
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 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

BUNGALOW TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

Gehoord in ‘t zwembad: 
Nuenen krijgt er een 
zwembad bij. Hoezo? 

Wanneer dan? Als Nuenen 
bij Eindhoven komt!

Stichting 
Vrienden van 
Eindhoven,
Jac Leemans 
en Hans Pijs

Vaccinatie (incl. consult) 29.50! 
Volgende vaccinatie 20 euro. 

Bel voor een afspraak 
Voorwaarden in de kliniek

Kapperdoesweg 8, 5674 AJ Nuenen

De dierenarts 
met aandacht

 

Nieuw college geïnstalleerd
Door Gerrit van Ginkel

ijdens de extra raadsvergadering van 7 juni werd een nieuw college geïn-
stalleerd. Daarnaast werd Louis Koenen als raadslid voor W70 benoemd 
terwijl Peter van Leeuwen doorschoof in de fractie van W70 als fractievoor-

zitter omdat de voormalige fractievoorzitter, Ralf Stultiëns, wethouder werd.

sers in het coalitieakkoord. De Sintilo-
catie aan de Bosweg moet aangepakt 
worden in het kader van de volksge-
zondheid en zorgplicht van de ge-
meente en niet via de Woonvisie.
In de tweede ronde vroeg de VVD zich 
af wat de coalitie voor Nuenen kon 
doen na de enquête. Zij zagen een dui-
delijke verandering van identiteit van 
Nuenen als er 30% sociale woningen 
gebouwd zouden worden. Ook vroeg 
de VVD wat de coalitie nog meer wil-
de doen voor de verenigingen na de 
subsidietoekenning.

Er werd afscheid genomen van de wet-
houders Jansen en Pero. Burgemeester 

Het coalitieprogramma, voor nu en 
voor de toekomst, werd aan een nade-
re beschouwing onderworpen als 
agendapunt.
De VVD vond het als ‘je kop in het 
zand steken’ om niet aan de fusie be-
sprekingen deel te nemen. Het huidig 
percentage sociale woningen van 10-
25% voldoet aan de vraag voor sociale 
huurwoningen. Ze miste in het coali-
tieprogramma een doortastend plan 
van aanpak voor een sporthal.
De PvdA miste een plan voor een 
zorgcoöperatie. In Nederland zijn er al 
300 betoogde de partij. Ook was er 
geen aanzet voor het dorpshuis 3.0. 
Groenstroken met klaprozen en ko-
renbloemen zouden Nuenen opvrolij-
ken en groener maken. Het is volgens 
de PvdA niet productief om niet te 
praten met Eindhoven. Dat is nodig 
voor de sociale woningbouw.
De Combinatie had grote twijfels aan 
de uitvoerbaarheid van het coalitieak-
koord.
Men kon de koers niet vinden. Het is 
niet concreet en realistisch. Het lijkt 
wel een snoepwinkel, volgens de Com-
binatie.

Het nieuwe college vlnr J. Pernot, C. van 
Brakel, H. Tindemans en R. Stultiëns 
(Foto’s : Cees van Keulen)

Houben roemde in zijn afscheidstoe-
spraak de gedrevenheid van beide wet-
houders en hun verdiensten voor de 
Gemeente Nuenen in een roerige tijd.
Wethouder Jansen keek terug op zijn 
lange loopbaan en kon constateren dat 
de nieuwe Europalaan en de bouw van 
Nuenen-West pareltjes waren uit zijn 
lange diensttijd. Wethouder Pero keek 
terug op zijn lidmaatschap van de Ag-
glomeratieraad en de ontwikkeling van 
de afvalstromen en het beleid dat daar 
aan vast hangt. Ook op de ontwikke-
ling van het industriegebied Nuenen- 
West kon hij tevreden terugkijken. De 
wethouders Jansen en Pero werden 
respectievelijk onderscheiden met een 
gouden en zilveren erepenning van de 
Gemeente Nuenen. 

De benoeming van de wethouders 
kende weinig problemen.
De benoeming van Mevrouw Tinde-
mans voor de SP fractie gaf nog wel 
wat wrijving vooral omdat zijn bleef 
bij haar standpunt om bij GroenLinks 
te blijven. Het compromis om als on-

Goud behaald
Op een keuring in Utrecht is onze barbecueworst met goud bekroond. Hij is 
geheel gemaakt door onze jongste slager Bram, hieruit blijkt weer dat een 
goede leermeester als Wilco, goud waard is. Zowel de grondstoffen als de 
kruiden worden zorgvuldig samengesteld volgens ouderwets recept. En 
dan met moderne machines gefabriceerd.
Om dit met u te vieren, verloten wij zaterdag aanstaande drie Barbecue 
Drums t.w.v. € 249,-. Onder al onze klanten van deze week. Vul bij iedere aan-
koop uw naam, adres en telefoonnummer in en deponeer die in de Barbe-
cue Drum. De winnaars worden zaterdag gebeld!

EVERT TEBAK 
keurslager

afhankelijk wethouder in het College 
te functioneren was voor alle partijen 
om mee te leven.
Mevrouw Tindemans kreeg bij de 
schriftelijke stemming 12 stemmen.
Mevrouw Caroline van Brakel haalde 
16 stemmen, Ralf Stultiëns haalde 16 
stemmen binnen en Joep Pernot haal-
de 17 stemmen. Er waren 19 raadsle-
den present.

Het CDA had weinig duurzaamheid 
ontdekt bij de vorige raad. De fusie is 
belangrijk voor Eindhoven qua inwo-
nersaantal en gebiedsoppervlakte. De 
partij wilde een inzicht in alle vrijwil-
ligers die in Nuenen actief waren.
D66 voorzag problemen in de raad 
over de toekomst van Nuenen als de 
coalitie het standpunt handhaaft over 
de zelfstandigheid. Ook de subsidie aan 
het Vincentre was voor D66 onverteer-
baar. Deze onderneming moet zelf de 
broek ophouden. Het ontbreken van 
een gebiedsvisie voor Nuenen-Zuid en 
aanpak locatie Hongerman waren mis-

 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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Wat moet u doen bij (over)last?
Wanneer u plotseling last krijgt van jeuk, huiduitslag en/of irritaties 
aan de ogen en de luchtwegen dan kan dat betekenen dat u in aan-
raking bent gekomen met brandharen van de eikenprocessierups. 
Ga dan niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen 
goed met water. Was zonodig ook kleren (liefst op 60 °C). De klach-
ten verdwijnen in het algemeen 
binnen twee weken. Neem bij 
ernstige klachten contact op 
met uw huisarts. Voor meer in-
formatie over de gezondheids-
risico’s neemt u contact op met 
de GGD, via www.ggd.nl. Als 
uw hond of kat last krijgt (kwij-
len, braken en wrijven over de 
snuit), neem dan contact op 
met uw dierenarts.

WEGWERKZAAMHEDEN
Tijdelijke wegafsluiting bij groot onderhoud N615
Boskalis Nederland voert in opdracht van de provincie Noord-
Brabant vanaf half mei tot en met eind september 2018 onderhouds-
werkzaamheden uit aan de provinciale weg N615 tussen Nuenen en 
Beek en Donk. De werkzaamheden lopen vanaf de Bosweg ten 
noorden van de kom Gerwen tot de rotonde met de N279 in Beek 
en Donk. 

Planning
In deze fase worden nacht- en weekendwerkzaamheden uitgevoerd 
vanaf de Bosweg (Nuenen) tot aan de kruising Deense Hoek vanaf 
maandag 18 juni tot en met van vrijdag 13 juli. Doordeweeks is 
overdag de N615 opengesteld voor verkeer. In de avond- en nach-
telijke uren is het wegvak afgesloten voor autoverkeer tussen 21.00u 
en 06.00u in verband met wegwerkzaamheden.   

Weekendafsluiting
Het wegvak van de Bosweg tot aan de kruising Deense Hoek is van 
vrijdag 6 juli (21.00u) tot en met maandag 9 juli (6.00u) het gehele 
weekend afgesloten. De Deense Hoek en ’t Hof zijn vanaf Beek en 
Donk bereikbaar. Bewoners en bedrijven blijven bereikbaar. Wat 
merkt u ervan? De werkzaamheden kunnen mogelijk enige overlast 
met zich meebrengen. Hiervoor vragen wij uw begrip.
 
Omleidingen
Het verkeer wordt grootschalig omgeleid via de N279 en N270. Lo-
kaal verkeer wordt omgeleid met bebording. 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u de app ‘Groot onderhoud N615’ 
downloaden. Via de website van de provincie Noord-Brabant 
(www.brabant.nl/N615) kunt u op de hoogte blijven of aanvul-
lende informatie vinden over het groot onderhoud N615. U kunt 
zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Voor vragen kunt u contact opnemen via het emailadres: 
grootonderhoudN615@boskalis.com. Bellen kan ook naar 06-55 
48 27 19. Elke donderdag kunt u terecht bij aannemer Boskalis met 
vragen in het inloopspreekuur van 13u-15u op het kantoor aan De 
Stater 20 in Lieshout.

WEGWERKZAAMHEDEN
Onderhoud kruising Smits van Oyenlaan - Stiphoutseweg - Lies-
houtseweg
Aan de kruising Smits van Oyenlaan, Stiphoutseweg en Lieshoutse-
weg gaat de gemeente Nuenen onderhoud uitvoeren. Dit gebeurt 
in de nachten van 27 op 28 en 28 op 29 juni 2018. Gedurende deze 
twee nachten zijn ook de werkzaamheden voor de provincie aan de 
N615 in uitvoering. Het bouwverkeer van de provinciale werkzaam-
heden kan dan niet over de Smits van Oyenlaan en de Lieshoutseweg 
en maakt dan gebruik van de Gerwenseweg en de Ruiterweg. 

Werkzaamheden provincie Noord-Brabant
De provinciale weg N615 van Gerwen via Lieshout naar Beek en 
Donk is toe aan groot onderhoud. De provincie Noord-Brabant is 
daarom gestart met het uitvoeren van werkzaamheden aan deze 
weg. Deze werkzaamheden vinden veelal in de nachtelijke uren en 
in het weekend plaats.

Werkzaamheden gemeente Nuenen
Ook de kruising Smits van Oyenlaan, Stiphoutseweg en Lieshoutse-
weg nabij Gerwen is aan onderhoud toe. Op dit wegvak vervangen 
we de asfalt toplaag. Ook brengen we een duiker aan onder de 
Lieshoutseweg voor de afwatering van het project Gerwen Zo! 
Hierdoor is de Lieshousteweg deze dagen vanaf Moorvensedijk tot 
en met Smits van Oyenlaan, oversteek Ter Warden afgesloten voor 
verkeer tussen 21.00 uur en 6.00 uur. Het is niet mogelijk om vanaf 
de Moorvensedijk de Lieshoutseweg op te rijden. Het autoverkeer 
wordt omgeleid via de A270. De fi etspaden zijn wel toegankelijk.
We kiezen juist voor het gelijktijdig uitvoeren van de werkzaamheden 
samen met de werkzaamheden van de provincie Noord-Brabant, 
omdat door de wegomleidingen het verkeersaanbod nu veel lager 
is. Mocht de weersverwachting tegen zitten, kunnen de werkzaam-
heden worden uitgesteld.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen 
met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoon-
nummer (040) 2631 631.

SCHOONSTE WINKELGEBIED 2018
Nuenen dingt mee naar schoonste winkelgebied 2018
Elk jaar organiseert Stichting Nederland Schoon de schoonste win-
kelgebiedverkiezing. Nuenen dingt dit jaar mee. In de maanden juni, 
juli en augustus komen inspecteurs onaangekondigd een kijkje ne-
men in onze winkelstraten. De winkelstraat wordt beoordeeld op 
aanwezigheid van peuken, etensresten en zwerfvuil. Maar ze kijken 
ook of de winkelruiten schoon zijn en of er voldoende afvalbakken 
staan. 

Wat doet de gemeente om de boel schoon te houden
Wij maken in het centrum dagelijks de afvalbakken schoon. Een 
uitzondering hierop is het terrein en parkeerplaats Parkhof, Walburg 
want dit is particuliere grond. Het winkelcentrum heeft een eigen 
bedrijf die de omgeving schoon houdt. Wekelijks vegen we het cen-
trum machinaal,  prikken we regelmatig zwerfvuil, verwijderen graf-
fi ti en stickers én bestrijden onkruid.  

Wat doen de ondernemers om hun straatje schoon te houden
Ondernemers die eten en drinken verkopen hebben allemaal een 
duidelijk herkenbare afvalbak. Bij horecagelegenheden moet er bo-
vendien een asbak of iets dergelijks zijn zodat sigarettenpeuken 
netjes weggegooid kunnen worden. Dit zijn zij ook verplicht. Binnen 
een straal van 25 meter wordt de ondernemer geacht zijn straatje 
zelf schoon te houden. Het zou mooi zijn als niet alleen de horeca-
gelegenheden dit doen maar dat iedere ondernemer zijn straatje 
schoonveegt. 

Wat kunt u doen om de winkelstraten schoon te houden
In de maanden juni, juli en augustus zullen de inspecteurs ook be-
zoekers van de winkelstraten willen vragen een enquête in te vullen. 
In deze enquête kunt u aangeven wat u van het winkelgebied vind. 
Wij hopen van harte dat u hier even een paar minuten de tijd voor 
neemt. Daarnaast verwachten wij van u allemaal dat u uw afval 
netjes in de prullenbakken doet. Zo houden we met zijn allen de 
winkelstraten van Nuenen schoon. In een nette, opgeruimde en 
schone winkelstraat is het fi jn winkelen. Wij, en de ondernemers, 
wensen u een aangenaam en schoon verblijf! 

NUENEN CONTROLEERT OP PARKEREN 
Regels parkeren caravans, kampeerwagens, aanhangwagens e.d.
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd. In de komende weken letten we extra op het parkeren 
van caravans, kampeerwagens, aanhangers e.d. Op de naleving van 
andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Door het parkeren van bijzondere voertuigen kunt u overlast voor 
de omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan parkeerplaatsen die 
onnodig bezet worden of de aantasting van het uiterlijk aanzien van 
uw straat. Wij hebben regelgeving voor het plaatsen van bijzondere 
voertuigen. 

De regels
U mag een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, 
aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig:
• Niet langer dan vijf achtereenvolgende dagen op de openbare 

weg (inclusief parkeerplaatsen) parkeren;
• op uw achtererf plaatsen als het bestemmingsplan dit toelaat;
• stallen in een legale caravanstalling. 

Let op:
Op de industrieterreinen De Pinckart, Berkenbosch (met uitzonde-
ring van de uitbreiding), Eeneind I en Eeneind II geldt bovenstaande 
beperking van vijf dagen niet.

Overtreding van de regels heeft gevolgen
Als u een caravan, camper of een ander bijzonder voertuig wilt plaat-
sen, vragen wij u vriendelijk rekening te houden met deze regelgeving. 
De regels zijn terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV). U kunt deze vinden via www.overheid.nl. Overtredingen kun-
nen leiden tot een boete van € 95,- (exclusief € 9,- administratiekos-
ten). Overtredingen die door de boa’s worden geconstateerd kunnen, 
zonder het geven van een waarschuwing, leiden tot een boete.

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u wilt weten of het bestemmingsplan de stalling van voertuigen 
op uw achtererf toelaat, u vragen heeft over dit artikel of een mel-
ding wilt doen naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u contact 
opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 2 
631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl. 

