	juni	 jl.	op	het	terrein	bij	 ’t	Huijsven	aan	De	Huikert	35	
(verzenddatum 16 juni 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.

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.

onze gemeente. Niet meer dan een handjevol waarschuwingen moest 
worden uitgedeeld. Bij de nacontrole waren alle genoemde puntjes 
overigens	alweer	verholpen.	Oftewel:	de	medewerkers	van	de	kin-
deropvang dragen de veiligheid en het welzijn van de aan hun toe-
vertrouwde kinderen dan ook hoog in het vaandel!

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

Tip van de week: Barbecue	bij	de	buren?	Sluit	uw	deuren	en	ramen	
goed af. Inbrekers profiteren van slecht afgesloten woningen.

Meer tips? Kijk voor meer handige tips om inbraak te voorkomen 
op www.nuenen.nl of op www.politiekeurmerk.nl/preventietips.

GULBERGEN MOGELIJKE   
OPVANGLOCATIE VOOR VLUCHTELINGEN
Afgelopen week is bekend geworden dat het terrein Gulbergen in 
beeld	is	als	mogelijke	locatie	voor	een	asielzoekerscentrum	(AZC).	
Dit	is	onderdeel	van	het	plan	van	aanpak	dat	de	subregio	Brainport	
heeft	ingediend	bij	de	Provincie.	De	regio	(Best,	Eindhoven,	Geldrop-
Mierlo,	Nuenen,	Son	en	Breugel,	Veldhoven	en	Waalre)	heeft	eind	
maart	van	de	Commissaris	van	de	Koning	de	opdracht	gekregen	om	
met spoed extra huisvesting te realiseren voor vluchtelingen en sta-
tushouders.

Verantwoordelijkheid
De	regiogemeenten	moeten	sámen	voor	een	plan	zorgen	om	deze	
mensen	te	huisvesten.	Elke	gemeente	is	verplicht	om	hieraan	bij	te	
dragen, Nuenen dus ook. Als college van burgemeester en wethou-
ders zijn wij van mening dat wij niet alleen een verplichting maar 
ook een verantwoordelijkheid hebben in deze complexe opgave. 

Komst AZC nog onzeker
Er	moeten	nog	allerlei	besluiten	worden	genomen	voor	het	zo	ver	
is.	Ook	het	aantal	vluchtelingen	dat	hier	mogelijk	zal	komen,	is	nog	
niet	bekend.	De	komende	weken	zijn	er	gesprekken	met	de	eigenaar	
van	het	terrein,	de	pachter,	het	Centraal	Orgaan	opvang	Asielzoekers	
(COA)en	de	regiogemeenten.	Onderwerp	van	gesprek	zijn	de	rand-
voorwaarden	waaronder	er	een	AZC	op	het	terrein	Gulbergen	zou	
kunnen	komen,	en	verschillende	bestuurlijke/juridische	zaken.	De	
gemeenteraad wordt gevraagd om een uitspraak te doen over de 
plannen.

Meer informatie
Zodra	er	meer	bekend	is	over	de	mogelijkheid	om	een	AZC	op	het	
terrein Gulbergen te realiseren, wordt dit besproken met de gemeen-
teraad. U als inwoners, ondernemers en maatschappelijke organi-
saties	zullen	we	zo	goed	mogelijk	 informeren.	Mocht	het	AZC	er	
daadwerkelijk komen, dan betrekken we u bij de verdere uitwerking 
van	de	plannen.	Speciaal	over	dit	onderwerp	gaan	we	een	aparte	
website opzetten, waar u de komende tijd meer informatie kunt 
vinden.	Op	die	speciale	site	kunt	u	zich	binnenkort	ook	aanmelden	
voor	 de	 email-nieuwsbrief	 Opvang	 van	 vluchtelingen.	 Via	 deze	
nieuwsbrief ontvangt u steeds de nieuwste berichten en blijft u op 
de hoogte van de stand van zaken.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 14	juni	2016	 Boord	37,	5674	NB	–	het	wijzigen	van	het	
   gebruik ten behoeve van horeca activiteiten 
	 	 	 (RO,	afwijken	van	de	bestemming);
•	 17	juni	2016	 Boordseweg	24A,	5671	AS	–	het	plaatsen	van 
	 	 	 een	stalen	constructie	(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.

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

KUNST- EN CULTUURPROJECT
Maar liefst € 30.000 beschikbaar voor cultuurprojecten in de wijk
Kunstkwartier	en	het	Prins	Bernhard	Cultuurfonds	Noord	Brabant	
proberen samen de leefbaarheid van buurten te vergroten door ter 
plaatse	kunst	en	cultuur	in	te	zetten.	Het	Prins	Bernard	Cultuurfonds	
stelt € 30.000,- euro beschikbaar voor kunst- en cultuurprojecten 
in	de	gemeenten	Helmond,	Geldrop	Mierlo	en	Nuenen.	Het	bedrag	
is	verdeeld	in	vouchers	van	maximaal	€	2.000,-	De	financiële	onder-
steuning is voor projecten met een kleinschalig en buurtgericht 
karakter die de geest van ‘de kunst van het samen leven’ uitdragen: 
het bij elkaar brengen, laten ontmoeten en verbinden van mensen.

Meer informatie
Heeft	u	een	idee	dat	hierbij	past?	Iets	met	fotografie?	Of	een	buurt-
film?	Een	plek	in	de	wijk	die	opgefleurd	kan	worden?	Misschien	een	
eenmalige	parade	door	uw	buurt?	Er	is	van	alles	mogelijk!	Kunst-
kwartier gaat de aanvragen van de vouchers coördineren, begeleiden 
en	toewijzen.	Meer	informatie	en	hoe	u	zich	kunt	aanmelden	om	
misschien voor een voucher in aanmerking te komen? Kijk op www.
kunst-kwartier.nl/community-art/ 

Kunstkwartier	-	Postbus	373	5700	AJ	Helmond	-	0492-542445
vouchers@kunst-kwartier.nl - www.kunst-kwartier/community-art/

BRAVO VOOR KINDEROPVANG   
IN NUENEN
De	gemeente	ziet	er	op	toe	dat	alle	locaties	voor	kinderopvang	vei-
lig	zijn	en	het	vertrouwen	van	ouders	en	verzorgers	verdienen.	Jaar-
lijks brengt de gemeente een rapport uit met de bevindingen van 
het toezicht. In 2015 zat het ronduit goed met de kinderopvang in 

AFVALWEETJE

Tot en met 30 september is de milieustraat 
Nuenen op woensdag tot 20.00 uur open.
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Liederentafel Schafrath en   
het koor ‘Met smartelijke groet’
Zondagavond 26 juni is er alweer de laatste sessie van het seizoen 2015/16 
van de Liederentafel Schafrath. Ook het afgelopen jaar hebben vele zan-
gers en zangeressen de weg naar het café gevonden om gezellig samen te 
zingen in een ongedwongen sfeer onder het genot van de nodige drankjes. 
Stem of geen stem; iedereen is altijd van harte welkom.

Het is onderhand al traditie geworden 
dat het Nuenense smartlappenkoor 
‘Met smartelijke groet’ aanwezig is op 
zo’n avond met een aangepast program-
ma. Alle aanwezigen kunnen dan uit 
volle borst meezingen met nummers 
vanuit het Liederentafel programma en 
dat van het koor. Zowel de Liederentafel 
als het koor pakken na twee maanden in 
september de draad weer op. 

De leden van het koor kunnen echter 
nog niet op vakantie. Zij gaan onder de 
naam De ideale schoonouders op 22 juli 
meezingen met de band Pure ellende op 
het festival Zwarte cross in Lichten-
voorde. 
Wij willen iedereen een fijne vakantie 
toewensen en kijken weer uit naar een 
goede opkomst de laatste zondag van de 
maand bij de Liederentafel Schafrath.



  

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 verantwoord
stukje vlees!!

 

4 Varkens Oesters 
met gratis saus ..........................6,50
4 Huisgemaakte
Runder hamburgers ....5,00
250 gr. Leverworst + 
250 gr. Gekookte worst .........4,50
Bos Asperges
100 gram ..........................................1,75
Haas op stok
100 gram ..........................................2,45
Runder Rib Eye reepjes
100 gram ..........................................2,40
Bijna al onze belegde broodjes 

gaan warm de deur uit!!

Tuinbonen
 hele kilo 1,49
Ruccola   
pan klaar   per bakje 0,99
Nectarine  

1/2 kilo 0,99

Crispy salade
  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 23 t/m woensdag 29 juni

Watermeloen 
    hele kilo 0,99

KOOPJE

KOOPJE

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Acties week 25: geldig maandag 20 t/m zaterdag 25 juni 2016
_____________________________________________________

Brood van de week
Boeren Haverbrood
2x halve € 1,95

 heel € 189
_____________________________________________________

Amerikaanse Brownies
 

      4+1 GRATIS
_____________________________________________________

Tequila Sunrise vlaai
Frisse sinasbavaroisevlaai 
met vleugje tequila
Half € 6,95       heel € 1350
_____________________________________________________

Zomercake
Luchtige vanille cake         € 395
_____________________________________________________

Tomaat BBQ brood
Luchtige vanillecake met 
een witte chocolade         € 275

KORTINGEN 
VAN 20% TOT 50%

OP
RUI

MING

Verrassend Inspirerend,

José

Vanaf MAANDAG 20 JUNI is de zomersale gestart.
Profiteer nu van SCHITTERENDE MODE tegen 
SCHERPE PRIJZEN. We geven zelfs tot 50% op 

heel veel GESELECTEERDE ITEMS.

Parkstraat 7 - 5671 GD - Nuenen - 0402836441

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen | Tel. 040-298 89 13

www.restaurant-elpida.nl

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida
U bent van harte welkom om van mijn restaurant en terras 

te genieten. Iets lekkers eten, gerechent of tapas.
En voor de kinderen is er speelgelegenheid!

Live muziek 2 & 3 juli
van Dionysios Passas

ROND DE LINDE ook op uw vakantie-adres
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 



LIONS CLUBS IN REGIO EINDHOVEN NODIGEN U UIT OM  
MEE TE FIETSEN VOOR HET GOEDE DOEL: 

AFSTAND:	40km	
START:	tussen	12.00h-13.00h		

LOCATIE:	Nune	Ville,	Berg	24	te	Nuenen	
	

KOSTEN	DEELNAME:	€17,50	P.P.	(excl.	drank	bij	barbecue)	

AANMELDEN	via	e-mail:	fietstocht@lionsnuenen.nl	

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

Op tijd bestellen is op tijd genieten in het voorjaar, 
aanbieding geldig tot en met  23 July 2016 

Verandadaken - Terrasschermen - Rolluiken - Screens - Markiezen 

  
www.dlczonwering.nl

  
               info@dlczonwering.nl 

Openingtijden dinsdag tot en met vrijdag  
van 9.00 tot 17.00 uur overige tijden op afspraak  
DLC zonwering Spegelt 102, 5674 CD Nuenen tel.0402857790 

*Bij	  aankoop	  van	  een	  nieuw	  terrasscherm	  merk	  	  	  	  
Sunmaster	  inclusief	  elektrische	  bediening	  merk	  Somfy	  

	  	  Geen	  BTW	  op	  type	  Sun-‐eye*	  Geen	  Btw	  op	  type	  Sun-‐Basic	  casse@e*	  	  
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Handelse Processie
Zaterdag en zondag was het typische geluid van de paardenbelletjes en het Kinde-
ren van Maria weer te horen. De pelgrims, paarden met huifkarren en de harmonie 
van de Processie van Handel trekken ieder jaar in het voorlaatste weekend van juni 
door Nuenen. In verband met de wegwerkzaamheden bereikte de stoet dit keer 
vanuit de Boordseweg tegen 10.00 uur hun vaste rustplek in het Park. De processie 
was eerder die ochtend om 06.00 uur vanuit Valkenswaard vertrokken voor de 40 
kilometer lange voettocht naar het Mariabedevaartsoord, Onze Lieve Vrouwe van 
Handel. Zondags op de terugweg deed het gevolg Nuenen in de middag aan.

Sinti Jazz Guitar Camp    
2016 was een feest!
Door Nannie van den Eijnden

Na drie dagen masterclasses te hebben gevolgd bij Paulus Schäfer en Fapy 
Lafertin speelden zo’n 25 muzikanten verdeeld in zes groepen ieder twee 
nummers op het leuk geïmproviseerde podium. Roberto (de oudste broer 
van Paulus) hield het kampvuur brandend. 

Na een hartelijke opening door Irene 
Ypenburg en Paulus Schäfer lieten de-
ze zes gelegenheidsbands horen wat ze 
hadden geleerd. Daniël uit Israel ver-
telde dat hij net met pensioen was en 
hier voor de eerste keer kwam, omdat 
hij de sfeer wilde proeven en zich wilde 
laten inspireren. “De masterclasses 
voldeden helemaal aan zijn verwach-
tingen” vertelde hij, hij had inspiratie 
opgedaan en nieuwe oefeningen ge-
leerd, die hij mee naar huis nam. In Is-
rael is een kleine groep fans van zigeu-
nerjazzmuziek en de stijl van de Sinti’s 
raakt aan de Jiddische muziek. 
Na een korte pauze namen Paulus, 
Noah en Nico Schäfer het over, samen 
met Fapy en kwam het publiek met 
hun stoelen op uitnodiging van Irene 

en het opgeklaarde weer rond het po-
dium en het kampvuur zitten. Paulus 
nodigde zijn dochtertje Gina, die 
drankjes serveerde en de lege glazen 
ophaalde, zijn zus en zijn broer uit om 
mee te zingen, in hun eigen taal. 

Roberto was jarig. Paulus vroeg zijn 
vader naar voren te komen om samen 
met het publiek ‘Lang zal hij leven’ 
voor hem te zingen. Er was traditio-
neel eten te krijgen, de familie had lek-
ker gekookt. De avond was goed geor-
ganiseerd en een geweldige feestelijke 
afsluiting van de driedaagse workshop. 
‘t Huysven in Gerwen was het interna-
tionale podium van de Sinti guitar-
jazzmuziek. Paulus is in zijn opzet ge-
slaagd!

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

In deel 13 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ een im-
pressie van het oude buurtschap Vaarle die tegenwoordig deel uitmaakt 
van landgoed Gulbergen. Bijna alle boerderijen op Vaarle werden tussen 2007 
en 2012 gesloopt om plaats te maken voor toekomstige recreatiedoeleinden. 
Op de foto’s de eeuwenoude Oud-Vaarlese hoeve die als eerste werd gesloopt 
en het koren maaien door de familie Smulders. Het volledige verhaal staat te 
lezen in het boek Nuenen op het randje, pagina 307-351.

Rookie Rally Team vol in de 
aanval tijdens Vechtdalrally
Na een succesvol optreden in én de Zuiderzeerally én de ELE Rally, waarbij 
in beide wedstrijden een podiumplaats werd behaald, trok het Rookie Rally 
Team vol goede moed naar Hardenberg. Daar werd deelgenomen aan de 
Vechtdalrally en waren de Nuenense rijder Antoine van Ballegooijen en de 
Egchelse navigator Johan Findhammer er op gebrand om ook hier een mooi 
resultaat neer te zetten.

