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Intratuin Nuenen | Collse Hoefdijk 7

WOW! 

9.99
16.99

Vaderdag 
geopend!
10 tot 17 uur

snijdiameter 22 mm.

Gardena
snoeischaar

*Aanbieding geldig t/m 
woensdag 21 juni 2017. OP=OP

Stijlvol, muzikaal en verrassend!

Tuinkamer Boordhuys 
officieel geopend
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Het eerst op de 
hoogte van het 
Nuenense nieuws?
Lees dán al 
woensdagavond 
De Nuenense Krant 
online!

www.denuenensekrant.nl

Verslag en foto’s: Fenny Verberne

Gastvrouwen, moeder Karin en 
dochter Karlijn van der Grinten, 
runnen samen met hun team 
dit fantastische familiebedrijf. 
Geschikt voor vergaderingen, 
teambuilding, trainingen, on-
derhandelingen, maar ook voor 
een verjaardagsfeest of afscheid. 
Discretie en privacy, gastvrijheid, 
kwaliteit en vriendelijkheid staan 
hier hoog in het vaandel. Bij aan-
vang van deze speciale middag, 
afgelopen zondag, worden de 

gasten hartelijk door hen ontvan-
gen met een heerlijk kopje koffie 
of thee met een lekkernij of een 
verfrissend watertje.

‘Heerlijk in de achtertuin’
Het zijn de woorden van Johnny 
Rosenberg, die afgelopen zondag 
voorafgaand aan de opening van 
de Tuinkamer in het buitentheater-
tje een optreden gaf. Samen met 
zijn neven Mozes Rozenberg en 
Sani van Mullem liet hij de gasten 
genieten van een buitengewoon 
concert. Meesterlijk hoe deze kun-

stenaars, die geen noten kunnen 
lezen, communiceren met slechts 
hun ogen en de snaren van hun 
instrument. De muziek zit in hun 
bloed, stroomt door hun aderen.

Having a dream
En dan is het tijd voor de opening 
van het nieuwste gedeelte van 
Het Boordhuys, ‘de Tuinkamer’. 
Ongelofelijk, maar slechts in drie-

enhalve week tijd werd dit moois, 
door heel hard samenwerken en 
flexibiliteit, verwezenlijkt. 

► lees verder op pag. 3

Als je over het Boord rijdt in Nuenen, kom je er zonder erg voorbij. 
Geen wonder dat men spreekt over ‘het best bewaarde geheim van 
Nuenen’. Een beetje verscholen tussen het groen ligt een prachtig 
gerenoveerd pand. Het Boordhuys, een exclusief vergaderhuis, 
landelijk gelegen in het Dommeldal tussen Nuenen en Eindhoven 
in een oase van rust.

Karlijn en Karin
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Karin van der Grinten vertelt over 
hoe het allemaal 8 jaar geleden 
begon met een droom. En hoe die 
droom eindelijk vorm kreeg en uit-
kwam. Het pand werd beetje bij 
beetje aangepast en uitgebreid. In 
de sfeervol ingerichte vertrekken 
is het authentieke karakter behou-
den. Zij ademen de passie, toewij-
ding, creativiteit en liefde uit van 
beide dames. ‘Having a dream is 
hard, living that dream is harder’. 
Karin bedankt de familieleden die 
hen door dik en dun gesteund heb-
ben om hun droom te doen uitko-
men. Ook bedankt zij het team me-
dewerkers. Zij worden getraind en 
er wordt veel van hen verwacht. De 
lat ligt ook voor hen erg hoog.

Geen lintje doorknippen
Burgemeester Maarten Houben 
is diegene die de nieuwe aan-
winst officieel mag openen. In 
zijn speech roemt hij, uit eigen 
ervaring, de plezierige ontvangst 
en het aangenaam verblijf in Het 
Boordhuys. Zeer gewaardeerd 
wordt de onderlinge samenwer-
king met de leveranciers van de 
streekproducten uit Nuenen. Karin 
is ook een van de drijvende krach-
ten achter ‘Het levend Kerstver-
haal’. Ook dragen ze stichting De 
Warme Beer én Wereldlichtjesdag 
een warm hart toe. Dit alles geheel 
belangeloos. Niet met het door-
knippen van een lintje, maar na 
een heuse vlucht van een Ameri-
kaanse havik met ‘de sleutel’ naar 
de sterke arm van de burgmeester, 
kan de opening voltooid worden. 
Daarna volgen felicitaties, een 
toost en een heerlijk hapje.

Nooit zochten Karin en Karlijn 
de publiciteit, nu wel. Dit op 
aandringen van de gasten, die 
zeiden: ‘Doe dat toch maar eens. 
Het is heel knap wat jullie hier 
hebben neergezet en waar je 
heel trots op mag zijn.’ En om 
met de woorden van de burge-
meester te eindigen: ‘In de parel 
van Brabant is dit een klein dia-
mantje!’

Kijk voor meer foto’s van de opening 
op de Facebookpagina van 
De Nuenense Krant.

Daniël Eyndhouts of Van Eijndhouts was kwartierschout van Peelland 
tussen 1535 en 1556. Eyndhouts werd op 7 juni 1535 door keizer Ka-
rel V, als hertog van Brabant, benoemd tot kwartierschout van Peel-
land. Tot het moment van zijn benoeming was hij kruisboogschutter 
aan het hof van Maria van Hongarije, die landvoogdes over de Ne-
derlanden was. De kwartierschout was vanaf de late middeleeuwen 
de hoogste functionaris in de Meierij van ’s-Hertogenbosch voor een 
van de vier kwartieren, waaronder Peelland. De kwartierschout had 
de leiding over zowel het dorpsbestuur als over de rechtspraak. Om-
dat de straat verschillende uitstulpingen heeft, is gekozen voor het 
achtervoegsel ‘gaarde’. Dat betekent hof, grote tuin of omsloten stuk 
land.

DANIEL EYNDHOUTSGAARDE

Ónze Mart hi ârighèijd in pólletiek.
Vertaling: Onze Mart heeft plezier in politiek.

Nuenense uitspraak

Bron: ‘De Straatnamen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten, inclusief 
Eeneind en Eckart’, uitgave heemkundekring De Drijehornick

COLOFON 

Bezorgdag: donderdag in 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten, 
Eeneind inclusief buitengebied

Uitgever
Uitgeverij Van der Heijden
Postbus 152
5670 AD Nuenen
Tel: 06-19158668
info@denuenensekrant.nl 

Website
www.denuenensekrant.nl

Hoofdredacteur
Maikel van der Heijden 

Eindredactie
Frans Lammerts

Medewerkers
Diana Baggermans
Gemma Eerdmans
Ming Jiang
Marlène van Kuyk
Petra van Laarhoven
Frans Lammerts
Ruud van der Meer
Jeanne Meijer
Fenny Verberne

Columnisten
Frank X. van de Poel
Marjolijn J.A. Sengers

Fotoredactie
Frans Lammerts

Acquisitie
Adrie van der Heijden
Maikel van der Heijden
adverteren@denuenensekrant.nl 

DTP/opmaak
Pixelbox Design

Inlevertijden kopij/redactie
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@denuenensekrant.nl
 
Inlevertijden advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
adverteren@denuenensekrant.nl

Aanleverspecificaties
Zie: www.denuenensekrant.nl

Bezorgklachten
Melden via 06-10885854 of
info@denuenensekrant.nl

Aan de inhoud van 
De Nuenense
Krant is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
Niets uit deze uitgave mag op 
enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of 
openbaar worden gemaakt 
zonder schriftelijke toestemming 
van de uitgever. 

Plaatsing van ingezonden
brieven betekent niet dat de 
redactie het met de inhoud 
ervan eens is. De redactie 
behoudt zich het recht voor 
ingezonden brieven en artikelen 
zonder opgaaf van reden te 
weigeren, dan wel te 
redigeren of in te korten. 
Anonieme bijdragen worden 
geweigerd. 

De Nuenense Krant is een 
uitgave van Uitgeverij Van der 
Heijden. Deze fysieke uitgave 
wordt integraal opgenomen in 
het digitale archief van 
www.denuenensekrant.nl.
© Uitgeverij Van der Heijden

Bron: ‘Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr’
Samenstelling: Gerard de Laat - uitgave heemkundekring De Drijehornick

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Openingstijden showroom:
Vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, of na telefonische afspraak

De Dieze 34-42 Best - 0499-372600 

Kijk voor uw dichtstbijzijnde dealer 
op www.desalamander.com 

SOMEREN
Boerenkamplaan 183
5712 AD Someren
Tel.: 0493 49 10 80
Fax.: 0493 49 01 72

NUENEN
De Pincart 1

5674 CB Nuenen
Tel.: 040 283 67 26
Fax.: 040 291 38 31 

Een kijkje bij Koens karweitjes
advertorial 

Het is alweer een poosje gele-
den dat De Nuenense Krant een 
kijkje nam in Koens keuken, 
de Nuenense warme-maaltijd-
service van Koen Mulder. Tot 
nu toe gaven we met enige re-
gelmaat een paar van zijn keu-
kengeheimen prijs. Dat blijven 
we ook doen, maar deze keer 
nemen we een kijkje in zijn ge-
reedschapskist. Koen is name-
lijk begonnen met Koens kar-
weitjes.

Koen helpt anderen graag en hij 
is ook nog eens erg handig. Zijn 
familie en vrienden weten dat al-
lang en binnenkort is heel Nuenen 
en omstreken ervan op de hoog-
te. ‘In mijn keuken kom ik vaak 
mensen tegen die wel wat hulp 
kunnen gebruiken bij karweitjes 
in en om huis’, vertelt Koen. ‘Een 
reparatie, het ophangen van de 
lamp, een kast monteren, het ko-
zijn verven of een struik snoeien. 
Voor familie en vrienden knap ik 
dit soort klusjes altijd al met ple-

zier op. Waarom zou ik dat niet 
ook voor anderen doen, dacht ik.’ 
Zodoende werd Koens karweitjes 
in het leven geroepen.

De kleine klussen in en om huis
Koens karweitjes is er voor de klei-
ne klussen in en om huis. Die din-
gen die in hooguit een paar uur-
tjes op te lossen zijn, de klusjes 
waar je zelf niet aan toekomt, of 
waar je zelf geen raad mee weet. 
‘Met de meeste karweitjes kan ik 
wel uit de voeten. Als het om echt 
specialistisch werk of een grotere 
verbouwing gaat, verwijs ik men-
sen liever door. Ik kan timmeren, 
zagen, schilderen, reparaties 
uitvoeren, een fiets opknappen, 
werken in de tuin of bijvoorbeeld 
afval afvoeren. Veel gereedschap-
pen heb ik zelf in huis. Moet er 
materiaal aangeschaft of gereed-
schap gehuurd worden, dan zorg 
ik daar in overleg met de klant 
voor. Die mag natuurlijk ook ge-
woon zelf mee gaan shoppen. En 
als ik klaar ben, ruim ik uiteraard 
alles weer netjes op.’

Met het hoofd én de handen
En Koens keuken dan? Die blijft 
gewoon draaien, verzekert Koen 

ons. ‘Ik geniet ervan om allerlei 
verschillende dingen te doen. 
Koens keuken bestaat al ruim 2 
jaar en ik heb er nog steeds plezier 
in. Overdag houd ik me nu bezig 
met de klusjes, of met mijn werk 
als architect en interieurarchitect. 
Je zult mij niet meer snel de hele 
dag achter een bureau zien zitten, 
al breek ik nog steeds graag mijn 
hoofd op een mooi architecto-
nisch ontwerp. Ook bij mijn kar-
weitjes komen die ruimtelijke en 
creatieve inzichten goed van pas. 
Juist de afwisseling van het bezig 
zijn met mijn hoofd én met mijn 
handen, geeft mij energie.’

Meer weten? Iets te klussen, 
iets te ontwerpen of iets te ser-
veren? www.koenskarweitjes.
nl, www.koenmulder.me, www.
koenskeuken.nl. Koen Mulder, 
tel. 06-82046457.

Koen Mulder aan het werk.

Fotografie: Jeanne Meijer/De Nuenense Krant.

Vervolg voorpagina

Tuinkamer Boordhuys officieel geopend

Johnny, Mozes en Sani

Vincent van Goghstraat 15 - 040-2847552

Sudoku
Deze puzzel wordt mogelijk gemaakt door: Corries Visstekje

Voor al het goede uit de zee!

Vers gebakken vis

Haring iedere dag vers van het mes

Gerookte vis

Diverse salades en kant en 

klaarproducten

Ook verzorgen wij uw koude 

schotels,barbeque- en 

gourmetschotels

In de sudoku-puzzel moeten de cijfers 1 tot en met 9 worden ingevuld en 
wel op zodanige wijze dat op elke horizontale rij elk cijfer slechts één keer 
voorkomt, in elke verticale kolom elk cijfer slechts één keer voorkomt en 
in elk subrooster elk cijfer slechts één keer voorkomt. Stuur uw oplossing 
(a,b,c,d) voor maandag 17.00 uur naar puzzel@denuenensekrant.nl 
o.v.v. sudoku met uw naam en adresgegevens. Uw oplossing insturen 
kan ook via briefkaart naar Postbus 152, 5670 AD Nuenen. De 
winnaar wordt verrast met een gezinszak kibbeling met saus en 4  
haringen, aangeboden door Corries Visstekje.

Oplossing uitgave 264: a=5 b=7 c=8 d=9. 
Winnaar Albert Bastiaans.

Hard Sudoku from

www.SudokuPuzz.com

5 4

2

9 1 6 3 5

3 2 5

4 3

6 8 2

3 7 9 2 1

7

6 8

a

b c

d

Binnenkort...
Het woord krant is 

afgeleid van het Franse 

courant, dat gangbaar, 
actueel en lopend 
betekent. Binnenkort 

De Nuenense Krant nóg 

couranter... Benieuwd 

hoe? Blijf ons volgen.