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: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

GFT+E (groene container) is iedere week. 
Voor één euro. Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door Maag Lever Darm 
Stichting.

AFVALINZAMELING PMD
Wekelijks halen wij uw PMD afval gratis op. Helaas zien we steeds 
vaker dat de PMD zakken te vroeg opgehangen worden. Ook zien 
we steeds vaker dat de verkeerde afvalzakken gebruikt worden en 
soms ook met de verkeerde inhoud (géén PMD afval). Op de afbeel-
ding ziet u daarvan het resultaat na een ophaalronde van de bui-
tendienstmedewerkers. 
Dit geeft ons en veel inwoners ergernis. Als u in het weekend een 
volle PMD zak heeft, bewaar hem dan even op uw eigen perceel. 
Bijvoorbeeld in uw restafval- of papiercontainer. Hang de PMDaf-
valzak niet eerder op dan de avond van tevoren. Liever nog op de 
dag zelf, in de vroege ochtend. Samen houden wij uw wijk schoon. 

INLOOPAVOND TIJDELIJKE HUISVESTING 
WITTE-HONDPAD
Graag informeren wij geïnteresseerden over de voorgenomen tijde-
lijke huisvesting voor urgent woningzoekenden (oude én nieuwe Nue-
nenaren) aan het Witte-Hondpad in Nuenen. U bent van harte welkom 
op de inloopavond op dinsdag 19 juni 2018 tussen 19.00 en 21.30 
uur in Het Klooster, Park 1 in Nuenen. Een klankbordgroep van be-
woners en belanghebbenden, de gemeente Nuenen en Wooninc. 
hebben dit plan de afgelopen periode samen uitgewerkt. Het gaat 
om zestien tijdelijke woonvoorzieningen bestemd voor een mix van 
alleenstaanden, waaronder vergunninghouders. Ook is er aandacht 
voor welke doelgroepen er komen wonen, het 
beheer en het terrein en natuurlijk de plan-
ning. Wooninc. en de gemeente Nuenen 
zijn aanwezig om vragen te beantwoor-
den. Uw opmerking(en) kunnen wij mo-
gelijk meenemen in het defi nitieve plan.

EIKENPROCESSIERUPS
We willen zoveel mogelijk voorkomen dat mensen en dieren in con-
tact komen met de haren van de eikenprocessierups. Er zijn momen-
teel zoveel meldingen van aanwezigheid van nesten met eikenpro-
cessierupsen dat de bestrijder met extra inzet niet kan beloven dat 
alle meldingen binnen één week zijn afgewerkt. Juist in deze periode 
(half juni) heeft de eikenprocessierups borstels met brandharen. 
Aanraking van de rupsen kan irritatie geven, maar de brandharen 
worden ook door de lucht verspreid. De brandharen hebben weer-
haakjes waarmee ze zich vastzetten in de huid en zo ontstaat huidir-
ritatie. In sommige gevallen kan dit een allergische reactie geven. 
Ook dieren kunnen last krijgen van de brandharen. Honden kunnen 
bij het uitlaten in de wegberm in aanraking komen met afgevallen 
nesten. Katten kunnen in bomen klimmen waar nesten hangen. 



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

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag  . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 18.00
Vrijdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 20.00 
Zaterdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 17.00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

weekaanbiedingen 
donderdag 14 t/m woensdag 20 juni

Tuinbonen
 hele kilo  0,99
Koolrabi        
pan klaar   per stuk 0,69

Komkommer-appel-dille     
salade  250 gram 1,99

Soepgroenten speciaal     
 250 gram 1,25

Nectarine          
 1/2 kilo 1,49

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Maak deze hele week kans op 
één van de drie 

Barbecue Drums t.w.v. €249,-

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.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

 Lekkers voor papa!
Acties week 24 : geldig maandag 11 t/m zaterdag 16 juni

_____________________________________________________

Brood van de week: 
Monnikenbrood 
Rond, donker meergranenbrood 
2 x ½  € 1,95   € 189
_____________________________________________________

ONZE TOPPERS :    

5 Worstenbroodjes   € 500

4  Appelfl appen   € 300

5  Kwarkbolletjes   € 250
_____________________________________________________

Vaderdagschnitte
     € 750
_____________________________________________________

Aardbeientaartje
     € 895

Tips voor Vaderdag! 
Diverse Bierpakketjes 

Van Gogh pakketje      €9,50 
Nunhem pakketje 3fl.  €9,95
  Kopke port 10 years 
Tawny 0,7lt.        €18.50 
Deftige Aap (Gerwen) 

Tripel 0,33lt.              €2,75 
Dubbel 0,375lt.           €3,00 

Maxime Trijol XO 
Cognac 0,7lt            €55,00 

Glenfiddich  
12 years old Single Malt 

+ gratis glas 0,7l.     €25,95 
Acties geldig t/m Vaderdag 

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

4 Gemarineerde
Kipfi lets
“Veel verschillende smaken” ...................5,95
El Toro
“Biefstuk met chorizo en tappenade”
100 gram .................................................2,95
100 gr. Gebraden rosbief +
100 gr. Gebraden gehakt .........3,45

Met GOUD bekroond!!!
Onze slagers hebben bij een 

vakwedstrijd in Utrecht 
weer goud behaald met hun 

Barbecue worst.
Om dit te vieren:

 iedere 4e gratis

KOOPJE

SPECIAL

040 - 843 853 0
Enodedreef 8a
5674 TG Nuenen
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Act
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De koek groter maken
Het tekort aan woningaanbod leidt ook in de huursector tot flinke prijsstijgin-
gen. Dan komt het R-woord al weer snel om de hoek kijken: de R van Reguleren. 
De regeringspartijen D66 en CDA hebben een motie ingediend waarin de rege-
ring wordt gevraagd om te kijken of er een tijdelijke rem kan worden gezet op de 
stijgingen van de huurprijzen in de vrije sector. Het is een beetje in navolging 
van de Eindhovense oud-burgemeester Rob van Gijzel die vorig jaar - als voorzit-
ter van de zogenoemde Samenwerkingstafel Middenhuur - de mogelijkheid van 
een ‘noodknop’ introduceerde. Gemeenten zouden daarmee de mogelijkheid 
krijgen om in samenspraak met lokale partijen de huurstijging te beperken.

Als makelaars tot die ‘lokale partijen’ behoren, dan laat ik hier vast weten er niets 
voor te voelen. D66 en CDA gaan in hun motie weliswaar iets minder ver dan Van 
Gijzel, maar dat is nogal een technisch verhaal. Ik huiver gevoelsmatig al een 
beetje bij de combinatie ‘noodknop’ en ‘gemeente’, eerlijk gezegd. Maar wat mij 
vooral tegenstaat is dat de overheid zichzelf, marktpartijen en woonconsumen-
ten gaat vermoeien met het opstellen van allerlei regeltjes voor de woningmarkt 
in plaats van meer productie mogelijk te maken. De regionale verschillen zijn 
daarnaast erg groot. In sommige regio’s is helemaal geen probleem. Uit recent 
onderzoek is bovendien gebleken dat de voorraad private huurwoningen en 
beleggers-huurwoningen al weer groeit, ook door verhuur van koopwoningen 

door particulieren. Het aanbod verruimt daardoor zodanig 
dat huurprijzen in de grote steden inmiddels minder snel 

stijgen of zelfs een voorzichtige daling laten zien.

Emeritus-hoogleraar gebiedsontwikkeling, Friso de 
Zeeuw, schrijft dat in de grootstedelijke regio’s de be-
taalbaarheid van alle woningsegmenten een zorgpunt 
blijft. De reflex om schaarste te verdelen met regeltjes 
ligt dan op de loer, maar op langere termijn sorteert het 

allemaal weinig effect. Vergroting van het woningaanbod 
blijft verreweg de beste remedie om betaalbaarheid te be-

vorderen, aldus De Zeeuw. Ik onderschrijf dat van har-
te. Laat de overheid daar de tanden maar inzetten. 
De koek groter maken is altijd effectiever dan de 
koek anders verdelen.

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

Woningmarkt in beweging

Het tekort aan woningaanbod leidt ook in de huursector tot flinke prijsstijgin-

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort
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Officiële opening Plezant

Logeerhuis voor mensen  
met dementie in Lieshout 
Op donderdag 7 juni is Plezant in Lieshout o�  cieel geopend. Het logeerhuis 
voor mensen met (een vermoeden van) dementie opende medio april haar 
deuren voor gasten. Een prominente rol was weggelegd voor mevrouw Si-
mons, echtgenote en mantelzorger van de eerste gast van Plezant. Geassis-
teerd door wethouder Monika Slaets van Laarbeek en Ton Borghs, raad van 
bestuur van de Zorgboog, knipte zij symbolisch een geel lint door. 

kunnen zeven gasten met dementie uit 
de Peelgemeenten logeren, zodat hun 
mantelzorgers weer even op adem 
kunnen komen. Om daarna met nieu-
we energie de zorg en ondersteuning 
thuis weer op te pakken. 

Samenwerkingsproject 
Ton Borghs sloot zich aan bij de woor-
den van wethouder Slaets en roemde 
daarnaast de samenwerking tussen alle 
betrokken partijen, waaronder Savant 
Zorg, CZ, de LEVgroep en Zorgcoöpe-
ratie Gemert. Mevrouw Simons sloot 
af met haar indringende ervaringsver-
haal: “Toen ik via de casemanager de-
mentie hoorde dat er een logeerhuis 
kwam in Lieshout, kreeg ik kippenvel. 
Mijn man is er liefdevol verzorgd, en ik 
kon met een gerust hart mijn enige zus 
opzoeken in Canada voor haar negen-
tigste verjaardag. Ik had nooit gedacht 
dat het echt mogelijk zou zijn!” 

Vrijwilligers gezocht! 
De zorg en ondersteuning in Plezant 
wordt geleverd door een enthousiast 
team van vrijwilligers en professionals. 
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom 
én nodig. Wilt u als vrijwilliger iets be-
tekenen voor mensen met dementie of 
wilt u meer informatie over Plezant, 
kijk dan op www.ikkiesvoorons.nl. U 
kunt ook contact opnemen via het cli-
entencontactcentrum van de Zorg-
boog, telefoonnummer 0900 899 86 36. 

Even op adem komen 
Voorafgaand aan de openingshande-
ling vertelde wethouder Slaets waarom 
Laarbeek en de andere Peelgemeenten 
logeerhuis Plezant ondersteunen. Nu 
steeds meer ouderen zelfstandig thuis 
blijven wonen, neemt de druk op man-
telzorgers toe. Gemeenten, zorg- en 
welzijnsorganisaties zetten steeds 
meer in op de ondersteuning van man-
telzorgers. De zorg voor een partner of 
familielid met (een vermoeden van) 
dementie kan behoorlijk zwaar zijn, 
zowel fysiek als emotioneel. In Plezant 

Mevrouw Simons knipt het gele ‘Plezant-
lint’ door. 

Open dag bij Van Nature 

Bijzondere kwekerij en tuin op  
Eeneind binnenkort te bezoeken
Door Caroline van Nes

Vijf jaar geleden begon Caroline van Heeswijk, in de tuin van haar verbouw-
de boerderij op Eeneind, met Van Nature planten en tuinen. Zij doet dit sa-
men met Frank Heijligers, die tuinen ontwerpt. De kwekerij groeide gestaag 
en ze zijn steeds op zoek naar wat werkt in de tuin, in welk seizoen. Hun � lo-
so� e is dat een tuin er moet zijn voor de gebruiker en niet andersom. Dus 
ontwerpen en maken ze tuinen die onderhoudsarm zijn en waar je ieder sei-
zoen van kunt genieten. 

omgeving, het huis en de samenstel-
ling van de bewoners. Frank begeleidt 
de tuinaanleg en zorgt voor de beplan-
tingen en waar nodig wordt er, ui-
teraard in overleg, bijgesteld. Het kan 
ook zijn dat een tuin in etappes wordt 
aangelegd. 
Alle planten die worden gekweekt 
worden in eigen tuin uitgetest. Caroli-
ne: “We proberen ook nieuwe soorten 
te kweken, we hopen dat het werkt. 
Het is een beetje een kwestie van geluk 
en goed opletten in de tuin als er iets 
gezaaid of gekruist is. Het zou wel heel 
gaaf zijn als het lukt en we echt een 
nieuwe soort kunnen ontwikkelen. Be-
langrijk is dat we willen laten zien dat 
een fijne tuin helemaal niet veel onder-
houd hoeft te kosten en je van een 
goed aangelegde en uitgebalanceerde 
tuin jarenlang, in alle seizoenen, kunt 
genieten.”

Van Nature heeft ook een webshop 
waar mensen planten kunnen uitzoe-
ken en bestellen. Voor meer informa-
tie: www.wijzijnvannature.nl

Op 23 juni van 10.00 uur tot 16.00 uur 
opent Van Nature op Eeneind 32 haar 
deuren voor het publiek, zodat ieder-
een de gekweekte plantjes in verschil-
lende fases kan zien en door de schitte-
rende tuin kan wandelen. Mensen 
kunnen die dag ook terecht voor pro-
fessioneel advies met betrekking tot 
tuinontwerp en beplantingen.

Het jaar rond
“Eigenlijk is de basis voor ons dat de 
tuin het hele jaar rond mooi is”, begint 
Caroline. “In de lente het groene en er 
begint wat kleur in te komen, dat kun 
je met bloembollen naar voren halen. 
Je hebt natuurlijk de sneeuwklokjes die 
als eerste zijn, de narcissen, de tulpen, 
dat soort lentebloemen. Dan heb je de 
zomer met alle felle kleuren met mooie 
bloemen. Onze zienswijze is dat je ge-
woon meegaat met wat de seizoenen 
brengen, dus dat je niet probeert vast 
te houden aan een bepaald beeld in je 
tuin. In de herfst kun je ook mooie uit-
gebloeide planten en struiken hebben 
en je hebt dan ook de verschillende 
siergrassen, die schitterend staan in de 
tuin. En in de winter de groenblijvers, 
we laten alles staan tot februari, begin 
maart, dan maaien we alles af, komen 
de bollen weer op en is de cyclus rond. 
Het mooie is dat je echt elke keer een 
andere tuin hebt, een paar weken later 
ziet het er weer heel anders uit.”

Tuinontwerp
Wil je een tuin laten ontwerpen door 
Frank Heijligers,  dan komt hij eerst 
kijken en gaat hij naar aanleiding van 
de oppervlakte en je wensen een ont-
werp maken. Het is niet alleen een 
kwestie van welke planten en borders 
er in komen, maar ook wat past bij de Pure annexatie

Nuenen alleen bij Eindhoven is pure annexatie.
Waarom kiest de provincie niet voor een groot gewest?
Bang om macht te verliezen?
Zo goed staat Eindhoven er ook niet voor. 
Het gaat uiteindelijk alleen maar om de grond en van Gogh.
Waar blijft de visie voor een sterke regio?

Jef en Maria Kuijten, Park 49, Nuenen.