Deze compacte wedstrijd kende ne-
gen klassementsproeven die het duo 
met de Mitsubishi Lancer Evo X, uit-
komend in de klasse RC2 en Groep 
N4, af dienden te leggen. De 98 wed-
strijdkilometers waren verdeeld over 
drie boucles van ieder drie klasse-
mentsproeven.

De weersverwachtingen gaven aan dat 
de eerste proeven sowieso droog ver-
reden zouden gaan worden. Daarom 
koos Antoine er voor om met een har-
dere band te vertrekken en gelijk vanaf 
het begin vol voor een goed resultaat 
te gaan. Die opzet slaagde en na de 
eerste boucle van drie klassements-
proeven stonden Antoine en Johan op 
een tweede plaats in het algemeen 
klassement én in de Groep N4.
Ook de tweede boucle zou, volgens de 
weersverwachtingen, droog blijven. 
Daarom viel opnieuw de keuze op een 
wat hardere band. Niets was echter 
minder waar. Op zowel proef vier als 
op proef zes was er, tegen alle ver-

wachtingen in, tóch regen gevallen. 
Daar verloor het Brabantse duo, als 
gevolg van de verkeerde bandenkeu-
ze, toch ettelijke tientallen kostbare 
seconden. De Belg Matthias Boon, in 
een snellere versie van de Mitsubishi 
Lancer Evo X, de R4 variant, kon daar-
door Van Ballegooijen in het klasse-
ment passeren.
Bij de derde boucle opteerden Van 
Ballegooijen en Findhammer, gezien 
de verslechterende weersomstandig-
heden, toch voor een zachtere band. 
Dit had direct resultaat want Antoine 
kon daardoor de achterop komende 
Deen Steen Andersen, ook rijdend in 
de R4 variant van de Mitsubishi Lan-
cer Evo X, achter zich houden.

De Nederlandse rallysport gaat met 
de Vechtdalrally in een diepe zomer-
slaap. Daarom gebruikte het Rookie 
Rally Team de Vechtdalrally ook als 
opwarmertje voor de ADAC Rallye 
Deutschland, waar het team in augus-
tus deel aan neemt. Deze ronde van 
het WRC, het Wereldkampioenschap 
Rally, zal dit jaar voor het laatst haar 
thuisbasis hebben in Trier, waar de 
Nederlanders normaliter in groten 
getale naar afreizen om de deelne-
mers toe te juichen.

In Nederland zal de rallysport weer 
uit haar diepe en vooral lange zomer-
slaap ontwaken met de Hellendoorn 
Rally, die 16 en 17 september wordt 
verreden.

(Foto: Edwin Hengelman)

 

Gevraagd 
stellingkasten voor 
speelgoedbank
Om samen een SPEELGOEDBANK op 
te zetten, hebben de Voedselbank 
en Leergeld zeer dringend en op 
zeer korte termijn enkele maanden 
een flink aantal magazijnstellingen 
of stapelrekken nodig.

Kunt u ons helpen? 
Hebt u nog een rek staan dat u niet 
meer of het eerste half jaar niet nodig 
hebt? Alle gebruikte stapelrekken zijn 
heel erg welkom. Om het (gebruikte)
speelgoed overzichtelijk weg te zet-
ten zijn deze rekken of stellingen 
noodzakelijk. Helpt Elkander stelt 
een paar maanden een ruimte be-
schikbaar. Het ingezamelde speel-
goed is zo veel geworden dat het niet 
meteen verwerkt kon worden. Met 
een tijdelijke SPEELGOEDBANK 
krijgt alles dan toch een goede be-
stemming nog vóór de komende 
schoolvakanties en later dit jaar vóór 
de december maand. Mail alstublieft 
zo snel mogelijk naar voedselbanknu-
enen@gmail.com of leergeld@ons-
net.nu of bel naar 06.23848755. We 
maken graag een afspraak met u om de 
rekken en stellingen bij u op te halen.

Oproep voor 
Wereldmarkt 
Nuenen 2016 
Op 18 september wordt de Wereld-
markt gehouden in het Park van 
Nuenen. Alweer voor de vierde keer! 
Vanaf 12.30 uur wordt een podium 
geboden aan mensen uit Nuenen en 
omgeving, die actief betrokken zijn 
bij ontwikkelingsprojecten in diver-
se landen. Nuenen kent vele men-
sen die zich inzetten voor een goed 
doel ergens in de wereld. En wat is er 
mooier om aan elkaar en aan de 
Nuenense bevolking te laten zien 
wat we vanuit een dorp in Brabant 
kunnen realiseren.

In een 30-tal kramen valt van alles te 
zien over de projecten en worden bij-
zondere dingen verkocht. Op de markt 
zijn bovendien activiteiten, zoals mu-
ziek, dans, een modeshow en spelletjes 
voor de kinderen. Deze markt heeft een 
niet commercieel karakter en de gehele 
opbrengst is bestemd voor de deelne-
mende projecten! De markt is dus om te 
genieten, te inspireren, te leren en bo-
vendien om geld bij elkaar te brengen 
voor een betere wereld! De organisatie 
is in handen van de werkgroep ontwik-
kelingssamenwerking van de katholieke 
en protestantse kerken in Nuenen. Dus, 
bent u ook betrokken bij een goed doel 
dat u wilt promoten in een kraam op de-
ze markt, aarzel dan niet en stuur zo 
spoedig mogelijk een e-mail naar in-
schrijven@wereldmarkt-nuenen.nl of 
kijk op onze website www.wereldmarkt-
nuenen.nl. De organisatie van de we-
reldmarkt wil u graag nader informeren. 
En tot slot voor alle bewoners van Nue-
nen; noteer vast de datum 18 septem-
ber! U bent van harte welkom.

Touwtrekken 
over water!

meer informatie: www.doennederwetten.nl

Oude Toren, Nederwetten
10:30u, gratis toegang!

6 touwtrekkers, 1 coach
Inschrijven kan tot vrijdag 19 augustus via: 

info@doennederwetten.nl

Inschrijfgeld heren/dames 20 euro, jeugd (tot 16 jaar) 10 euro. 
Touwtrekverenigingen zijn uitgesloten van deelname.

Zondag 21 augustus 2016

 

Opening door Irene Ypenburg en Paulus Schäfer.

Papa Schäfer zingt samen met het publiek zijn zoon Roberto toe. 

Foto’s Manita Coolen. 
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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:

Burgemeester:       
geef de pijp aan Maarten
(Elke  overeenkomst  met bestaande personen, gebeurtenissen of plaat-
sen berust op louter toeval)

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Het college van burgemeester en 
wethouders van onze gemeente 
rookt een zware pijp. Wij heffen 
onze zelfstandige gemeente Nue-
nen c.a. op. Wie zijn wij? Even voor-
stellen: er zijn vier ‘belangrijke’ wet-
houders in onze gemeente, gelegen 
in de Domme Vallei. De wethouders 
luisteren naar de meisjesnaam Ca-
roline en de jongensnamen Mar-
tien, Henk en Joep. En dan hebben 
we natuurlijk ook nog de edelacht-
bare burgemeester, die luistert naar 
de naam Maarten. Dit vijftal verga-
dert altijd achter gesloten deuren 
en daarbij zit ook nog iemand die 
alles netjes opschrijft: secretaris 
Nick.

Vorige week schreef het college een 
brief. “Geachte leden van de raad”. 
En waar gaat die brief over? Kort sa-
mengevat: de bestuurskracht van 
onze gemeente is matig; om die ge-
meentelijke bestuurskracht te ver-
sterken is intensivering en verbre-
ding van de samenwerking in de 
Domme Vallei wenselijk; wonen, 
werken en voorzieningen kunnen 

alleen op regionale schaal goed 
aangepakt worden; onze gemeente 
moet fuseren met de gemeenten 
Geldrop-Mierlo en Son en Breugel. 
Kort gezegd: hef onze gemeente op 
en ga op in de gemeente Domme 
Vallei!

Een paar jaar geleden riep Maarten 
ook al dat Nuenen c.a. opgedoekt 
moet worden. “De zelfstandigheid 
van onze gemeente is eindig.” En nu 
gooit Maarten de handdoek voor de 
tweede maal in de ring. Het braafste 
jongetje van de klas, Martien, laat 
weten dat hij niet naar de pijpen 
van Maarten wil dansen. Hij richt de 
stichting NuenenBlijftNuenen op.

Een bevriende bestuurskundige 
laat ongevraagd weten dat het tijd 
wordt dat Maarten zelf opstapt. Dat 
kan nog net. Nuenen c.a. is nog niet 
opgedoekt…. En tijdens de Van 
Goghfietstocht afgelopen zondag 
betrapte ik menig toerfietser onder 
de driehonderd deelnemers op de 
wijze woorden: Woar worde gin or 
angenaaid…   

Ik vraag me hardop af: waar gaat 
het naar toe met Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten? Wie het weet mag 
het zeggen. Zo kan Nederwetten 
naar de gemeente Son en Breugel, 
Gerwen voelt zich wel thuis bij 
buurgemeente Helmond en wie wil 
Nuenen?

Wakkere Wim in onze provincie-
hoofdstad ’s-Hertogenbosch en 
mooie Mark in ’s-Gravenhage laten 
Nuenen links liggen. Beiden rijden 
regelmatig over de slimme autoweg 
van Eindhoven naar Helmond. En 
waar ligt Nuenen dan? Inderdaad, 
links. Mooi laten liggen, roepen 
Wim & Mark in koor. En Wim vraagt 
aan Mark wat hij van dit gratis ad-
vies vindt: burgemeester, geef de 
pijp aan Maarten.

OnsBrabantNet komt weer naar Nuenen toe

Servicedag OnsBrabantNet  
in het teken van wifi
Na het succes van eerdere servicedagen komt OnsBrabantNet gewoon weer 
naar Nuenen toe. Op zaterdag 25 juni kunnen klanten uit de gemeente te-
recht in John Geven Studio’s in Nuenen voor technisch advies, tips en vragen 
over hun diensten. Andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. Dit 
keer is er speciale aandacht voor het verbeteren van het wifi-signaal in huis 
met tips en uitleg. 

Al sinds 2004 levert OnsBrabantNet te-
levisie, internet en vaste telefonie via 
glasvezel. Adviseur Twan: “Als lokale 
aanbieder zijn wij altijd in de buurt, zo 
ook met onze servicedagen. Klanten 
kunnen dan terecht met een vraag of 
voor persoonlijk advies. Over Interac-
tieve TV of kabels bijvoorbeeld of over 
het instellen van e-mail. Aanstaande 
zaterdag staan de servicemedewerkers 
vol enthousiasme voor iedereen klaar 
vanaf 11.00 tot 16.00 uur in John Geven 
Studio’s op Spegelt 45-47 in Nuenen.

Presentaties over wifi
Er is zaterdag speciale aandacht voor 
het verbeteren van het wifi-signaal in 
huis. Adviseur Twan geeft deze dag 
meerdere informatieve presentaties 
over wifi, namelijk om 12.00, 13.00, 

14.00 en 15.00 uur. Aansluiten kan op 
een van deze tijdstippen. “Meerdere 
factoren zijn van invloed op de kwali-
teit van het wifi-netwerk in huis. Ge-
lukkig kunnen mensen zelf veel doen 
om het signaal te verbeteren, hier help 
ik graag een handje bij. Gewoon dui-
delijke taal over wifi, dat vinden wij be-
langrijk”, aldus Twan. 

Persoonlijke uitnodiging
Alle klanten in Nuenen ontvangen een 
persoonlijke uitnodiging. Uiteraard 
zijn andere geïnteresseerden ook van 
harte welkom om kennis te komen 
maken met OnsBrabantNet. 

Rabobank Dommelstreek organiseert Starterscafé 

‘Een vliegende start’ voor 
startende ondernemers
Ben jij van plan je eigen bedrijf te beginnen, of ben je net gestart? Dan komt 
er heel wat op je af! Het is een spannende periode, maar vergeet niet er ook 
van te genieten, want het is ook een bijzondere tijd. Zelfstandig onderne-
mer word je maar één keer!

Starterscafé 'Een vliegende start'  
donderdag 30 juni
Wij helpen je graag op weg en nodigen 
je daarom uit voor het starterscafé 
'Een vliegende start' op donderdag 30 
juni. We hebben een gevarieerd pro-
gramma voor je samengesteld, waarin 
verschillende zaken aan bod komen 
die jou helpen een vliegende start te 
maken: Ruud Schipper van JAM ver-

telt hoe zijn bedrijf de publieksprijs 
ontving van de verkiezing startende 
ondernemer onder de 25 van het jaar 
2015. Stel alle vragen die je hebt over 
het starten van het bedrijf aan deze ‘er-
varen’ starter. Daarnaast organiseren 
we een workshop ‘Wat social media 
kan betekenen voor de vliegende start 
van jouw bedrijf ’ door Christa van den 
Broek van tableaux uit Heeze. Het pro-
gramma begint om 19.00 uur en de 
bijeenkomst is gratis toegankelijk. Het 
starterscafé vindt plaats in het Ont-
moetingscentrum van Rabobank 
Dommelstreek, Laan der Vier Heems-
kinderen 7 in Geldrop.
 
Kom jij donderdag 30 juni een vliegen-
de start met je bedrijf bij ons maken? 
Meld je uiterlijk zondag 26 juni aan via 
https://events.rabobank.com/dom-
melstreek/starterscafevliegendestart/

De kracht van herinneringen   
en levensverhalen
Door Nannie van den Eijnden

Een paar jaar geleden begon ze met het schrijven van haar jeugdherinnerin-
gen, in zes hoofdstukken. Ze zocht iemand die deze kon redigeren en hel-
pen ordenen. Haar schoondochter belde mij. 

Ze vindt het (net als ik) zó leuk om met 
levensverhalen bezig te zijn, dat we nu 
al een aantal vrijdagen samen bij haar 
thuis aan de keukentafel zitten te wer-
ken aan haar teksten. Ik heb correcties 
aangebracht, zij leest ze na en schaaft 
nog wat bij. Ook heeft ze fotoalbums 
en plakboeken tevoorschijn gehaald, 
waaruit ze foto’s heeft gekozen die aan-
sluiten bij haar herinneringen. Die 
hebben we met de computer en scan-
ner op tafel gedigitaliseerd.  