De Nuenense Krant
Wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind                                                      www.denuenensekrant.nl

De Beekse Tuin got talent

Aangeleverde tekst: 
Karel Werschkull

Op zondag 11 juni jl. hielden de 
bewoners van de Beekse Tuin 
hun eerste onderlinge cultuur-
festival: ‘De Beekse Tuin got ta-
lent’. 

De middag begon met een cultu-
rele route langs twee fotografen, 
een beeldhouwer en een klas-
siek pianiste, die een huiskamer-
concert gaf. Daarna volgde het 
verrassingsbuffet, waarbij iedere 
deelnemer iets te eten had ge-
maakt om ook met anderen te 
delen. De middag werd afgeslo-
ten met een open podium, waar 

jonge en jong-van-geest talenten 
hun vaardigheden lieten zien en 
horen: drums, harp, een diabolo-
act, violistes, acrobatiek met een 
eenwiel-fiets, enkele gitaristen en 
een elektrisch orgel.

Een mooie, warme, gezellige 
namiddag met veel talent. Wijk-
bewoners die niet geweest zijn, 
hebben wel iets moois gemist. 
Tot volgend jaar!

Foto: Frank van Welie
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ZORG EN HULP
Alarmnummers
Spoedeisend: 112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend:
Ambulance : 040-2332135
Brandweer : 040-2631631
Politie : 0900-8844

Spoeddienst Huisartsen
en Ziekenhuis
Spoedpost St. Anna ziekenhuis,
Bogardeind 2, 5664 EH Geldrop.
Spoedpost Catharina ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, 
5623 EJ Eindhoven.
www.spoedpost.nu
tel. 0900-88 61 (€ 0,10/min)
’s avonds - ’s nachts - in het 
weekend - tijdens feestdagen.

Spoeddienst Apotheken
Centrale Dienstapotheek
Spoedpost Catharina ziekenhuis
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
Tel. 040-243 66 66.
Ma t/m vr 17.30 uur - 08.30
uur en in het weekend en tijdens
feestdagen.

Service Apotheek Nuenen
Parkstraat 36, 5671 GH Nuenen
Tel. (040) 283 33 35
Fax (040) 295 23 22
info@apotheeknuenen.nl
www.apotheeknuenen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 09.00 - 11.00 uur

Service Apotheek 
Aan de Berg
Berg 22a, 5671 CC Nuenen
Tel. (040) 290 60 30
Fax (040) 290 65 95
info@apotheekaandeberg.nl
www.apotheekaandeberg.nl
Openingstijden:
ma t/m vr. 08.00 - 18.00 uur

Centrum Maatschappelijke
Deelname (CMD)
(v/h Servicepunt)
Eén loket voor hulp en advies
over welzijn en zorg.
Nadere info: zie 
INFORMATIERUBRIEK 
‘VAN EN VOOR DE GEMEENTE’ 
in deze krant.

Cliëntondersteuners
Voor onafhankelijke ondersteuning 
bij uw Wmo-aanvraag voor zorg 
of hulp bij de gemeente (CMD). 
Aan deze ondersteuning zijn 
geen kosten verbonden.
Hans Bijleveld - 06 2072 2386
hansbijleveld.co@gmail.com
Wil Walraven - 06 3071 1472
wilwalraven.co@onsnet.nu
Corrie Eshuis - 06 82414353
corrieeshuis.co@onsnet.nu

Sensoor
Telefonische hulpdienst voor een 
anoniem gesprek per telefoon, 
chat en e-mail.
tel. 040 -212 55 66
Chat en e-mailhulp:
www.sensoor.nl

Kindertelefoon
Telefonische hulpdienst voor
kinderen en jongeren 
tot 18 jaar.
Landelijk telefoonnummer (gra-
tis, ook met je mobiel): 0800-
0432 van 14.00 – 20.00 uur. 
Chatten kan dan ook, via
www.kindertelefoon.nl.

ADVIES
  OP
 AF
SPRAAK

Bel: 040-7630415
Mail: lingerie@josecuypers.nl

Badmode  Lingerie

De zomer staat voor de deur…
Het is weer tijd om jezelf te verwennen met voorjaarsmode. Vergeet hierbij niet 

het belangrijkste onderdeel: je accessoires! De BH draag je als sieraad bij je outfit, deze 
mag gezien worden! Hebben jouw bh’s nog nooit lekker gezeten en twijfel je daarom 

over jouw maat? Ook daarbij kunnen onze lingerie stylistes je helpen. 
Zelfs voor je nieuwe zomerse badmode kun je bij ons terecht. 

Kom langs op afspraak

Ben je altijd druk en heb je weinig tijd om te shoppen? Maak een afspraak op de dag en 
het tijdstip dat het jou uitkomt. Dit kan bij lingerie styliste Pauline, zodat zij alle aandacht 

voor u heeft. ‘We maken er samen een persoonlijk verwenmoment van’.

Maak nu een afspraak. Bel 040-7630415 of mail lingerie@josecuypers.nl

Want lingerie en badmode kopen mag een feest zijn!       

Parkhof 1 - 5671 GD Nuenen - 040 7630415

Telefoon: 040 – 298 77 03
Winkelcentrum Kernkwartier

t/m zaterdag 17 juni in de aanbieding:

Maisbroodje 

van € 1,45 nu voor € 2,10

Zachte ronde broodjes 

8 + 2 GRATIS

GEVONDEN
Gevonden in Gerwen: een briefje 
van € 20,00. Wie kan aangeven waar 
het verloren is en hoe het briefje is 
opgevouwen, kan contact opne-
men met Boudewijn Wilmar, tel. 06-
21824664 of tel. 040-2835064.

Kleding- en speelgoedverkoop 
Vrouwencentrum
Extra openingstijd zaterdag 24 juni van 11.00 tot 15.00 uur.

Waardige presentatie boek 
‘Negentig jaar kloosterleven in Nuenen’

Er is door Tjeu Hermans, Hans 
Koppershoek, Ger van Erkel en 
Jos Thielemans ruim vier jaar 
aan gewerkt. Maar er ligt nu 
een prachtig, mooi boek waar 
ze trots op mogen zijn. Ger van 
Erkel is helaas een jaar geleden 
overleden, in toespraken werd 
daar nog even bij stilgestaan. 
Het boek staat vol met oude 
foto’s. Bij het bekijken daarvan 
en door het lezen van dit boek, 
zullen voor de geboren en ge-
togen Nuenenaren oude tijden 
herleven.

Verslag: Gemma Eerdmans
Foto’s: Petra van Laarhoven

Het boek is onderverdeeld in vier 
delen. In deel 1 wordt het histo-
risch kader geschetst. Hoe was 
het bijvoorbeeld met Nuenen 
economisch gezien in de negen-
tiende eeuw? Maar ook lezen we 
daar over de stichting en de groei 
van de congregatie van JMJ (Je-
zus Maria Jozef ). In deel 2 wordt 
de geschiedenis van het Sint Elisa-
beth's Gesticht in Nuenen verteld. 
De zusters verzorgden het onder-
wijs, de zieken- en bejaardenzorg 
en hadden nog andere nevenacti-
viteiten. Deel 3 verhaalt over het 

Nuenense klooster als gebouw. En 
deel 4, de epiloog, gaat onder an-
dere over het daadkrachtige duo 
pastoor van Lent en mgr. Cuijten.

De genodigden
In de Raadszaal in Het Klooster 
waar de presentatie op 8 juni jl. 
plaatsvond, overigens als toen-
malige kapel van het klooster een 
historische plek, waren onder de 
genodigden mensen die in het 
boek voorkomen. Zo was daar 
zuster Laetitia Aarnink, Provinci-
aal Overste. Aan haar werd het 
eerste exemplaar overhandigd. 
Zij had het voorwoord geschre-
ven, maar had de gasten in de 
zaal ook nog wat te vertellen. Er 
was grote waardering voor wat de 
zusters gedaan hebben. ‘We heb-
ben onze handen laten wapperen 
en waren daar waar mensen je 
nodig hadden’, vertelde ze. ‘Maar 
doe dat soort dingen in stilte, in 
het verborgene’, geeft ze de men-
sen mee. De zusters hebben heel 
mooie dingen gedaan. In die tijd 
was er bijvoorbeeld nog geen 
onderwijs voor meisjes. Dat heb-
ben zij opgezet en verzorgd. In 

het boek valt nog veel meer over 
de activiteiten van de zusters te 
lezen.

Nog even napraten 
in de Broederzaal
Onder het genot van een drankje 
kwamen bij menigeen allerlei her-
inneringen naar boven. Zo ging 
het ook over de geheime onder-
aardse doorgang naar de kapel. 
‘Was die er nog?’ Bij navraag bleek 
die er niet meer te zijn. In de tijd 
van het kloosterleven mocht ie-
dereen wel naar de kapel komen 
om diensten bij te wonen, maar 
men kon dan niet via het klooster 
gaan, dat moest dus door die on-
deraardse gang. Berry Cuppens, 
ook aanwezig, vertelt enthousi-
ast: ‘Ik weet nog heel goed dat 
de Stichting ‘Kleur aan ’t Klooster’ 
werd opgericht. Ik heb zelf nog 
dagen op het gemeentehuis ge-
zeten om allerlei leveranciers van 
de gemeente en andere mensen 
te bellen om geld te doneren voor 
behoud Klooster. Er bestond toen 
nog geen crowdfunding, hè?’
Er werd nog heel wat bijge-
praat.

Coauteur Tjeu Hermans overhandigt het 
eerste exemplaar aan Zr. Laetitia 
Aarnink, provinciaal overste Zusters JMJ.

Voorste rij, vlnr, 1ste: Wethouder Martien Jansen; 3de: Zr. Laetitia; 4de: pastoor 
Hans Vossenaar. Uiterst rechts de drie auteurs.  

Winnaar notenactie BigBand Nuenen

Tijdens het optreden van Big-
Band Nuenen op de afgelo-
pen Van Goghmèrt, konden 
passanten het aantal noten 
raden. Daarmee kon een Ba-
varia biertour voor vier per-
sonen gewonnen worden. De 
winnaar is geworden de fami-

lie Wiedmann uit Roosenburg. 
Het juiste aantal noten was 
158. De familie raadde 157.

Doel van de actie was sponso-
ring van ‘Nuenens Swingtime’. 
Tijdens Swingtime ondersteunt 
de bigband een nationaal be-
kende musicus. Recent was dat 
het Paulus Schäfer Trio en op 
zondagmiddag 25 juni wordt 
dat gitarist Peter Tiehuis.

 

 

 

Acer Saccharinum

 Nuenen 8 mei 1920  Nuenen 6 juni 2017

Echtgenote van Aesculus hippocastanum (Witte paardenkastanje)

nabij Stationsweg 6, Eeneind (Nuenen)

Je was de dikste van deze boomsoort in Nederland.
Verdrietig maar dankbaar hebben wij,

na jouw 97 jaar trouwe dienst, afscheid van je moeten nemen. 
Jij brak slechts een been. Toch heeft men gemeend te moeten besluiten 

tot euthanasie op de mooiste boom van Nuenen. 
Monumentaal, een bron van zuurstof en beeldbepalend 

voor de Aloysiushof, de Kerkstraat en Nuenen.

Wij zijn intens verdrietig om dit verlies.

Namens de vele treurenden in Nuenen,
Dave Hellings

De begrafenis heeft inmiddels onder hels lawaai plaatsgevonden.

Met ongeloof en verslagenheid 
hebben wij kennis genomen van 

het plotseling overlijden van 
onze Nuenense Witte Esdoorn 

Woordzoeker BLADGROENTE

Kom binnen bij Sweet Surprise 
en laat u verrassen.

Nu speciaal veel Moederdag cadeaus:
onder andere een chocolade boeket 

van € 16,95 voor €12,95.

Berg 5 in Nuenen
sweetsurprisenuenen.nl

Zoek en vind alle woorden in deze woord-
zoeker. De woorden kunnen van links naar 
recht of van rechts naar links geplaatst 
zijn. Dit kan zowel horizontaal, verticaal en 
diagonaal. Dezelfde letters kunnen meer-
dere keren gebruikt worden. Wanneer alle 
woorden zijn weggestreept, vormen de 
overgebleven letters een woord/zin. Dit is 
de oplossing van de woordzoeker.

Stuur uw oplossing van de woordzoeker 
voor maandag 17 uur naar 
puzzel@denuenensekrant.nl onder ver-

melding van ‘Woordzoeker’, met uw naam 
en adresgegevens. Maak daarbij kans op 
een surini boeketje van Sweet Surprise.

Uw oplossing insturen kan ook met een 
briefkaart naar Postbus 152, 
5670 AD Nuenen.

Prijswinnaar vorige woordzoeker: 
Ben Arends
Antwoord: 
Tiener

AMSOI
BINDSLA
BOSUI
GROENLOF
IJSKRUID
MOLSLA
PREI
ROODLOF
RUCOLA
SLA
SLUITKOOL
SNIJBIET
TARO
WITLOF

L P R E I O S M A

F O L D O O R A T

P F O L N E O R G

A A A K I U S O B

L L W I T L O F K

S N I J B I E T S

L I J S K R U I D

O O B I N D S L A

M I A L O C U R S

rebusKernkwartier rebus

50% 
KORTING
op 1 product van de

 bakkerijafdeling!