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.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

IVN Nuenen 

Diploma voor 27 nieuwe IVN-
natuurgidsen na tweejarige opleiding
Met een landelijk erkend diploma Natuurgids IVN sloten 27 enthousiaste 
natuurliefhebbers uit de regio Zuidoost-Brabant een tweejarige opleiding 
af. Onder hen zijn 8 nieuwe gidsen lid van afdeling Nuenen. De diploma-uit-
reiking vond plaats op zaterdag 9 juni bij IVN Laarbeek, in De Bimd.

zichtbaar hoe trots ze waren op een 
prachtig natuurgebied dichtbij hun 
huis. De regio telt tal van pareltjes. 
Naast de groepsopdracht heeft elke 
cursist individueel een eigen werkstuk 
laten zien. Het cursusteam is verrast 
door de kwaliteit en verscheidenheid 
van de individuele opdrachten door 
elk van de cursisten gepresenteerd: 
presentaties, wandelingen, speurtoch-
ten, spelen, proefjes, fotomateriaal en 
nog veel meer. 

Enthousiast aan de slag
Naast kennis over planten, dieren, eco-
logie, duurzaamheid, landschap en hun 
samenhang hebben deze natuurgidsen 
nog veel meer geleerd: hoe maak je 
mensen enthousiast voor de natuur? 
Met welke natuuractiviteiten kun je de 
verbinding van mensen en natuur ver-
sterken? En wat vraagt dat allemaal aan 
organisatie? De kersverse natuurgidsen 
staan te trappelen om natuurliefheb-
bers te ontmoeten tijdens tal van IVN-
activiteiten. Informatie over IVN en 
activiteiten zijn te vinden op de website 
van IVN en de lokale afdelingen.

Succesvolle samenwerking in regio
De IVN-afdelingen van Asten-Some-
ren, Geldrop, Heeze-Leende, Hel-
mond, Laarbeek en Nuenen hebben 
met elkaar en met het landelijk IVN 
een natuurgidsenopleiding gereali-
seerd in hun regio. De kennis, ervaring 
en bereidheid van tal van lokale des-
kundigen om zich in te zetten, heeft 
zeker bijgedragen aan het succes. Een 
gift van de Stichting Stimulering Na-
tuurprojecten Omgeving Eindhoven 
maakte de financiën rond.

Praktijkonderzoek en excursies
Tijdens een groot aantal lesavonden en 
excursies gedurende de twee jaar van 
de opleiding deden de cursisten een 
schat aan kennis en ervaring op. Ver-
der hebben groepjes cursisten zich een 
jaar lang gedurende alle jaargetijden 
verdiept in een natuurgebied in de re-
gio. Ze hebben zelfstandig observaties 
verricht en onderzoek gedaan. In de 
afrondende fase van hun opleiding na-
men de aankomende gidsen de hele 
cursusgroep mee op korte excursies in 
hun onderzoeksgebied. Daarbij werd 

Foto: Ton van Bussel

 Pand Linders   
aan Park asbestvrij 
voor de sloop
Er wordt hard gewerkt om het pand 
Linders aan het Park in Nuenen-dorp 
asbestvrij te maken, zodat het binnen-
kort gesloopt kan worden. De 'maan-
mannetjes' hebben het asbest verwij-
derd. De slopershamer wordt in stel-
ling gebracht om het pand te amoveren. 
Daarna verrijst er een compleet nieuw 
bouwwerk met een voorgevel in de stijl 
van het huidige gebouw.

Foto's Cees van Keulen

Wette’s Dorpsfestijn presenteert: 

Biercantus
Op vrijdag 22 juni gaat het jaarlijks te-
rugkerende Wette’s Dorpsfestijn weer 
van start. Van vrijdag tot en met maan-
dag 25 juni staan er weer allerlei activi-
teiten gepland. De locatie is dezelfde als 
in de afgelopen jaren, namelijk achter 
Brasserie de Kruik op het parkeerterrein 
van de sportvelden van Nederwetten. 
Tijdens de Biercantus zitten alle deel-
nemers aan lange biertafels die opge-
steld zijn voor het podium,  waar de co-
verband ‘Inmotion’ liedjes speelt. 
Wanneer de band de liedjes speelt, 
worden alle deelnemers uitgenodigd/
geacht om uit volle borst mee te zin-
gen, te dansen en te feesten. De avond 
gaat gepaard met een aantal regels die 
variëren van het niet verlaten van je 
plaats zonder toestemming, tot het en-
thousiasme dat in het meezingen van 
de liederen gestopt wordt. Deze regels 
worden door de organisatie bepaald. 
Als je afwijkt van deze regels, kan het 
zomaar zo zijn dat je een fijne op-
dracht of straf van onze Cantusleider 
krijgt! Kortom: een gezellige interac-
tieve avond! 
Om een inschatting te maken van het 
aantal deelnemers, vragen we om in te 
schrijven (inschrijven is gratis) via 
www.wettesdorpsfestijn.nl. 
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NK Stoepranden 2018!
Jantje Beton viert in 2018 haar 50-jarige bestaan. Daarom organiseren zij 
i.s.m. drie andere partijen, te weten Thuis op Straat, Buurt LAB en Nova-
sports Sport & Beweeg, het Nederlands Kampioenschap Stoepranden. In ge-
meentes in het hele land worden lokale voorrondes georganiseerd, met op 
16 september de landelijke � nale in Rotterdam.  Finalisten uit alle gemeentes 
strijden hier vervolgens om de titel: Nederlands Kampioen Stoepranden.

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks 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 en 
Caroline van Nes.
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.

© 2018 - “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: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Er is nog helemaal niets besloten 
In de door de provincie rondgestuurde herindelingskrant wordt de herinde-
ling van Nuenen, en daarmee de fusie met Eindhoven, voorgesteld als een 
voldongen feit. Pas in het najaar besluiten Provinciale Staten over de fusie 
en tot dat moment is nog alles open.

staan op verbetering in het politiek be-
stuurlijke samenspel tussen gemeente-
raad en het college van B&W. De Raad is 
pas een kleine drie maanden in functie 
en het college is vorige week beëdigd. 
We zijn nog niet eens begonnen en nu al 
voorspelt de gedeputeerde dat het niets 
gaat worden! In het coalitieakkoord zijn 
bindende afspraken gemaakt om met na-
me daar waar het gaat om de bestuurlijke 
toekomst het college de belangrijke rol te 
geven die het toekomt. Was er in de vori-
ge raadsperiode misschien sprake van 
een overgangsperiode met het bijbeho-
rende gedoe, nu hebben wij er alle ver-
trouwen in dat het samenspel construc-
tief en in een goede sfeer zal verlopen.
Tenslotte moge duidelijk zijn dat een 
meerderheid in de Raad tegen een fusie 
met Eindhoven is. Maar minstens zo be-
langrijk is dat wij de regie over onze toe-
komst in eigen hand willen houden en 
daartoe moet de Arhi-procedure van ta-
fel. Daarom is het belangrijk dat PS in 
het najaar tegen de fusie met Eindhoven 
stemt en dat besluit moeten wij met alle 
middelen die ons ter beschikking staan 
beïnvloeden. Tot dat moment is er nog 
helemaal niets besloten, wat de gedepu-
teerde ook beweert. 

Boudewijn Wilmar, Fractievoorzitter 
GroenLinks Nuenen c.a.

Vorige week kregen alle Nuenenaren een 
krant in de bus waarin de herindeling 
van Nuenen gepresenteerd werd als een 
voldongen feit. Wat een schandelijke 
misleiding, want er is nog helemaal niets 
besloten! De provincie heeft een (herin-
delings-) ontwerp, een voorstel, geschre-
ven waarover de Provinciale Staten (PS) 
in december een besluit moet nemen. De 
ingediende zienswijzen zijn dan ook be-
doeld om het oordeel van PS te beïnvloe-
den en het is bekend dat bij het besluit 
van PS het draagvlak onder de bevolking 
van Nuenen sterk zal meewegen. Van-
daar het Nuenense initiatief tot een refe-
rendum. Vandaar ook de weigering mee 
te schrijven aan het herindelingsont-
werp. Want het is inmiddels genoeg-
zaam bekend dat de gedeputeerde me-
vrouw Spierings zich op geen enkele ma-
nier laat beïnvloeden en daarom heeft de 
Raad van Nuenen besloten alleen ener-
gie te steken in zaken waarop hij wel in-
vloed heeft. En dat is op het besluit van 
GS. Daarop hebben wij invloed door te 
laten zien dat Nuenen wel degelijk de re-
gie in eigen hand kan houden en door de 
respectievelijke fracties in de GS daar-
van te overtuigen.
Overigens wordt de argumentatie van de 
gedeputeerde steeds magerder. Voerde 
zij eerst nog de in haar ogen zorgelijke fi-
nanciële situatie en de slepende dossiers 
aan, in haar krant heeft zij het er alleen 
nog maar over dat er geen zicht zou be-

Stichting Vrienden van Eindhoven, 
deel 3
Onlangs is door Jacques Leemans en Hans Pijs opgericht de Stichting Vrien-
den van Eindhoven. Gekozen is voor een stichting als rechtspersoon die ju-
ridisch meer mogelijkheden geeft dan een individueel persoon. Het doel is 
fusie met Eindhoven en het hebben en onderhouden van een positieve rela-
tie met onze naaste buur Eindhoven. 

Misleiding in de   
provinciale propagandakrant
Aan budget ontbreekt het de provincie niet. Gedeputeerde Anne-Marie 
Spierings (D66) heeft maar liefst tweehonderdduizend euro tot haar be-
schikking om de bevolking van Nuenen c.a. te overtuigen van de noodzaak 
van een annexatie door Eindhoven. Vorige week verscheen er zelfs een heu-
se Herindelingskrant om de indruk te wekken dat de beslissing om Nuenen 
c.a. bij Eindhoven te voegen al genomen is. 

Nuenen die niet aan tafel wil gaan zit-
ten met Eindhoven. Een burgemeester 
moet boven alle partijen staan en moet 
er voor alle burgers zijn en niet zoals in 
dit geval alleen voor die inwoners van 
Nuenen die tegen een fusie zijn. Zijn 
opstelling belooft niet veel goeds voor 
de toekomst noch voor de samenwer-
king met Eindhoven en provincie.

Jacques Leemans en Hans Pijs
 

Herindelingskrantje: “Ik ontken niet dat 
we in Eindhoven financiële uitdagingen 
hebben, maar we gaan die oplossen.” Bes-
te heer Jorritsma, de feiten zeggen toch 
echt iets anders hoor. Maar van feiten 
worden beroepspolitici niets wijzer na-
tuurlijk, feiten werken niet mee met het 
grotere plan. 

More is better
De bruidsschat is meer inwoners voor 
Eindhoven. ‘More is better’, dan pas doe je 
mee. Zou Jorritsma al door hebben dat 
Groningen, na de annexatie van Haren en 
Ten Boer, al groter is dan Eindhoven? 
Straks mag hij helemaal niet meer aan-
schuiven bij de grote mensen in Den Haag. 
Den Haag ziet Eindhoven niet staan voor-
dat zij bewezen heeft kracht genoeg te 
hebben om een buurgemeente op te slok-
ken tegen haar wil. Dat is pas kracht. Dat 
is pas macht. Jorritsma: “Wat mensen wel 
eens vergeten, is dat Eindhoven ook is op-
gebouwd uit dorpen. Woensel (Noord en 
Zuid), Tongelre, Stratum, Gestel en Strijp 
zijn sinds 1920 stadsdelen maar hebben 
hun eigenheid behouden.” Hoe bekend is 
Jorritsma met deze wijken in zijn stad, 
want om ze nu te roemen om het behou-
den van hun oorspronkelijke eigenheid is 
toch wat... misleidend. 
Koud In de ‘straatinterviews’ laten Eind-
hovenaren weten dat het ze koud laat of 
Nuenen erbij komt: “Ik kom nooit in Nue-
nen, want ik heb er niks te zoeken”, “gaat 
Eindhoven bestuurlijk fuseren met Nue-
nen? Lijkt mij niet nodig. Ik woon in Ton-
gelre vlak bij Geldrop, waarom dan ook 
geen fusie met Geldrop?” Eigenlijk zitten 
Eindhoven en Nuenen in hetzelfde schuit-
je. De provincie wil niet luisteren naar 
Nuenen en Den Haag niet naar Eindho-
ven. Op 4 juli komt mevrouw Spierings 
weer eens naar Nuenen. Toevallig is dat de 
dag dat de VS haar Onafhankelijkheids-
dag viert!

Zienswijze
Als u een zienswijze tegen de herinde-
lingsplannen wilt indienen, doe dit dan 
niet via de website van de Provincie. Ook 
daar wordt u door de Provincie gestuurd 
waarheen zij graag willen. Het Actiecomi-
té komt binnenkort met een voorbeeld-
zienswijze. Als u deze wilt ontvangen, laat 
het even weten via de website van het ac-
tiecomité
www.nuenenzelfstandig.nl

St. Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig

De stichting tracht haar doel onder 
meer te verwezenlijken door lobbyen, 
het onderhouden van contact met be-
langhebbende organisaties en partijen, 
het voeren van gerechtelijke procedu-
res, dan wel in rechte optreden. Voorts 
is belangrijk het verzamelen en indie-
nen van zienswijzen bij Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant in het ka-
der van de Arhi-procedure, optreden 
als gesprekspartner voor officiële in-
stanties, zoals provincie, gemeente 
Eindhoven, Brainport etc. Alles onder 
het motto van de stichting: Beter een 
goede buur dan een verre vriend. Uit 
de vele reacties die ons bereiken blijkt 
dat de toonzetting in het hele proces 
van herindeling cruciaal is. Steeds 
komt dezelfde opmerking naar voren: 
ik zou niet kunnen leven met een 
buurman die met mij ruzie heeft en 
nooit met mij wil praten over een op-
lossing. Het gaat hier dus om gewone 
burgers. Het wordt nog erger als het 
gaat om de eerste burger van een dorp 
in dit geval burgemeester Houben van 

Misleidende boodschap Het krantje be-
gint met: “Met circa 250.000 inwoners (...) 
ontstaat op 1 januari 2021 een nieuwe ge-
meente. Dan gaan Eindhoven en Nuenen 
c.a. samen op in de qua inwonertal groot-
ste gemeente van Brabant.” Niets is echter 
minder waar. De provincie en burgemees-
ter Jorritsma van Eindhoven misleiden de 
bevolking door het zenden van ‘fake-
news’ en het weglaten van cruciale feiten. 
Vooral niet inhoudelijk ingaan op argu-
menten, maar de misleidende boodschap 
blijven herhalen: Nuenen c.a. kan niet al-
leen verder zo. Dat is de strategie van de 
provincie Brabant en de gemeente Eind-
hoven. Diverse inspraakmomenten wek-
ken de schijn dat er inspraak is en vormen 
een rij vinkjes binnen de lange procedure 
die keurig moet worden gevolgd. Dan pas 
kan de minister straks zeggen dat ze geen 
aanwijzingen heeft dat de procedures niet 
netjes zijn gevolgd. We zullen zien of deze 
strategie nog werkt in de 21e eeuw. 
Onder het kopje ‘Beide gemeenten in cij-
fers’ wordt heel duidelijk vermeld dat de 
woonlasten in Nuenen c.a. zo’n 20 tot 
30% hoger liggen dan die in Eindhoven. 
En dat was het. Dat moet de inwoner van 
Nuenen c.a. overtuigen om bij Eindhoven 
getrokken te worden. Maar laten we deze 
tabel eens een beetje uitbreiden. De ge-
middelde huizenprijs bijvoorbeeld, die is 
in Nuenen 20% hoger dan in Eindhoven. 
De OZB is dan ook hoger in Nuenen en 
relatief laag in Eindhoven, maar stijgt op 
dit moment in Eindhoven wel het hardst 
van heel Nederland. En veiligheid? Er is 
ruim twee keer zoveel diefstal en vernie-
ling in de gemeente Eindhoven. En ruim 
drie keer zoveel gewelds- en seksuele 
misdrijven. Vandaar dat Eindhoven al ja-
ren bovenaan de top drie van onveiligste 
gemeenten staat. Eindhoven kan dus ze-
ker goed meekomen met de grotere ste-
den! Ook qua parkeergeldtarief doet 
Eindhoven niet onder voor de grote ste-
den als een van de duurste qua parkeerta-
rief. Maar nog opmerkelijker: Eindhoven 
is per huishouden ruim acht procent 
meer geld kwijt dan Nuenen. Als Eindho-
ven haar afspraak was nagekomen en 
Nuenen c.a. niet met de bouwgrond had 
laten zitten in de crisisperiode, dan was 
Eindhoven 33 procent, een derde!, meer 
geld kwijt geweest per huishouden in ver-
gelijking met Nuenen. ‘Eindhoven op de 
rand van de financiële afgrond’ kopte het 
ED laatst vanwege de belabberde finan-
ciële situatie in Eindhoven. Burgemeester 
Jorritsma (VVD) zegt daarover in het 

Drukke receptie bij 
afscheid wethouders  
Ja nsen en Pero
Door Gerrit van Ginkel

De wethouders Martien Jansen en 
Henk Pero kunnen terugzien op een 
drukke receptie ter gelegenheid van 
hun afscheid van het College van B&W 
van de gemeente Nuenen.
Afgelopen vrijdagmiddag vormde zich 
een lange rij in Het Klooster met inwo-
ners die de wethouders nog eenmaal 
de hand wilden drukken.
Uit alle geledingen van de Nuenense 
maatschappij waren er vertegenwoor-
digers die de wethouders kwamen be-
danken voor bewezen diensten of die 
de wethouders kwamen bedanken 
voor de prettige samenwerking.
De wethouders met hun partners 
stonden nog een keer klaar voor de 
Nuenense inwoners en gelet op de be-
langstelling en de ontvangen present-
jes, kunnen ze terugzien op veel good-
will die geoogst is in roerige tijden.
Wethouder Jansen verklaarde een 
avond eerder tijdens zijn afscheids-
speech dat de lang gewenste busver-
binding van Son naar Gerwen via 
Nuenen naar Geldrop er eind dit jaar 
zal komen.