Haar verhalen lees en redigeer ik met 
plezier. Ze schrijft met humor en om-
dat ze zelf altijd veel heeft gelezen, is 
haar Nederlands goed en haar woord-
gebruik afwisselend. Ik laat haar leuke 
stijl dan ook helemaal overeind. Soms 
zijn haar verhalen zeer ontroerend. 
Zoals over de oorlog; hoe die begon en 
eindigde, de angst, het wantrouwen en 

de schaarste. Hoe huizen in brand vlo-
gen en bekenden om het leven kwa-
men tijdens de bombardementen door 
de Canadezen op weg naar bevrijding. 
____________________________________

Ze kan zich alles levendig  
herinneren, in geuren en  
kleuren, 94 jaar, ze ziet het 
nog allemaal voor zich.  
En terwijl we erover praten, 
beleeft ze de herinneringen 
opnieuw, met plezier.
____________________________________

Anna Talsma - Siccama wil vooral de 
tijdsgeest weergeven. Het is de bedoe-
ling dat haar kinderen haar als het wa-
re horen spreken en iets van de jeugd 
herkennen. Dat ze weten hoe het toen 
ging. De benauwende sociaal-maat-
schappelijke controle, de armoe en de 
crisis. “Ik kan er iets mee betekenen” 
zegt ze stellig overtuigd. Ze kan zich 
alles levendig herinneren, in geuren en 
kleuren, 94 jaar, ze ziet het nog alle-
maal voor zich en geniet na. En terwijl 
we erover praten, beleeft en herbeleeft 
ze de herinneringen opnieuw. En be-
gint enthousiast te vertellen. 

Wat haar het meeste raakt, terugkij-
kend op haar leven, is het verlies van 
waarden. “Dingen die vroeger vast 
stonden, gelden nu niet meer. Kinderen 
weten het verschil niet tussen waarden 
toen en nu” zegt ze. “Het verlies van 
waarden doet zeer, omdat het waarde-
vol was om ze te hebben. De tien gebo-
den leefden in ieder gezin, christelijk of 
niet. Aanvaarden, ik geloof dat dat de 
clou is van alles. Je kunt het ergens niet 
mee eens zijn, je kunt de dingen niet 
veranderen, maar je moet ze aanvaar-
den. Ook moet je trouw zijn aan je ei-
gen waarden” vindt ze. “Principes ma-
ken je leven, niet je positie.”

Online bieden:       
niet voordelig voor verkoper 
In Amsterdam en Groningen zijn proeven aan de gang met online bieden op hui-
zen die te koop staan. Geïnteresseerden kunnen gedurende een vooraf bepaalde 
periode een bod uitbrengen op een woning van hun keuze. De potentiële kopers 
kunnen van elkaar zien welk bedrag ze bieden en - indien nodig en gewenst - hun 
bod weer bijstellen.

Nu ben ik meestal een groot voorstander van het gebruik van de mogelijkhe-
den die de internettechnologie ons biedt, maar hier neem ik dan een keer een 
‘ouderwets’ standpunt in. Ik blijf voorstander van het uitbrengen van een bod 
via een gesloten envelop. Ik vind het ook vreemd dat onze eigen brancheorga-
nisatie - de NVM - de pilots voor online bieden organiseert en begeleidt. Ze gaat 
hiermee eigenlijk op de stoel van de ondernemer (de makelaar dus) zitten en 
dat is niet de bedoeling.

Vanuit het oogpunt van een koper is online bieden weliswaar transparanter dan 
het systeem met de gesloten envelop, maar vanuit het oogpunt van de verko-
per biedt dit laatste systeem meer voordeel. Waar wij in de meeste gevallen op-
treden als verkopend makelaar, geef ik er de voorkeur aan de belangen van de 
verkoper te dienen. Ja, zo’n systeem kan soms tot een behoorlijk hogere ver-
koopprijs leiden, zeker in gebieden (steden als Amsterdam en Utrecht) waar de 
markt al krap is. Er worden wel verschillen tot zo’n 40.000 euro gemeld op een 
woning van bijvoorbeeld 500.000 euro.

Wie ben ik om een verkoper zo’n voordeel te onthouden? 
En de koper wil deze woning kennelijk erg graag; ook 

daar mag en wil ik niets van zeggen. Het gaat mij te ver 
om als makelaar dan te stellen dat er ‘gekke bedragen’ 
worden geboden en dat ‘de gebakken lucht’ uit de 

markt moet. Ook een systeem met gesloten envelop-
pen kan achteraf transparant gemaakt worden, zoals 
dat met aanbestedingen in de zakelijke markt gebeurt. 

Het argument dat je met online bieden voorkomt dat er 
spelletjes worden gespeeld, gaat op die manier evenmin 

op. Dus wat mij betreft staat de uitkomst van de pilots 
vast: wij houden het voorlopig bij de gesloten enve-

lop als dat nodig is om de belangen van de verko-
per zo goed mogelijk te dienen.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

The Silo Drifters
The Silo Drifters treden op in de Jo van 
Dijkhof 110 in Nuenen op zondag 26 juni 
van 14.30 tot 16.30 uur. De toegang is 
gratis. Het is een country band die in stijl 
van de jaren veertig en begin jaren vijftig 
speelt. Een prominente rol is weggelegd 
voor de lapsteel (een frying pan). Dit in-
strument kennen veel mensen ook als de 
hawaiian gitaar of als de steelgitaar. Maar 
ook de fiddle, gitaar en mandoline heb-
ben hun deel in hun repertoire. Hank 
Williams en zijn stijl zijn hun leidraad.

De bandleden:
Henk Franke (Mandoline en Gitaar)Piet 
Kolderman (Fiddle) Rob Livius (Lap-
steel en Zang) John Livius (Contrabas 
en Zang) Peter Peeters (Gitaar en Zang).
De bandleden hebben allemaal hun spo-
ren in de muziek ruimschoots verdiend. 
Zo speelden de gebroeders Livius meer 
dan 25 jaar in de Rock & Roll formatie 
Billy Wiggle & the Wigglers en stonden 
onder contract bij MAC records. Henk 
Franke speelde onder andere jarenlang 
in de Eindhovense band the Dutch Blue-
grass Boys, een band die ontstaan was 
vanuit the Light Town Skiffle Group. 
Piet Kolderman is afkomstig uit de Ierse 
Folkscene en is fiddler geweest in Corra-
cle. Peter Peeters is onder andere zanger 
gitarist geweest in de Rockabilly band 
Mad Fred & the Maniacs. De bandleden 
kennen elkaar al lange tijd en hebben al-
lemaal dezelfde voorliefde: oude Coun-
try muziek.
www.facebook.com/silo.drifters
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Feest in de Heilige 
Clemenskerk in Nuenen
De Parochie Heilig Kruis prijst zich gelukkig met haar (nog) vele vrijwilligers. 
Dat ‘veel’ houdt in dat er ook geregeld wel iets te vieren valt. Daar is natuur-
lijk allereerst de jaarlijkse vrijwilligersavond. Een gezellige avond aangebo-
den aan de vrijwilligers en hun partners voor het vele werk dat zij jaarlijks 
voor de parochie verrichten. Het is traditie dat tijdens deze avond een of 
twee mensen extra in het zonnetje worden gezet. Zij krijgen de parochiële 
‘Vrijwilliger van het Jaar’ prijs.
 
Door omstandigheden waren de beide 
kandidaten echter niet op de vrijwilli-
gersavond aanwezig en kon de prijs 
niet worden uitgereikt. Al snel werd er 
een andere datum gevonden en wer-
den Jac van der Graaf en Diny Verhoe-
ven alsnog met deze prijs vereerd op 
zondag 12 juni.
Jac vanwege zijn vele verdiensten zo-
wel voorheen in de parochie St. An-
dries en later in de fusieparochie Paro-
chie Nuenen en nu de Parochie Heilig 
Kruis. Hij is bij velen zeker bekend als 
voorganger bij woord- en communie-
diensten.
Ook Diny is haar loopbaan als vrijwilli-
ger begonnen in de parochie St. An-
dries en later meegegaan naar de Paro-
chie Nuenen/Parochie Heilig Kruis. Zij 
is nu o.a. onze steun en toeverlaat voor 
het verzorgen van het vele kopieerwerk 
van boekjes voor de diverse vieringen 
en ander papierwerk. 
Intussen was bekend geworden dat 
Theo Berkhout in juni 25 jaar werk-
zaam zou zijn op het kerkhof. Al die ja-
ren heeft Theo er met anderen voor ge-
zorgd dat het kerkhof er altijd zo mooi 
verzorgd bij ligt. Speciaal het kinder-
kerkhof kreeg zijn volle aandacht. Ook 
hij heeft wel een vrijwilligersprijs ver-

diend. Deze werd uitgereikt op maan-
dag 13 juni op het kerkhof tijdens de 
koffiepauze van de groep werkers op 
het kerkhof die vanwege het feestelijke 
gebeuren deze ochtend allemaal pre-
sent waren. Onder het genot van een 
kopje koffie en een lekker stukje taart 
werd de prijs aan Theo uitgereikt. Voor 
zijn vrouw waren er bloemen.
Last but not least was Charles van der 
Sommen, eveneens in juni, 12½ jaar 
koster in de Heilige Clemenskerk. Eer-
der was hij koster in de Andrieskerk. 
Aan dit 12½ jarig jubileum werd aan-
dacht besteed op zondag 19 juni aan 
het eind van de viering. Hij is wel geen 
vrijwilliger, maar, zoals pastor Hans 
Vossenaar memoreerde zijn de werk-
zaamheden die van een koster ver-
wacht worden bijna oneindig. Zelfs 
zou hij in noodgevallen het orgel moe-
ten kunnen bespelen. Waarop Charles 
dit beaamde en als bewijs een aardig 
stukje orgelspel ten beste gaf. Voor 
hem dus geen vrijwilligersprijs maar 
een cadeautje onder couvert en voor 
zijn vrouw een mooie bos bloemen.

De parochie dankt hen en alle andere 
vrijwilligers voor het vele werk dat zij 
voor de parochie doen.

Schoolwoning Kerkstraat 
afgebroken
Vorige week werd de schoolwoning gesloopt, het huis naast de Aloysiushof 
aan de Kerkstraat. Het stond al enige tijd leeg. Op de plaats van het huis 
komt de toegangsweg naar het nieuwe woonzorgcentrum van Savant Zorg.

Dit huis was de woning van het school-
hoofd van de Aloysiusschool. De 
school en het schoolhuis zijn gebouwd 
in 1920 in de stijl van de Amsterdamse 
school en vormde één geheel. Het is 
een ontwerp van architect Lambert de 
Vries uit Helmond, een architect die in 
deze regio veel scholen heeft ontwor-
pen. Het complex is gebouwd door 
aannemer Jac de Vries uit Nuenen. De 
school is indertijd opgericht door het 
bestuur van de H. Clemensparochie 
als Rooms-Katholieke lagere school 
voor jongens. 

Schoolhoofd
Als eerste hoofd van de school werd in 
1920 Peter van de Schoor uit Leveroy 
benoemd. Naast de lager-onderwijsak-
te bezat hij tevens de akte landbouw en 

gaf als zodanig ook landbouwonder-
wijs. Van 1920 tot 1961 was Van de 
Schoor voorzitter van de Boerenbond, 
de N.C.B., afdeling Nuenen-Gerwen. 
Hij was ook mede-oprichter en de eer-
ste voorzitter van het Wit-Gele Kruis 
in Nuenen. Van de Schoor werd in 
1957 gepensioneerd. Hij werd als 
schoolhoofd opgevolgd door J. Grim-
berg en daarna door Antoon van der 
Smissen uit Sint-Willebrord. Meester 
Van der Smissen geeft de jongens-
school in 1964 de naam Aloysius-
school. Ook na zijn pensionering is 
Van der Smissen in het schoolhuis aan 
de Kerkstraat blijven wonen. Enige 
maanden geleden verhuisde hij met 
zijn vrouw naar een woning elders in 
Nuenen (bron: Heemkundekring De 
Drijehornick).

Samenvatting overleg 
Verbindingsboog in Nuenen-Zuid
Bij het overleg over de Verbindingsboog/ tussen de betrokken wijken in 
Nuenen Zuid op 18 juni jl. waren 23 representanten aanwezig uit de meeste 
aan de Meierijlaan/ Geldropsedijk aanpalende wijken incl. Eeneind en Voet-
balvereniging EMK.

Er bestaat grote eensgezindheid t.a.v. 
de ernst van de consequenties, die zul-
len volgen als de Raad op 7 juli de plan-
nen van B&W hieromtrent goedkeurt. 
De negatieve impact op het leefkli-
maat (fijnstof/ geluid/ verkeersveilig-
heid) als gevolg van de toename van 
het verkeer incl. vrachtverkeer via 
Meierijlaan/ Geldropsedijk met een 
factor 5 resp. ruim 3 - bovenop de be-
staande belasting o.a. tgv. de A270 - is 
onacceptabel.
Vastberadenheid daardoor om de indivi-
duele Raadsleden te bewegen het onder-
havige ontwerpbesluit op 7 juli niet te ac-
corderen.

De reeds in gang gezette middelen om 
dat doel te bereiken zijn besproken on-
der andere:
bundelen van de protesten die leven in 
de diverse wijken, plegen van nader 
onderzoek naar de betrokken aspec-
ten/ kaders etc., insturen van bezwaar-
schriften, individueel dan wel collec-
tief, benaderen van politieke partijen, 
benaderen van de schrijvende pers, 
spontane acties, zoals flyeren, kanali-

seren van de diverse activiteiten via 
een nieuw platform, Nuenen Groen.

(Nieuwe) onder andere geplande 
activiteiten in dit kader:
uitbreiding bestaande activiteiten en ka-
naliseren ervan via een nieuw platform, 
Actiegroep Nuenen Groen resp. openen 
van een petitie portal, open brief naar de 
Raad en B&W met zwaartepunt op de 
gezondheidsaspecten, individuele bena-
dering van Raadsleden/ politieke partij-
en die serieus overwegen voor te stem-
men, nadere onderbouwing van de on-
volkomenheden in de gepresenteerde 
gemeentelijke plannen (juridische ka-
ders, eventueel m.b.v. externe advi-
seurs), gezamenlijk optreden tijdens de 
eerstkomende vergadering van de 
Raadscie. Ruimte op dinsdagavond 21 
juni as. (Gemeentehuis), idem tijdens de 
Raadsvergadering op donderdag 7 juli 
as. (Klooster), gerichte vragen stellen in 
het kader van de wet Openbaarheid van 
Bestuur, meedenken over/ zo mogelijk 
aandragen van alternatieven geplaatst in 
een breder kader, passend binnen de 
(bredere) scope van Nuenen Groen.

Veldsink Groep uit Nuenen 
scoort met 2 eerste prijzen
 
VCN Verzekeringen en De Financiële Makelaar, beiden onderdeel van Veld-
sink Groep uit Nuenen, staan op nummer 1 bij het performance onderzoek 
van Bureau D&O. Bijna 500 advieskantoren hebben deelgenomen aan het 
onafhankelijk onderzoek. In de categorie ‘grote serviceproviders schade’ 
hebben de advieskantoren VCN Verzekeringen als beste beoordeeld. In de 
categorie ‘grote serviceproviders hypotheken’ is De Financiële Makelaar als 
beste uit de bus gekomen. 