Ook op 
zondag 
dagvers 
brood! 
• Deze waardebon is inwisselbaar bij Jumbo in Nuenen op   

zondag 1 september 2013

• Maximaal 1 waardebon per transactie/klant

• Kijk voor de spelregels op jumbosupermarkten.nl

Nuenen: Hoge Brake 36-40

Stuur uw oplossing van de rebus voor maandag 17 uur naar puzzel@denuenensekrant.nl onder vermel-
ding van rebus met uw naam en adresgegevens en maak kans op een taart van JUMBO Kernkwartier 
Nuenen. Uw oplossing insturen kan ook met een briefkaart naar Postbus 152, 5670 AD Nuenen.

a+ p=v+ b=v+d+ p=g+s+ i

n+ y=u+ y

PRIJSWINNAAR VORIGE JUMBO REBUS: MARLOES VAN DE WAKKER
ANTWOORD: AVONDVIERDAAGSE NUENEN

Intratuin Nuenen | Collse Hoefdijk 7

WOW! 

9.99

16.99

Vaderdag geopend!10 tot 17 uur

snijdiameter 22 mm.

Gardenasnoeischaar

*Aanbieding geldig t/m 

woensdag 21 juni 2017. OP=OP

van welk bedrijf is
 dit puzzelstuk? 

Stuur uw oplossing
voor maandag 17 uur naar
puzzel@denuenensekrant.nl, onder 
vermelding van ‘Puzzelstukje’,
met uw naam en adresgegevens.
Maak kans op 2 vers gebakken pizza’s
voor 2 personen, met een drankje
erbij, geserveerd en te nuttigen in
John’s Kitchen.
Uw oplossing insturen kan ook met
een briefkaart naar:
Postbus 152, 5670 AD Nuenen.

Prijswinnaar vorige ‘Puzzelstukje’:  A. BREWEL
Antwoord:  BAKKERIJ BEKKERS BROOD EN BANKET B.V.

JOHN’S KITCHEN
IT’S A KIND OF MAGIC
PIZZA, PASTA, TAPAS AND MORE

JOHN’S KITCHEN
IT’S A KIND OF MAGIC
PIZZA, PASTA, TAPAS AND MORE

Zoek het puzzelstukje

Het team van 

De Nuenense Krant 

wenst alle papá
s 

een fijne 

Vaderdag to
e!

AANSTOOT
De mevrouw van hiernaast, nummer zeven,
Gaat vaak schaars gekleed door het leven,
Maar doet tot besluit
Nooit haar oorbellen uit.
Omdat ze geen aanstoot wil geven.
   Joop Glasbergen

Limmerick

GEVONDEN
Vulpen
In bergkastje van Basic Fit: een 
roestvrijstalen vulpen. Wie het 
merk kan noemen, kan 'm ko-
men halen. Tel. 06-12601891.

Avondvierdaagse Nuenen ging afgelopen dinsdag van start
Onder prachtige weersomstandigheden is afgelopen dinsdag de 
Nuenense Avondvierdaagse van start gegaan. Naast de foto's op de 
Facebookpagina van De Nuenense Krant, hierbij een eerste foto-im-
pressie van de start bij Lissevoort en het verloop van de eerste avond.

Foto's: Ming Jiang
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Zoek de 10 verschillen
Door Sandor Paulus | www.sandorpaulus.nl

OPLOSSING 10 verschillen
1) Heuvel
2) Zon

3) Struik links
4) Tak boom
5) Voortanden
6) Appel in boom

7) Blaadje aan boom
8) Ogen alien
9) Schouderband alien
10) Positie hoed

onbetwist de haverkoek specialist 

5 voor 5,00
of 10 voor 9,00!

 

    
AANBIEDING!

      
     

De Loempiakar

UW DIERENSPECIAALZAAK 
OP DE MARKT 

 

 
 

 

Onderstaande aanbiedingen zijn alleen geldig op maandag 23 september op de weekmarkt

Fotoactie: Bezoek onze markt en maak kans op € 35,- 
aan waardebonnen voor besteding op de markt!

Whatever Tex
Klassieke dameskledingKlassieke dameskleding

KAASHANDEL DE GOEY: 
Bij aankoop van kaas 

10 eieren voor 

maar € 1,- 
Er is ook weer 

zult en bloedworst

VAN EEUWIJK 
BEDTEXTIEL

Flanellen lakens, hoeslakens, 
dekbedsets �anel: 
1 persoons € 19,- 
2 persoons € 25,- 

Lits-jumeaux € 29,- 
Extra lange instap!

 Badstof hoeslakens:
 2 halen = 1 betalen!!

PLATENBURG 
GROENTE EN FRUIT

Sinaasappels vol sap 
20 voor € 3,-

Mandarijnen zonder pit 
18 voor € 3,-

Grote rode Grape fruit 
10 voor € 3,50

Visspecialiteiten
Marc en Dave de Beer

Kabeljauw Filet 
(op de huid) 

€ 6,95 500 gram 
Ideaal om te bakken!

Gezinszak Kibbeling

 met saus € 6,95
     

,

,

Geknoopt honden bot van 
runderhuid 24 cm 

van € 1,95 voor € 1,-

Zangzaad (kanarie) met 
kleurkorrel 

1 kg van € 2,- voor € 1,-

Ze zijn er weer! 
Zachte warme velours pyjama’s 

voor het hele gezin! 
Nieuw in ons assortiment: 

Freegun
 Super zachte micro-vezel met 
kei-vette prints! Boxers voor 

echte mannen en stoere jongens! 
104-176 € 8,95 2 voor € 15,-. 

S-XXL € 9,95 3 voor € 25,-

Heerlijke Roemeense 
ANNASPÄTH PRUIMEN 

(ook voor jam en 
inmaak). 

Per kilo € 1,25 

Bij inlevering van 
deze advertentie 

krijgt u € 5,- korting 
op de gehele 

collectie!

EMIEL VD PAS 
BLOEMEN

Groot assortiment 
Bloemen en Planten

Onderstaande aanbiedingen zijn alléén geldig 
op maandag 19 juni 2017 op de weekmarkt

hét adres voor 
Beeren-
ondergoed

Groot assortiment 
voor dames, heren 

en kinderen!

De Nuenense markt, altijd een goed begin van de week!
Platenburg 
groenten en fruit

Hollandse bospeen, 
€ 0,75 per bos

Tros tomaten, 
€ 0,95 per kilo

Bos perziken, 
€ 2,00 per kilo

Visspecialiteiten 
Marc & Dave De Beer

Mooie kersen, 
per kilo € 4,00

Aardbeien, 
per doos € 1,50

Emiel vd Pas 
bloemen en planten

Tegen inlevering 
van deze bon, 
€ 1,50 korting 

op uw 
aankoop

‘BORU BAMBOO’
ondergoed

T-shirt € 10,95
Boxershort € 6,95
Soepel, zacht en 

comfortabel!

GROOT stuk jong 
belegen kaas 

VOOR MAAR € 5,-
Kom langs en geniet van onze 

nieuwe wagen!

Kom naar de 
markt en geniet 

van 
DE HOLLANDSE 

NIEUWE

Visspecialiteiten 
Marc & Dave De Beer

HOLLANDSE 
NIEUWE, ze zijn 

er weer. 

Botermals, 
vers van het mes

Nieuwe haring 2017 
in Nuenen

 
Maandag 19 juni zingt 

Zingerij Dwarsgetuigd 
vanaf 13.00 uur in het 

Park op de markt in 
Nuenen bij de 

verkoopwagen van 
Vishandel De Beer.

 

Actueeltjes
Ook voor uw ZAKELIJK aanbod. Plaats nu een Actueeltje vanaf 5 euro!* Heeft u wat te koop? 
Bent u naar iets op zoek? Wilt u uw bedrijf kenbaar maken? Plaats dan een Actueeltje in De Nuenense 

Krant, full colour, eventueel voorzien van foto en/of bedrijfslogo. Verrassend succesvol! 
* Vraag naar de voorwaarden. Stuur uw actueeltje naar adverteren@denuenensekrant.nl

AUTOBANDEN KOPEN!!
Bel voor de juiste prijs en 

advies 040-2831774
BandenHotel Nuenen

HUIS & TUIN

SPORTPRIJZEN
Voor bekers, medailles, 

aandenkens en andere sportprijzen 
gaat u naar:  

www.triumphsportprijzen.nl

OLDTIMERS
Klassieke auto’s gezocht. Heeft 
u een oldtimer staan die u wilt 

verkopen, dan kunt u mij bellen 
op 06-10315896 of mail naar 
oldtimerinkoop@hotmail.com.

HUIS & TUIN
Machinaal grondwerk, Takeuchi 
minigraver en Giant Miniloader, 

aan-afvoeren grond. 
www.lapagondatuinen.nl - 

0619702668.

 

 

MUZIEK
A cappella Zanggroep

Midòre heeft nog 4 repetities 
tot het zomerreces. Daarin 

gaat hard gewerkt worden aan 
alweer twee nieuwe nummers. 

Mooi moment om aan te haken! 
Wie komt met name onze 

tenoren versterken? Je hoeft het 
niet te zijn: het willen worden, is 

ook prima!

We repeteren elke maandag 
van 20.00 tot 22.00 uur in BS 

De Wentelwiek,Jacobushoek 5, 
Nuenen.

Elke repetitie is bij ons open 
repetitie! Dus... wat let je?

Info: www.midore.nl

DIERENHOTEL MOLENZICHT 
Tevens paardenboxen, honden- 
en kattenrennen, slaaphokken, 

werpkisten, voedersets.
www.molenzichtvlierden.nl  

0493-313821

Geef uw statiegeldbonnetje 
aan de Brusjesclub Nuenen
De Brusjesclub Nuenen 
is de ‘unieke’ club in Nu-
enen voor broertjes en 
zusjes van gehandicap-
ten kinderen. Thuis, op 
school, in de familie, 
tijdens vakanties en ui-
tjes gaat vaak vrijwel 
alle aandacht naar het 

Azaleastraat 30 
Sint - Oedenrode
Tel. (0413) 47 29 71
GSM (06) 10 88 58 54

  www.triumphsp or tpri jzen.nl

De Koppele 56 
Eindhoven

GSM (06) 19 15 86 68

Bekers, bokalen, trofeeën, medailles, vanen, 
rozetten, graveren, relatiegeschenken

Hier uw 

advertentie 

in full colour 

voor 15 euro 

per plaatsing, 

excl. BTW.

Hier uw 

advertentie 

in full colour 

voor 15 euro 

per plaatsing, 

excl. BTW.
WEBDESIGN

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

Sponser uw statiegeld bonnetje aan 

De Brusjesclub Nuenen
De UNIEKE club voor broertjes en zusjes van kinderen met een handicap.

Want ook zij mogen niet vergeten worden!

Op ‘wereldburgerstage’ naar Thailand en Cambodja

Verslag en foto: Gemma Eerdmans

Van de 22 leerlingen die mee-
gaan, komen er zes uit Nuenen. 
Drie daarvan vertellen enthousiast 
over wat er allemaal gaat gebeu-
ren, maar ook wat ze daar allemaal 
al voor gedaan hebben. Docente 
Susan Achatz is ook bij het ge-
sprek, zij is de initiatiefneemster. 
In Limburg, waar ze heeft gewerkt, 
was ze al met Stichting Global Ex-
ploration in aanraking gekomen 
en had daar aan het project mee-
gedaan. Die groepering vindt het 
belangrijk om jongeren een bijdra-
ge te laten leveren aan een betere 
wereld. Toen ze naar het Eckart 
College kwam, zei ze bij zichzelf: 

‘Eén ding gaat zeker gebeuren, dit 
project gaat mee!’

De groep is ingedeeld in vier crews: 
natuur, gezondheid, cultuur en 
educatie. Binnen de crews worden 
allerlei projecten georganiseerd. 
Ze krijgen ook opdrachten mee. 
Per land hebben ze bekeken welke 
doelen ze gaan ondersteunen. Ze 
hebben de vraag gesteld: wat heb-
ben jullie nodig en wat zouden wij 
willen leren? De kosten voor dit 
project hebben ze deels zelf (of hun 
ouders) bekostigd en deels komt 
het uit sponsorgelden waarvoor ze 
allerlei acties op touw hebben ge-
zet. Een deel van het geld is voor de 
bekostiging van het project, de rest 

gaat naar goede doelen daar. Zo 
zien ze zelf waar het geld heen gaat 
en waar het aan wordt besteed. Het 
project wordt in samenwerking met 
Wilde Ganzen’ uitgevoerd.
Visie van de Stichting Global Ex-
ploration
World citizen, je gaat iets leren. 
Schools for schools. Wat is daar 
nodig? Let’s work, handen uit de 
mouwen steken, bijvoorbeeld door 
te werken aan sanitaire voorzie-
ningen, het helpen bij het renove-
ren van een schoolgebouw of de 
aanleg van een schooltuin. Global 
Awarenes, er komt veel op je af. 
Vertel, wat heb je allemaal aan ‘ba-
gage’ mee teruggenomen? Na de 
stage, die drie weken duurt, gaat 
iedere student aan 150 personen 
zijn/haar verhaal vertellen. ‘We 
gaan presentaties geven en laten 
onze omgeving zien wat we heb-
ben gedaan’, vertelt Lotte.

Sponsoren
Om aan geld te komen, hebben ze 
van alles ondernomen. Ze hebben 
oliebollen gebakken met Oud en 
Nieuw, later wafels en appelflappen. 
Ze hebben presentaties gehouden 
bij bedrijven. Statiegeldflessen 
opgehaald. ‘En’, zegt Gaby, ‘de fa-
milie geplunderd plus gewoon ou-
derwets langs de deuren gegaan.’ 
Femke vult aan: ‘We hebben ook 
op Marktplaats van alles verkocht, 
oude meubels bijvoorbeeld.’ ‘Oh ja 
en op honden gepast’, aldus Lotte. 
Gaby: ‘Altijd als ik in gezelschap 
ben, bij een vereniging of familie, 

gaat een potje mee. Ik houd dan 
een praatje en dat levert nog heel 
wat op.’ Susan: 'Op 13 juni jl. vond 
een netwerkontbijt plaats. In alle 
vroegte ontvingen we allerlei be-
drijven uit de regio die elkaar kon-
den ontmoeten tijdens een ontbijt. 
Er zouden 50 bedrijven uitgeno-
digd worden – het werden er twee-
maal zoveel! Leerlingen verzorgden 
die ochtend twee korte presenta-
ties, zodat onze gasten zagen waar 
onze leerlingen zich het afgelopen 
jaar voor hebben ingezet. En ja, ook 
dan bestond de mogelijkheid om te 
sponsoren.’