Peter van Leeuwen 
fractievoorzitter W70
Met de benoeming van Ralf M.M. Stultiëns tot wethouder namens W70 in het 
nieuwe college van burgemeester en wethouders, is de samenstelling van de 
fractie gewijzigd. Zo is Peter van Leeuwen intern benoemd tot fractievoorzit-
ter, en is Louis Koenen (hij is - als vervanger van Stultiëns - benoemd als ge-
meenteraadslid) aangewezen als vice-fractievoorzitter/fractiesecretaris.

De fractie van W70 bestaat nu uit 
de gemeenteraadsleden Peter van 
Leeuwen, Louis Koenen, John Ge-
ven, Patrick Swinkels, Joost Vereij-
ken en Erik-Jan Post alsmede Wim 
van de Kerkhof en Thierry Barten, 
beide actief als commissielid.

Peter v. Leeuwen nieuwe fractievoorzitter W70

Louis Koenen nieuw gemeenteraadslid W70 

ter de Hongerman. De leeftijdscatego-
rie gaat tot 75+ jaar, dus ook alle papa’s 
en mama’s mogen mee doen.

Van buitenspelen worden kinderen ge-
zonder, slimmer en socialer. Stoepran-
den is een leuke en actieve buiten 
speelactiviteit /balspel dat je overal 
kunt spelen en waaraan iedereen kan 
meedoen, van jong tot oud. Zo draagt 
stoepranden bij aan meer onderling 
contact en gezelligheid in de buurt en 
dat bevordert weer de kansen en mo-
gelijkheden voor buitenspelen.

Op woensdag 20 juni zal er een voor-
ronde plaatsvinden bij het veldje ach-
ter de Sporthal de Hongerman. Tien 
kinderen/volwassenen krijgen een gol-
den ticket om vervolgens gratis deel te 
mogen nemen aan het NK in Rotter-
dam. Als deelnemer mag je vervolgens 
één introducee meenemen, bij kinde-
ren is begeleiding verplicht.
Lijkt het je leuk om te strijden voor de 
titel: Nederlands Kampioen Stoepran-
den? Meld je dan nu aan via: www.
sjorssportief.nl of kom op woensdag 
20 juni om 13.30 uur naar het veld ach-

Lynx geboren in 
Dierenrijk Nuenen
In Dierenrijk Nuenen is een lynx gebo-
ren. Moeder Anne en haar dochter 
maken het goed.  In Dierenrijk wonen 
nu vier lynxen die samen een gezin 
vormen. De kleine lynx heeft nog geen 
naam. Via de Facebookpagina van Die-
renrijk kunnen suggesties worden in-
gezonden.

Cultuur Overdag bij Jan Linders
Na een zeer geslaagde actieweek eind april/begin mei staat bij Cultuur Overdag 
op zaterdag 16 juni opnieuw een actiedag op het programma in het kader van het 
Jan Linders Fonds. Van 10.00 tot 15.00 uur zijn vrijwilligers van Cultuur Overdag 
aanwezig bij Jan Linders (Van Goghstraat, Nuenen) om mini-appelflappen te ver-
kopen. Zoekt u dus wat lekkers voor bij de thee/koffie en wilt u een goed doel steu-
nen? Kom zaterdag naar Jan Linders! 
Nieuwsgierig naar de activiteiten van Cultuur Overdag in het nieuwe seizoen? 
Kom ook dan naar Jan Linders. De vrijwilligers informeren u graag. 
Tot slot: u kunt nog steeds uw kleding doneren in de kledingcontainer in de winkel.



Rond de Linde  Nr. 24 Donderdag 14 juni 2018

 60 

Nuenens Smartlappenkoor 
‘Met Smartelijke Groet’   
wint eerste prijs in Son
Bij het festival van het levenslied ‘Laat Son in je hart’ op zondag 10 juni namen 
12 koren uit heel Nederland deel. Het festival is uitgegroeid tot een landelijk 
bekend Smart en levensliedfestival. Tijdens deze zonovergoten dag traden al-
le koren op voor een enthousiast publiek op een tweetal buitenpodia. Daar-
naast zongen alle koren in de Kapelzaal van La Sonnerie voor een vakjury 
waar zij werden beoordeeld op originaliteit, spontaniteit en zangtechniek. 

Onder muzikale leiding van Marjan 
Olivier en accordeonist Hans Bloos 
zong het Nuenens Smartlappenkoor 
‘Met Smartelijke groet’ zich naar een 
1ste plaats. Met een drietal ‘smartlap’ 
klassiekers, Du (bist alles), dokter Ber-
nard en Vuile Huichelaar en een aan-
grijpend optreden werd dit resultaat 

bereikt. ‘Het leek wel alsof er een 
prachtig schilderij tot leven kwam’, zei 
een van de enthousiaste toeschouwers. 
 Op het hoofdpodium in de voortuin 
van la Sonnerie, mocht het Nuenens 
Smartlappenkoor de beker in ont-
vangst nemen en met een daverend 
optreden het festival afsluiten.

Harpen Onder Water

Bijna is het zover
Terwijl kinderkoor De Zee Sterren al weken aan het oefenen is voor de lied-
jes die ze gaan zingen tijdens het grote Onder Water concert, op 17 juni in 
Het Klooster, zijn de harpisten zo niet al langer aan het oefenen op de lied-
jes die zij zullen gaan spelen.

Ook zijn de voorbereidingen van het 
WNF druk aan de gang, zij zullen zo-
wel zaterdag 16 juni als zondag 17 juni 
aanwezig zijn.
 Op zaterdag 16 juni kunnen bestelde 
en betaalde kaartjes worden opgehaald 
in Het Klooster tussen 14.00 uur en 
16.00 uur. Dit kan uiteraard ook op 
zondag voor aanvang van het concert.
We hopen dat we veel Nuenenaren (en 
niet Nuenenaren natuurlijk ook!) zul-
len zien die zondag; het belooft een 
spetterende show te worden.
 
Heb je nog geen kaartjes gekocht? De 
concerten vinden plaats op 17 juni  om 
14.30 uur en om 16.00 uur in Het 
Klooster. Je kunt nu al kaartjes bestel-
len, bij voorkeur via de mail op kaart-
verkoop@blueplanetharp.nl. Je mag 
ook bellen of sms’en/appen naar num-
mer 06 1294 1978. Volwassenen beta-
len € 7,50 en kinderen tot en met 12 
jaar € 2,50.

Door Inge Frimout-Hei is de muziek 
gearrangeerd en het belooft een prach-
tig samenspel te worden tussen de har-
pisten, het koor en als klap op de vuur-
pijl zijn er nog een aantal solisten die 
meewerken aan het prachtige Onder 
Water project.

Met het concert zullen meespelen:
• Jamiro, de jonge, talentvolle accor-

deonist. Het Blue Planet Harp En-
semble leerde hem kennen tijdens 
de televisie opnames van Holland’s 
Got Talent.

• Max Frimout, winnaar van de Buma 
ADE Challenge Award. Hij heeft op 
zijn 19e al verschillende albums op 
zijn naam staan. Hij kan met zijn 
sound effects als geen ander de bij-
zondere geluiden creëren van de 
OnderWaterwereld.

• Mariël van den Bos, eerste fluitiste 
van het Metropole Orkest. Ook is zij 
bekend van So What kinderconcer-
ten. Zij zal tijdens het OnderWater 
concert de première spelen van ‘Un-
derwaterbike’ geschreven door Inge 
Frimout-Hei, voor dwarsfluit en 
harp ensemble.

• Hugo Melchers, klarinettist van het 
Gerwens Muziekkorps. Hij soleerde 
al eerder met het Blue Planet Harp 
Ensemble.

Een geweldige Avondvierdaagse 
Door Reina Perdijk 

Dinsdag 5 juni ging hij van start: de Avondvierdaagse in Nuenen, georgani-
seerd door de wandelsportvereniging WSV Nuenen. Bijna 1200 deelnemers en 
300 begeleiders  trappelden van ongeduld om te beginnen aan hun route van 
5, 8 of 12 kilometer. Onder hen rolstoelers, volwassen deelnemers en vooral 
heel erg veel kinderen, die gekleed in schoolshirt en gewapend met een snoep-
zak, opgewonden luid met elkaar in gesprek waren. De stemming was opper-
best. De hekken gingen open: de Avondvierdaagse was begonnen. 

flitste en donderde. Tegen half 7, de 
geplande start, was het wel droog, 
maar omdat onduidelijk was of de bui 
niet terug zou keren, nam de organisa-
tie het zekere voor het onzekere en ge-
lastte de wandeling voor die avond af. 
Een heel verstandige beslissing, maar 
wel heel jammer dat dit nodig was. 
Vrijdag de laatste dag van de Avond-
vierdaagse verliep gelukkig weer als 
gepland. Prachtig weer, niet te warm, 
perfect dus. 
Tegen het einde van de wandeling 
werd verzameld bij de vijver bij het ge-
meentehuis om daarna achter show-
korps O&V een glorieuze intocht te 
beleven op weg naar het Park. Inge-
haald door opa’s en oma’s, vaders en 
moeders, tantes en buren en zo voor-
zien van bloemen, snoepwerk en/of 
slingers de finish over te gaan en de 
avondvierdaagse af te ronden. Bomvol 
was het in het Park. Heel Nuenen leek 
uitgelopen om dit feest mee te maken. 
Dan nog de medaille ophalen, want de 
gemiste donderdag was overmacht en 
was geen belemmering om toch een 
medaille te verdienen. Wat een feest. 
Vrijwilligers bedankt! 

De route ging aanvankelijk door het 
centrum. Verbaasde en lachende voor-
bijgangers hielden halt, bewoners 
kwamen uit hun huizen om niets van 
de massale en vrolijke doortocht te 
missen. Al gauw kwam de eerste stem-
pelpost in zicht. Eropaf! Hoe meer 
stempels je veroveren kon, hoe beter. 
Armen, wangen, voorhoofden werden 
bedrukt. Hoeveel heb jij er? 
De sponsoren hadden zich weer van 
hun goede kant laten zien. De ene dag 
zorgde Jumbo De Smidse voor appels 
en koud water, de volgende dag deelde 
Bakkerij De Voogd krentenbollen uit 
en op vrijdag zorgde Kids Society voor 
komkommerstukjes en Jumbo Kern-
kwartier voor bananen. Heerlijk! 
Nieuw dit jaar was woensdagavond het 
gezellige optreden van het orkest Vier-
kantrond in de Dubbestraat. Een ge-
weldig initiatief, dat navolging ver-
dient. Welke orkestjes bieden zich aan 
voor volgend jaar? Bij dubbele door-
gang hebt u een publiek van 3000 per-
sonen! 
Helaas gooide donderdag het onweer 
roet in het eten. Donkere wolken pak-
ten zich samen en het hoosde, hagelde, 

Volop variatie bij 
Openluchttheater Mariahout

gemeenschap Lieshout en Mariahout. 
De vereniging is bijna 140 jaar oud en 
bloeit als nooit tevoren. Op maandag-
avond 2 juli komen zij met een verras-
send concert waaruit blijkt dat ze met 
heel veel plezier, humor en gezellig-
heid de muziek ten gehore brengen!
 
De Zomerton - Lachend de zomer in
Veel plezier, humor en gezelligheid 
komt eveneens terug tijdens De Zo-
merton op vrijdag 6 juli. Deze hilari-
sche avond wordt gepresenteerd door 
de meest succesvolle tonproater aller 
tijden: Berry Knapen. Op een ludieke 
wijze brengt hij samen met o.a. Boy 
Jansen, Marlon Kicken en het duo Er-
pels uit ut Zakske het tonproaten tot 
een hoger niveau. Met deze top arties-
ten weten wij: lachen gegarandeerd!
 

Musical groep 8 - Bernadetteschool 
Mariahout
Wat werden wij trots gemaakt aan het 
begin van dit jaar. Want met carnaval 
ontpopte zich ’The Amazing 8’. Een ge-
weldige act lieten zij zien tijdens de 
mini-playbackshow. Wat een talenten 
heeft deze groep in huis! Dat smaakt 
naar meer, en dus zitten wij alvast op 
het puntje van onze stoel om hun com-
binatie van toneel, zang en dans te mo-
gen aanschouwen op maandag 25 juni.
 
Muziekfeest in de zomer 
- UITVERKOCHT
We zijn er ook trots op te mogen mel-
den dat AVROTROS ons Openlucht-
theater Mariahout heeft gekozen voor 
het maken van tv-opnames voor een 
nieuw tv-programma! Tijdens het Mu-
ziekfeest in de zomer op woensdag 27 
juni treden er grote artiesten van Ne-
derlandse bodem op. Jeroen van de 
Boom, Gerard Joling, Jannes, Samantha 
Steenwijk, Django Wagner en vele an-
dere artiesten zorgen voor een heerlij-
ke, muzikale zomeravond. Dit alles on-
der leiding van gastheer Jan Smit.
 