Financiële dienstverlener Veldsink 
Groep was in december ook al in het 
nieuws toen zij het Bossche bedrijf De 
Financiële Makelaar hebben overge-
nomen. Een gouden greep. Deze ser-
viceprovider, met ruim 900 aangeslo-
ten intermediairs, heeft onder de hoe-
de van Veldsink de nummer 1 positie 
weten vast te houden.
VCN Verzekeringen is het afgelopen 
jaar van de tweede positie, naar de eer-
ste positie geklommen. De servicepro-
vider is evenals de Veldsink Groep ge-
vestigd in Nuenen. Stefan Bell, direc-

teur VCN Verzekeringen, geeft aan erg 
trots te zijn op het vertrouwen van de 
relaties in de visie en ondernemer-
schap van VCN als onderdeel van een 
familiebedrijf. “Samen met het inter-
mediair werken onze medewerkers erg 
hard om de positie van de onafhanke-
lijke adviseur in de markt te verster-
ken. Het voelt dan ook als een extra be-
loning dat onze relaties ons op num-
mer 1 zetten. Door samen te blijven 
ondernemen, ben ik ervan overtuigd 
dat onze gezamenlijke aanpak succes-
vol is en blijft” aldus Bell.

Vrouwencentrum 
de Vlinder
Veel mensen zullen vrouwencentrum 
de Vlinder in Nuenen kennen, als een 
plek waar vrouwen samen komen om 
deel te nemen aan activiteiten waar 
men iets van kan leren, zoals op don-
derdagochtend de Nederlandse les, op 
woensdagochtend de naailes en op ie-
dere 1e dinsdag van de maand exo-
tisch koken. Iedere donderdagmiddag 
is er de kledingwinkel waar je voor een 
vriendelijk laag prijsje iets moois kunt 
kopen. Op dinsdagochtend hebben 
we een inloop en kun je gewoon even 
binnen lopen voor een kopje koffie of 
thee en een gezellig praatje.

Wat echter veel mensen niet weten is 
dat wij zoveel meer zijn dan dit alleen. 
Voor veel vrouwen is het vrouwencen-
trum de kans om 1x per week even aan 
de dagelijkse beslommeringen te ont-
snappen en even tijd voor zichzelf te 
nemen. Even zichzelf te mogen zijn en 
steun en begrip te vinden bij elkaar. El-
kaar te helpen, te groeien en elkaars ta-
lenten te ontdekken en te ontplooien. 
Vrouwen uit verschillende landen, met 
een andere cultuur en religie ontmoe-
ten elkaar. Ze vertellen wat er zo bij-
zonder is aan hun cultuur, praten over 
hun familie en wat in hun leven zo an-
ders is als in dat van ons. En zo ont-
staan er hele mooie vriendschappen.
Ook worden er regelmatig interessante 
lezingen en of workshops gegeven. 
Houdt hiervoor de website www.vrou-
wencentrumdevlinder.nl in de gaten en 
schrijf op tijd in, dat kan telefonisch 
040-2831675 of via de email vrouwen-
centrum@levgroep.nl

Heb je nog geen kennis gemaakt met 
het vrouwencentrum en zou je er graag 
wat meer over willen weten? Loop dan 
gerust eens binnen op dinsdagochtend 
tussen 09.30 en 11.30 uur. Je bent van 
harte welkom en voor je het weet voel 
je je er net zo thuis als wij. We zijn te 
vinden op de Luistruik (oude voetbal-
kantine). Het adres is: Vrouwencen-
trum de Vlinder. Sportlaan 12 (naast 
het Pleincollege) Nuenen.

Inloopuur 
Nederlandse 
Vereniging van 
Rugpatiënten
Op vrijdag 24 juni houdt de Neder-
landse Vereniging van Rugpatiën-
ten weer het maandelijkse inloopuur 
in het Elkerliek ziekenhuis op loca-
tie Helmond.  

Deze middag biedt u de mogelijkheid 
te praten met een ervaringsdeskundi-
ge van de vereniging. Deze is tussen 
13.00 en 15.00 uur aanwezig voor het 
geven van advies, informatie en voor-
lichting. U kunt zonder afspraak tus-
sen 13.00-15.00 uur binnenlopen. 

Meer informatie is te vinden op de 
website van de vereniging: 
www.ruginfo.nl

Macula-
Degeneratie
Dinsdag 28 juni is er weer het maan-
delijkse Macula-café voor mensen 
met de oogaandoening MaculaDe-
generatie. Deze middag staat in het 
teken van het lotgenotencontact. 

Er kan gepraat worden over allerlei za-
ken waar iemand door slechtziendheid 
problemen mee heeft, maar misschien 
heeft iemand anders daar wel een op-
lossing voor. Er kan ook gesproken 
worden over de moderne technische 
hulpmiddelen. Denk aan de computer, 
de voorleesboeken, de smartphone, de 
iPhone of iPad, een tablet en noem 
maar op. Geweldige uitvindingen 
maar niet altijd even makkelijk te ge-
bruiken. Op veel vragen is gelukkig 
een antwoord te vinden en met elkaar 
weten we al heel veel.

Locatie: Ontmoetingscentrum Het 
Struikske, Struyckenstraat 10, Eindho-
ven (Strijp). Van 14.00-16.00 uur. De 
zaal is open vanaf 13.30 uur. De toe-
gang is gratis. Informatie: Ada van 
Dam tel. 040-2520650.

RCL Wandeltocht in Lieshout
Zondag 26 juni organiseert de Runnersclub Lieshout de 8e editie van de RCL 
wandeltocht. Een van de kenmerken van deze tocht is de fraaie en afwisse-
lende route door bossen en over onverharde paden en verharde wegen in 
het uitgestrekte buitengebied rond Laarbeek. De organisatie steekt elk jaar 
veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes en elke editie heeft steeds 
een nieuwe route, dit jaar ten zuidoosten van Lieshout. Het grootste deel 
van de route is (nagenoeg) autovrij om heerlijk ongestoord te kunnen wan-
delen en te genieten van de natuur. 

De tocht is zeer geschikt als training 
voor de Kennedymars of Nijmeegse 
4-daagse. Maar de gelegenheidswan-
delaar komt hier ook goed aan zijn 
trekken. Houd je van wandelen in een 
groene omgeving dan is deze tocht 
iets voor jou! De routes variëren van 
10 tot 40 km en zijn volledig bepijld. 
Bovendien ontvangt elke deelnemer 
een routebeschrijving. Start is bij de 
RCL accommodatie, aan de weg Lies-
hout - Mariahout, bij de tennisver-
eniging en de manege.

Zowel bij de start/finish locatie als on-
derweg is er ruimschoots gelegenheid 
voor koffie, een kop soep e.d. in ruil 
voor een kleine vergoeding. Wegens 
succes zijn er net als vorig jaar weer 
beschuitjes met aardbeien verkrijg-
baar. Het systeem met routes en rust-
plaatsen is dit jaar enigszins aangepast. 

Voor de routes tot 20 km is er een gro-
te rustpost met uitgebreid assortiment 
en toilet. Voor de 30 en 40 km routes is 
er nog een extra rustpost ingericht. 
Ook zal er EHBO aanwezig zijn voor 
het geval dat nodig is. 
Inschrijfkosten voor de afstanden 10 
t/m 40 km zijn € 2,50 pp. en KWBN le-
den krijgen € 0,50 korting. Tot 12 jaar 
is het inschrijfgeld € 0,50. 

Voor vragen bel 0499-840769 of mail 
naar wandel@runnersclublieshout.nl. 
www.runnersclublieshout.nl



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

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

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

Vakantiebezorgers
(Zomervakantie; week 30, 31 en 32) 

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

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)

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

KONINGSDAG OPEN
IEDERE ZONDAG OPEN

10.00 -17.00 UUR

DAGELIJKS 
VERSE AARDBEIEN & 

(GESCHILDE) ASPERGES

Een groot assortiment: 
tuinplanten, groente/kruidenplanten,

perkplanten, hangpotten

ZATERDAG 25 JUNI 
LAATSTE 

VERKOOPDAG ASPERGES

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

verkocht

Langlaar 2a Nuenen
Volkomen vrij gelegen vrijstaande bungalow met vrijstaande 
garage met uitzicht op de landerijen en de Nuenense molen, 
maar toch op loopafstand van het gezellige centrum. De 
bungalow is voorzien van 3 slaapkamers en een badkamer en 
een ruime bestrate achtertuin.

•	 Inhoud:	267	m3.
•	 Woonoppervlakte:	89	m2.
•	 Bouwjaar:	1972
•	 Vraagprijs:		€	349.000,00	k.k.

verkocht

De	Beekse	Tuin	4	Nuenen
 In de jonge wijk “Pinetum”, in Nuenen-Oost gelegen 
tussenwoning met woonkamer, open keuken, badkamer en maar 
liefst 4 slaapkamers. De woning is tevens gelegen nabij diverse 
voorzieningen, scholen, buitengebied en op fietsafstand van het 
gezellige centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	360	m3.
•	 Woonoppervlakte:	120	m2.
•	 Bouwjaar:	1997
•	 Vraagprijs:		€	219.000,00	k.k.

verkocht

Noorstraatje	2	Nuenen
Semi bungalow gelegen in hartje centrum. Deze instapklare 
woning is voorzien van een badkamer en een ruime slaapkamer 
op de begane grond alsmede een slaapkamer en een badkamer 
op de verdieping. De woning is afgewerkt met luxe materialen 
en er is een eigen parkeerplaats in de parkeergarage.

•	 Inhoud:	300	m3.
•	 Woonoppervlakte:	101	m2.
•	 Bouwjaar:	2010
•	 Vraagprijs:		€	299.000,00	k.k.

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

Soeterbeekseweg	27	Nuenen
Sfeervolle half vrijstaande woonboerderij met landelijke ligging aan de 
Soeterbeekseweg. Deze charmante woning ligt op een perceel van ruim 2700 
meter met een parkachtige tuin en heeft een vrij uitzicht over de velden 
richting het “Nuenens Broek”. Recent uitgebouwd en voorzien van slaapkamer 
& badkamer op de begane grond. Zeer geschikt voor dubbele bewoning!

•	 Inhoud:	523	m3.
•	 Woonoppervlakte:	168	m2.
•	 Bouwjaar:	1820
•	 Vraagprijs:		€	549.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

De	Beekse	Tuin	7	Nuenen
 In de jonge wijk “Pinetum”, in Nuenen-Oost gelegen, ligt deze comfortabele 
vrijstaande woning met ruime lichte woonkamer, leefkeuken, bijkeuken, 
inpandige garage, 4 slaapkamers en een zonnige, sfeervol ontworpen 
tuin rondom het huis. De woning is gelegen nabij diverse voorzieningen, 
basisscholen en het gezellige centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	660	m3.
•	 Woonoppervlakte:	180	m2.
•	 Bouwjaar:	1998
•	 Vraagprijs:		€	569.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Het	Steenen	Huys	3	Nuenen
Keurig onderhouden ruim 3-kamer appartement gelegen op de 
begane grond van een kleinschalig appartementencomplex in gewilde 
woonomgeving Nuenen-Oost. Het appartement is voorzien van een 
lichte woonkamer, een open keuken, 2 slaapkamers en een badkamer. 

•	 Inhoud:	270	m3.
•	 Woonoppervlakte:	95	m2.
•	 Bouwjaar:	1998
•	 Vraagprijs:		€	185.000,00	k.k.

prijswijziging

Stephan	Hanewinkellaan	40	
Nuenen
Een zeer solide gebouwd woonhuis met maar liefst vier slaapkamers 
en een tuin op zonzijde. De woning is gelegen in een kindvriendelijke 
woonomgeving in Nuenen-Oost en op steenworp afstand van scholen, 
kinderopvangcentra en het centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	320	m3.
•	 Woonoppervlakte:	110	m2.
•	 Bouwjaar:	1985
•	 Vraagprijs:		€	195.000,00	k.k.

prijswijziging

Molenkamp	18-20	Nuenen
Buiten de bebouwde kom van Nuenen op een kleinschalig 
bedrijventerrein zeer rustig en groen gelegen woonhuis met 
bedrijfsruimte. De woning is aan de achterzijde vrij gelegen tegen 
de prachtige Dommelvallei richting Tongelre. Deze woning met 
bedrijfsruimte biedt de mogelijkheid voor dubbele bewoning!

•	 Inhoud:	816	m3.
•	 Woonoppervlakte:	272	m2.
•	 Bouwjaar:	2000
•	 Vraagprijs:		€	695.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Spegelt	21	+	23	Nuenen
Goed onderhouden vrijstaande woning met garage, voorzien van een 
woon-/eetkamer met aparte leefkeuken, 3 slaapkamers en een badkamer. 
De fraai onderhouden achtertuin ligt op het Oosten. De woning is gelegen 
op bedrijventerrein “Spegelt” en voorzien van een grote loods van ca. 400 
m2 met een eigen kantoor, keuken en toiletvoorziening.

•	 Inhoud	woning:	451	m3.
•	 Woonoppervlakte	woning:	142	m2.
•	 Bouwjaar:	1996
•	 Vraagprijs:		€	649.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

De	Doelen	17	Geldrop
Keurig onderhouden uitgebouwde tussenwoning met 3 royale 
slaapkamers (evt. mogelijkheid tot 4de slaapkamer), badkamer en 
een privacybiedende achtertuin met vrij uitzicht aan de achterzijde. 
De woning is gelegen op loopafstand van het centrum van Geldrop, 
ziekenhuis, station en het Strabrecht college.

•	 Inhoud:	377	m3.
•	 Woonoppervlakte:	112	m2.
•	 Bouwjaar:	1984
•	 Vraagprijs:		€	209.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

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

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”
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Boordseweg 2,  5671 AS Nuenen, 040 284 5262

VAKANTIE
Gesloten van

maandag 27 juni
t/m 

maandag 18 juli

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB
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Koningschieten St. Anna Gilde 
Nederwetten
Op zondag 3 juli wordt er door het St. Anna Gilde weer gekampt onder de le-
den, waaruit voor de komende 2 jaar een nieuwe koning zal geïnstalleerd 
worden.

Of Toon de Brouwer zou zijn titel 
moeten prolongeren. Hieronder volgt 
een programmaoverzicht van het Gil-

de waar iedereen van harte welkom is.
09.30 uur H. Mis. (H. Lambertuskerk)
13.30 uur, begin koningschieten. (Kou-
tergat 1)
14.30 uur, begin schieten voor de 
Dorpskoning.
Om Nederwettenaren te betrekken 
met het Gilde hebben ze een dorps-
competitie opgezet. Na het bekend 
worden van de nieuwe koning (om on-
geveer 14.30 uur) is er voor de inwo-
ners van Nederwetten gelegenheid om 
te bepalen welk viertal zich het beste 
van Nederwetten mag noemen en wie 
zich dorpskoning mag noemen.
Wie aan deze wedstrijden mee wil 
doen dient zich op te geven bij Geert 
Beuving (0683173983 of 2417105) of 
Jan v. Rooij ( tel. 2837312).
Omdat het hanteren van een geweer 
niet eenvoudig is, kunnen zij die zich 
opgegeven hebben, op de vrijdagen in 
de maand juni komen oefenen van 
19.00 uur tot 21.00 uur bij het Gilde 
huis Koutergat 1.