Het vertrek is op 10 juli
Het zal een intensieve stage gaan 
worden. Slapen doen ze bij gastge-
zinnen, waar ze via Facebook al con-
tact mee hebben gezocht. Per school 
is er een buddy met wie ze naar huis 
gaan. In tweetallen eten en slapen ze 
dan daar bij dat gezin. Ze ervaren op 
die manier hoe het leven daar is en 
kijken wat zij er nog van kunnen le-
ren. Dit is allemaal te volgen op Face-
book: Xplore Eckart College. Wanneer 
ze terug zijn, zullen ze hun verhaal in 
De Nuenense Krant vertellen.

Wordt vervolgd…

Het Eckartcollege beleeft een primeur dit schooljaar: 22 leerlingen, 
vier docenten en één arts, gaan op wereldburgerstage in Thailand 
en Cambodja. De stage staat in het teken van samen leren, praten, 
sporten, zingen en werken. Leerzaam én leuk dus.

Vlnr.: Susan Achatz, Lotte van de Sande, Femke Molenaar en Gaby Zondagh.

advertorial 

Lezing Detox en Ontgiften in Nuenen
Inmiddels alweer 10 jaar 
woonachtig in de Betuwe: 
Marianne Folmer. Nog 
altijd verbonden met Nu-
enen, waar haar roots lig-
gen, zal ze op 22 juni een 
lezing geven met als titel 
‘Detox en Ontgiften’.

Tijdens deze inspirerende 
lezing krijg je makkelijk 
toepasbare tips aangereikt 
om je lichaam te helpen 
gezond te houden en te 
ondersteunen bij het ont-
giften/ontzuren. Een enorm 
dankbare ondersteuning 
voor ons lichaam. Marianne 

vertelt vanuit haar eigen 
ervaring en doet dat met 
passie. Ontvangst met een 
passende kruidenthee uit 
eigen tuin en een zelfge-
maakte lekkernij.

Je bent van harte wel-
kom op donderdag 22 
juni van 19.00 tot 21.00 
uur (inloop vanaf 18.45 
uur). Voor meer informa-
tie: www.facebook.com/
Vitalotte. Locatie: Insti-
tuut Zilverschoon – Berg 
51 – 5671CB Nuenen. 
Opgeven kan via tel. 040-
2300025 of e-mail info@

Marianne Folmer

instituutzilverschoon.nl. 
Bijdrage € 15,-. Maximaal 
20 deelnemers.

Vanaf 20-06-2017 in het programma Nuenen Nú:
• Blues in het Park
• Open Dag van het Van Goghkerkje
• Van Goghmèrt
• Gala Pleincollege Nuenen
• Van Goghloop
• Korenfestival t.g.v. 20 jaar Nuenens Mannenkoor
• Teamkappers 12 ½ jaar
• Gedicht van Jan Schuts, aflevering 21

De tv-uitzendingen van Nuenen Nú kunt u zien om 11.00 uur, 14.00 uur, 17.00 uur, 
19.00 uur, 21.00 uur, 23.00 uur en 01.00 uur. Op 29 juni en 6 juli worden de gemeente-
raadsvergaderingen door LON TV rechtstreeks uitgezonden.

De programma’s van LON TV zijn ook te volgen via de livestream op www.omroep-
nuenen.nl. Tevens kunt u op deze website actuele nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt alle reportages ook apart bekijken op You Tube en 
Facebook.

Op welke TV- kanalen kunt u LON TV ontvangen?
• Ziggo analoog (frequentie 256.00 MHz, kanaal S14+)
• Ziggo digitaal (kanaal 36); met CI+ module kanaal 334
• Ons Brabant Net analoog (frequentie 792 MHz, kanaal 61+)
• Ons Brabant Net Nuenen HD via een DVB-C ontvanger
• Ons Brabant Net Nuenen Interactief (Amino set-up box, kanaal 2009)
• Ons Brabant Net Nuenen interactief (Arcadyam set-up box kanaal 609)
• KPN (kanaal 609)

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

Uitzendingen LON-TV

gehandicapte kind. Lo-
gisch!

Maar hoe zou dat voelen 
voor de broertjes en zusjes 
die niet gehandicapt zijn? 
Op latere leeftijd begrijpen 
ze het natuurlijk, maar hoe 
voelt dit voor hen als ze nog 
klein zijn en niet helemaal 
begrijpen wat de verschillen 
allemaal zijn? Deze kinderen 
voelen zich vaak onbegre-
pen, komen in de hulpver-
lening terecht of vertonen 
probleemgedrag. De Brus-
jesclub Nuenen is er om deze 

kinderen laagdrempelig el-
kaar te laten ontmoeten tij-
dens leuke activiteiten. Deze 
kinderen begrijpen elkaar 
beter dan welke professional 
dan ook en bouwen samen 
hechte vriendschappen op.

Gun jij deze kinderen een 
leuke tijd samen? Geef uw 
statiegeldbonnetje dan 
aan de Brusjesclub Nue-
nen! Deze club heeft het 
ongelofelijk zwaar om 
het hoofd boven water te 
houden en zou ongelofe-
lijk blij zijn met uw hulp!

Meld je aan als bezorger van De Nuenense Krant

Ontvang de hoogste bezorgvergoeding in Nuenen c.a.!
Ook bezorgers van andere huis-aan-huisbladen 

zijn van harte welkom.

Excellent Verspreidingen BV 
Tel: 073-8905000
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Do
15-06-2017

Max. 27°
Min. 13°

Neerslag 0/2mm
Neerslagkans 30%
Zonneschijn 50%
Windkracht ZW 4

Vr
16-06-2017

Max. 17/18°
Min. 14/15°

Neerslag 0/1mm
Neerslagkans 20%
Zonneschijn 30%
Windkracht W 4

Za
17-06-2017

Max. 21/23°
Min. 12/15°

Neerslag 0mm
Neerslagkans 10%
Zonneschijn 50%
Windkracht  NW 3

Zo
18-06-2017

Max. 23/27°
Min. 12/15°

Neerslag 0mm
Neerslagkans 10%
Zonneschijn 60%
Windkracht  W 3

WEERSVERWACHTING

Bron: www.knmi.nl

In de jaren ’50, nog in de dagen van pastoor Aldenhuijsen, zou vandaag een vrije dag geweest zijn. 
De tweede donderdag na Pinksteren, Sacramentsdag, was een zogeheten ‘planken zondag’, een zon-
dag die geen echte zondag was; dan werd de sacramentsprocessie gehouden. Deze trok van de kerk 
naar het speciaal daarvoor opgerichte rustaltaar onder de lindeboom, waar een plechtige mis opgedra-
gen werd en dan weer terug. De weg was versierd met veel groen en geelwit, de verkenners trokken 
twee lijnen met geel zand over de hele looproute en de bewoners aan de route zetten hun mooiste 
versierde heiligenbeeld in de geopende voordeur. Alle verenigingen van Nuenen en gelovigen liepen 
mee. We zien hier de erepoort aan het begin van de Berg aan de vooravond van Sacramentsdag. Een 
laatste restant van het voorbije Rijke Roomsche Leven.

l.bressers@onsnet.nu 
040-2833204

www.henryengels.nl 
tel. 040-7804700

BETAALBAAR 
MAATWERK 

HENRY ENGELS
KEUKENS & INTERIEUR

Vincent van Goghstraat 15, 5671GW Nuenen, T 040-2847552

Heeft voor u elke dag een andere aanbieding!!

Dinsdag: 3 Lekkerbekjes €5,75 met gratis saus
Woensdag: Gezinszak kibbeling (500 gram) € 6,25

Met gratis saus
Donderdag: 5 haringen halen 4 betalen

Vrijdag: 1 kilo pangasiusfilet € 6,50
Zaterdag: 3 haringen - 1 gestoomde makreel –

1 bakje krabsalade: Samen € 10,00

Voor al het goede uit de zee!

Vers gebakken vis

Haring iedere dag vers van het mes

Gerookte vis

Diverse salades en kant en 

klaarproducten

Ook verzorgen wij uw koude 

schotels,barbeque- en 

gourmetschotels

DE HOLLANDSE NIEUWE IS 
WEER BIJ ONS GEARRIVEERD: 

TOP KWALITEIT!
ZOALS ALTIJD OP DONDERDAG 

DE 5E HARING GRATIS

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

Een groot assortiment: 
Groente-/kruidenplanten, 

perkplanten en hangpotten 
tuinplanten

Kwekerij Jansen uitgeroepen tot: 
Weer de lekkerste asperges van Brabant in 2015 en 2017
DAGELIJKS VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND 
& (GESCHILDE) ASPERGES

IEDERE ZONDAG OPEN
10.00 -17.00 UUR

advertorial 

‘Behoefte aan maatwerk is gebleven’

Gerard Vogels al 30 jaar actief 
in Best e.o.
Hij maakt kasten 
op maat, liefst voor 
plekken die een 
uitdaging vormen: 
moeilijke hoeken, 
wisselende dieptes 
en lastige schuintes. 
Dan is Gerard Vogels 
pas in zijn element. ‘Samen met 
de klant maak ik dan een plan 
om er iets moois van te maken. 
Dat is vaak een kwestie van 
doorvragen: wat willen ze nu 
precies, welke materialen, wel-
ke kleuren, welke uitstraling? 
Dat is voor veel mensen nog 
niet zo makkelijk aan te geven, 
maar samen komen we er altijd 
uit.’ Het helpt ook dat Gerard 
Vogels het voorstel op de com-
puter in 3-D kan vormgeven.

Dankzij internet en ‘hoort-zegt-
het-voort’, is Gerard Vogels Maat-
werk in een zeer ruim werkge-
bied aan de slag: natuurlijk in zijn 
‘thuismarkten' Best en Lieshout 
en omgeving, maar inmiddels 
ook in een regio die reikt van Zalt-
bommel tot in België en van Roer-
mond tot Breda.

Voldoening
‘Ik was sinds 1987 franchisene-
mer van Hubo in Best, maar de 
doe-het-zelfmarkt veranderde zo 
snel, dat ik me op een bepaald 
moment toe ben gaan leggen op 
maatwerk. Ik werk dus sinds 1993 
ook onder de naam Gerard Vogels 
Maatwerk. Dat werk heeft mij al-
tijd het meeste voldoening gege-
ven en ook de grootste winst ge-

bracht. En de behoefte 
aan maatwerk is geluk-
kig gebleven.’ Gerard 
Vogels heeft aan de 
Koningin Julianaweg 
in Best een nieuw 
pand neer kunnen zet-
ten, met showroom, 

werkplaats en twee appartemen-
ten erboven. Zelf bleef hij wonen 
waar hij al zijn hele leven woont, 
namelijk in Lieshout.

In de lift
Ook Gerard Vogels heeft in de re-
cente crisistijd natuurlijk met te-
genwind te kampen gehad, maar 
nu trekt de markt goed aan. ‘We 
zitten duidelijk in de lift; de om-
zet is weer bijna op het niveau 
van voor de crisis. Ik werk nu 30 
jaar in Best en de sfeer en saam-
horigheid in het winkelgebied 
hier zijn ook weer helemaal terug.’ 
Binnenkort gaat Gerard Vogels in 
zijn woonplaats Lieshout met een 
tweede werkplek/showroom van 
start. Die zal overigens - net als de 
locatie in Best- niet altijd geopend 
zijn. ‘Veel werk is op afspraak. Ik ga 
vrijwel altijd eerst bij de mensen 
thuis kijken, om daarna een ont-
werp te kunnen maken.’ Want, Ge-
rard Vogels haalt alles uit de kast 
om meesterlijk maatwerk te kun-
nen leveren. ‘En natuurlijk lever ik 
betaalbaar maatwerk.’

Contact
Alle info vindt u op 
www.vogelsmaatwerk.nl
e-mail: info@vogelsmaatwerk.nl
Telefoon: 06 535 00 557

advertorial 

Hoera! Voor het eerst is er een lynx geboren in Dierenrijk
 

In Dierenrijk is er voor het eerst 
een lynx geboren! Het jong is 
al eventjes geleden geboren, 
maar moeder Anne verstopte 
haar kleine de eerste dagen 
heel goed. Inmiddels laten 
Anne en de kleine lynx zich wat 
vaker zien. De verzorgers heb-

ben ook al wat dichterbij kun-
nen komen en ontdekt dat het 
om een vrouwtje gaat. 
 
Bij lynxen is het gebruikelijk dat 
de vrouwtjes voor het jong zor-
gen, vader Bob bemoeit zich dus 
niet veel met de opvoeding. De 

zoogtijd duurt ongeveer twee tot 
vijf maanden en in die tijd blijft 
het jong nog in moeders veilige 
nest. In totaal zorgt de moeder 
zo'n 12 maanden voor het jong, 
voordat het helemaal op eigen 
benen kan staan. 
 
Leefgebied
Lynxen leven en jagen in de na-
tuur alleen. In hun leefgebied in 
Europa zijn lynxen samen met de 
wolf en bruine beer de grootste 
roofdieren. Ondanks dat ze zelf 
niet veel groter zijn dan een her-
dershond, jagen ze niet alleen op 
kleine prooidieren zoals hazen 
en vogels, maar ook op reeën en 
grotere hertensoorten. Wanneer 
ze zo'n grote prooi gevangen 
hebben, kunnen ze soms wel zes 
keer terugkomen naar de prooi 
om het hele dier op te kunnen 
eten. Maar het liefst maken ze het 
zichzelf gemakkelijk: vaak kiezen 
ze een prooi uit dat niet oplet of 
verzwakt is.