Harmonie St Caecilia
Maar ook dichter bij huis hebben we 
grootse artiesten. Harmonie St Caeci-
lia is niet meer weg te denken uit de 

Berry Knapen die De Zomerton op vrijdag 
6 juli presenteert

Nuenens College    
officieel geopend
Onder toeziend oog van enkele honderden genodigden is op woensdag-
middag 6 juni het nieuwe schoolgebouw van Nuenens College o�  cieel ge-
opend. Rector Claire Arts en vestigingsdirecteur Karel Somers hesen iets na 
15.00 uur de vlag voor het pand aan de Sportlaan 8 in Nuenen. Onder de 
aanwezigen waren onder andere burgemeester Maarten Houben en oud-
onderwijswethouder Henk Pero.

Op vrijdag 8 juni kregen Nuenenaren 
de kans om het gebouw van binnen de 
bekijken. Een kleine 500 bezoekers 
maakten van die gelegenheid gebruik. 
Overigens was dat niet de laatste mo-
gelijkheid. ‘De deuren van het nieuwe 
gebouw staan voortaan altijd open’, al-
dus Somers. ‘We maken onderdeel uit 
van de Nuenense samenleving, we wil-
len dan ook meer de samenwerking 
opzoeken. Zo kunnen Nuenenaren 
een kopje koffie komen drinken in het 
leerlingenrestaurant of een afspraak 
maken bij de kapsalon. Verder gaan 
verschillende clubs en verenigingen 
gebruik maken  van het nieuwe pand. 
‘Overdag is het gebouw er voor de leer-
lingen, ’s avonds voor het Nuenense 
verenigingsleven.’

Na het officiële gedeelte kregen de ge-
nodigden de kans het nieuwe gebouw 
beter te bekijken. Ze werden rondge-
leid door docenten, die net als de leer-
lingen blij zijn dat ze eindelijk weer sa-
men zitten op één locatie. ‘Nu kan de 
focus weer volledig op het onderwijs’, 
aldus Karel Somers. 

Vrouwencentrum 
de Vlinder stopt!
Het Vrouwencentrum de Vlinder is ve-
le jaren een belangrijke ontmoetings-
plaats geweest voor alle vrouwen uit 
Nuenen. Daar komt nu een einde aan. 
Met ingang van de komende zomerva-
kantie stopt het vrouwencentrum met 
haar activiteiten.

De inloop op dinsdagochtend, de 
naailes en de kledingwinkel houden op 
te bestaan. De Nederlandse les voor 
nieuwkomers blijft doorgaan. Zij krij-
gen een plek op een andere locatie.
Dit betekent dat de kledingwinkel uit-
verkoop houdt. Kleding wordt nog t/m 
5 juli verkocht voor
€ 0,50 per stuk. U kunt terecht in de 
kledingwinkel op dinsdagochtend van 
9.30- 11.30 uur en op donderdag van 
12.00- 15.30 uur. Resterende kleding 
wordt aan een goed doel geschonken ; 
Leger des Heils en Kledingbanken. Dit 
betekent dat u uw goede, gebruikte 
kleding niet meer kunt inleveren op de 
Luistruik en ook niet meer bij de We-
reldwinkel. Veel dank voor alle kleding 
die de afgelopen jaren geschonken is.

Dank je wel aan iedereen die de afgelo-
pen jaren op welke wijze dan ook het 
Vrouwencentrum gesteund of bezocht 
heeft. Met alle financiële middelen die 
we van u mochten ontvangen is het 
mogelijk gemaakt om de Nederlandse 
lessen goed te laten verlopen en activi-
teiten te organiseren.

Om nog persoonlijk afscheid te nemen 
van elkaar is er voor alle deelnemers en 
vrijwilligers van de Vlinder op 5 juli 
een afscheidsbarbecue. 

Uitzendingen LON-TV

LON TV voortaan 
op KPN kanaal 1436 !!
Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt voortaan dage-
lijks ververst met nieuwe onder-
werpen. De volgende onderwerpen 
komen in de loop van week 24 en 25 
(onder voorbehoud) in de uitzen-
ding van Nuenen Nú :
• Officiële opening Nuenens 

College
• Van Goghmert
• De nieuwe wethouders benoemd
• Rabo Clubactie
• Serie de nieuwe raadsleden, afl.2
• Persconferentie Jaarrekening 2017
• Afscheidsreceptie wethouders 

Jansen en Pero
• Radio Son en Breugel ‘on air’
 
tv@omroepnuenen.nl
www.omroepnuenen.nl
youtube.com/lokaleomroepnuenen

Hollandse Nieuwe ook in Nuenen

De nieuwe haring 
is weer in het land 
Traditiegetrouw zingt Shantykoor 
Zingerij Dwarsgetuigd daarom zee-
mansliederen op de Nuenense week-
markt. Het optreden vindt, ijs en we-
der dienende, plaats voor de viskraam 
van Marc en Dave de Beer maandag 18 
juni vanaf circa 13.00 uur.

Singlecafé 
Brandevoort
Singles in Brandevoort en omgeving 
organiseren regelmatig bijeenkomsten 
in het Brandpunt aan de Biezenlaan 29 
in Brandevoort. De eerst volgende 
avond is op vrijdag 15 juni aanvang 
20.30 uur. De entree is vrij. Deze avond 
is dan voor iedereen toegankelijk. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij: Jan van der Sanden, telefoon 06-
1072 03 31. Beter is om gewoon even 
 binnen te lopen.
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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 
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Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws

vervolg van pagina 2

Gemeente Nuenen 

VERGUNNINGEN     
PERIODE 03-06-2018 EN 10-06-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten 
gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Nassaustraat 3 Uitbreiden woning 
Berg 42 Vernieuwen aanbouw 
De Heijbloem 32 Aanpassen kozijn woning 
Soeterbeekseweg 29A Oprichten loods 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Collseweg 20 Uitbreiden wasboxen 
Molenkamp 14-16 Uitbreiden bedrijfsruimte 
Vincent van Goghstraat 37 Wijzigen gevels en interne verbouwing 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Vrouwe Cecilialaan 47 Plaatsen veranda 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Pastoorsmast 12 Vlooienmarkt 15-16 sep. 
Vincent van Goghplein Roze Zaterdag Nuenen 7 juli 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
De Polder 1 Gerwens Gezelligheids Toernooi 23-24 juni 
Park 25 Drank- en Horeca restaurant Comigo 
Kerkstraat 10 Camping De Kievit 30 jun – 1 juli 
Koppeldreef Wette’s Dorpsfestijn 22-25 juni 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
05-06-2018 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend adres van 
  de heer A.S. Furore, geboren 9 juli 1940 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale gemeente-
blad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abonneer je op de e-
mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: 
www.overuwbuurt.overheid.nl

Repair Café Laarbeek
Woensdag 20 juni organiseert RCL 
weer een middag waar men terecht kan 
met defecte huishoudelijke materialen, 
kleding, kleine meubels en fietsen. Re-
pair Café vindt plaats in het Dorpshuis 
Grotenhof 2 te Lieshout van 13.30 uur 
tot 16.00 uur. Info 06-58842046.

Peugeot-garage maakt plaats voor woningbouw

Elf huizen in plan Laarhof Gerwen
 
In de dorpskom van Gerwen maakt Peugeot-garage Janssen plaats voor elf wo-
ningen. Het perceel van ca. drieduizend vierkante meter krijgt de naam Laarhof 
en aan dit hofje zijn twee blokken van vier en één blok van drie woningen gesitu-
eerd. Het is een zgn. inbreidingslocatie en het Nuenense college van burgemees-
ter en wethouders hebben eind mei ingestemd met het principeverzoek voor wo-
ningbouw. Het  worden grondgebonden huizen in de prijsklasse vanaf 345.000 eu-
ro. Gebiedsontwikkelaar Rezidenz uit Eindhoven heeft een plan uitgewerkt (zie 
schets Stedenbouw) en na goedkeuring van het bestemmingsplan voor Laarhof 
kan er gebouwd gaan worden. 

Plan Laarhof Gerwen voor locatie Peugeot-garage Janssen.....(foto Cees van Keulen) 

Perfecte braderie     
onder ideale omstandigheden
 
De Van Goghmèrt beleefde afgelopen zondag opnieuw een perfecte editie. 
Het weer werkte grandioos mee, winkels waren open, de aanbiedingen wa-
ren niet te tellen en alle kramen waren bezet en goed gevuld. 

terrasjes zaten van begin tot eind ge-
zellig vol. Kortom: het was weer een 
geslaagde editie van Nuenens eigen 
grote braderie, de Van Goghmèrt. Re-
den om volgend jaar met de organisa-
tie door te gaan.
Aan de speurtocht voor kinderen 
waarbij het woord ‘Kniepertje’ moest 

Dat was ook zo met de straten die het 
toneel waren van de braderie. Hier en 
daar kon men op de drukste tijden 
‘over de koppen lopen’ en passeerden 
de bezoekers de kramen in een gemoe-
delijk slakkengangentje. Uitvoerders 
van de oude ambachten hadden ook 
niet te klagen over de aandacht en alle 

Fietser Van Goghtoertocht schiet 
met ‘scherp’ op Van Goghmèrt
Een deelnemer aan de Van Goghfietstoertocht belandde op de Van Goghmèrt en 
voelde zich weer als een kind zo blij. Met een houten speelgoedgeweer trof hij 
tien keer doel. Hij schoot tien keer met een sterk elastiekje op een leeg bierblikje 
dat als doel diende. Hij trof dus tien op tien keer de ‘roos’. De scherpschutter was 
Hans Sanders, een fervente toertochtfietser en lid van ToerClub Nuenen. Zo 
fietste hij al eens met Hans Manders naar Rome, toch gauw ruim tweeduizend ki-
lometers. Afgelopen zondag reed hij met ruim 250 andere sportieve fietsers de 
Van Goghtoertocht, puik georganiseerd door de Nuenense ToerClub. De deelne-
mers mochten kiezen uit drie afstanden: 100, 125 of 150 km. 
Hans bleek een echte scherpschutter. De exploitant van de schiettent met houten 
speelgoed voor jong en oud, Nuenenaar Herman van Keulen (links op de foto), 
keek verrast toe. Herman woont nu in Heeze en op www.hafcolt.nl is meer infor-
matie over zijn houten speelgoedgeweren te vinden.

 Een schilderij   
maken zonder verf
Het kan, een schilderij maken zonder 
verf. Je hoeft er niet eens voor te kun-
nen tekenen. Met vlakken, stroken en 
stukjes papier kun je een abstract 
schilderij maken die niet zal misstaan 
in een kunstgalerie. 
Ook altijd willen weten of er een kun-
stenaar in je schuilt? Kom dan maan-
dag 18 juni om 13.30 uur naar D’n 
Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen om je 
prachtige kunstwerk te maken. De 
kosten zijn twee Euro. Neem gekleurd 
papier, uit tijdschriften, mee en je kan 
aan de slag onder leiding van Kees van 
de Sande. Er kunnen ongeveer twintig 
mensen meedoen, geef je even op per 
mail zodat je zeker bent van een plekje 
bij deze leuke activiteit.
In juli en augustus zal de WLG geen extra 
activiteiten organiseren, maar er is wel 
iedere maandag de inloop om 13.30 uur. 
Ook het wandelen en fietsen gaat ge-
woon door, net zoals Ittemee op 20 juli.
Meer Informatie over de activiteiten van 
de WLG vind je op de website: www.di-
gitaal-dorpsplein-gerwen.nl of wil je je 
opgeven? Dat kan via werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com, telefoon: 
06-41102625. 

Ties (11 jaar) liep met het idee om de caravan van zijn moeder te gebruiken als food-
truck. Samen met zijn vrienden Jip (12) en Céline (12) wilde hij tosti’s gaan verkopen. 
De naam voor hun bedrijfje was er dan ook snel: TosTies, want zo noemden zijn vrien-
den hem al vaak. Toen Ties Domien Verschuuren van 3FM belde en #keihardcashen 
won (100 euro), ging het plots heel snel. De dj plaatste het filmpje op social media en 
dat werd veel bekeken. Reacties volgden en twee weken geleden mochten de jonge 
ondernemers hun TosTies aanbieden op Picknick in het Park. Afgelopen weekend 
stonden ze wederom te bakken tijdens de Van Gogh Mèrt en ongetwijfeld zullen Jip, 
Celine en Ties nog vaker verschijnen in hun TosTiesTruck.

worden gevonden deden er enkele 
tientallen mee. Aan het eind van de 
dag bleken er 50 ingevulde deelname-
formulieren te zijn ingeleverd.
 
De uitslag van de speurtocht is als volgt. 
Babette Estorgui en Florian Klein gin-
gen er met de twee hoofdprijzen, de 
klimprijzen, vandoor. De bios-coop-
bonnen zijn gewonnen door Noor van 
de Helm, Yuca Weiss, Fem Leenhouwer, 
Tessel van der Putten en Julia Claes. En 
een ijsprijs is gegaan naar: Julia Verste-
ijen, Jasper Arts, Merlijn Arts, Arwen 
Gommers, Lars de Leeuw, Berlin van 
Houtum, Bas Versteynen, Eveline Klein, 
Sven Rooijakkers en Pixie Clignett.

Foto: Cees van Keulen

Foto’s: Peter Coppens

De Wettense 
zomermarkt
 Dit jaar organiseert CV de Wetters op 
Zondag 15 juli weer een gezellig evene-
ment: De Wettense zomermarkt. Het 
belooft een gezellig evenement te wor-
den met verschillende kraampjes en ho-
recagelegenheden. Vanaf 10.00 uur ben 
je van harte welkom op het evenemen-
tenterrein aan de Koppeldreef te Neder-
wetten. Kortom een dag met volop Wet-
tense gezelligheid, zorg dat je erbij bent!
Kraampje huren? Dat kan.
Een kraampje huren kost 15 euro, je 
kunt zowel nieuwe als tweedehands 
spullen verkopen. Ook voor verenigin-
gen zijn er kraampjes beschikbaar.
Kijk voor meer informatie op www.cv-
dewetters.nl of stuur een e-mail naar 
dewettensebraderie@gmail.com



LINDEBLAADJES

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 GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

PUZZELHOEKWeek 24

Horizontaal: 1 naamloos 7 waterdeeltje 12 Spaanse boerenknecht 
13 op de wijze van 15 bloem 17 identiteitsbewijs 21 bullebak 23 plaats in Groningen 
25 persoonlijk voornaamwoord 26 voegwoord 27 Amerika 29 water in Friesland 30 titel 
31 werklust 34 individu 37 balspel 42 werkplan 46 dierengeluid 47 Frans lidwoord 
48 brandstof 50 ambtshalve 51 nikkel 52 plaats in Noord-Holland 55 treuzelen 57 bond 
60 plan 61 jaartelling 62 hetzelfde 64 liniaal 65 rolschaats

Verticaal: Verticaal: 2 normaal profiel 3 gekheid 4 deel van een breuk 5 entree 6 schaakterm 
7 waterkering 8waterkering 8 uit elkaar 9 tuinhuis 10 worm 11 boom 14 brievensnoer 
16 onbevooroordeeld 18onbevooroordeeld 18 voorzetsel 19 als boven 20 kunstboter 22 domoor 24 metaal 
27 uedele 28 aartsbisschop 32aartsbisschop 32 plaats in Gelderland 33 Ierse verzetsgroep 35 ik 
36 een weinig 38 spinsel 39spinsel 39 wapen 40 schavuit 41 laatstleden 42 rijksgrens 
43 redevoering 44 degelijk 45degelijk 45 een zekere 49 pokerterm 53 trend 54 domina 
55 blijkens de akten 56 bloem 58bloem 58 keurig 59 sluis 60 dat is 63 persoonlijk voornaamwoord

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

L G I N A A M L
T A M E L Y K K A L M O E S
O V E R N E G E N E S L A
P E E K E L I S R E T
A N A P Z I N I
A O B E T E K E N I S T R
S K E E L E R R O T A T I E
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1 3 4 6 5 2 9 8 7
9 7 6 4 8 3 5 2 1
3 4 7 5 1 9 8 6 2
8 5 9 2 7 6 1 3 4
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4 9 3 7 6 1 2 5 8

Oplossingen wk 23
N E R E V I T O M K R E T A T
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Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AALST
AFGOD
CELKERN
CORSO
CREME
FEESTVIEREN
FEMINIST
FLUWEEL
FRAUDE
FRONS
GEBOUWENCOMPLEX
GEVAT
HANDHAVEN
HEDEN
HOERAHOERA
JARGONJARGON
JEHOVAJEHOVA
KAALKOPKAALKOP
KARMAKARMA
KREETKREET
MARKTMARKT
MATROOSMATROOS
MONDHOLTEMONDHOLTE
OMLAAG
OPLAGE
OPRIT
OVERVOL
PARTJE
POCHER
PROZA
REAAL
RENTE
SARCASME
STAAF
STOEP
TORENVALK
TWISTGESPREK
VEEKOEK
VENRAY
VERWAARLOOSBAARVERWAARLOOSBAAR
VOEDERBAK
ZADEN

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56

57 58 59

60 61 62 63

64 65

7 8 3 5
5 7 2 6 8

7
8 4 7 9 5

2 8
3 2 4 6 8
1

9 3 8 5 1
7 1 5 3

Sudoku

week 22, Mw. T. Weijts, Mierlo.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, telefoon 
06-48273718. ANDO ONTZORGT DOOR: 

Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl 

LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS 
Werkzaamheden: centrale 
verwarming, airco, water, 
gas & sanitair, badkamer 
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking. 
www.jaspersinstallaties.nl 
Tel. 06-51497161.