Uitnodiging St. Anna Nederwetten voor 
Dorpskoning wedstrijd.

Programma 
Gezellige Gerwense 
Middag bij de Schut 
zondag 26 juni
13.45 uur 
Gildebroeders en zusters komen in vol 
ornaat in de Schutsherd samen.
14.00 uur
Aanvang Burgerkoning(in) Burger-
prins(es) schieten. Bij aanvang zullen 
de huidige Koningin Ellen Sanders en 
Meike Wouters hun waardigheid at-
tributen afleggen. Op de Schutsboom 
zal de nieuwe vogel geplaatst worden, 
daarna zullen de kandidaten van een 
zevental verenigingen en buurten de 
strijd tegen elkaar aan gaan.
15.00 uur
Installatie Burgerkoning(in) Burger-
prins(es) met vendelhulde.
15.30 uur
Optreden van Jonny Dillucy.
16.00 uur
Van Gerwens bodem; Punt&L .
16.30 uur
René v/d Berk brengt Nederlandse 
meezingers.
17.00 uur
Punt&L inmiddels internationaal bekend.
18.15 uur
Voor iedere aanwezige die zin heeft 
unne botteram mé ei.
19.30 uur
Sluiting

Iedereen is welkom er is veel te bele-
ven en er zijn gezellige prijzen. Alle tij-
den, behalve de aanvangstijd, zijn 
richttijden.
 

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

Naomi van Maasakkers   
wint artposter-wedstrijd  
North Sea Jazz Festival
Naomi van Maasakkers uit Nuenen heeft de artposter-wedstrijd voor het 
North Sea Jazz Festival gewonnen. Sinds 2006 houdt het festival elk jaar een 
ontwerpwedstrijd onder studenten aan de Willem de Kooning Academy in 
Rotterdam. De winnaar van 2016 is Naomi van Maasakkers en haar winnen-
de poster is tijdens het festival te koop als zeefdruk en als afbeelding op T-
shirts. ‘Het ontwerp danst, swingt en is springlevend’, zo concludeert de 
jury. "Ze maakt met heldere vormentaal haar eigen feestje", aldus het jury-
rapport over de ‘prachtige poster’ van de Nuenense Naomi.

mie. Zij was leerlinge aan het Stra-
brecht College in Geldrop en Sint Lu-
cas Eindhoven.

Naomi van Maasakkers toont de winnende artposter….(foto Cees van Keulen).

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

Ingezonden brieven

Blauwtje gelopen? 
De rode loper (Europalaan) naar grote buur Eindhoven ligt er al.
Vorige week lazen we in het ED, dat ook B&W van Nuenen excl. dhr. Jansen, tot de overtui-
ging is gekomen dat zelfstandigheid niet haalbaar is. Ondanks dat B&W al eerder signa-
len had gekregen dat de omliggende gemeenten niet staan te springen om Nuenen in hun 
midden op te nemen zeggen ze de voorkeur te geven aan een Dommelvallei-Gemeente.
Onze zuiderburen lieten meteen weten nog steeds niet in een huwelijk met Nuenen te ge-
loven, de vraag is echter waarom moest de liefdesverklaring van Nuenen persé nu komen. 
De gemeenteraad van Nuenen doet al een onderzoek, de Provincie is al bijna klaar met 
haar onderzoek en B&W had op zijn minst even bij de buren kunnen vragen of een vrijerij 
op prijs zou worden gesteld. 
Mogelijk heeft B&W al in de gaten dat het sowieso Eindhoven wordt en dacht ze “Als we nu 
doen alsof iets anders mogelijk is, dan krijgen we niet de schuld als het Eindhoven wordt”. 
Nuenens Belang zal wel staan te springen van vreugde, want de zeer hoge WOZ-belasting 
gaat dan automatisch naar beneden, zonder dat zij zich daarvoor behoeven in te spannen.

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen

Schade aan Nuenense bestuurlijke 
reputatie blijft voortduren
Een meerderheid van het Nuenense college van B&W, alleen W70-wethouder Jansen 
haakte af, heeft de gemeenteraad laten weten dat zij er in berust dat Nuenen niet meer 
zelfstandig zijn eigen broek kan ophouden. Zij denkt de taken niet meer alleen aan te kun-
nen en daarom voorstelt te gaan fuseren met de samenwerkingspartners Geldrop-Mierlo 
en Son en Breugel in een grote gemeente Dommelvallei. Burgemeester Maarten Houben 
cum suis maakt nu, met mogelijk de hete adem in de nek voelend dat het met de volledige 
zelfstandigheid van Nuenen c.a. op termijn wel eens gedaan zou kunnen zijn, opnieuw 
een vreemde move. Immers het fietst hiermee in ieder geval ‘dwèrs’ (Nuenenser kan het 
niet) door de diepgaande en uitgebreide onderzoeken, die momenteel worden verricht 
door de provinciale commissie Demmers en de gemeenteraad zelf over de bestuurlijke 
toekomst hoe het in Nuenen verder moet. Het college heeft in dit hele proces geen zelf-
standige taak en zeker niet op dit moment. Een verkeerd moment door de verkeerde men-
sen. Wederom wordt hiermee de bestuurlijke reputatie van Nuenen schade toegebracht 
door eigen bestuurders. Want wat is er al niet aan schade opgelopen aangaande de kwes-
ties met ambtenaren, het omstreden beeld van de Aardappeleters, de deal met garage 
Van der Heijden, het KAFI-rapport, Plan West, de afspraken met Helpt Elkander, enz. met 
alle financiële gevolgen van dien. Geen enkele transparantie, maar alles achter gesloten 
deuren. Zo lang het persoonlijke eigen belang prevaleert boven het collectieve belang zal 
dit blijven voortduren.
Uit de eerste reacties van de buurgemeenten Geldrop-Mierlo en Son en Breugel op deze ver-
rassende brief van het Nuenense college, valt op te maken, dat zij niet gelukkig zijn met dit 
vooringenomen standpunt van Nuenen om voor de troepen uit te lopen. Burgemeester Link 
van Geldrop-Mierlo ziet een fusie met Nuenen niet zitten en was daar heel duidelijk in: 
Geldrop-Mierlo blijft zelfstandig en kan haar eigen bestuurskracht prima garanderen! Alhoe-
wel? In Geldrop-Mierlo en ook in Son en Breugel rommelt het bestuurlijk ook al enige tijd.
Overigens heeft het Nuenense college in ieder geval wel geluisterd naar een meerderheid 
van de Nuenense bevolking, dat zich via (slecht bezochte) inspreekbijeenkomsten, al min 
of meer heeft uitgesproken voor een fusie Dommelvallei dan wel een grootstedelijk gebied 
Eindhoven. De gemeenteraad is in meerderheid eveneens voor die samenwerking die al 
op diverse taakgebieden plaatsvindt, al dan niet met succes. Maar een fusie of groot ste-
delijk gebied gaat hen nu nog te ver. 
Wethouder Jansen houdt echter voet bij stuk en staat nog altijd achter een zelfstandig 
Nuenen. Hij en zijn fractie bewijzen met dit standpunt de Nuenense gemeenschap geen 
goede dienst en gaan daarmee voorbij aan wat voor Nuenen uiteindelijk het beste zal zijn:  
fusie of een groot stedelijke herindeling rondom Eindhoven. Ook hier is de wens de vader 
van de gedachte. 
Een ding is wel zeker: de Nuenense bestuurlijke soap zal zich nog wel enige tijd blijven 
voortslepen, hetgeen de reputatie van Nuenen binnen de regio en bij de provincie zeker 
niet ten goede zal komen. 

Rens Kuijten, Vondelstraat 9, Nuenen

Motie Fractie Pijs         
om vertrouwen op te zeggen       
in College haalt het niet
Door Gerrit van Ginkel

Een van de zwaarste middelen die de 
raad ter beschikking heeft werd ingezet 
omdat er volgens Pijs veel fout gegaan is 
tijdens allerlei beslissingen en besluiten 
die in het openbaar genomen hadden 
kunnen worden, doch zonder behande-
ling in de raad zijn genomen. Ook de 
kwestie van der Heijden kwam in de 
motie ter sprake. Die rammelde con-
tractueel op het punt schadevergoeding 
terwijl de gemeente niet de volledige re-
gie had, volgens de motie. Ook moeten 
alle besluiten in het openbaar genomen 
worden. De betrokken wethouders zijn 
dezelfde als in 2010 en 2016.

Veel fracties hadden wel iets te zeggen 
over de ingediende motie. De VVD zag 
inhoudelijk wel raakvlakken maar kon 
geen steun verlenen. Bij de behande-
ling van het KAFI rapport komt veel 
aan de orde, na de vakantie, verwoorde 
de partij. De PvdA vond dat de motie 

nu te ver ging. Komt bij KAFI aan de 
orde, zei men. De Combinatie vond 
dat de motie hier nu niet thuis hoorde. 
De SP wachtte ook tot het KAFI rap-
port.
Bij stemming bleek alleen de Fractie 
Pijs voor en alle andere fracties waren 
tegen.

Beleidsnota Sociaal Domein
De behandeling van de nota Sociaal 
Domein werd door wethouder van 
Brakel soepel begeleid. Natuurlijk wa-
ren er opmerkingen van de fracties 
over dit belangrijke document voor de 
toekomst met alle vernieuwingen over 
de Jeugdwet, de Wmo met de AWBZ 
en de Participatiewet.
Het CDA vond het belangrijk om de 
peuterspeelzalen en de kinderopvang 
op te nemen als aandachtspunt. De na-
druk op economische onafhankelijk-
heid was veel te groot in de nota. Het 

Expositie in Ahoy
In 2006 is het North Sea Jazz Festival 
verhuisd van Den Haag naar Rotter-
dam. Het festival organiseert jaarlijks 
een ontwerpwedstrijd en het werk van 
alle finalisten wordt in Ahoy tentoon-
gesteld. De opening van deze expositie 
en de prijsuitreiking zijn donderdag-
avond 7 juli in Ahoy. North Sea Jazz 
biedt jong talent een platform om werk 
te tonen. Het festival zelf is op 8, 9 en 
10 juli.

Juryrapport
Naomi van Maasakkers maakte dit jaar 
dus het winnende ontwerp. De jury 
motiveert haar keuze als volgt: “Als er 
al zoiets bestaat als een collectief jazz-
geheugen, dan refereert deze prachtige 
poster daar feilloos aan. Het ontwerp 
roept herinneringen op aan de dan-
sende strepen die menig platenhoes in 
het midden van de vorige eeuw deden 
swingen en aan de prachtige intro’s die 
grafisch ontwerper Saul Bass maakte 
voor films uit diezelfde periode. Toch 
is het ontwerp van Naomi van Maas-
akkers alles behalve gedateerd. Ze 
maakt met heldere vormentaal haar ei-
gen feestje dat zomaar in iedere tijds-
periode stand zou kunnen houden. 
Het danst, swingt en is springlevend.” 

De 21-jarige Naomi van Maasakkers is 
tweedejaars studente grafisch ontwer-
pen aan de Willem de Kooning Acade-

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 26-06 in het programma Nuenen-Nu: 
•	 De	renovatie	van	Archipel	Akkers,	aflevering	1
•	 LON	door	de	jaren	heen,	seizoen	2,	aflevering	4
•	 LON	door	de	jaren	heen,	seizoen	2,	aflevering	5
•	 Biografie van een Dorp over Café Wilton / de Break = Opwettenseweg 60-62
•	 Op donderdag 7 juli wordt de vergadering van de gemeenteraad rechtstreeks 

uitgezonden door LON TV (en een mogelijk vervolg op vrijdag 8 juli ook).
•	 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.
Het programma is ook te volgen via de livestream op www.omroepnuenen.nl. 
Tevens kunt u op deze website actuele nieuwsberichten lezen en oude LON-
opnames 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 uur en 12.00 uur.

In de gemeenteraad van 16 juni j.l. diende de fractie Pijs een motie van wan-
trouwen in om het vertrouwen in het College op te zeggen. 

schema over de subsidie vond de partij 
veel te summier. Ook het belang van 
werk wilde de partij eens nader defini-
eren via de wethouder. Nuenens Be-
lang wilde wel eens weten waar de 
vrouwenopvang naar toe gaat na slui-
ting van de oude voetbalkantine. W70 
vond alles duidelijk en D66 was blij 
met het goed stuk werk. De SP vond 
dat de zorg moet uitgaan van de men-
sen die geen sociaal netwerk hebben 
en niet in staat zijn de eigen verant-
woordelijkheid vorm te geven.
Wethouder van Brakel zei in haar ant-
woorden dat de uitvoering nog plaats 
moet vinden. We moeten zelf signale-
ren om de mensen aan elkaar te ver-
binden en nog beter communiceren. 
De uitvoering van het Noodfonds is in 
handen van de Stichting Leergeld. We 
moeten leren leven dat ook vrijwilli-
gerswerk het hoogst haalbare kan zijn. 
Het economisch gewin moet geen uit-
gangspunt zijn voor de gemeente. Niet 
alles is uit te meten in Euro’s, volgens 
de wethouder.
De nota Sociaal Domein werd una-
niem aangenomen.



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

WEGENS SUCCES

EXTRA GEOPEND T/M

ZATERDAG 2 JULI

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

 PUZZELHOEKWeek 25

4 9 5
6

5 8 3
6 2 7 1

3 1
5
4 1 6 9

8 4
9 5 1 2

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 keukenapparaat 6 misdrijf 12 slag in een touw 13 breekbaar 
15 plezierig 18 boom 20 Europeaan 21 onheilsgodin 23 adviesorgaan 
24 Engelse lengtemaat 26 vaarwel (Fr.) 28 vreemde munt 29 boerderij 31 myth. 
figuur 33 nieuw (in samenst.) 34 vervroegde uittreding 36 Japanse keizerstitel 
38 uniform 41 geleedpotig dier 43 vreemde munt 45 insect 47 projectiel 
49 zangnoot 51 zot 52 Europees land 55 Ned. rivier 58 militaire overval 
59 loopvogel 60 wijze grijsaard 61 Spaans gerecht.

Verticaal: 2 act 3 kolenemmer 4 tegen 5 sportartikel 7 Baskische 
afscheidingsbeweging 8 pret 9 Europeaan 10 ernstige situatie 11 inkeping 
14 sleetje rijden 16 snelle loop 17 echtgenoot 18 grondsoort 19 water in 
Utrecht 22 ter inzage 25 smalen 26 deel v.d. dag 27 ooievaar 28 dagtekening 
30 lidwoord 32 mager 35 rookgerei 36 klankkleur 37 riv. in Frankrijk 
38 treuzel 39 dooier 40 uitbouw 42 kluit 44 numero 46 plechtige gelofte 
48 pasvorm 50 behoeftig mens 53 lokspijs 54 kunsttaal 56 één en ander (afk.) 
57 natuurproduct.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31 32

33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59

60 61

G E M A A L I N G A N G

V E R V A L A A A N V A L

A S G L O E I L A M P M O

A T B S E R D M M B T

L E E S T A C E A G A A T

S D I V O O G D E E O

J U N I O R G I E R S T

O U A S T E E K E T H

K A S S A A I R F I R M A

A R D L M W L R O E R

P I R E A L I T E I T L I

I D E E E L T V E I L I G

E S T R I K U I T L E G

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

Oplossingen wk 24
E S K N A R D T R O P S

I A L I C O M M A N D O

G L O L A A T I V E G O

N O P E D L G K K L E L

I O R P I R N S R L A E

D N E P O L T H C A W D

N L T E S E O K N B M N

E E N Z R M A F E D E A

Z O I N N A M E K N D T

E T E A K L D L A A N A

O S R J A D I R H H O G

T R E I N P G K A S S A

E I G E N A A R D I G

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.