Foto: Dierenrijk.

advertorial 

Haringseizoen is van start gegaan

Het haringseizoen 2017 is 
woensdag 14 juni jl. van start 
gegaan. Zoals ieder jaar wordt 
de dag ervoor het eerste vaatje 
Hollandse Nieuwe traditioneel 
geveild in Scheveningen. Zo-
dra de nieuwe haringen weer 
overal verkrijgbaar zijn, wordt 
de komst van de nieuwe vangst 
2017 op tal van plaatsen ge-
vierd met haringparty’s en an-
dere evenementen.

Make-A-Wish Nederland is het 
goede doel van dit jaar. Deze stich-
ting houdt zich dagelijks bezig 
met het vervullen van de allerlief-
ste wens van kinderen met een 
ernstige, soms levensbedreigende 

ziekte. Zelf blijkt de stichting ook 
één grote wens te hebben: een 
‘Wish-on-Wheels’. De stichting wil 
namelijk heel graag een speciale 
bus, uitgerust met alle materialen 
die zintuigen activeren, zoals een 
waterbed, lichtjes en muziek. Deze 
bus is bedoeld om de wensen van 
kinderen, met een beleving jon-
ger dan drie jaar en een levens-
bedreigende ziekte, te vervullen. 
Gezamenlijk gaan het Nederlands 
Visbureau en Make-A-Wish zich in-
zetten voor het vervullen van deze 
bijzondere wens.

De nieuwe haring is vanaf nu 
verkrijgbaar bij Corries Visstek-
je, Vincent van Goghstraat 15 in 
Nuenen.

Foto: Fenny Verberne/De Nuenense Krant.

Uw vakkundige 

 

Paul    van der Velden

Openingstijden
Ma. 13:00 - 17:00 uur

Di. - Vr. 09:00 - 12:00 uur
en 13:00 - 17:00 uur

WWW.PAULVANDERVELDEN.NL

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

Van Goghmèrt: iets minder druk, niet minder gezellig
Tekst: Frans Lammerts
Foto's: Ming Jiang en 
Frans Lammerts

Of het door gevreesde hitte 
kwam: afgelopen zondag kon 
je tijdens de Van Goghbraderie 
niet, zoals andere jaren, over de 
hoofden lopen. Maar misschien 
juist dáárom was het prettig en 
gezellig toeven bij de ongeveer 
140 kramen die stonden opge-
steld vanaf Parkstraat tot linde-
boom en in de Van Goghstraat.

Dan weer was het heel druk bij 
een zonnebrillenaanbieding, dán 
weer bij het open podium op het 
bordes van Het Klooster, waar 

leerlingen van een zangopleiding 
in de voetsporen trachtten te 
treden van Voice of Hollandwin-
nares en ooit medeleerling Pleun 
Bierbooms. Een grote verzame-
ling knuffelbare dieren bij de 
lindestomp wist menig kind (en 
daarmee ook de ouders) te ver-
tederen. Live muziek weerklonk 
vanaf drie podia; waaronder die 
van Big Band Nuenen op de Berg, 
dit tot geluk van de gasten op een 
tegenovergelegen terras. Op het 
Parkhof traden twee dansscholen 
op, eentje zelfs met heus buikdan-
sen.

Al met al weer een heel ge-
slaagd festijn.

 Zoveel mogelijk geld proberen te vangen 
in de windcabine van een bank.

'Hé, hou 's op met kietelen,
 gij, frietekop!'

Kijk voor meer foto’s van de Van Goghmèrt 
op de Facebookpagina van De Nuenense Krant.
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Via Aa naar  B

Topografi sche Kaart via PDOK

Omschrijving: lijnwandeling van Lieshout naar Gemert, langs de oevers van de Goorloop en de Aa. Tijdens 
de wandeling passeert u diverse bruggetjes over het water en loopt u over pittoreske onverharde landweg-
getjes. Wandelafstand: 13,5 km. Start wandeling: bushalte Lieshout, Bavaria, Beekseweg, GPS: N51°31.08.4' 
E5°36.28.0'  1  Einde wandeling: bushalte Gemert, Komweg, GPS: N51°555458', E5°678448'  11  Bus: lijn 
321, 322 of 323; directe verbinding tussen begin- en eindpunt van de wandeling. Kijk voor de dienstregeling op 
www.hermes.nl. Horeca: diverse gelegenheden in Lieshout, Beek en Donk en Gemert. Herberg de Brabantse 
Kluis tussen Beek en Donk en Gemert H . Parkeren en navigatie: Revershof, Lieshout.

Route (L=links, R=rechts, RD=rechtdoor, GP=gele pijl)
Vanaf bushalte Lieshout, Bavaria 1  in de rijrichting van de bus (richting Beek en Donk) lopen . Na ca. 1 km brug 
over (rechts een infopaneel over de Goorloop) en meteen L op onverhard pad. U loopt nu R van de Goorloop. De 
Goorloop is een beek die bij Mierlo ontspringt en ten noorden van Beek en Donk in de Aa uitmondt. De naam van de 
beek is een toponiem in de betekenis van laag gelegen, moerassig gebied.  Op Y-splitsing L en langs water blijven 
lopen. Bij kruising L houten brug over en van het water af lopen. Einde pad R. Op kruispunt R op verharde weg. 
RD op verharde weg tot in Beek en Donk. Einde weg R op Heereindsestraat en voor brug over Goorloop L op 
smal pad. 1e pad R over houten brug. RD tussen knotwilgen door. U steekt nu tussen de twee voormalige dorpen 
Beek (zuid) en Donk (noord) door 2 . RD op pad en zijpaden negeren. Einde pad R. Volg GP. 1e pad L. Brug over. Na 
brug L. Op Y-splitsing L langs water. Einde pad verharde weg oversteken en L op trottoir. 1e pad R en L om water 
lopen. Volg GP. Na groene prullenbak en bankje op Y-splitsing L. Einde pad op kruising RD (Reigerlaan). Op krui-
sing RD op Kievitlaan. Einde weg L. 1e weg R op Pieter Breughellaan. Onder � atgebouw Waterpoort door. Einde 
pad voor hekwerk L op � etspad langs kanaal 3 . Dit kanaal, de Zuid-Willemsvaart, loopt van ’s-Hertogenbosch naar 
Maastricht. Het 128 km lange kanaal  werd tussen 1822 en 1826, onder koning Willem I, met de hand gegraven. Dit 
gedeelte van het kanaal loopt door de vallei van de Aa en bevatte oorspronkelijk een groot aantal genummerde slui-
zen. Einde � etspad R op weg. Volg GP enigszins schuin linksaf. Einde weg R richting brug. Hier bevond zich Sluis 
6 4 . Brug over. Links ziet u een grote kraan van het voormalige fabriekscomplex van metaalbedrijf Van Thiel. Deze is 
blijven staan als industrieel monument 5 . RD op Mgr. Verhagenstraat. RD tot brug. Voor brug R op Parallelweg. U 
loopt nu R van een aftakking van de Aa. Brug naar links negeren en RD langs houten slagboom. Bij brug L. Pad 
RD en helemaal uitlopen. Ter hoogte van boerderij bocht scherp naar R. Scherpe bocht naar L. Scherpe bocht 
naar R. De paden in dit gebied behoren tot het landgoed van het rechts gelegen kasteel Eyckenlust 6 . 1e pad L en 
brug over. L aanhouden. U loopt nu op een smal pad langs de Aa 7 . De Aa is in de jaren 30 van de 20e eeuw 
gekanaliseerd. Het riviertje ontspringt bij Nederweert in Limburg en komt in het centrum van 's-Hertogenbosch samen 
met de Zuid-Willemsvaart en de Dommel waarna het als de Dieze in de Maas uitmondt. Einde pad L op � etspad. 
Brug over. Na ongeveer 20 m verkeersweg oversteken en RD op Peeldijk richting Bakel. Peeldijk blijven volgen 
en na ca 1 km viaduct over. Op kruispunt L op Prof. Dondersweg, of R voor een pauze bij Herberg Brabantse 
Kluis H . Het aangrenzende Missieklooster Heilig Bloed 8   uit 1902 is van de Zusters van het Kostbaar Bloed, een Duitse 
orde. In het klooster wonen ruim 50 missiezusters. Zij ontfermen zich over de oudere en zieke medezusters die na hun 
jarenlange inzet in verre landen hier hun levensavond doorbrengen. 2e pad R. Volg GP. Op driesprong L. Op kruising 
van paden, ter hoogte van huisnr. 6, L. Langs houten slagboom. 1e pad, bij houten bankje, R. Houten brug over. 
De Snelle Loop 9  die u hier oversteekt vormt de gemeentegrens tussen Laarbeek en Gemert-Bakel. Na houten hek RD 
op 'Naar de Derde Steeg'. Einde pad L op verharde weg. Einde weg R op Broekstraat en 1e weg L op Groenendaal.  
Drukke verkeersweg oversteken en RD.  Einde weg L. Na huisnr. 57 R op halfverhard � etspad. Op driesprong L. 
Op driesprong R. Fietspad helemaal uitlopen en op einde R op klinkerweg. Op kruispunt RD en gracht over en 
meteen daarna R op Kasteellaan. U loopt nu links van de gracht. Langs ophaalbrug. Na ijzeren hek L en meteen 
weer L op Ridderplein. Pad langs kasteel 10  volgen. Rond 1400 bouwde de Duitse Orde op deze plek een kasteel . 
De orde verbleef hier tot 1796. Het kasteel had een speciale status binnen de Republiek der Nederlanden. Verschillende 
boerderijen hebben luiken en bloembakken in de kleuren zwart en wit: de kleuren van de Duitse Orde. Later kwamen 
er Jezuïeten en vanaf 1916 de Spiritijnen, die missionarissen opleidden. In 2008 vertrokken ook de Spiritijnen. Na kerk L 
op Kerkepad. Voor begraafplaats R. Einde pad verkeersweg (Komweg) oversteken en L op trottoir. U bent aange-
komen bij bushalte Gemert, Komweg: het eindpunt van de wandeling. Een wandeling van Agnes Leijen 

Met informatieve bijdrage van Fred Lambert
Een printversie van de route (inclusief GPS-track) is aan te vragen via a.leyen@onsnet.nu o.v.v. 'Via Aa naar B'.  

Iete Braeken: Bij Iete 

‘Geef de pen door…’

 ‘Geef de pen door’, laten we vooral Nuenense on-
dernemers aan te woord, om zo meer te weten te 
komen over hoe deze ondernemers het onderne-
merschap ervaren en wie de persoon achter de on-
dernemer is.

Allereerst wil ik graag René van den Berk bedanken voor 
het doorgeven van de pen. ‘Buurman en collega, dank u 
wel!’ U? Ja’, in België is het heel normaal om een ander 
aan te spreken met u. En ik ben afkomstig uit België, ge-
boren in Maasmechelen. Mij naam is Iete Braeken (33) 
en ik ben vorig jaar in Nuenen aan Parkstraat 2B gestart 
met restaurant ‘Bij Iete’.

Ik heb in België mijn opleiding genoten aan hotelschool 
Ter Duinen in Koksijde. Via deze opleiding heb ik mooie 
stages gelopen in binnen- en buitenland. Nederland 
bleek voor mij de ideale plek om mijn carrière te starten 
in de horeca. Door de jaren heen heb ik in verschillende 
sterrenrestaurants mogen werken en ben zo ook in Nu-
enen terecht gekomen, nu alweer acht jaar geleden.

Wens in vervulling gegaan
Mijn grote wens was vroeger om een eigen restaurant 
te beginnen; en die wens is vorig jaar in vervulling ge-
gaan. Ik was zo blij als een kind toen ik in 2016 mijn ei-
gen restaurant ‘Bij Iete’ kon openen aan Parkstraat 2B 
in Nuenen. Ik wil ‘echt Belgisch’ uitstralen. Dat is te zien 
aan de inrichting en natuurlijk ook aan de gerechten 

op de menukaart. Zo is er in mijn 
zaak een fotowand te bewonde-
ren met enkel en alleen Belgische 
beroemdheden. Natuurlijk tref je 
‘Bij Iete’ typisch Belgische gerech-
ten aan, met Belgische klassiekers 
zoals Vlaams stoofvlees, garna-
lenkroketten, witlof met ham en 
kaas, konijn met pruimen, des-
serts met Belgische chocolade en 
niet te missen de echte Belgische 
frieten met Belgische mayonaise.

Gezellig terras
Na ruim een jaar ondernemer-
schap deel ik hier mijn ervaring. 
Leuke momenten en ook wen-
sen die nog niet in vervulling zijn 
gegaan. Vele leuke momenten: 
persoonlijk contact met gasten, 
mooie feesten, gekkigheid uitha-
len met personeel. Er waren ook 
aanloopperikelen met de tech-
niek in de keuken en met het sa-
menstellen van een goed lopend 
team. Ondernemen is ook proble-
men oplossen. In voetbaltermen 
gesproken: het blijft een uitda-
ging om een team van goede 

spelers (medewerkers) in het veld 
te brengen. Ook wil ik samen met 
het team vernieuwend zijn. Onze 
grote wens is om bij de zaak een 
mooi terras in te richten. De aan-
vraag ligt bij het gemeentebe-
stuur. Wellicht dat het nieuwe par-
keerbeleid perspectieven beidt 
voor een gezellig terras. Dat past 
zeker bij mijn toekomstplannen 
met ‘Bij Iete’.