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.

FEESTJE?  HUUR: 
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

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, 
email: informatie@ivits.nl 
www.ivits.nl

ICT-ER MET DE VUT 
heeft tijd over voor al uw 
computer-, netwerk-, TV-, 
zonnepanelenmonitoring- 
en audio-installaties en/of in-
stellingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

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

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

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

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

SUMMER SCHOOL ACTIE 
BIJ GITAARSCHOOL NUENEN
6x30 min of 3x60 minuten gitaarles voor 
>21 jaar € 119,00 en <21 jaar € 99,00. 

Per pakket in leslokaal of aan huis. 
Vanaf 7 juli t/m 19augustus vrij 

in te plannen binnen deze periode.

Expressieve, muzikale en technische 
ontwikkeling op gitaar voor kind 

tot volwassene op nylon-/staalsnarige 
en electrische gitaar, ook basgitaar.

Bel voor meer info met 
06-52685862  | gitaarschoolnuenen.nl

GRATIS AF TE HALEN 
PALLETS. Inlichtingen: 
040-2831200.

TE HUUR: Tijdelijke opslag 
vanaf 2,5 m2 in Lieshout. Zie: 
Denopslag.nl

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. Af-
halen € 1,00 per stuk. ± 250 
stuks. Tel. 06-51 37 32 72.

AANGEBODEN: hulp in 
de huishouding. Telefoon: 
06-26603439.

PEDICURE: ALTA GRACE 
(Ook voor diabetes en reu-
ma) Lekker makkelijk ik kom 
aan huis! Cadeaubonnen te 
verkrijgen. Tel: 06-50571183.

Duurzaam uw tuin bere-
genen? Wij realiseren de 
(hand) gespoten  WATER-
PUT. Regio Nuenen/Eind-
hoven. Bellen na 18.00 uur 
David 06-11273021 of Louis 
06-46544780.

TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.

Openingstijden:
Ma.- vr. van 9.00 - 18.00 uur

Za. van 9.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 26, Nuenen

Tel. 040 - 295 27 34

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

Beekstraat 2 Nuenen T 040 -2912725
Openingstijden woensdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

PEZZAZ KEUZEMENU
Carpaccio van kabeljauw
grapefruit, roze peper en dille

Vitello tonnato
dun gesneden kalfsrosbief met tonijn mayonaise en kappertjes

Romige aspergesoep
gekookte ham, ei en peterselie

(vegetarisch te bestellen zonder gekookte ham) 

Gevogeltebouillon
rijk gevuld met groente, lente ui en kervel

* * *
Gebakken doradefilet

 venkel salade, schaaldierensaus en dragon olie
Supreme van hoenderfilet 
tagliatelle met rucola pesto, 

gepofte roma tomaatjes en gevogeltesaus
Indiaase groente curry 

zoete aardappel, kikkererwten,
naanbrood en frisse komkommersalade 

* * *
Aardbeien “Romanoff”

gemarineerde aardbeien met vanille-ijs
en luchtige aardbeien-roomsaus

Mangoparfait met kokoscrème
frambozencompote, kokoskrokant en mango-passievruchtsaus 

3 soorten kaas van de kaastafel
3 GANGEN €25,50 | 4 GANGEN €29,50

ZONDAG 17 JUNI, VADERDAG!
Kijk naar de mogelijkheden op

www.restaurantpezzaz.nl
Pezzaz heeft ook een leuke kinderkaart!

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Reserveer nu: 040 7440270

De ultieme bbq experience!
kleine gerechtjes van onze kaart! 

(alléén per tafel te bestellen)

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG
WOENSDAG, DONDERDAG €27,95

€29,95

PARKSTREET EXPERIENCE

Onbeperkt lekkere hapjes!ALL YOU CAN EAT!

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

www.ronddelinde.nl 
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 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Donderdag 14 juni
14.00-16.00 uur Kienen!!!!

Jo van Dijkhof

Vrijdag 15 juni 
20.00 uur Reünie Jongerenkoor Jocanto. 

50-jarig jubileum. H. Clemenskerk Nuenen
20.00 uur Kienen KBO Lieshout

het Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lieshout

Zaterdag 16 juni
10.00 -16.00 uur Quilts maken 

De Regenboog, Sportlaan Nuenen
12.00-17.00 uur Opening Trollenbos

Stad van Gerwen 3A Nuenen

Zaterdag 16 juni
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
20.00 uur Country Dance Party met Country-
DJ Henk. Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout

Zondag 17 juni
10.00-16.00 uur Open dag 

Manege Hooidonk. Beekstraat 48 in Nuenen
14.00 uur Lezing over relaties door Praktijk 
voor Relatietherapie. Bio-Kracht, Nuenen

Zondag 17 juni
14.30 uur en 16.00 uur ‘OnderWater’ con-

cert Blue Planet Harp Ensemble. Het Klooster
16.30-17.30 uur Nuenen zingt 

Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Maandag 18 juni 
13.30 uur Een schilderij maken zonder verf

D’n Heuvel, Heuvel 11 Gerwen
13.00 uur optreden Zangerij dwarsgetuigd

Markt Nuenen

Maandag 18 juni
19.00 uur IVN Plantenwandeling
Start Het Klooster of bij Lissevoort

Woensdag 20 juni
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

 Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout 
13.30 uur wedstrijd stoepranden

Veldje bij de Hongerman

Woensdag 20 juni
19.00-21.00 uur Gala Nuenens College
Lindenlaan-Kerkstraat-Sportlaan richting 
Nuenens College daarna ontsluiting via 

Luistruik naar Smits van Oyenlaan

Donderdag 21 juni 
19.30 Ontmoetingsavond ruilkring 

Lets Nuenen. Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Dinsdag 22 juni
14.00-16.00 uur rollatorcheck

Vincent van Goghstraat 139

Vrijdag 22 juni t/m 25 juni
Wette’s dorpsfestijn

Koppeldreef in Nederwetten

Vrijdag 22 juni
20.00 uur Wette’s dorpsfestijn: Biercantus

Tent Nederwetten

Zaterdag 23 juni
13.30-16.30 uur Wette’s dorpsfestijn: 

Kindermiddag
20.00 uur Wette’s dorpsfestijn: 

Pubquiz. Tent Nederwetten

Zaterdag 23 juni
10.00-16.00 uur Open dag Kwekerij en tuin 

Van Nature. Eeneind 32 te Nuenen
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen

Zaterdag 23 juni
16.00 en 20.00 uur Dansshow ‘B4REAL’

Het Klooster

Zaterdag 23 en zondag 24 juni 
NK wipschieten St. Catharinagilde Nuenen 

Boord i.s.m. St. Antoniusgilde
gildeterrein St. Antoniusgilde aan Mulakkers

Zaterdag 23 en zondag 24 juni 
Gerwens Gezelligheids Toernooi

Voetbalvereniging R.K.G.S.V.
 Sportpark aan De Polder 1

Zondag 24 juni
09.00 uur Kofferbakverkoop 

Brass Band Nuenen
Grasveld/terrein aan achterzijde 

van de Hongerman Nuenen

Zondag 24 juni
11.00-17.00 uur Open dag zorgboerderij 

de Krakenburg. Olen 50
14.30 Open dag Biologisch tuinieren

Groepstuin in de Roosdoncken

Zondag 24 juni
12.00-16.30 uur Wette’s dorpsfestijn: 

Levend Stef Stunt Piloot
16.00-21.00 uur DJ Joey

Tent Nederwetten

Zondag 24 juni
12.00 uur Fietstocht voor de kledingbank

Lionsclubs. Ouwlandsedijk/Beekstraat Nuenen
14.30-16.30 uur Optreden 

‘Jan en de Soossisters’. Jo van Dijkhof

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 16 juni 18.30 uur: viering 
volkszang, voorganger pastoraal wer-
ker J. Deckers.
Zondag 17 juni 09.30 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pasto-
raal werker J. Deckers. 

Misintenties
Zaterdag 16 juni 18.30 uur: geen inten-
ties.
Zondag 17 juni 9.30 uur: Jan en Miet 
Dijstelbloem - Knoops; Noud van Rooij 
en Marie van Rooij - van de Kam; Berry 
Cuppers; Lotte van Rooij en Leo van 
Hevelingen; Nel Schoenmakers - Bres-
sers; Mien van Grotel - Smulders; Jac 
van den Bosch (vanwege verjaardag); 
Oleg Ivanovskii.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Jill Ver-
berne, De Beethof 3 en Lara Swinkels, 
Hoevensestraat 10. Wij wensen de fa-
milies van harte proficiat en veel geluk.

De tussentijdse opbrengst van de 
sponsoractie voor zuster Bonnie is 
€ 686,-. De actie duurt tot eind juli, zo-
dat u nog altijd kunt mee doen.
Bankrekening: NL32RABO 0137 4042 
47 t.n.v. RK Parochie Heilig Kruis Nue-
nen ca. onder vermelding van ‘gift voor 
zuster Bonnie’.
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 17 juni 11.00 uur: viering met 
parochiekoor, voorgangers werk-
groepleden.

Misintenties  
Dinie van Rooij - van Roijakkers; Ge-
rard Donkers; Willie Smits; Koen 
Smeets; Piet van de Water, vanwege 
sterfdag; Ben Lijten.

Mededelingen
De tussentijdse opbrengst van de spon-

soractie voor zuster Bonnie is € 686,-. 
De actie duurt tot eind juli, zodat u nog 
altijd kunt mee doen.
Bankrekening: NL32RABO 0137 4042 
47 t.n.v. RK Parochie Heilig Kruis Nue-
nen ca. onder vermelding van ‘gift voor 
zuster Bonnie’.
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 17 juni 9.30 uur: viering met 
volkszang, voorgangers werkgroepleden.
 
Misintenties
Piet Coolen; Jo Teunisse - Biemans; 
Sjef Versantvoort; Cissy Rooijackers.

Mededelingen
De tussentijdse opbrengst van de 
sponsoractie voor zuster Bonnie is 
€ 86,-. De actie duurt tot eind juli, zo-
dat u nog altijd kunt mee doen.
Bankrekening: NL32RABO 0137 4042 
47 t.n.v. RK Parochie Heilig Kruis Nue-
nen ca. onder vermelding van ‘gift voor 
zuster Bonnie’.
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 17 juni. Voorganger is kerkelijk 
werker P. Flach. Er is kinderneven-
dienst voor kinderen van de basis-
school. De collecte is voor het Bijna-
thuishuis in Nuenen. U wordt uitgeno-

Maand juni
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur 
ingang van de tennisvelden 
op sportpark De Lissevoort

Elke tweede zondag v.d. maand 
14.00-17.00 uur Ierse sessies

Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Elke laatste zondag v.d. maand
20.30 uur De Liederentafel

café Schafrath Nuenen

Elke dinsdag
13.00 uur Beweegroute in groepsverband 

Fysiotherapie Kwiek, 
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen

Elke dinsdag en woensdag 
Di. 9.30-12.30 uur. Wo. 19.30-21.30 uur
Foto expositie historische boereninterieurs

het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A

t/m oktober
Elke tweede woensdag en 

laatste zondag van de maand
 13.30-17.00 uur Van Goghkerkje open

 Papenvoort Nuenen

Zaterdag 16 en zondag 17 juni
Handelse processie. Looptocht via Opwettense-
weg, Geldropsedijk, Europalaan, Parkstraat , Park, 
Berg, Gerwenseweg, Ruiterweg, Lieshoutseweg, 
Molenheide en Deensehoek, centrum Nuenen.

Open Dag     
Manege Hooidonk
Op 17 juni van 10.00 tot 16.00 uur is er een Open Dag op Manege Hooidonk. 
Alweer 6 jaar is de nieuwe Manege Hooidonk actief op de Beekstraat 48 in 
Nuenen. In deze 6 jaren is er veel geïnvesteerd in de manege. Twee mooie 
nieuwe overdekte rijbanen, nieuwe buitenrijbaan en springweide en nieuwe 
stallen. En niet te vergeten veel hele � jne pony’s en paarden die graag bereid 
zijn de ruiters te leren paardrijden. We organiseren activiteiten als manege-
lessen, buitenritten, dagtochten te paard, trektochten te paard, springlessen, 
kabouterlessen, ponydagen in de vakanties, ponykampen en tienerkampen, 
volle maanrit, kinderfeestjes, wedstrijden, enzovoort. 

over pony’s en paarden. Doe mee aan 
de quiz en test jouw paardenkennis of 
maak een ritje op een koets en men 
zelf ook een paard.

Het programma is als volgt:
10.00u start Open Dag
10.30u demo. van onze carrousselgroep
11.00u demo. kabouterles 6-7 jarigen
12.00u demo. springen pony’s
13.00u demo. kabouterles 6-7 jarigen
14.00u demo.  van onze carrousselgroep
14.30u demo. springen paarden
15.30u discorijden 

Samen met de instructeurs/medewer-
kers van de manege en  met hulp van 
alle vrijwilligers hebben we gebouwd 
aan een gezellige manege waar het 
goed toeven is. Hier zijn we trots op en 
dit willen we graag aan iedereen laten 
zien. 

Tijdens de Open Manegedag bij Ma-
nege Hooidonk is er van alles te doen. 
Je ontmoet de pony’s en paarden op de 
manege en kunt ze borstelen en ritjes 
met ze maken. Of neem een kijkje bij 
de demonstraties. Kom onze shetlan-
ders aaien en poetsen of doe mee met 
hoefijzer versieren. Je komt tijdens de 
Open Manegedag heel veel te weten 

digd om deze dienst met ons mee te 
vieren. Ook bent u, zoals altijd, op don-
derdag tussen 10.00 en 12.00 uur wel-
kom in het Open Huis voor een kop 
koffie en ontmoeting met anderen. 
Voor meer informatie: zie onze website 
en op Facebook.