AALST
AARDSPIN
AFFUIT
AFKEER
EDELMAN
FRITUURPAN
HAASTEN
HOFBEAMBTE
JOFEL
KLOON
KROKUS
NADER
PLAAG
PRONT
RAMING
RASHOND
SCHROMEN
SERIE
SLAAF
STAAF
STERVELING
TABAK
TOASTJE
TOVERGODIN
UITVAL
VEELAL
ZWAVEL

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

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 23, Kathy Haans, Lieshout

Nagelstudio ALTA GRACE 
• Medische pedicure • Voet-
massage NIEUW! Kleine 
Pedicure behandeling € 15,- 
Ik kom ook bij u thuis! 
(ook in de avonduren). 
KADOTIP: Kadobonnen 
te verkrijgen. Marieke: 06- 
50 57 11 83.

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

NIEUW IN NUENEN; 
uitverkoop collectie web-
shop MURRAY living your 
way.com zoals verlichting, 
fashion & woondecoratie. 
30 juni van 18.00-22.00 uur, 
Spegelt 52, Nuenen. Pinnen 
niet mogelijk!

Aanstaande maandag ochtend 
27 juni 9.30-10.30 inloop uurtje 

met gratis koffie!
www.sportmetjoost.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.

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

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

Carat-Concerten 
Op de zon- en feestdagen van mei tot en 
met eind september vinden er op het Ca-
rat-Paviljoen, in stadswandelpark de 
Warande, Carat-Concerten plaats. Di-
verse muziekstijlen passeren de revue, 
van jazz tot pop en van klassiek tot blaas-
muziek. Tientallen muziekverenigingen 
verzorgen gedurende deze periode een 
gratis concert op het karakteristieke Ca-
rat-Paviljoen. De vaste aanvangstijd is 
12.00 uur en het programma is rond 
15.00 uur afgelopen. Alle concerten zijn 
gratis toegankelijk. Daarnaast zijn er in 
het park horecavoorzieningen en vol-
doende zitplaatsen aanwezig.
 
Programma zondag 26 juni 2016
12.00 uur: Helmonds Muziek Corps
www.helmondsmuziekcorps.nl 
13.15 uur. Pur Sang, Wijchen
www.pursangwijchen.nl 
14.15 uur: Seniorenorkest Groot Someren
www.seniorenorkestgrootsomeren.nl 

 

De enige echte    
Gerwense vlooienmarkt
Hoewel de vakantie voor de meeste van ons nog moet beginnen, wil Drumfanfare 
Jong Leven u er alvast op attent maken dat de voorbereidingen voor onze jaarlijk-
se vlooienmarkt in volle gang zijn. De Gerwense vlooienmarkt wordt voor de 47e 
keer gehouden en wel op zondag 4 september a.s..! Ook dit jaar is de markt gesi-
tueerd op het Heuvelplein te Gerwen.

Behalve de vele verschillende artikelen 
die worden aangeboden zijn er ook diver-
se kraampjes met koffie, frisdrank, harti-
ge hapjes en een enorme gezelligheid. 
Kortom, deze markt biedt u vele moge-
lijkheden en gezelligheid en de toegang is 
uiteraard gratis. Noteer alvast 4 septem-
ber in u agenda, zodat u nog een dagje 
heerlijk kunt ‘nrommelen’ op de enige 
echte Gerwense vlooienmarkt!

Op de markt worden geen kramen ver-
huurd. In de periode vanaf 23 juli t/m 2 
september (vakantieperiode) kunnen er 
geen vlooienspullen aangeleverd of opge-
haald worden. Op 3 september zal er en-
kel spullen worden opgehaald in het 
Centrum van Gerwen.

Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.drumfanfarejongleven.nl.
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50 jaar getrouwd….   
wat een prestatie!!!
Trees en Theo zijn op 17 juni 1966 in het huwelijksbootje gestapt. Theo is een 
geboren en getogen Nuenenaar, Trees is een geboren en getogen Geldropse.

Op 14 december 1966 is hun dochter 
Susan geboren en op 12 mei 1971 hun 
zoon Stefan. In 1972 zijn ze in het 
toen nieuwe plan Nuenen Zuid gaan 
wonen. Vanuit een huurhuis zijn ze 
doorgestroomd naar een koophuis 
maar nog steeds in Nuenen Zuid. 
Daar wonen ze nu nog en naar alle te-
vredenheid.
Ze hebben tijdens hun 50 jarig huwe-
lijk veel meegemaakt, leuke dingen 
maar uiteraard ook droevige gebeur-
tenissen. Zo is hun dochter in sep-
tember 1992 gestorven, dit was een 
levens veranderende gebeurtenis en 
heeft tot op de dag van vandaag z'n 
weerslag.
In 2003 is hun eerste kleinkind Pau-
lien geboren, in 2005 hun kleinzoon 
Aaron en in 2010 hun 2e kleindochter 
Imke. Hier genieten ze met volle teu-
gen van.
Ze staan volop in het leven en onder-
nemen graag van alles en nog wat. 
Trees speelt mondharmonica en zingt 
in een koor, Theo doet vrijwilligers-
werk op de Weverkeshof en het 
stadshobbycentrum. Geregeld rijden 

ze ook nog scooter, samen of alleen. 
Zo heeft Theo nog het plan om dit 
jaar de Alp d'Huez te beklimmen met 
de scooter.
Van harte gefeliciteerd met deze mijl-
paal en we houden van jullie!

Liefs Stefan, Paulien, Aaron en Imke.

GESLAAGDEN
Geslaagd voor en gefeliciteerd door:

Demi van Nuenen Havo, Strabrecht College Proficiat van papa, mama, Jessie en Frank 
Robert Tournoy Havo We zijn super trots op je! Felicitaties van pap, mam en Steven 
Iris van Duppen Vmbo-t, Pleincollege Nuenen Trots, super goed gedaan! Papa, mama en Kim. 
Laura Schmidt Havo, Eckartcollege Super goed gedaan kanjer. Gefeliciteerd van papa, mama, Nicole en Stijn 
Jeske van Ham Vmbo-t, Novaliscollege Proficiat we zijn trots op je. Succes in Amerika.
  Papa, mama, Rick, Luc, & Bonkie 
Mitch Heinemans Vmbo, Strabrecht college Gefeliciteerd van Elma en Walter 
Niek van Erp Vwo, Lorentz Casimir Lyceum Papa, wil ze allebei hartelijk feliciteren 
Stef van Erp Havo, Lorentz Casimir Lyceum met hun behaalde diploma 
Britt Mavo Proficiat. Super goed gedaan. Papa mama en Lars xx
Finn Vmbo-t, Pleincollege Van harte gefeliciteerd. Wij zijn super trots 
  op jou. Liefs papa mama en Boyd 
Dion Deelen Kader, Pleincollege Papa, mama, Stacey, Armando, Kenneth 
Simone Gorren Vmbo-t, Strabrecht College Mama en Celine 
Roos van Weert Mavo, Pleincollege Nuenen Trots op jouw! X papa, mama, Emma en Pieter
Cato Choufour Mavo, Pleincollege Nuenen Goed gedaan! Job, Esther, Emma, Roos en  
  Pieter 
Yannick Cosijn Eckartcollege  Esther van Weert 
Erie François Novalis College Esther van Weert 
Lars van Erp Mavo, Eckartcollege Trots op jou, gefeliciteerd ! Papa, Mama, 
  Evi en Stan 
Naomi Havo, Lorentz Casimir Van harte gefeliciteerd. Marc, Karin, Jordi, Kelly
Jonas den Hartog Havo Lieve Jonas van harte gefeliciteerd   
  met je HAVO diploma. Goed gedaan!   
  Liefs papa, mama, Milan en Rosan  
Rik Bongers  Vwo, Lorenzt Casimir Lyceum Wat zijn we trots, op naar het studentenleven! Papa, Mama,  
  Maartje, Simon en Iris 
Simon Bongers Havo, Lorentz Casimir Lyceum Topprestatie, geweldig gedaan! Papa, Mama, Maartje, Rik en Iris  
Bart Lauwers Vwo, Strabrecht College  Gefeliciteerd, collega van Simon. Familie Bongers  
Bram Rooijakkers Vwo, Strabrecht College  Proficiat. Familie Bongers  
Julian Heintze Havo, Strabrecht college Trots op jou topprestatie. Mama 
Frédérique Kluijtmans Havo, Eckart College Frédérique, van harte gefeliciteerd met je diploma. Op naar de USA. Papa, Mama en Famke
Mirthe  Hoera je diploma is binnen, knap gedaan. Mama, Papa, Kirsten en Milou 
Max van de Rijt Vmbo-t, Strabrecht College Liefs van peettante Joke, Mike, oma Joke en opa Theo. 
Levi Vmbo-t, Eckartcollege Je bent een kanjer! Dikke kus van papa, mama en Floor 
Carie Crooijmans Vmbo-t, Strabrecht College Trotse ouders Ton en Noor Crooijmans 
Robin Tweetalig Vwo, SCE We zijn kei trots op je. Pap, mam, Boris,   
  Roos en Lisette
Lara van Zantvoort Vmbo kader, Sondervick college We zijn echt super trots. Marc, Margareth, 
  Demie en Dion 
Rob van Heijst Vwo, Eckartcollege Veel succes in Utrecht.    
  Ruurd en Marie Louise van Heijst 
Vincent Spaapen Havo, Lorenz Casimir Lyceum Goed gedaan knul! Papa, mama en Rogier 
Laura Schmidt Havo, Eckartcollege Gefeliciteerd!!! Christ, Irma en   
  een poot van Ties en Tank 
Nienke de Wind Vmbo-t, Eckartcollege Mama, papa, Jelle en Björn 
Jelle de Wind Vwo, Lorentz Casimir Mama, papa, Nienke en Björn 
Pieter Geenen Gymnasium, Lorentz Casimir Lyceum Guido, Pauline, Chrisje en Guusje 
Thomas van Ekert Havo, Lorentz Casimir Lyceum  Papa, mama en Pepijn 
Laura Schmidt  Havo, Eckartcollege Wij hadden er wel op gerekend dat je zou slagen  
  na al je gezwoeg. Opa en oma Janssen  
Marnix Kuijten tweetalig Vwo, SCE Eindelijk Geslaagd!! Hans en Anita Kuijten
Feroza Havo, Lorentz Casimir Lyceum Wij zijn super trots op je! Liefs, papa, mama,  
  Rangina, Nigina en Reshad 
Doortje Vwo, Lorentz casimir lyceum Goed gedaan en geniet van je succes! Dorry Boll 
  en Joep Hubben 
Remco Wilbers Vwo, Lorentz Casimir Eindhoven  Papa, mama,  Jasper en Mathijs 
Jules Fontein Tweetalig Vwo, SCE  Van harte gefeliciteerd met deze nieuwe mijlpaal! Oma en opa v.d. Heuvel 
Niels Wever Vmbo-t Carolus Borromeus College Papa, mama en Gijs 
Roan Aarts Vmbo kader, Pleincollege Super goed gedaan. Gefeliciteerd met het halen van je diploma. Adri, Patricia , en Jori Aarts
Matthijs Klaassen  Vmbo-k, vakcollege Helmond Gefelicteerd kanjer, liefs Leo en Alice 
Robin Swinkels Havo, Lorentz Casimir Lyceum Van harte gefeliciteerd van opa en oma Swinkels 
Bart Vlemmix Vwo, Lorentz Casimir Lyceum Gefeliciteerd namens opa ,oma en je trotse vader en moeder xxxx 
Nicole de Groot Doktersassistente Summa college Lieve Nicole, hartelijk gefeliciteerd met het behalen van je diploma, geweldig    
  xxx Papa, mama Rob en Dennis 
Eline Nauta Vwo, Lorentz Casimir Lyceum Goed gedaan Eline! Opa, Oma, Joris, Meike, Yannick, Yvonne 
Bo Maeijer Strabrecht College VWO Gefeliciteerd Bo, hartstikke goed gedaan! Papa, Mama en Kristie 
Mariëlle Raaijmakers Havo, Lorentz Casimir Lyceum Succes met de nog onbekende (!!) vervolgopleiding.      
  Trotse ouders Frank Berny, trotse broers David Louis xx 
Steffi Bachelor Biomedische wetenschappen,  Van papa, mama en Yordi       
 Radboud Universiteit Nijmegen  
Yordi Havo NT/NG, Strabrecht College Topprestatie!! Van papa, mama en Steffi 
Lars Oosterwaal VMBO-B aan het PCN te Nuenen Hartelijk gefeliciteerd! Van papa, mama, Eva en Kim. 
Suzan Gruithuijzen Mavo diploma, Eckart College Gefeliciteerd met je Mavo diploma, Suzan. Toppie! Papa, mama, Danique-Job en Paul. 

‘M-Art & More’ zeer geslaagd!
Door Nannie van den Eijnden

De expositie van Mart de Brouwer (gebrande objecten), Lilian Steenhuisen 
(beelden), Robbert Strüwer (schilderijen), Heidi von Faber (schilderijen) en 
Karin Welhuis (keramiek) was een uniek en zeer geslaagd  initiatief. De expo-
sitie op 18 en 19 juni in Mart’s atelier aan De Huufkes was druk bezocht. 

Het werk ‘night nurse’ van Mart de Brouwer (ingelegd, gepuzzeld muurobject), ‘Dansen 
met de wind’ in brons van Lilian Steenhuisen en ‘Woman no. VIII en VII van Mart.

De vijf kunstenaars besloten zelfstan-
dig een expositie te organiseren om 
hun werk te laten zien op een uitnodi-
gende locatie, waar de bezoeker zich 
meteen welkom voelt. Vooral ook om 
te praten over wat kunst oproept, in de 

gezellige zithoeken en rond de houtka-
chel. Zowel de werken als de kunste-
naars kwamen uitstekend tot hun 
recht in de harmonieus ingerichte 
ruimte van Mart. ‘M-Art & More’ 
smaakt naar meer!