Lunch, diner, aangeklede borrel
‘Bij Iete’ kunt u aanschuiven voor 
een lunch (te reserveren vanaf 8 
personen), diner en ook voor een 
aangeklede borrel met familie of 

vrienden. Ik wil graag laten we-
ten dat we hier rekening houden 
met uw dieetwensen en met uw 
geloofs- of levensovertuiging. Ve-
getarische maaltijd, glutenvrije 
of lactosevrije maaltijd, laat het 
mij weten bij uw reservering. Met 
alle wensen van de klant houden 
wij rekening. Uw wens is ons uit-
gangspunt voor een lekker en ge-
zellig avondje uit. Ons motto luidt: 
In Nuenen op z’n Vlaams genie-
ten… Zeker en vast, dat kan Bij 
Iete!

Ik geef de pen door aan Bart 
Verkuijlen van LAV fotografie.

Foto: LAV fotografie.

75ste Gildedag Kring Kempenland geslaagd

Om 10 uur vertrok de bus met 
de Gerwense Gildebroeders en 
-zusters naar Eindhoven om 
deel te nemen aan de 75ste 
Kringdag nabij het Evoluon. 
Voor zo’n grote stad als Eind-
hoven was er geen harmonie 
aanwezig om de optocht te lei-
den, vandaar het verzoek aan 
het H. Kruisgilde om dat te ver-
zorgen. Wel een eer om dit te 

doen, maar niet voor een prijs 
in de optocht.

De massale opmars was we-
derom een uniek en schitterend 
gebeuren, terecht een van de 
hoogtepunten op de Gildedag. 
De diverse wedstrijden vonden 
verspreid plaats, zoals vende-
len, trommen, bazuinblazen, 
kruisboog- en geweerschieten. 

Ondanks dat er voor het H. Kruis-
gilde geen prijs in de optocht 
werd behaald, kan het gilde 
toch terugzien op een zeer ge-
slaagde Gildedag. Het gilde kon 
huiswaarts keren met zes eerste 
prijzen. Er was een eerste prijs 
voor het tamboerskorps, met 
een vooral perfect uitgevoerde 
March of the bongo’s, goed voor 
161,5 punten.

Gewonnen prijzen
Ondanks het stormachtige weer, 
was er ook een eerste prijs voor 
Bart van Lieshout in de klasse A 
vendelen, de hoogste klasse in-
dividueel vendelen. De af en toe 
zeer heftige rukwinden waren 
zeker een extra hindernis tijdens 
deze discipline. Bijzonder was de 
prijs gaaischieten, die Antoinette 
v/d Schriek wist te winnen, een 
gildezuster tussen een typische 
mannensport. Roland v/d Berk 
wist een eerste prijs te behalen 
in de klasse A bazuinblazen met 
66,5 punt. Petra Bunthof wist met 
65 punten beslag te leggen op 
een eerste plaats bazuinblazen 
klasse B met promotie. En Hennie 
Hommersom legde beslag op de 
eerste prijs bazuinblazen klasse 
C met 59 punten. Duidelijk is wel 
dat de gildezusters niet onder-
doen voor de gildebroeders. Ook 
bij het vendelen, trommen, ba-
zuinblazers en zowel kruisboog- 
als geweerschutters zijn gildezus-
ters zeker niet de mindere.

Op 10 juni 2018 is het weder-
om Kringdag nabij het Evo-
luon te Eindhoven. Wilt u eens 
wat meer informatie over het 
gilde, binnenkort is er op de 
Schutsherd weer een Gezellige 
Gerwense Middag! Kom eens 
kijken en laat je informeren. Je 
bent van harte welkom.

Bazuinblazers met begeleidende tamboer.

Groepstrommen.

Je eigen woning bouwen 
in Draaiboomhof Eindhoven

advertorial 

Het Draaiboomhofproject, 
aan de rand van Philipsdorp in 
Eindhoven, is een initiatief van 
enkele buurtbewoners. Zij zijn 
met gemeente in overleg om 
op de aangrenzende grond tien 
à vijftien woningen te realise-
ren met een privé-tuin of terras 
rondom een gemeenschappe-
lijke hof. 

Als toekomstige bewoner kun je 
je woning zelf ontwerpen. Samen 
met je buren-in-spe vorm je een 

(kopers)vereniging en maakt keu-
zes voor architecten/aannemers/
begeleiders. Energieneutraal bou-
wen, natuurlijke ventilatie, duur-
zame materialen en het creëren 
van een gezonde leefomgeving 
voor lichaam en geest vormen 
een vanzelfsprekende basis in dit 
project.

Wil je meer weten over dit bij-
zondere project? Zie draai-
boomhof.nl voor meer informa-
tie.

Delen van brood op het kerkplein

Tekst en foto's: Frans Lammerts

Een gezellige kerkdienst, kan 
dat? Jawel dat kan, mits die 
plaatsvindt in het bijzijn van 
bewoners van Eckartdal. Hun 
spontane reacties, hun onge-
dwongen gedrag, hun uitroepen 
van blijdschap of teleurstelling 
als dat zo uitkomt, hun meele-

ven met uitgesproken teksten: 
waarom wordt in een doorsnee-
dienst zo weinig gelachen?

Afgelopen zondag waren ze er bij, 
bij de oecumenische dienst in de 
Nuenense Clemenskerk. Ze waren 
met anderhalve bus gekomen, 
met z'n 50en. En wat ook al zo 
leuk was: na afloop was er op het 
kerkplein voor alle kerkgangers 
een maaltijd. Het prachtige weer 
deed de rest.

Prima werk, vrijwilligers van de 
parochie H. Kruis!

Pastoraal werker Marieke Feuth (l.) en 
Eckartdal-domina Karin Seijdell rijden 
het brood de kerk uit om het later te 
kunnen breken.

Accordeonist Hans Bloos draagt 
muzikaal bij aan de leuke sfeer.

JONGEREN SCHRIJVEN
voor

De Nuenense Krant
 

Kassa versierders

Je kent het wel, je bent aan het 
werk achter de kassa en een 
vloedgolf van jongens komt 
weer langs. ‘Sinds wanneer 
hebben ze zulke mooie meisjes 
hier achter de kassa?’, ‘Op welke 
dagen werk jij, dan kom ik nog 
eens langs’.

Heel veel meisjes met mij zijn 
slachtoffer van opmerkingen 
van zulke irritante jongens. Ik 
krijg wel bijna elke dag zo’n op-
merking naar mijn hoofd geslin-
gerd. Het was een zaterdagmid-
dag, ik had weer een lange dag 
te gaan. En daar kwamen ze, 
een groep irritante, maar niet 
verkeerd uitziende, jongens. 
Ze waren een jaar of negentien 
en waarschijnlijk van Turkse 
komaf. ‘Gaan we samen naar 
Ibiza?’, vroeg de eerste al. Ik ben 
iemand die zich al gauw onge-
makkelijk voelt bij een jongen 
en snel rood wordt. De groep 
jongens bleef maar doorgaan: 
‘Wat is je naam dan?’, ‘Waar is 
je naamkaartje?’, ‘Jij bent vast 
een Marokkaanse, ik zie het aan 
je schoonheid.’ Erger kan toch 
niet?

Ik word toch zo godverdomme 
moe van al die onzin opmer-
kingen en vragen. Hier nog een 
originele: ‘Mag ik het bonnetje, 

daar staat namelijk je naam op.’ 
Dan moet ik er wel bij zeggen 
dat ik die laatste opmerking 
vaak van wat oudere mannen 
krijg… Bij het denken daaraan 
krijg ik al rillingen over mijn 
lichaam, bah! Het zou eens 
moeten ophouden met die 
klote-opmerkingen waardoor 
je denkt: ‘Wat moet ik hier nou 
mee?’ Het maakt ons kassa-
meisjes nog meer geërgerd en 
het maakt het werken niet fijner 
hoor!

Wat nou als jongens eens wat 
normalere dingen netjes zeg-
gen, zoals: ‘Wat heb je mooie 
ogen.’ Dat hoor ik niemand 
zeggen hoor. Jongens moeten 
altijd stoer doen en de macho 
uithangen als hun vrienden er-
bij zijn. Want als ze alleen zijn, 
durven ze nooit iets te zeggen. 
Maar toch… ik moet het ook 
wel toegeven hoor, het geeft je 
een bijzonder goed gevoel als 
je vaak zulke dingen te horen 
krijgt. Het is namelijk niet voor 
niets, toch?!

Ibtisam Titou
4 havo Eckartcollege
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-   90 meter softwash wasstraat
     incl. automatische Pre Wash
     Tunnel en Shampoo Shower.
     Grote capaciteit,  dus 
     nauwelijks wachttijden.
   
-   Zeer zachte textiellappen
     voor een schoon en glanzend
     resultaat.

-    9 ruime zelfwasboxen
     24/7 geopend.

-   18 krachtige stofzuigers

-   Indoor en Outdoorshop

-   Al  onze wasprogramma’s
     zijn incl. velgen intensief
     en automatisch nadrogen
     met textiel.

-   Gratis GP Multi Munt
     t.w.v. € 1,- bij ieder
     wasprogramma in
    de wasstraat.

 AGENDA

Het effect van muziek bij dementie
Alzheimer Café Eindhoven
Het maandelijkse Alzheimer 
Café Eindhoven in het Daf Mu-
seum, Tongelresestraat 27 in 
Eindhoven, gaat op maandag 
19 juni in gesprek met Evelien 
Mescher (neurologisch muziek-
therapeute). Het thema van de 
avond is: ‘Het effect van muziek 
bij dementie’.

Muziek heeft een bijzonder ef-
fect op de mens en wordt steeds 
meer ingezet bij mensen met de-
mentie. Muziek blijkt bij hen zeer 
positief te werken op stemming 
en gedrag. Hoe werkt dit precies 
en op welke wijze zet je muziek 
in? De muziektherapeute zal ons 
hierover uitleg en inzicht geven. 
Het Alzheimer Café begint om 
19.30 uur en duurt tot ongeveer 

21.30 uur en is bedoeld voor men-
sen met dementie, hun familie en 
andere belangstellenden. De toe-
gang is gratis en de zaal gaat om 
19.00 uur open.

Het Alzheimer Café wordt ge-
organiseerd door Alzheimer 
Nederland, afdeling Zuidoost 
Brabant, in samenwerking met 
Archipel Zorggroep en Vitalis 
WoonZorg Groep. In de maan-
den juli en augustus is er geen 
Alzheimer Café. Voor meer in-
formatie kan men contact op-
nemen met Thea Sturme, tel. 
040-2158000. Voor meer infor-
matie over de cafés in Zuidoost 
Brabant, kunt u kijken op de 
website van Alzheimer Neder-
land, regio Zuidoost Brabant.

Lotgenotenbijeenkomst 
prostaatkanker
Als u prostaatkanker hebt, kan het 
zijn dat u behoefte heeft aan lot-
genotencontact. Het uitwisselen 
van ervaringen en het delen van 
gevoelens met iemand in een ver-
gelijkbare situatie kan u helpen. 
Daarnaast kan het krijgen van prak-
tische informatie rond een behan-
deling belangrijke steun geven.

Daarom bent u van harte welkom 
op maandag 19 juni in Inloop-

huis de Cirkel, Evertsenstraat 19, 
5703 AM, Helmond. Het thema 
is: ‘Prostaatkanker heb je niet al-
leen?’ Ook uw partner en familie 
is welkom. Deze gratis toeganke-
lijke bijeenkomst is van 14.00 tot 
16.00 uur.

Nieuwe haring 2017 in Nuenen

Maandag 19 juni zingt Zingerij 
Dwarsgetuigd vanaf 13.00 uur in 
het Park op de markt in Nuenen 
bij de verkoopwagen van Vishan-
del De Beer. Dwarsgetuigd zingt 
liederen van de zee over de visserij 
en de oude zeilvaart. Het optreden 

staat in het teken van Vlaggetjes-
dag, de week waarin de nieuwe 
haring aan wal is gebracht. Tijdens 
het optreden kunnen bezoekers 
kennismaken met de nieuwe ha-
ring bij Vishandel De Beer. Zing 
mee! Geniet! Eet de nieuwe haring!

Processie V'waard - Handel door Nuenen en Gerwen v.v

De processie Valkenswaard - 
Handel (ook wel aangeduid met 
Handelse Processie) trekt dit 
weekeinde door de gemeente 
Nuenen c.a. De processie trekt 
altijd veel bekijks onderweg. En 
natuurlijk is het een fotogeniek 
evenement.

Zaterdagmorgen 17 juni, op de 
heenweg, is er een rustpauze in het 
Nuenense park, zo tussen half tien 
en tien uur. Daarna trekt de stoet 
verder via de Berg, langs molen 
De Roosdonck via Gerwen en Lies-
hout richting Gemert. Zondagmid-
dag 18 juni (terugweg) omstreeks 
half vier staat de doorkomst park 
Nuenen op het programma.

Historie
Al meerdere eeuwen vertrekt op 
zaterdagochtend in het voorlaatste 
volle weekeinde in juni, klokslag 
06.00 uur, een processie van Val-
kenswaard naar Handel; een voet-
tocht van 40 kilometer naar het 
Mariabedevaartsoord, Onze Lieve 
Vrouw van Handel. Deze traditione-
le bedevaart heet in de volksmond 
de Handelse processie. De bede-
vaart bestaat uit een lange stoet 
pelgrims, gevolgd door tientallen 
paarden met huifkarren. Het geheel 
wordt ondersteund door een har-
monie en trekt als een kleurrijk lint 
door de Brabantse straten, lanen en 
dreven. Zondagmorgen wordt van-
uit Handel om kwart over tien de te-

rugreis aanvaard. Omstreeks negen 
uur ‘s avonds worden de bedevaart-
gangers door veel belangstellenden 
onthaald in Valkenswaard. Op zater-
dagmiddag rond half vier arriveert 
de stoet in het Handelse proces-
siepark. Hier worden de pelgrims 
welkom geheten door de pastoor 
en wordt het lied ‘Kinderen van Ma-
ria’ gezongen, waarna de bedevaart 
voor die dag wordt ontbonden. 
Pelgrims bezoeken dan de Maria-
kapel om een kaarsje op te steken 
en een weesgegroet te bidden uit 
dankbaarheid, troost en steun. Veel 
pelgrims gaan hierna naar huis en 
komen de volgende ochtend weer 
terug om mee te lopen naar Val-
kenswaard. Anderen overnachten in 
Handel, veelal bij gastgezinnen.