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 14 juni. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Basiliu s, bisschop 
en kerkleraar. 
Vrijdag 15 juni. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis H. Vitus, Modestus en Cres-
centia, martelaren. 
Zaterdag 16 juni. 11.00 uur gezongen 
H. Mis van Requiem. Mis van de be-

grafenis met Absoute voor mej. 
H.A.M. Knoops. Bijeenkomst van de 
Derde Orde. 
Zondag 17 juni. Vierde zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis. 
Maandag 18 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Ephrem van Syrië, belijder en kerkle-
raar; gedachtenis van H. Marcus en 
Marcellinus, martelaren. 
Dinsdag 19 juni. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Juliana van Falconië-
ri, maagd; gedachtenis van H. Gervasi-
us en Protasius, martelaren. 
Woensdag 20 juni. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Silverinus, paus en 
martelaar. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Nuenen zingt
Nuenen zingt op 17 juni om half 5 in 
het Van Goghkerkje aan de Papen-
voort, geestelijke liederen afkomstig 
uit veel verschillende kerken. Van half 
5 tot half 6. Informatie: Dieuwertje Ka-
per, d.kaper@onsnet.nu. Aan allen 
welkom! welkom! FEDERATIE VAN SCHERPSCHUTTERS 

’OP DE WIPBOOM’ IN NEDERLAND

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 

OPGELEGD WIPSCHIETEN 

23 EN 24 JUNI 2018
Onder auspiciën van de 

Federatie van scherpschutters ’op de wipboom’ in Nederland

georganiseerd door Sint-Catharinagilde Nuenen-Boord 

en Sint Antoniusschut Eeneind-Opwetten

Mulakkers 23, Nuenen-Eeneind

Nederlands Kampioenschap 
wipschieten in Nuenen
Op zaterdag 23 juni en zondag 24 juni vinden de Nederlandse kampioen-
schappen Opgelegd Jeugd Schieten en Opgelegd Schieten plaats op het 
schietterrein aan de Mulakkers 23 op het Eeneind.

ren binnen de gemeentegrenzen van 
Nuenen en doet dat in samenwerking 
met de St. Antonius schut Eeneind, al-
les onder auspiciën van de Federatie 
van Scherpschutters-verenigingen ‘Op 
de wipboom’ in Nederland. 
Op 23 juni is vanaf 14.00 uur het wip-
schieten voor de jeugd. Op 24 juni 
vanaf 11.00 uur voor de volwassenen. 
Ongeveer 160 schutters zullen dan 
vanaf 12.00 uur in viertallen en indivi-
dueel met elkaar de strijd aanbinden. 
Rond 18.00 uur zal na het afkampen 
bekend zijn wie zich in 2018 Neder-
lands kampioen mag noemen. 
Naast het Nederlands kampioenschap 
zal er ook een vrije wedstrijd plaats-
vinden. Daar wordt zowel opgelegd als 
vrije hand geschoten. 
Iedereen is van harte welkom op deze 
dagen om te komen kijken en kennis te 
maken met deze vorm van schietsport. 

Vorig jaar wist het St. Catharina gilde 
Nuenen-Boord het korps van St. Joris 
uit Nieuwkuijk te verslaan die de afge-
lopen vier jaar de titel binnen sleepte. 
Daarom mag dit gilde het NK organise-
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MD1 Hockey Nuenen 
kampioen A poule
Afgelopen zaterdag is Hockey Nuenen MD1 kampioen geworden in poule A 
van de 1e klasse, door een spannende en zwaar bevochten 3-1 overwinning 
in en tegen middenmoot Den Bosch. Een superknappe prestatie! 

trainer Gerald Dewamme zijn super 
trots op hun team. 
Nogmaals gefeliciteerd meiden van 
MD1!

Dit is een bekroning op een jaar lang 
met veel plezier en volle inzet hoc-
keyen en trainen. De coaches Ma-
rieke Hoeijmakers en Karin Noll en 

Het hockeyseizoen 2017-2018 zit er weer bijna op!   
JD1, MD1, MB2, MB4, MA2 werden kampioen dit seizoen. 
Proficiat allemaal!! 

Leerzame ELE Rally in nieuwe 
auto voor Stijn van Bree
Tijdens het eerste weekend in juni werd in de omgeving van Eindhoven voor 
de 54ste maal de ELE Rally verreden. De oudste rally van Nederland, in het 
verleden de Eindhoven-Luik-Eindhoven Rally, stond, net als eerdere edities, 
garant voor een spannende en uitdagende wedstrijd. Voor Stijn van Bree 
vormt de ELE Rally zijn thuiswedstrijd en de sympathieke Brabantse onderne-
mer maakte er zijn competitieve debuut in een nieuwe auto, de BMW E30 M3.

nen voor het vervolg van hun avontuur 
rond Eindhoven. Met tijden in de top 
twintig van het klassement, en zelfs tij-
den tegen de top tien van het klasse-
ment, wisten zij menig sneller geachte 
deelnemer regelmatig achter zich te 
houden. Het duo leek op weg naar een 
probleemloze zaterdag en een goede 
finish van de loodzware wedstrijd tot 
op de voorlaatste klassementsproef 
wederom technische problemen roet 
in het eten gooide.
“In het zicht van de haven stranden is 
echt vreselijk vervelend. Maar wat heb 
ik genoten van deze wedstrijd en na-
tuurlijk ook de BMW. Wat is het een 
fantastische auto met ontzettend veel 
vermogen. Ik heb erg veel geleerd over 
de auto en natuurlijk ook van de sa-
menwerking met Martijn en het team 
van Mats. Ik kan niet wachten tot de 
volgende wedstrijd,” sluit Stijn van 
Bree af.

Medailles voor 
Koen en Ralph bij 
minioren � nales
Door Marie-Louise Kardol

Bij de regionale minioren � nales 
zijn Koen van den Wildenberg en 
Ralph Spanjers van Z&PV Nuenen in 
de medailles gevallen. Koen wist dit 
voor elkaar te krijgen met zilver op 
de 100wissel en 100rug en brons op 
de 50vlinder, Ralph stond met het 
brons op de 100rug naast hem.

Met 5 deelnemers en 22 starts was de 
ploeg uit Nuenen goed vertegenwoor-
digd bij de finales in Roosendaal. Daar 
mochten de snelste 18 jongens en mei-
den per leeftijd van start gaan en strij-
den voor de titel Brabants minioren 
kampioen 2018. 
Bij de meiden werd de ploeg uit Nue-
nen vertegenwoordigd door Arlyn 
Schouten (2009) en Liselot van der 
Velden (2007), die samen goed waren 
voor 11 starts. Uiteindelijk leverde dat 
9 nieuwe persoonlijke records op en 
voor Arlyn een 7e plaats als hoogste 
klassering, terwijl Liselot 8e werd. Bei-
den bereikten dat op de 100rug.

Die 100rug was de zwemmers, getuige 
de medailles voor Koen en Ralph so-
wieso goed gezind, waarbij het voor 
Ralph 1 van zijn 2 PR’s was, voor Koen 
1 van zijn 5 nieuwe toptijden. En naast 
die medailles werd Koen ook nog 4e op 
de 100school en waren er 5e plaatsen 
voor beide heren op de 100vrij (Koen) 
en 100wissel (Ralph). Voor Remco 
Verhoeven (2006) was er een dik PR op 
de 200wissel, hij verbeterde zich op 
zijn enige afstand van het weekend 
met maar liefst 11 seconden.

 De eerste klassementsproef verliep 
probleemloos voor Van Bree, die in de 
ELE Rally werd genavigeerd door de 
ervaren Belgische co-piloot Martijn 
Wydaeghe. Op de tweede klasse-
mentsproef brak de achterwielophan-
ging van de BMW af door een flink gat 
het parcours. Hierdoor was Van Bree 
genoodzaakt de BMW op de verbin-
dingsetappe te parkeren waar vervol-
gens werd besloten dat verder rijden 
die avond geen optie was.
“Het was wel even flink balen dat de 
ophanging van de BMW het begaf. 
Martijn en ik begonnen net een beetje 
in het ritme te komen en dan gebeurt 
je dat. Hoe spijtig ook, dit soort zaken 
hoort ook bij deze fantastische sport,” 
aldus Stijn van Bree.
Na reparatiewerkzaamheden door het 
team van Mats van den Brand wisten 
Van Bree en Wydaeghe de zaterdag-
ochtend weer aan de start te verschij-

Ralph (link s) en Koen met hun medailles

Nuenenaar Stijn van Bree in actie tijdens de ELE Rally

Hockey Korfbal

MA2

MB4

MB2

MD1

MD1

Nederlands korfballende   
C jeugd bij NKV in Nuenen
De 8 beste C jeugd teams 1ste klasse uit Nederland speelden zaterdag op de 
accommodatie van korfbalvereniging NKV hun Nederlands Kampioenschap.

De prijsuitreiking werd een ware hap-
pening. Nadat het arbitrale team werd 
bedankt kwamen alle teams op het po-
dium en ontvingen een herinnering. 
Hierna vormden zij een erehaag voor 
de andere nog komende teams. De weg 
van de spelers van Albatros leek dan 
ook op het opkomen van Michael van 
Gerwen en onder luid applaus ontvin-
gen zij de gouden medailles en de beker. 
De organisatie werd bedankt door het 
KNKV voor deze schitterend en suc-
cesvol verlopen dag. Iedereen en met 
name NKV kon terug zien op een ui-
terst geslaagd korfbalevenement. Trots 
ontving zij dan ook vele complimenten 
en dank voor de inzet van de vrijwilli-
gers en de manier waarop deze dag 
vorm was gegeven.
Een onvergetelijke dag waar korfbal 
weer liet zien een echte familiesport te 
zijn.

Wil je meer informatie over korfbal bij 
NKV ga dan naar de website:
www.nkvnuenen.nl
 

Om 10.30 uur werden de teams voor-
gesteld aan het talrijk aanwezige pu-
bliek, waarna Henri van den Nieuwen-
hof (voorzitter van NKV) het toernooi 
opende.
In 2 poules speelden de teams voor 
plaatsing in de finalerondes. Fraaie, 
spannende en doelpuntrijke wedstrij-
den kreeg het publiek voorgeschoteld. 
Daarnaast etaleerden de jonge talen-
ten hun kunnen en dat zorgde voor 
mooie acties, goals en ovaties. 
De vele vrijwilligers van NKV stonden 
gastvrij klaar voor zowel de teams als de 
meegereisde supporters. Iedereen ont-
ving op het heetst van de dag bouillon 
en dat werd zeer gewaardeerd. Ondanks 
de warmte werd er op het scherpst van 
de snede gespeeld om de winst.
De strijd om het brons werd een prooi 
voor Movado (uit Dordrecht) dat met 9-6 
won van Nieuwerkerk. De finale ging tus-
sen Albatros uit Zwijndrecht en ASVD 
uit Dronten. Al snel werd duidelijk dat dit 
geen gelijk opgaande wedstrijd zou wor-
den, uitslag (13-5) voor Albatros.den, uitslag (13-5) voor Albatros.

Zwemmen Nederlands korfballende   

Zomerdrives   
bij Bridgeclubs  
in Nuenen
Lekker bridgen deze zomer? Kom 
naar de zomerdrives in Nuenen.

Van 19 juni t/m 21 augustus is er elke 
dinsdagavond Zomerbridge in Ge-
meenschapshuis Enode in Nuenen. Ie-
dereen is van harte welkom.
De gezamenlijke bridgeclubs De Oude 
Linde, Overdwars en Common Sense 
Nuenen hebben dit initiatief genomen 
om iedereen de gelegenheid te geven 
lekker door te spelen in het zomersei-
zoen. Je kunt zo vaak komen als je wilt 
en aanmelden van tevoren is niet no-
dig. Het entreegeld van € 4,- per paar 
wordt zo veel mogelijk besteed aan 
prijsjes. Wij verwachten de bridgers 
om 19.30 uur en starten om 19.45 uur. 
Neem vooral je lidmaatschapsnum-
mer mee als je lid bent van de NBB.
Adres van de speellocatie: Eeuw Dries-
sestraat 1, 5674 TN Nuenen. Voor 
meer informatie: neem contact op met 
Jan van Heijningen: 06 - 51 17 95 63  of 
jvanheijningen@onsnet.nu.
Graag tot ziens.
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Achttiende GGT RKGSV 
Dit jaar, in het weekend van 23 juni en 24 juni, wordt het Gerwens Gezellig-
heids Toernooi bij voetbalvereniging RKGSV te Gerwen voor de 18e keer 
georganiseerd.

Winst Zwaluw na strafschoppen

EMK 2 - Zwaluw VFC 2 1-1
Door Jacques Ribot

EMK 2 moest in de 2e ronde van de nacompetitie voor promotie naar de re-
serve 2e klasse aantreden tegen het tweede elftal van de vereniging Zwa-
luw VFC uit Vught. Vrijwilligers waren al in de vroege ochtenduren met man 
en macht bezig geweest met het opruimen van alle tuinmeubels en rommel 
van het eerder gehouden penalty toernooi.

Tijdens het gehele toernooi zal de mu-
ziek verzorgt worden door PA Event 
Support (DJ’s Nick Bisseling en Pascal 
Ahout). Tijdens de feestavond krijgt 
PA Event Support ondersteuning van 
‘Deejay Bouwski’ alias John Bouw en 
‘WanneDJ’ alias Tanco van de Laar. Ze 
zullen er met hun kwaliteiten voor 
zorgen dat de feesttent bol van de ge-
zellige sfeer staat. 

Keurslager Evert Tebak uit Nuenen zal 
de barbecue voor alle deelnemers op 
zaterdagavond verzorgen. 
Natuurlijk is er ook aan de veiligheid 
gedacht. Gedurende het toernooi 
wordt een oogje in het zeil gehouden 
door Bram Daams van BRAM Brand-
veiligheid. Tevens zal hij ons voorzien 
van preventieve voorzorgsmaatregelen.

Het GGT is in het weekend van 23 en 
24 juni toegankelijk voor iedereen en 
de entree is natuurlijk gratis. Voor de 
kinderen is er een speeltuin en een 
luchtkussen. Hopelijk mogen wij u 
verwelkomen om op ons sportpark 
aan de Polder te Gerwen, onder het ge-
not van een drankje, de gemoedelijke 
sfeer eens te proeven.

na het inzetten van alle wisselspelers. 
Na 120 minuten was de stand nog 
steeds gelijk en moesten strafschop-
pen worden genomen. De Zwaluwspe-
lers bleken daarbij meer geluk te heb-
ben. Het was een sportieve wedstrijd 
met een goed leidende scheidsrechter 
Bloemsma. Uiteindelijk een geweldige 
seizoenprestatie van EMK 2. 