Drumfanfare Jong leven 
Vorige week dinsdag hebben de leden van Drumfanfare Jong leven geoefend op 
het speelveldje op de Tip in Gerwen. Dit was een generale repetitie voor een op-
treden tijdens de dertigste Taptoe in Krimpen aan de Lek op 20 juni jl. maar he-
laas ging de Taptoe vanwege het slechte weer niet door. Gelukkig hebben enkele 
Gerwenaren tijdens de repetitie toch kunnen luisteren en aanschouwen waar 
Jong Leven toe in staat is. 
Drumfanfare Jong Leven is een gezellig-en actieve muziekvereniging, bestaande 
uit 2 disciplines: de blazersgroep en de slagwerkgroep. Binnen Jong Leven zijn 
veel mensen die je van alles kunnen leren. Mocht je nog geen instrument kunnen 
bespelen, geen punt, want zij kunnen je dat leren. Daarnaast zijn er geen leeftijds-
grenzen, iedereen is welkom. www.drumfanfarejongleven.nl

Camping de Kievit:    
‘Speeltuin onder de Sterren’
Zaterdag 16 juli kan er weer gekampeerd worden in de speeltuin! Kinderen 
kunnen er dan samen met hun ouders of grootouders een tent opzetten en 
er een nachtje blijven slapen. Nog even de tent uitproberen voor de grote 
vakantie en dat gecombineerd met een leuk programma en de volgende 
ochtend een heerlijk ontbijt!

Camping De Kievit heeft dit jaar als 
thema een Tropical Night. We zullen 
samen een (familie)film kijken en we 
maken cocktails! (natuurlijk zonder al-
cohol). Uiteraard mag je ook lekker 
spelen in de speeltuin en eten we de 
volgende dag samen een lekker en 
compleet verzorgd ontbijt.
Het evenement is voor kinderen van 2 
tot en met 10 jaar, begeleid door mini-
maal één volwassene. De kosten zijn 3 
euro per persoon en dit is inclusief 
ontbijt. Aanmelden kan via het in-
schrijfformulier op onze website www.
speeltuin-dekievit.nl. Betalingen moe-
ten worden voldaan op 16 juli bij de 
entreetafel.

Speeltuin de Kievit gaat zondag 17 juli 
om 13.30 uur gewoon weer open en 
daarom moeten de tenten voor 12.00 
uur weer opgeruimd zijn.

Actuele informatie kun je vinden en 
opvragen via Facebook (www.face-
book.com/speeltuindekievit) of via on-
ze website www.speeltuin-dekievit.nl.

De zomervakantie begint bij Speeltuin 
De Kievit! Ben jij erbij?

 

Plantenwandeling 
in de Vaartbroekse 
beemden 
Gidsen van IVN Nuenen nodigen u uit 
om mee te gaan voor een plantenwan-
deling op maandag 27 juni in natuur-
gebied de Vaartbroekse beemden. De 
smalle strook aan de westkant van de 
Dommel bezit een verrassende land-
schappelijke schoonheid en een rijke 
natuur. Het aantrekkelijke van deze 
wandeling wordt mede bereikt door 
het schitterende landschap aan de 
overzijde van de Dommel.
Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf 
Het Klooster, Park 1, Nuenen. Start 
wandeling iets later vanaf het bezink-
bassin aan de Kosmoslaan in Eindho-
ven. Het dragen van waterbestendig 
schoeisel en een verrekijker worden 
van harte aanbevolen. 
Deelname is gratis, info: 040-2421423.
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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
Dubbestraat 9A Nuenen

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

terrein aan de Koppeldreef Nederwetten
achter Brasserie de Kruik

Zaterdag 25 juni
11.00-16.00 uur 

Servicedagen OnsBrabantNet 
John Geven Studio’s. Spegelt 45-47 Nuenen

Zaterdag 25 juni
14.00-16.00 uur ‘Tour de Kiosques’

Met Leo Willemen en Nico Weijns
Kiosk in het Park Nuenen

Zaterdag 25 juni
20.00 uur Rocking Billy en Anica
Van Goghbar aan t Park Nuenen

Zondag 26 juni
 Eerste Ok-Moi-zeepkistenrace 

Dorpsstraat in Lieshout

Zondag 26 juni
Vanaf 07.00 uur 8e RCL wandeltocht

Start is bij de RCL accommodatie, aan de 
weg Lieshout-Mariahout

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 Nuenen, start nij ‘Nune Ville’

Zondag 26 juni 
14.00 uur Gezellige Gerwense Middag 

Schutsherd, Lankveld 10 te Gerwen

Zondag 26 juni 
14.00-16.30 uur  iktoon: 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

Zondag 26 juni
20.30 uur Seizoensafsluiting Liederentafel

Café Schafrath aan het Park Nuenen

Maandag 27 juni
Plantenwandeling Vaartbroekse Beemden

19.00 uur Vertrek per fiets vanaf Het Klooster 
Nuenen. Start wandeling later bezinkbassin 

aan de Kosmoslaan Eindhoven.

Dinsdag 28 juni
20.00 uur Zomerinstuif Bridge

Zaal Berkenbosch, 
Opwettenseweg 80 Nuenen

Vrijdag 1 juli
19.30-21.30 uur Informatieavond SP 

‘Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico’
De Gasterij, Jo van Dijkhof 110 Nuenen

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 wed-

strijd paardensport. Weiland aan de Papen-
voortsedijk. Hoofdterrein is gelegen aan de 

Tweerijtensedreef.

Zaterdag 2 t/m zondag 10 juli
Open tennistoernooi 

Tennisvereniging De Lissevoort

Zondag 3 juli 
‘De nachtwacht rally” 

voor Het Klooster

Zondag 3 juli 
10.00-18.00 uur Jaarlijks paardensportspek-
takel Menvereniging de Coovelse Menners. 

Landgoed Henkelman in Nuenen (Bosweg 2)

Zondag 3 juli 
Koningschieten St Anna Gilde Nederwetten

Kouterga 1, Nederwetten

Zondag 3 juli 
14.00 en 16.00 uur SpaceWalk voorstellin-

gen door Blue Planet Harp Ensemble
John Geven Studios
Spegelt 45 Nuenen

Zondag 3 juli 
14.30-16.30 uur Optreden ‘Rawazi’ 

Jo van Dijkhof

Donderdag 7 juli
10.30 uur PVGE Nuenen 

Koffie inloopochtend
Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

Byzantijnse liturgie 
in kapel Kronehoef
Op zondag 3 juli is er een Byzantijnse 
Goddelijke liturgie 10.30 uur in de ka-
pel Kronehoef aan de Kloosterdreef 23 
te Eindhoven. De katholieke ‘Gemeen-
schap van de Alheilige Moeder Gods 
Gruzinskaja’ draagt zorg voor de orga-
nisatie. Zij is een vereniging binnen de 
katholieke kerkprovincie van Neder-
land. 
Deze liturgie uit de 4de eeuw draagt nu 
nog de zuivere spiritualiteit van de eer-
ste Christenen van het Oost-Romeinse 
Keizerrijk. Het vierstemmige Slavisch-
Byzantijnse koor zingt. Na afloop is er 
in de aula koffie en een goed gesprek. 
Volgende liturgie zondag 4 september. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 25 juni 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor S. Kuij-
pers en dhr. P. de Witte. 
Zondag 26 juni 09.30 uur: viering, vo-
cale omlijsting, voorgangers pastor S. 
Kuijpers en dhr. P. de Witte.

Misintenties
Zaterdag 25 juni 18.30 uur: Pastor Jan 
van Oosterhout (vanwege geboorte-
dag); Leny Gödde-Tusschenbroek; 
overleden familie Rooswinkel-van 
Swaaij; Harrie Vermeulen en familie.
Zondag 26 juni 09.30 uur: Wilma 
Beekwilder; Pastor Jan van Ooster-
hout (vanwege geboortedag); Joost 
van der Graaf; Lotte van Rooij (ver-
jaardag op 25-06) en Leo van Heve-
lingen; Adrianus Schenkels; Lucia 
Roijakkers en overleden ouders, 
broers en zussen; Harrij van der Vel-
den; Zus Bemelmans-Kessels; over-
leden ouders Cees van Laarhoven 
(vanw. sterfdag) en Gertrude van 
Laarhoven-Dacus.

Mededelingen
In onze parochie zijn getrouwd Sander 
van Beek en Karlijn Janssen. Wij wen-
sen ze van harte proficiat en veel geluk.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 26 juni 09.30 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor W. 
Kalb. 
 
Misintenties
Betsy en Bart Thoonen; Cisy Rooijac-
kers-Duijghuizen; Riet van Mook.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 26 juni 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor W. Kalb. 

Misintenties
Familie Mickers; Sjef en Lena Saris-
Swinkels; Bert Verhagen (vanwege 
trouwdag); Theo Knoops; Nelly de 
Greef-van Ravestein (vanwege verjaar-
dag); Theo Lutz; Diny Geraets-Zwe-
gers (namens het parochiekoor).

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 26 juni, 10.00 uur: kerkelijk 
werker P. Flach. In deze dienst nemen 
de kinderen van groep 8 afscheid van 
de kindernevendienst en maken zij de 
overstap naar de jongerenviering. Voor 
de jongere kinderen is er kinderneven-
dienst. We collecteren voor het Neder-
lands Bijbel Genootschap. Dinsdag 28 
juni kunt u weer Samen aan Tafel. Op-
gave voor zaterdag 12.00 uur bij sa-
menaantafel@pgn-nuenen.nl. Donder-
dag is er Open Huis tussen 10.00 en 
12.00 uur. U bent van harte welkom! 
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 23 juni. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 H. Mis, vigilie van de H. Johan-
nes de Doper. 
Vrijdag 24 juni. 18.30 uur gezongen H. 
Mis, Geboorte van de H. Johannes de 
Doper. 
Zaterdag 25 juni. 08.30 uur H. Mis, H. 
Wilhelmus, abt; 10.00 godsdienstles-
sen. 
Zondag 26 juni. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Zesde zondag na Pinkste-
ren. 
Maandag 27 juni. 18.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende 
Bijstand. 
Dinsdag 28 juni. 18.30 uur H. Mis, vi-
gilie van de H. Petrus en Paulus, apos-
telen. 
Woensdag 29 juni. 18.30 uur H. Mis, 
feest van de H. Petrus en Paulus, apos-
telen. 

26 juni De Lindespelers    
bij iktoon in het Park
De Lindespelers bestaan dit jaar 40 jaar en dat vieren zij uitbundig, dat de-
den ze al door de uitvoeringen van Nu even wel, Nu even niet in april. Dat 
doen zij ook met de uitvoeringen van diverse eenakters op 9 en 16 oktober 
onder het mom van Stappen en Klappen in het centrum van Nuenen. Maar 
op 26 juni laten de Lindespelers zien dat zij, ondanks dat zij een gevestigde 
naam zijn in Nuenen, nog steeds vernieuwen.

Dit jaar zijn de Lindespelers begonnen 
met theaterlessen voor de jeugd van 13 
tot 18 jaar, op 26 juni van 14.00 uur tot 
16.30 uur, laten de jeugdleden van de 
Lindespelers aan het publiek zien wat 
zij dit jaar geleerd hebben. De jeugd 
gaat scènes maken in het Park en zijn 
daarmee een onderdeel van de Iktoon-
campagne. De toegang is gratis, dialo-
gen, geïmproviseerde scènes, elemen-
tair theater, het komt allemaal voorbij.
Ruim zes miljoen Nederlanders doen 
aan amateurkunst. Maar mensen ken-

nen hen vooral als juf, opa of accoun-
tant, niet als toneelspeler, pianist of 
vlogger. Daar komt met de Iktoon-
campagne in de maand juni verande-
ring in. Voor het eerst wordt Neder-
land het podium van alle amateur-
kunstenaars. Vanaf het volgend 
schooljaar gaat de jeugdgroep van de 
Lindespelers werken aan een voor-
stelling, er is nog ruimte voor nieuwe 
jeugdleden die graag toneelspelen, 
voor info: 
secretaris@Lindespelers.nlInformatieavond over het 

‘Nationaal Zorgfonds   
zonder eigen risico’ 
Het komt steeds vaker voor: mensen die zorg mijden omdat het voor hen on-
betaalbaar wordt. Daarom is er een landelijk initiatief gestart om te komen 
tot een ‘Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico’. Wij willen dit initiatief 
graag ook in Nuenen onder de aandacht brengen, in eerste instantie spe-
ciaal voor zorgprofessionals.

Op 1 juli organiseren wij in de Jo van 
Dijkhof speciaal voor medici en werkers 
in de zorg een informatieavond. Zij we-
ten als professional immers als geen an-
der wat er allemaal speelt in hun vakge-
bied. Het doel van deze avond is tweele-
dig: enerzijds willen wij graag van u 
horen wat uw ervaring is met het huidi-
ge zorgstelsel; anderzijds willen wij u 
graag zo uitgebreid mogelijk informe-
ren over dit initiatief dat immers ook u 
en uw patiënten/cliënten aangaat. 

U bent hiervoor van harte uitgeno-
digd. Wij waarderen het dan ook heel 
erg als u van deze uitnodiging gebruik 
maakt en u aanmeldt.

Informatieavond ‘Nationaal Zorg-
fonds zonder eigen risico’
Wie? Bas Maes, SP-fractiemedewerker 
voor de zorg in De Tweede Kamer en 
Lid van het campagneteam Nationaal 
Zorgfonds. Wanneer? Vrijdagavond 1 
juli 2016. Hoe laat? van 19.30 tot 21.30 
uur. Waar? De Gasterij, Jo van Dijkhof 
110 Nuenen.

Aanmelden via nationaal-zorgfonds@
onsnet.nu. Zie voor meer informatie: 
www.nationaalzorgfonds.nl 
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SPORT

Eerste editie Streetgolf Nuenen
Wat denkt u van een onvergetelijk golftoernooi dwars door Nuenen, samen 
met uw zakenrelaties of dorpsgenoten? Op vrijdag 16 september maakt Ki-
wanis Club Nuenen - Dommeldal i.o. dit mogelijk: de eerste editie van Street-
golf Nuenen!. Stelt u u eens voor: een echte achttien holes golfbaan, speciaal 
voor 1 dag aangelegd in de straten en parken van hartje Nuenen. Al chip-
pend komt u zo langs alle bezienswaardigheden in Nuenen. Ook de negen-
tiende hole ontbreekt niet want na afloop is er een leuke borrel inclusief 
BBQ met alle deelnemers. Daarnaast zal er een wisselbeker worden uitge-
reikt aan het beste ’Streetgolfteam’ van Nuenen 2016.