'Bavaria of Maria' aldus Gerard 
van Maasakkers
Eeuwen geleden, toen er nog veel 
mensen in wonderen geloofden, 
werd de Brabantse bevolking ge-
motiveerd en gestimuleerd om 
naar Handel te gaan, omdat daar 
veel wonderen plaatsvonden. Ook 
vanuit Valkenswaard trok men toen 
naar Handel. Tegenwoordig doen 
mensen - jong en oud - om diverse 
redenen aan de pelgrimsvoettocht 
mee. De Nuenense zanger Gerard 
van Maasakkers heeft er een lied 
aan gewijd, met als titel ‘Salve Re-
gina’. Een greep uit de tekst:

Zondag 22 juni 2014 – Na de rustpauze in het park verlaat de processie Nuenen 
weer via de Europalaan. Foto: Frans Lammerts/De Nuenense Krant.

Ontmoetingsavond Ruilkring Nuenen
Nuenen kent 
een actieve, 
f l o r e r e n d e 
R u i l k r i n g : 

een ruilnetwerk met leden, die 
onderling diensten en/of goe-
deren uitwisselen. Geld komt er 
niet aan te pas. Het idee is heel 
simpel: je doet iets voor een an-
der of je laat iets door een ander 
voor jou doen, bijvoorbeeld je 
ramen wassen. Heb je interesse 
hierin, lees dan even verder…

De Ruilkring in Nuenen werkt met 
een systeem waarbij diensten en 
producten worden geruild bin-
nen een groep van ingeschreven 
leden. Er wordt gebruik gemaakt 
van een fictief betaalmiddel. 
In Nuenen is dit betaalmiddel  
@ (apentaartje). Eén uur dienstver-

lening komt overeen met 4 @. Alle 
diensten zijn daarbij gelijkwaardig. 
De Ruilkring (internationaal LETS 
genoemd, wat staat voor: Local 
Exchange Trading System) is geen 
stichting of vereniging, maar een 
groep van geregistreerde leden.

Een voorbeeld
Henk helpt Anke met haar tuin, 
Anke doet boodschappen voor 
Jan, Jan repareert een fiets voor 
Inge, Inge geeft een voetmassage 
aan Jolanda, enzovoort. Het aan-
bod aan diensten is rijk en geva-
rieerd. Om er enkele te noemen: 
onder de noemer Bloem en Tuin 
hebben zich 15 personen aan-
gemeld, onder Administratie 11 
mensen, onder Creatief 15 men-
sen, Eten en Drinken ook 15, ICT 
11 personen enz. enz. Zo zijn er 

nog 16 andere categorieën. Teveel 
om stuk voor stuk hier te vermel-
den. Er zijn verschillende soorten 
activiteiten. Maandelijkse komen 
de leden bij elkaar op de zoge-
naamde ontmoetingsavonden, 
bedoeld om het ruilen van dien-
sten en goederen te bevorderen, 
om enige sociale samenhang te 
bewerkstelligen, om ervaringen 
uit te wisselen en om nieuwe le-
den te introduceren.

Wil je zo’n avond een keertje bij-
wonen om te kijken of Ruilkring 
Nuenen iets voor je is? Kom dan 
donderdag 22 juni rond 19.30 
uur naar Weverkeshof. Als je 
eerst wat meer informatie wilt, 
kijk dan op de website www.
letsnuenen.nl of stuur een e-
mail naar info@letsnuenen.nl.

Maandag 19 juni

Rietmussen, een plantenwandeling met het IVN

Het IVN nodigt u uit om mee 
te gaan met een wandeling 
door de Rietmussen. Dit is een 
heel mooi gebied. Het begint 
al aan het Achterbos, waar u op 
het pad een rij karakteristieke 
knotwilgen ziet staan, die on-
derhouden worden door een 
groep koene mannen die deel 
uitmaken van de knotgroep 
IVN.

Velden en beemden, een licht 
glooiend landschap, smalle per-
celen grond die aflopen naar de 

Dommel en daar afwateren, zor-
gen voor een gevarieerd land-
schap. De wandeling voert u door 
een elzenbroekbos met vele soor-
ten zegge. U treft sleutelbloemen 
aan en misschien bloeit de gele lis 
nog. Laat u verder verrassen door 
de vele soorten planten die daar 
groeien in het deels zeer ijzerrijke 
gebied en geniet van het concert 
dat de vogels u zullen bezorgen. 
Als u veel geluk heeft, treft u de 
ijsvogelvlinder aan. Speciaal voor 
hun terugkeer zijn er luwe open 
plekken in het bos gemaakt, die 

er op hun beurt weer voor zorgen 
dat er op die plaats een bijzonde-
re vegetatie ontstaat.

Maandag 19 juni. Start wan-
deling: per fiets om 19.00 uur 
vanaf Het Klooster. Start wan-
deling ter plaatse iets later, 
vanaf de kenmerkende rij knot-
wilgen aan het Achterbos, hoek 
Soeterbeek/Soesterbeekse-
weg/Boord. Stevig waterdicht 
schoeisel wordt aanbevolen. 
Info: Paula van Agt, tel. 040-
2844414.

't Jonge spul loopt achteraan, voor de huifkar-karavaan
En de discotheek in Handel komt al dichterbij
Links en rechts wordt al gesjanst
Achter de laatste rozenkrans
Komen ze voor Maria, voor Ria of Maria
Bavaria of Maria, of allebei
Maar ze brallen Salve, Salve, Salve regina
(...)
Uren later heb ik nog wel waterogen, kippevel
Da's wat die bonte bedevaart aanricht in m'n lijf
Vlagvertoon en marsmuziek, ze wonen niet in mij
En toch denk ik: Maria, wat is dat met Maria
Hoe zit dat met Maria, en met mij
Salve, Salve, Salve regina
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We zoeken naar een goede manier om sociaal-cultureel centrum Het Klooster in te 
zetten voor de gemeenschap, activiteiten te ontwikkelen en een thuishaven te zijn 
voor verenigingen. En dat op basis van een exploitatiemodel waarmee we weer jaren 
vooruit kunnen. We zijn daarvoor op zoek naar een  

Kwartiermaker 

De kwartiermaker heeft als taak: 
•  Het gebruik van Het Klooster voor sociaal culturele verenigingen/stichtingen

optimaliseren 
•  Het opzetten van een exploitatiemodel (verhuur, maar denk ook aan horeca, theater) 
•  Het inrichten van een governancemodel 
•  Een voorstel te doen voor vervolgstappen / doorontwikkeling 

De ideale kwartiermaker is (dus) een schaap met 5 poten. Je kunt niet zonder kennis 
van de lokale netwerken en het verenigingsleven in Nuenen. Maar je moet ook weten 
‘hoe het werkt’ in de horeca en de culturele- en theatersector. Omdat het gaat om de 
exploitatie van een sociaal-culturele accommodatie, is het belangrijk dat je ook zicht 
hebt op financiële processen. Je bent een samenwerker pur sang; gezien het belang 
van Het Klooster in het dorp Nuenen heb je immers met veel verschillende partijen 
en belangen te maken.  

Herken jij je in dit profiel? Interesse? Laat het ons dan weten! Je kunt contact 
opnemen met Martin Versluijsen via (040) 2631 631 of m.versluijsen@nuenen.nl

 AGENDA

‘Samen werken aan de zorg’, 25 juni

P E E R (Politiek en mEER) organiseert 
tweede bijeenkomst

PEER staat voor een serie the-
ma-/discussiebijeenkomsten, 
georganiseerd door de lande-
lijke politieke partijen in Nue-
nen. Het succes van de eerste 
bijeenkomst op 12 februari 
geeft alle aanleiding voor een 
vervolg. Ditmaal staat het 
thema 'zorg' centraal. 

Niet voor niets wordt zoveel 
over de zorg geschreven en ge-
sproken. Door enorme bezuini-
gingen, veranderingen in onze 
maatschappij en een steeds 
ouder wordende populatie lijkt 
de zorg zelf een zorgenkindje te 
zijn geworden. Belangrijk in de 
zorgverlening is de afstemming 
tussen enerzijds zorgverleners 
en anderzijds zorgontvangers 
en hun vertegenwoordigers. 
Daarom is Johan Ebberink als 
gastspreker uitgenodigd.

Johan Ebberink
Voormalig wethouder Johan 
Ebberink is de huidige voorzit-
ter van de cliëntenraad Akkers, 
Ekelhof en Jo van Dijkhof, en 
lid van de centrale cliënten-
raad Archipel. Vorig jaar is zijn 
boek Leem uitgekomen. Daarin 
heeft hij het over het belang 
van meer medezeggenschap, 
niet alleen op papier, maar ook 
in de praktijk van alledag. Hij 
geeft in zijn boek ook aan dat 
veel ouderen en mantelzorgers 
niet of te weinig weten wat hen 
te wachten staat. En wat houdt 
de Wet Langdurige Zorg (WLZ) 
eigenlijk in? Veel partijen zijn 
betrokken bij de zorg, ieder in 
een eigen rol en eigen verant-
woordelijkheden. Zorg en on-
dersteuning dienen te worden 
aangepast aan wat voor iemand 
belangrijk is. De professionals 
en de cliënt moeten voortdu-
rend met elkaar in gesprek zijn 
over hoe de kwaliteit van leven 
op peil te houden. Op wat voor 
manier kan medezeggenschap 
in de zorg werken? Waarin kan 
je participeren en waarin niet? 
Over dat alles zal Johan Ebbe-
rink deze middag spreken.

De Nuenense band Tip Jar 
zorgt voor de muzikale invul-
ling
De band bestaat uit Bart de Win 
(gitaar, toetsen en zang), Harry 
Hendriks (gitaar, banjo, ukelele 
en mandoline) en frontlady Ari-
anne Knegt. Met elkaar timme-
ren ze als Tip Jar al geruime tijd 

aan de weg. En dat niet alleen in 
Nederland. Zelfs in Amerika zijn 
hun zelfgemaakte songs in trek. 
Arianne heeft niet alleen een 
enorme uitstraling, maar bezit 
bovendien een zeer knappe, 
heldere stem. Voeg daarbij Bart 
en Harry, beiden rasmuzikan-
ten, en een heerlijke middag 
Americana is een feit. Het is dus 
fantastisch dat ze er deze mid-
dag bij zijn!

Een boeiende middag
Het belooft een interessante 
middag te worden. Dit thema 
raakt ons allen, is het niet nu, 
dan zeker in de toekomst. U 
kunt meepraten en vragen stel-
len. Alles wordt in goede banen 
geleid door de dagvoorzitter 
Judith Tesser. Zij is zelfstandig 
Communicatieregisseur, gespe-
cialiseerd in de technologiesec-
tor. 

U bent van harte welkom op 
25 juni a.s. in dorpshuis De 
Koppelaar, De Koppel 1 in Ne-
derwetten. Vanaf 13.45 kunt 
u binnenlopen, om 14.00 uur 
begint het programma. Na 
afloop, rond 16.00 uur, is er 
nog tijd om even na te bor-
relen.

Johan Ebberink Judith Tesser

Tip Jar

Op 23 juni gaat het jaarlijks te-
rugkerende Wette’s Dorpsfes-
tijn weer van start. Van vrijdag 
23 tot en met maandag 26 juni 
staan er weer allerlei activitei-
ten gepland. De locatie is het-
zelfde als in de afgelopen jaren, 
namelijk achter Brasserie de 
Kruik op het parkeerterrein van 
de sportvelden van Nederwet-
ten.

Voor een aantal activiteiten is het 
verplicht om in te schrijven. Dit 
kan door een mail te sturen naar 
wettesdorpsfestijn@outlook.com 
of door het contactformulier in te 
vullen op de website www.wette-
sdorpsfestijn.nl.

Vrijdag 23 juni
Pubquiz: Met maximaal 6 perso-
nen per team strijd je tegen vele 
andere deelnemers, waarin je 
kennis over verschillende onder-

werpen wordt getest. Deelname 
is gratis. Aanvang quiz: 20.00 uur. 
Inschrijven is verplicht. Uiteraard 
is publiek altijd welkom.

Zaterdag 24 juni
Kindermiddag: Tussen 13.30 en 
16.30 uur is het kindermiddag. 
Er zijn verschillende spellen, at-
tracties (zoals springkussens) en 
knutselactiviteiten voor kinderen 
aanwezig. Het belooft een ge-
zellige middag te worden. Deel-
name is gratis. Inschrijven is niet 
nodig. Vanaf 20.30 uur speelt de 
Nuenense coverband In Flow het 
(tent)dak eraf. Kom genieten van 
de bekende klassiekers, onder het 
genot van een lekker drankje. Toe-
gang is gratis.

Zondag 25 juni
Levend Stef Stuntpiloot: Ook dit 
jaar spelen we weer het knotsgek-
ke en altijd verrassende Levend 

Stef Stuntpiloot. Met al 3 jaar op 
rij veel deelnemende teams (van 
4 personen), hopen we ook dit 
jaar weer op een sportieve en hi-
larische middag. Ook voor publiek 
is dit een spektakel om te zien. In-
schrijven is verplicht. Inschrijfgeld 
per team is € 10,-. Aansluitend 
wordt de avond afgesloten met 
de muzikale tonen van DJ Jeroen.

Maandag 26 juni
Traditiegetrouw wordt er op 
maandag vanaf 13.30 uur gekaart 
(inschrijven vanaf 12.30 uur) in de 
tent. Zowel rikken als toepen zijn 
de spellen die deze middag ge-
speeld worden door jong en oud. 
Aansluitend zal de prijsuitreiking 
volgen, met als afsluiting live mu-
ziek van Marc Elbers.