In de beginfase van het toernooi in de 
jaren 90, werden er teams door heel 
Nederland uitgenodigd. Zo zijn Hee-
renveen, Breda, Apeldoorn, Amster-
dam en Zwolle naar alle tevredenheid 
ook al deelnemers geweest. Vanuit het 
buitenland hebben België, Duitsland, 
Denemarken en Canada het ‘GGT-vi-
rus’ opgelopen.
Dit jaar zijn er deelnemers van o.a. voet-
balvereniging Marvilde, RKSV Nuenen, 
VV Nederwetten, VV EMK, Gemert en 
RKGSV. 
Het is een genot om elk jaar weer veel 
aanmeldingen te krijgen, hetgeen de 
laatste jaren de pan uit rees. Hierdoor 
is de organisatie zich op de regio gaan 
richten. Volgens de organisatie ligt de 
kracht al jaren in het ons-kent-ons ka-
rakter. Nagenoeg alle deelnemers ken-
nen elkaar waardoor de sfeer op het 
toernooi nog gezelliger is geworden.
Ook door de aanpassing dat een team 
altijd dient te bestaan uit tenminste 1 
vrouwelijke speler is een geweldige zet 
geweest. Niet alleen tijdens de wed-
strijden, maar ook gedurende het ge-
hele weekend is de aanwezigheid van 
dames(teams) niet meer weg te den-
ken tijdens het GGT.

 EMK begon voortvarend en stond al 
op 1-0 in de 4e minuut. EMK moest 
daarna de druk weerstaan van een 
goed voetballende tegenstander, die 
langszij kon komen in de 29e minuut 
(1-1). EMK had kansen om te scoren 
met snelle aanvallers, maar de laatste 
pass miste soms nauwkeurigheid. In 
de tweede helft werden aan beide kan-
ten wisselspelers ingezet, waardoor 
het tempo nog redelijk hoog bleef. 
EMK gaf weinig kansen weg, maar 
slaagde er ook niet in om de counters 
af te ronden. Na 90 minuten, moest 
men overgaan tot een verlenging van 
twee keer 15 minuten. Tijdens de eer-
ste verlenging had EMK de pech dat 
keeper Peter Beekmans geblesseerd 
het veld moest verlaten. Speler Mark 
van Happen nam plaats onder de lat, 
maar EMK moest met 10 man verder 

Sponsortoernooi RKVV weer  
een mooi (voetbal) feestje 
Vrijdag 1 juni stroomde vanaf 18.00 uur sportpark ‘De Koppel’ van RKVV Ne-
derwetten vol. Na een hapje, drankje en praatje werd om 19.00 uur gestart 
met de wedstrijden waarin sportiviteit hoog in het vaandel staat. Maar liefst 
18 sponsoren schreven zich in met een team waarin een mix van 
spelers&speelsters/jong&oud uit de hele regio deelnamen.

werd dit jaar gewonnen door ‘Teun 
van Stiphout tegelwerken’.
Omdat het binnen aangenamer was 
dan buiten stroomde het Piet Renders 
Paviljoen na de wedstrijden al snel vol 
waar de voetjes van de vloer gingen. 

De organisatie wil bij deze alle sponso-
ren, vrijwilligers en deelnemers nog-
maals hartelijk bedanken voor jullie 
hulp en aanwezigheid. Op naar Spon-
sortoernooi 2019!

Ondanks de buiige omstandigheden 
was er sprake van een gezellige sfeer. 
Ieder team speelde drie of vier poule-
wedstrijden, waarna de halve finales 
en de finale volgden. Deze finale werd 
gespeeld door de teams van ‘Café Re-
né’ uit Nuenen en ‘Erik Foolen vloeren’ 
uit Nederwetten. Uiteindelijk trokken 
de mannen van Café René aan het 
langste eind en mogen zich wederom 
een jaar titelhouder noemen. De min-
stens zo belangrijke sportiviteitsprijs 

Café René winnaar sponsortoernooi 2018 RKVV Nederwetten

Hoofdtrainer Toon 
van der Loo verlaat 
RKVV Nederwetten
 
In onderling overleg is besloten dat 
de wegen van Toon van der Loo en 
onze vereniging gaan scheiden.
 
Waar partner Rutger Maters eerder 
dit jaar aangaf dat hij vanwege zijn pri-
vé situatie (jong gezin) en zijn werk-
carrière kiest om te stoppen als trai-
ner, is het voor Toon juist een nieuwe 
stap in zijn trainerscarrière die aanlei-
ding is om onze vereniging te gaan 
verlaten.
 Toon geeft aan fijn gewerkt te hebben 
in Nederwetten, maar dat hij deze kans 
niet kan laten schieten. Wij begrijpen 
en respecteren de keuze van onze 
hoofdtrainer en wensen Toon veel suc-
ces bij zijn nieuwe club.
 

Bestuur RKVV Nederwetten

Rutger Maters (li nks) en Toon van der Loo 
verlaten de RKVV Nederwetten

RKGSV terug in de vierde klasse!
Afgelopen zondag stond de return van de nacompetitie wedstrijd tegen 
Keldonk op het programma. Na het doelpuntloze gelijkspel in Keldonk had 
Gerwen een prima uitgangspositie om de promotie over de streep te trekken. 

de bal in de rechter haak, 3-0. In de 
80ste minuut deed Gijs Vorstenbosch 
nog een schepje erboven op en maakte 
de 4-0. Vlak voor het eindsignaal kon 
Keldonk nog de eretreffer maken en 
zette daarmee de einduitslag op 4-1.
Door deze overtuigende overwinning 
is RKGSV na een afwezigheid van 3 
seizoenen terug in de vierde klasse! 
Hiermee beloonde het vaandelteam 
zichzelf voor dit geweldige seizoen. 
Spelers, sponsors en technische staf 
gefeliciteerd met deze prestatie!

RKGSV begon scherp aan de wedstrijd. 
Met hard spel en veel strijd overklaste 
ze Keldonk dat al snel in de gaten had 
dat er op de Polder niks te halen valt.
Al in de 14de minuut kwam RKGSV op 
een 1-0 voorsprong door een doelpunt 
van Sjoerd Timmermans. 3 minuten la-
ter kopte Sander de Waal uit een vrije 
trap de 2-0 tegen de touwen. Dit was 
tevens de ruststand. Na rust ging Ger-
wen verder waar het voor rust gestopt 
was. In de 69ste minuut kreeg Tom vd 
Berk de bal voor zijn voeten en jaagde 

Zevende EMK 
Penaltytoernooi 
weer een   
groot feest
Door Sjoerd Stooker

Op zaterdag 9 juni hadden de organi-
satoren en deelnemers aan het EMK 
Penaltytoernooi weer niets te klagen 
met de weersomstandigheden. Op een 
zonovergoten dag namen 65 teams, 
waarvan 8 vrouwenteams en 57 man-
nenteams, deel aan de zevende editie 
van dit gezelligheidstoernooi. 
Vanaf 10 uur werden de eerste penal-
ty’s genomen, terwijl om iets voor vij-
ven in de middag de uiteindelijke win-
naars van de mannen competitie, De 
Panenka’s, de laatste penalty namen. 
De finale was een complete Helvoirtse 
aangelegenheid. De tegenstanders in 
de finale waren de winnaars van vorig 
jaar, welke dit jaar niet in staat waren 
om de winst te pakken in de finale. Bij 
de dames bleken Sparta’25 dames 1 de 
beste over de hele dag in de competitie 
voor de dames. De beste sluitposten 
waren de keepster van Helvoirt dames 
en de keeper van Alles draait om Peter. 
Om 22.00 uur werd het feestje fanatiek 
afgesloten op het beroemde deuntje 
van de serie ‘la Casa de Papel’. Ook dit 
jaar werd de organisatie bijgestaan 
door een grote groep vrijwilligers die 
ervoor hebben gezorgd dat de dag 
goed verliep. Daarnaast was alles de 
volgende dag om 11.00 uur weer aan 
de kant voor de promotiewedstrijd van 
EMK 2. De datum van volgend jaar 
wordt weer op korte termijn bekend 
gemaakt via de verschillende social 
media kanalen van het toernooi. 

De winnaars bij de heren (vv Helvoirt) en 
de dames (Sparta 25).

Vuurwerk, platte kar en fijn feestje

Promotie RKGSV Gerwen   
naar vierde klasse
 
Door Cees van Keulen

De Gerwense voetbalclub RKGSV zorgde voor vuurwerk, schoot met scherp, 
won met 4-1 van Keldonk en promoveert naar de vierde klasse. KLASSE.

wel kansen om dat te bereiken volgend 
seizoen. Die ambitie is er bij het team en 
ook bij de begeleiders.” Jeroen Vermaas 
uit Eindhoven was in de jaren-90 actief 
als voetballer in het eerste van RKGSV. 
Hij pakte drie jaar geleden de draad 
weer op in Gerwen, nu als trainer. Aan-
voerder Rainier van Bergen blijft ook 
volgend seizoen voetballen in Gerwen 
en mede dankzij zijn kwaliteiten kwa-
men de talentvolle Gerwense spelers 
goed uit de verf. De Gerwense elf waren 
duidelijk de betere voetballers en ver-
dienden de zege op Keldonk dan ook 
dik. Na de huldiging op het veld volgde 
de traditionele rondrit op de platte kar 
door Gerwen, Nuenen en Nederwetten 
en daarna werd er volop gefeest. Het 
werd een fijn feestje, eerst in de RKGSV-
kantine en aansluitend tot in de kleine 
uurtjes in De Stam. 
De opstelling van RKGSV 1 in de pro-
motiewedstrijd tegen Keldonk: 1.Re-
my Hendrikx 2.Menno Vos (Bart van 
de Pas) 3.Rainer van Bergen 4.Sander 
de Waal 5.Thijs Janssen 8.Nick de Loo 
9.Milos Milosevic 10.Brian de Ronde 
11.Gijs Vorstenbosch 12.Sjoerd Tim-
mermans (14.Tom van den Berk) 
16.Rico Hendrikx (Gurkan Tavuz). 

Vorige week in Keldonk bleef na twee 
keer 45 minuten hotknotsbegonia-
voetbal de brilstand op het scorebord. 
Op het gezellige Gerwense sportpark 
aan de Polder schoot RKGSV zondag-
middag meteen uit de slof. Binnen een 
kwartier tweemaal raak. Eerst door 
een schuivertje van Sjoerd Timmer-
mans en enkele minuten later door een 
rake kopbal van Sander de Waal. Ruim 
een kwartier voor het einde noteerde 
Tom van den Berk de derde Gerwense 
treffer door een prachtige knal in de 
bovenhoek. Het werd eerst nog 4-0 
door Gijs Vorstenbosch en toen mocht 
Mark van de Linden namens Keldonk 
de eretreffer maken: 4-1. Een pluim op 
de hoed van de 18-jarige scheidsrech-
ter die gesteund door ervaren assis-
tent-scheidsrechters deze promotie-
wedstrijd vlekkeloos leidde. 
Na drie seizoenen in de kelder van het 
amateurvoetbal keert Gerwen terug 
naar de vierde klasse. Trainer Jeroen 
Vermaas kijkt nu al naar het nieuwe sei-
zoen: “Het zou mooi zijn als we meteen 
doorstoten naar de derde klasse. Dat 
kan door kampioen te worden en ook 
door de nacompetitie te winnen. Met de 
kern van de huidige spelersgroep zie ik 

EMK JO13-1 met overmacht 
voorjaarskampioen
De jongens en meiden van EMK JO13-1 werden vorige week wederom kam-
pioen. Dit keer in de tweede klasse. Onder toeziend oog van de vele suppor-
ters werd de kampioenswedstrijd tegen Marvilde JO13-1 op eigen veld 
gewonnen met 4-2. Ook de laatste wedstrijd tegen de Valk JO13-1 werd met 
volle overtuiging gewonnen. 

Zij zijn hierbij ongeslagen kampioen 
op de allereerste wedstrijd tegen Best 
Vooruit na. Woensdagavond werd het 
kampioenschap uitgebreid gevierd 
met de uitreiking van de schaal en een 
bijbehorende after party.

Met een puntentotaal van 30 en een 
doelpuntensaldo van plus 52 is dit 
weer een prestatie van formaat!
Dames en heren van JO13-1 van harte 
gefeliciteerd met jullie kampioenschap 
en succes in het volgende seizoen JO15!

Op de foto Vlnr:  Anthony van den Broek (trainer), Cato van Leeuwesteijn, Joost Wammes, Gijs 
van Leusden, Daan Jacobs, Milan van Geenen, Thijs van den Broek, Cas van der Schalie, Lars 
Kelderman (trainer), Daimy van der Rijt, Luca Claassen, Quint Hofstee, Niels van Schaijik, 
Jasper Kelderman, Konrad Nowak en Boris Manlio. 

Foto: Cees van Keulen

Promotie RKGSV Gerwen   

Rutger Maters (li nks) en Toon van der Loo 

Penaltytoernooi 
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 www.dlczonwering.nl  info@dlczonwering.nl	  

Opening8jden	  dinsdag	  tot	  en	  met	  vrijdag	  van	  9.00	  uur	  tot	  17.00	  uur	  
overige	  8jden	  op	  afspraak	  	  
DLC	  ZONWERING	  Spegelt	  102,	  5674	  CD	  Nuenen	  /	  Tel.	  0402857790	  

*Bij	  aankoop	  van	  een	  nieuw	  terrasscherm	  merk	  	  	  	  
Sunmaster	  type	  Sun-‐EYE	  inclusief	  elektrische	  bediening	  
merk	  Somfy	  met	  afstandbediening	  

GRATIS	  SOMFY	  MOTOR	  BIJ	  TERRASSCHERM	  TYPE	  SUN-‐EYE	  	  	  	  	  	  	  	  

D.L.C.	  	  Zonwering	  

Verandadaken	  -‐	  Terrasschermen	  -‐	  Rolluiken	  -‐	  Screens	  -‐	  Markiezen	  

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Uitnodiging inloopavonden 
herindelingsontwerp Nuenen 
c.a. en Eindhoven
De provincie Noord-Brabant wil dat de gemeenten Nuenen c.a. 
en Eindhoven samengevoegd worden tot één nieuwe gemeente. 
Daarom heeft de provincie op 15 mei 2018 het zogeheten 
herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten 
Nuenen c.a. en Eindhoven vastgesteld.
In de periode 16 mei tot en met 11 juli 2018 ligt het herin-
delingsontwerp beide gemeenten ter inzage en kunt u een 
zienswijze indienen. 
Om u nader te informeren over het herindelingsontwerp organi-
seert de provincie inloopavonden voor inwoners en belangheb-
benden. 

De inloopavonden hebben het karakter van een informatie-
markt. U kunt er vragen stellen over het herindelingsontwerp, 
het vervolgproces en de visie op de nieuwe gemeente. 
Daarnaast kunt u wanneer u dat wilt ter plekke een zienswijze 
indienen op het herindelingsontwerp. Op de avonden is er 
geen plenair programma. U kunt tussen 18.30 en 21.00 uur 
vrij in- en uitlopen op de hieronder genoemde locaties.

De avonden vinden plaats op:
• dinsdagavond 19 juni 2018 bij Gasterij Wasven, (de 

Schop), Celebeslaan 30, Eindhoven,
• woensdagavond 4 juli 2018 in Het Klooster, Park 1, Nuenen.

Wij hopen u te ontmoeten tijdens één van deze inloopavonden. 
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Heeft u vragen over het herindelingsontwerp, het indienen 
van een zienswijze of de inloopavonden dan kunt u contact 
opnemen met de provincie Noord-Brabant, via 073- 6812 812 
of via herindelingnuenen@brabant.nl. Kijk op https://www.
brabant.nl/vkbnuenen voor meer informatie over de herindeling.

‘s-Hertogenbosch, juni 2018
16740

van 9.00 uur 
tot 14.00 uur
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