Kiwanis Club Nuenen-Dommeldal 
maakt deel uit van een wereldwijde or-
ganisatie van vrijwilligers verenigd in 
serviceclubs, die zich inzetten voor de 
medemens en in het bijzonder voor 
kinderen. Met het opzetten van diverse 

activiteiten, wordt geld opgehaald voor 
goede doelen. Wereldwijd heeft Kiwa-
nis zo’n 300.000 leden, verdeeld over 
88 landen. In Nederland zijn inmiddels 
126 clubs met circa 2.625 leden.
Het goede doel bij de eerste editie van 
Streetgolf Nuenen is Club Sam. Dit is 
een club die activiteiten organiseert 
voor kinderen met een verstandelijke 
of meervoudige handicap. Een van de 
jaarlijkse hoogtepunten van Club Sam 
was de paardrijdactiviteit die werd 
verzorgd door Ponyclub Prins Willem 
Alexander. Zij zijn daarmee noodge-
dwongen moeten stoppen omdat de 
kosten voor het huren van een speciale 
kar en de inzet van begeleiders te duur 
werd. Kiwanis Club Nuenen - Dom-
meldal i.o. hoopt dat met de opbreng-
sten van de eerste editie van Streetgolf 
Nuenen de paardrijdactiviteit voor 
Club Sam weer nieuw leven kan wor-
den ingeblazen.
Wij nodigen u van harte uit te deelne-
men aan deze eerste editie van Street-
golf Nuenen. Er is plaats voor 36 teams 
van elk 3 spelers. De teams worden in 2 
groepen verdeeld die elk 18 holes af-
werken. Vervolgens wordt er in de bui-
tenlucht een hapje en drankje genut-
tigd waarna de twee negen holes wor-
den afgespeeld. Er wordt gespeeld met 
een echte golfclub, en een iets lichtere 
golfbal waardoor de kans op verwon-
dingen en beschadigingen nihil is. De 
18 holes liggen in de gemeentelijke 
plantsoenen en groenstroken (soms 
met waterpartijen), in rustieke straten 
en op bijzondere historische locaties. 
De holes kunnen een behoorlijke uit-
daging zijn want het parcours kent ve-
le leuke obstakels.
Wilt u u aanmelden of hebt u nog vra-
gen? Dat kan per email of een telefoon-
tje naar de wedstrijdleider Marc de 
Wind 06-29294120 of dewindconsul-
tancy@onsnet.nu. De prijs voor de 
deelname bedraagt € 100 per persoon. 
Hiernaast is het mogelijk om een hole 
te sponsoren. Er zal bij deze hole een 
goed zichtbaar reclamebord worden 
geplaatst met naam van de sponsor. 
Inbegrepen zijn het gebruik van alle 
benodigde materialen, drinken en eten 
tijdens het spel en een BBQ na afloop. 
De inschrijving sluit uiterlijk 30 augus-
tus. Kiwanis Club Nuenen - Dommel-
dal verwacht een grote opkomst.

Golf De Gulbergen presenteert 
zich bij Brandevoort Fit
Een levensgroot ‘Golf - Dartbord’ trok de aandacht van vele bezoekers aan 
Brandevoort Fit, een evenement waarbij sportverenigingen en alles wat 
met gezondheid te maken heeft, de gelegenheid hadden zich te presente-
ren. Zaterdag 18 juni werd op Sportveld Brandevoort voor de eerste keer dit 
evenement georganiseerd. Pro Ruud van der Linden van Golf De Gulbergen 
was daarbij met een viertal vrijwilligers aanwezig. 

De bedoeling was om de bezoekers uit 
de wijk Brandevoort kennis te laten 
maken met de golfsport in het alge-
meen en met Golf De Gulbergen in het 
bijzonder. Uiteindelijk ligt de wijk 
Brandevoort op nog geen vijf kilome-
ter afstand van onze golfbaan. Een 
mooie gelegenheid om kennis te ma-
ken met je buren.

Ondanks het wat mindere weer en 
daardoor misschien wat minder be-
zoekers was de interesse voor Golf De 
Gulbergen goed te noemen. Oud en 
jong mochten proberen om met een 
licht balletje (voorzien van klitten-
band) tegen het grote dartbord te slaan 
en zo een prijs te winnen. De Pro gaf 
vakkundig uitleg, noteerde de namen 
en de punten. Dit terwijl de andere be-
zoekers, die nog even stonden te wach-
ten, uitleg kregen over het golfen op 
De Gulbergen.

Opvallend was dat er relatief veel jeugd 
met hun ouders waren en dat, na het 
slaan van de balletjes, er serieuze inte-
resse was en om meer informatie ge-

vraagd werd van zowel het golfen voor 
de kinderen als voor de ouders zelf. De 
genoteerde bezoekers ontvangen bin-
nenkort een mailtje met daarin de uit-
nodiging om naar De Gulbergen te ko-
men. 

Mooi Clubweekend     
TV de Lissevoort
Het hele weekend stond bij de tennisvereniging in het teken van Clubweek-
end. Het Clubweekend was weer voor het eerst in jaren in ere hersteld, maar 
de leden moesten duidelijk nog wennen. Zaterdag stond vooral in het teken 
van het afscheid van Afke Hartog, huldiging van de kampioensteams, lekker 
eten en feesten, nadat de ochtend en middag was ingeruimd voor een ten-
nisactiviteit voor jeugd en senioren. Zondag werden alle vrijwilligers en bij-
zondere (oud)leden bedankt voor hun inzet.
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Zaterdag
De ochtend was voor de jeugd die in 
behoorlijke aantallen vooral streden 
om de eer en kleine prijsjes. Deze leu-
ke activiteit werd afgesloten met een 
gezamenlijke lunch.
In de middag werd getennist door de 
senioren. De start werd meer dan een 
uur vertraagd door overvloedige re-
genval. Het was maar goed dat de deel-
name beperkt was, want slechts 4 ba-
nen bleven aanvankelijk bespeelbaar.

Vanaf 16.00 uur ontving Afke Hartog 
genodigden om haar afscheid na 18 
jaar hoofdtrainerschap bij Lissevoort 
bij te wonen. Veel (oud)leerlingen, ou-
ders, (oud)leden maakten gebruik van 
de gelegenheid om Afke nog een keer 
geluk te wensen in de toekomst. Na 
het overheerlijke door Evert Tebak 
verzorgde buffet werden de acht kam-
pioensteams gehuldigd. De voorzitter 
maakte gewag van een mogelijke 9e 
kampioen (zie elders in dit blad).

Tennis

TV de Lissevoort

Bram Zwetsloot Nederlands 
kampioen
Tijdens de Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen is Bram 
Zwetsloot (2002) van Z&PV Nuenen Nederlands Kampioen geworden op de 
100m schoolslag. Met 1.13.10 wist hij zijn concurrenten op meer dan een se-
conde achterstand te zwemmen.

En nog een kampioen    
bij TV de Lissevoort!!
TV de Lissevoort speelt komend voorjaar met maar liefst twee teams in de 
landelijke competitie gemengd 2e klasse. Het 2e team is zondag jl. onver-
wacht kampioen geworden in de 3e klasse en dat gaf reden tot feest! Dat 
brengt het totaal aantal van de 62 teams in verschillende competities op 9 
kampioensteams bij TV de Lissevoort. Een prachtig aantal. 

Landelijk
Eigenlijk is de competitie al op 7 juli jl.  
afgesloten, zij het dat vanwege de 
slechte weersomstandigheden nog 
enkele wedstrijden moesten worden 
ingehaald. Het was super spannend 
aan de top van de 3e klasse. Lissevoort 
2 en HTC Son 2 hadden alles gespeeld 
en stonden gelijk met 38 punten. De 
onderlinge wedstrijd was door Lisse-
voort met 5-3 gewonnen, dus dat was 
al geregeld. Echter, ETV Volley 2 
moest nog een inhaal wedstrijd spelen 
tegen het laaggeklasseerde GTR2. De-
ze wedstrijd was afgebroken op 3-0 
voor Volley en Volley had nog alle 8 
punten nodig om kampioen te wor-
den. Met de uitslag van 4-4 in deze 
wedstrijd kon in Nuenen de kurk van 
de fles! We feliciteren captain Kjel 
Beks, Veerle Janssen, Nicole van den 
Reek, Rob van Dinther en Mick Devi-
lee van harte met dit onverwachte 
maar  prachtige resultaat. 

Het eerste team Landelijk gemengd 
eindigde op een prachtige 2e plaats 
achter kampioen ETV Volley 1. Dat is 
ook een bijzonder goede prestatie 
voor ons vaandelteam. Het derde 
team landelijk gemengd eindigde keu-
rig in de middenmoot in de 4e klasse. 
Eerder meldden we al dat de jongens 
in de landelijke Heren 4e klasse glori-
eus kampioen werden. Max, Bauke, 
Bor, Gijs, Menno en Tim toonden hun 
niet geringe klasse zondagmiddag 
voor een enthousiast publiek van vrij-
willigers in een demo op het park. 
Nog een keer van harte gefeliciteerd, 
jongens! 

Van de 5 jeugdteams in de landelijke 
competities eindigden 4 veilig in de 
middenmoot van hun competitie. He-
laas kon Lissevoort 2 zich niet hand-
haven in de klasse landelijk gemengd 
11 - 17 jaar.

District
In de districtscompetities kwamen 
maar liefst 13 jeugdteams en 40 senio-
renteams in actie allemaal op hun ei-
gen niveau en op bijna alle dagen van 
de week. Bij de jeugdteams gaat het 
voor een groot deel alleen om het ple-
zier in TennisKids-competities rood, 
oranje en groen. 
Bij de senioren zijn vooral de vrijdagen 
en zaterdagen populair en druk bezet 
met meestal een gezellige after party. 
Van de 40 teams werden er 8 kampioen! 
Zij zijn zaterdagavond gehuldigd. Voor 
alle uitslagen en standen kun je terecht 
op de geheel vernieuwde en prachtige 
site www.tvdelissevoort.nl
 

v.l.n.r. staand: Rob van Dinther, Mick 
Devilee en Kjel Beks; zittend Veerle Jans-
sen en Nicole van den Reek.

Trilogie
Het toernooi was voor Bram op don-
derdag al goed begonnen met een 
bronzen medaille en een persoonlijk 
record van ruim 5 seconden op de 
200m schoolslag. De dag erna volgde 
een mooie zilveren plak op de 50m 
schoolslag en op zaterdag voltooide 
hij zijn trilogie met goud op de 100m. 
Zijn teamgenoot Jasper van Lier werd 
op dezelfde afstand 7e in 1.15.28.

Schoolslag
Nog 2 zwemmers van Z&PV Nuenen 
hadden zich op de 50, 100 als 
200school geplaatst voor dit NJJK. De 
jongste deelneemster Flore Meulen-
dijks (2004) zwom bij de junioren 1 
naar een 6e, 13e en 17e plaats, de oud-
ste zwemster Robin Goossens (2000) 
kwam tot een 23e, 13e en in de finale 
van de 200m tot een 8e plaats. De 2e 
finale plaats kwam op naam van Me-
rel Phaff. Met 2.35.87 werd zij 6e van 
Nederland op de 200m vlinderslag.

Jongens 2002
Milan Meurs en Jelmer North (ook uit 
2002) zwommen een omvangrijk pro-
gramma. Milan kwam daarbij op de 
50 en 100rug tweemaal tot een 9e 
plaats, terwijl Jelmer op de 1500vrij in 
een PR tot plaats 12 wist te reiken. 
Samen met Bram en debutant Alexan-
der Nijst kwamen zij verder tot een 

16e plaats op de 4x100m wisselslag 
estafette. Bij de dames waren Robin 
en Merel, samen met Lot Sauren en 
Loes Kolenberg op de 4x100wissel 
goed voor plaats 20, op de 4x100vrij 
kwamen ze tot plaats 21.

Paralympisch
Eveneens debutant op de NJJK was 
Diede Struijk (2004). Deze zwemster 
met een visuele beperking zwom zo-
wel op de 50rug als 200vrij naar een 
dik PR en werd totaal 9e en 13e.

Golf

In het formele afscheid van Afke gaf 
voorzitter Leo van de Sande aan het 
wel heel erg bijzonder te vinden dat hij 
Afke 18 jaar geleden mocht aanstellen 
in de hoedanigheid van bestuurslid 
Jeugdzaken en nu, 18 jaar later pas, of-
ficieel afscheid van heer mag nemen. 
Twan Hoeijmans, bestuurslid Sport-
zaken, memoreerde dat de tennisver-
eniging altijd alle vertrouwen heeft ge-
had in haar drive, ambitie en doorzet-
tingsvermogen. Alle ambities van de 
vereniging zijn meer dan waarge-
maakt, zeker in het prestatieve tennis, 
waardoor nu wordt gespeeld op heel 
hoog niveau. De vaandelteams dank-
ten haar betrokkenheid en kennis en 
kunde, waardoor zij betere tennisspe-
lers zijn geworden, maar ook een 
hecht team van vrienden zijn geble-
ven. Het werd vervolgens nog erg laat, 
waarbij een aantal (oud)spelers tot na 
middernacht op het veld met elkaar 
dolden. 

Op zondagochtend werden alle vrij-
willigers en ereleden en dragers van 
de gouden speld onthaald op een Itali-
aanse brunch, voortreffelijk verzorgd 
door I Fratelli. Muzikale omlijsting 
werd zeer sfeervol verzorgd door Trio 
Penotti. Aan Kirsten Lambrechts en 
Frank Berding werd de gouden draag-
speld toegekend vanwege hun grote 
verdienste voor de vereniging. Aan-
sluitend demonstreerde het 1e heren-
team waarom zij kampioen geworden 
zijn deze competitie. Het was een 
feest hen te zien spelen en zij vonden 
het een feest om voor een groot en en-
thousiast meelevend publiek te kun-
nen spelen.    

Zwemmen

Vrouwencentrum 
de Vlinder
De Kledingwinkel van vrouwencen-
trum de Vlinder is komende zaterdag 
25 juni weer geopend van 11.00 tot 
15.30 uur. De rekken hangen weer vol 
met zomerkleding! U bent van harte 
welkom en de koffie en thee staan klaar. 
Tot ziens op zaterdag in de Luistruik!
Vrouwencentrum de Vlinder, Sportlaan 
12, ( naast het Pleincollege) Nuenen.



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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Verandadaken - Terrasschermen - Rolluiken - Screens - Markiezen - Horsystemen        
     

      D.L.C. ZONWERING  •  SPEGELT 102, 5674 CD NUENEN  •  040-2857790  •  WWW.DLCZONWERING.NL  

BTW	  Ak'e	  	  bij	  D.L.C.	  Zonwering	  
Tot	  en	  met	  23	  juli	  2016	  geen	  BTW	  op	  elektrisch	  bedienbare	  

rolluiken*	  	  
	  	  
	  
	  	  

*elektrische	  bediening	  d.m.v.	  Somfy	  motor	  met	  afstandbediening	  merk	  rolluiken	  :	  Roma	  

openingstijden dinsdag t/m vrijdag 
9.00 – 17.00 uur of op afspraak 	  

WWW.WOENSXL.NL

Tijdens de boekenmarkt op zaterdag 25 en zondag 26 juni op winkelcentrum 
Woensel bieden diverse standhouders 2e hands boeken aan.
Strips , romans of thrillers, voor ieder wat wils.
In 2015 was de eerste editie van de boekenmarkt en was toen zeer succesvol. 
De boekenmarkt staat in het overdekte gedeelte van het winkelcentrum.

Op Winkelcentrum Woensel kunt u droog winkelen door de brede luifels en dicht 
bij de winkels parkeren. Daarnaast zijn de parkeertarieven zeer laag en heeft 
u een uitgebreid aanbod aan winkels en horeca (150), die u met plezier en 
deskundigheid helpen.

KOOPZONDAG 
26 JUNI

25 EN 26 JUNI BOEKENMARKT

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
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