We hopen iedereen te zien op 
het Wette’s Dorpsfestijn 2017!

vrijdag ZATERdag

MAANdag
12.30 INSCHRIJVEN KAARTEN
13.30 AANVANG KAARTEN IN DE TENT
17.00 PRIJSUITREIKING
17.30 LIVE MUZIEK VAN MARC ELBERS

12.00 aanvang levend stef stuntpiloot met
         aansluitend de prijsuitreiking
16.00 feest(avond) met dj Jeroen

20.00 aanvang pubquiz
          (gratis, wel inschrijven)

13.30 kindermiddag (vrije inloop)
20.30 live muziek In flow 
          (nuenense coverband)

ZONdag

2 3  J U N I 2 4  J U N I

2 6  J U N I2 5  J U N I

PR
OG

RA
M

M
A

TENT OPEN: 19.00 - 01.00 UUR TENT OPEN: 12.00 - 01.00 UUR

TENT OPEN: 11.00 - 00.00 UUR TENT OPEN: 12.00 - 00.00 UUR

De Dommel van Peer tot de Maas
Op 19 juni houdt Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen (WLG) 
een lezing in D’n Heuvel te 
Gerwen, welke wordt verzorgd 
door Jan Vlemmix en Piet van 
den Heuvel, beiden lid van de 
Nuenense Heemkundekring 
‘De Drijehornick’.

Ze doen uitgebreid het ver-
haal over hun gedeelde 
interesse voor de rivier 
de Dommel en zijn 
geschiedenis. Zij trok-
ken erop uit, om het 
hele stroomgebied 
uitgebreid en gedetail-
leerd in kaart te brengen 
en op papier te zetten. In 2009 
hielden zij een grote expositie 
in het pand van Eindhoven in 
Beeld. Zij zijn co-auteur van het 
boek ‘De Dommel door Eindho-
ven - cultuur- en natuurgeschie-
denis van een stadsrivier', over de 
betekenis ervan vanaf de vroege 
middeleeuwen tot nu.

Bijwonen lezing
De lezing beperkt 

zich niet tot Eindho-
ven, maar start met een 

bespreking van de oorsprong 
van de Dommel, geeft informa-
tie over de instroom in Dieze en 
Maas en verder veel info over 
het gehele stroomgebied. Tij-
dens de lezing krijgt u een groot 
aantal mooie afbeeldingen te 
zien. De lezing, welke gratis toe-

gankelijk is voor alle geïnteres-
seerden, vindt plaats op 19 juni 
in D’n Heuvel te Gerwen en be-
gint om 14.00 uur. De Inloop is 
open vanaf 13.30 uur voor koffie 
en thee.

Voor meer informatie over 
WLG, zie de website www.di-
gitaal-dorpsplein-gerwen.nl, 
of mail naar werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com. 
Telefonisch is WLG bereikbaar 
via tel. 06-41102625. Ook over 
andere activiteiten van WLG 
kunt u daar terecht. Wilt u het 
zich gemakkelijk maken en op 
tijd op de hoogte zijn van aan-
staande activiteiten, schrijf 
u dan in voor het ontvangen 
van de nieuwsbrief.

 Jan Vlemmix (l.) en Piet van den Heuvel

Wette's Dorpsfestijn 2017

Mooie punten voor Showkorps O&V 
op Nederlandse Kampioenschappen

Afgelopen zaterdag 10 juni von-
den de Open Nederlandse Kam-
pioenschappen Show plaats in 
Assen. Dit evenement, dat ook 
wel bekend staat als ODSC As-
sen, werd dit weekend voor de 
19e keer georganiseerd. De top 
van de Nederlandse showwe-
reld komt zich hier met elkaar 
meten, in aanloop naar het We-
reld Muziek Concours, dat in juli 

in Kerkrade 
plaatsvindt.

S h o w k o r p s 
O&V | Nuenen 
is al vroeg in de 
ochtend vertrok-
ken richting Assen, 
om de tijd, voordat ze hun 
show draaien, zo goed mogelijk 
te besteden. Na nog een korte re-
petitie met volledige run op een 
parkeerterrein in Assen, is het 
tijd om richting het Achilles 1894 
stadion te vertrekken, waar de 
showwedstrijden plaatsvinden. 
De korpsen uit de jeugd- en basis-
klasse hebben hun shows al in de 
ochtend gedraaid, als het korps 
bij het stadion aankomt.

Uitvoering 
Om 15.10 uur is het tijd voor Show-
korps O&V om het veld te betre-
den. Er volgt een uitvoering die 
staat als een huis, of beter gezegd 
als een circustent. Het openings-
deel zet het thema van de show 

Circus Spectacular! stevig neer, het 
circus is gearriveerd in Assen. Tij-
dens deel twee komen de paarden 
en olifanten tot leven met num-
mers als Black Beauty en The Baby 
Elephant Walk. Het derde deel is 
het rustpunt in de show. Solisten 

Willem en Noortje Jansen 
brengen de emotie van 

de balad Send in the 
Clowns prachtig 
over op het pu-
bliek. Tijdens het 
clowneske deel 
vier is er zoveel 
te zien, dat het 

publiek bijna niet 
weet waar te kijken. 

De clownscapriolen 
van de twirlers en de le-

vende kanonskogel die gevormd 
wordt door de muzikanten, zorgen 
voor een visueel zeer interessant 
stuk. Er wordt vervolgens knallend 
afgesloten met een combinatie 
van het toepasselijke Dit is het Ein-
de en het terugkerende thema uit 
deel één, de cancan.

Na afloop is het korps zeer te-
vreden met de neergezette 
prestatie. De liveblog van 
korpsmuziek.nl bestempelt de 
uitvoering als een echt leuke 
show voor de taptoes. Geluk-
kig wordt het door de jury ook 
goed beoordeeld. Met een 
mooie 80.52 punten kon Show-
korps O&V supertrots terugke-
ren naar Nuenen.Foto: Erik Tipker

Foto: ODSC Assen, Frans

Foto: Hanny van Mulken

Nog kaarten beschikbaar voor 
jubileumconcert Jongerenkoor Jocanto

Op zaterdag 17 juni viert Jon-
gerenkoor Jocanto zijn 50-jarig 
bestaan met een feestelijk ju-
bileumconcert in Het Klooster, 
aanvang 19.30 uur. 

Tijdens de show brengt het jon-
gerenkoor u de Jocantohits van 
de afgelopen 50 jaar, waaronder 
‘Somebody that I used to know’ 
en ‘Het regent zonnestralen’. U 
kunt deelnemen aan de Jubile-
umquiz en maakt met de prijs-
vraag kans op een mooie prijs. De 
gastoptredens van O'nyx vocal 
group en Gerard van Maasakkers 
zorgen voor extra kijk- en luister-
plezier.
Wilt u deze onvergetelijke 
avond niet missen? Koop dan 
snel uw entreekaartje(s). Deze 
kosten € 10,- per stuk en zijn t/m 
vrijdag 16 juni verkrijgbaar via 
de website www.jocanto.nl en 

t/m zaterdagmiddag bij Beeld-
winkel Verhallen te Nuenen (al-
leen contant betalen). Heeft u 
op 17 juni nog geen kaarten we-
ten te bemachtigen? Dan kunt u 
ze voor aanvang van het concert 
tegen contante betaling aan de 
deur kopen. 

Jocanto hoopt u op 17 juni te ont-
moeten!

&
De Nuenense Krant
Wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind
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BRIL
DOORGEEF
WEKEN
T/M ZATERDAG 17 JUNI

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

LAATSTE WEEK!

TOT € 150,-
RETOUR
OP UW OUDE BRIL

In de verte fietst de buur-
vrouw. ‘n Beetje sloom, alsof 
het haar moeite kost. Het is 
warm, mijn haren wapperen 
in de wind, die van haar zitten 
strak onder haar hoofddoek. 
Soms als ik haar zie, rij ik door 
of draai ik om. Niet onaardig 
bedoeld, maar hoewel ze erg 
haar best doet om Neder-
lands te spreken – ‘Nederlands 
moeilijk, heel moeilijk’ - blijft 
de taal, en dus de communi-
catie, een probleem.

Geen ontsnappen aan deze 
keer. Ik vraag haar hoe het 
gaat. Goed, zegt ze, maar ze 
zucht er bij. Het is weer rama-
dan, dertig dagen achttien uur 
lang niet eten en drinken, van 
zonsop- tot -ondergang. Geen 
kruimel, geen slok, niets. Haar 
man doet mee, de drie oudste 
kinderen af en toe een dag, 
de kleinste hoeft nog niet. Ik 
moet er niet aan denken. Mij 
lijkt het erg ongezond om met 
dat warme weer geen druppel 
te drinken – de profeet die dat 
heeft bedacht was vast een 
asceet zonder dagelijkse ver-
plichtingen - maar ramadan is 
ramadan, een beetje ramadan 
telt niet. 

Vorig jaar was ik daar op een 
avond in dezelfde periode. Al-
les waar de tijd op was te zien, 
stond aan, klokslag tien uur, 
en geen seconde eerder, kwa-
men de dampende schalen op 
tafel. Op dat late uur en nog 
eens tegen vier uur ‘s och-
tends werd de bodem gelegd 
voor de hele dag.

De buurvrouw hecht sterk 
aan haar geloof. Ze bidt vijf 
keer per dag. Van haar oud-
ste zoon (13) begrijp ik dat 
de rest van de familie het 
minder nauw neemt. Zonder 
aan haar oprechtheid te twij-
felen, vermoed ik dat ze haar 
geloof cultiveert. Het is iets 
van thuis, met niet te onder-
schatten sociale aspecten voor 
vrouwen en moeders. Bij haar 
kinderen ligt dat nu al anders. 
Snelt zij nog geschrokken de 
trap op om haar hoofddoek 
te halen als er onverwacht ie-
mand – lees: een man - aan de 
deur staat, haar twee dochters 
hebben al te kennen gegeven 
geen hoofddoek te willen dra-
gen.

Ze is lief en goed en zacht, 
mijn buurvrouw. Ik hoop dat 
ze het hier redt.

mjas

BUURVROUW

advertorial 

Nieuw gezicht bij Stijn’s Slaapstudio

Na 9 jaren trouwe dienst is Ans 
Friedeman afgelopen maart met 
pensioen gegaan. Ans werd al 
die jaren gezien als ‘gezinslid’ 
van Stijn’s Slaapstudio. Hoe vaak 
werd ze wel niet aangesproken 
als moeder of schoonmoeder van 

Stijn of Sandra, of als oma van Su-
zie! Mede omdat Ans al wat ouder 
was toen ze bij Stijn begon, met 
haar riante ervaring in de bran-
che en haar overtuiging, zorgde 
dat ervoor dat ze één van de 
drie was. Dit geeft mede aan hoe 
hecht het ‘team’ is. En juist dat is 
de kracht van de beddenspecia-
list uit Nuenen. Bij deze dan ook 
een grote dankjewel aan Ans van 
Stijn, Sandra en Suzie!

Om vervolgens een geschikte op-
volger te vinden, was niet makkelijk. 
Wie heeft de ervaring, maar vooral 
ook de spontaniteit, inzet en plezier 
om in een kleine club lekker actief 
te zijn? Wat wel duidelijk was, dat 
we geen jonkie of een beginneling 
zochten, maar iemand met de no-
dige ervaring en een respectabele 
leeftijd. Na zelf goed rond gekeken 
te hebben, door oude contacten 
weer aan te spreken en zelfs een 
recruteringsbureau in te schakelen, 
zijn we in gesprek gekomen met een 
oud-collega van Ans! Het grappige 
was dat we specifiek op zoek waren 
naar een verkoopster voor ongeveer 

Lever lege batterijen in en scoor voor het milieu

De familie Stevels uit Nuenen 
verdient een Pluim

De familie Stevels uit Nuenen 
verdient een Pluim. Zij viel in de 
prijzen door mee te doen aan 
de landelijke campagne ‘Lege 
batterijen? Lever ze in en WIN!’ 
van Stibat. Met haar deelname 
bewijst de familie uit Nuenen 
zichzelf en het milieu een uit-
stekende dienst.

Door lege batterijen in te leve-
ren, maakt u elke maand kans op 
mooie prijzen. De prijzen die ver-
loot worden, zijn honderd Rode 
Pluimen van € 25,-, twee reische-
ques van € 500,- en een reische-
que ter waarde van maar liefst € 
1000,-.

Wilt u ook meedoen?
Doe tien lege batterijen in een 
zakje, samen met uw naam, adres, 
e-mailadres en telefoonnummer. 
Lever deze in bij één van de ruim 
24.000 inleverpunten van Stibat. 
Deze zijn te vinden bij onder an-
dere supermarkten, doe-het-
zelfzaken en speelgoed-, elektro-
nica- en fotowinkels. Inleveren 
kan ook bij het gemeentedepot 
of de chemokar. Elke maand is er 
een trekking uit de door Stibat 
opgehaalde zakjes met batterijen. 

Kijk voor meer informatie over de 
actie én de bekendmaking van de 
prijswinnaars op www.legebatte-
rijen.nl.

Werken aan een schonere planeet
Stibat zamelt zoveel mogelijk bat-
terijen in voor recycling. Oude 
batterijen krijgen een nieuw le-
ven, bijvoorbeeld als kaasschaaf, 
zaklamp of fiets. Bovendien ko-
men stoffen die schadelijk kun-
nen zijn voor het milieu, niet in de 
bodem terecht. Zo werken we aan 
een schonere planeet. Door lege 
batterijen in te leveren, levert u 
daar een bijdrage aan. Geen lege 
batterijen in de afvalbak, maar in-
leveren bij de inleverpunten van 
Stibat. Dat verdient een Pluim.

Met de Pluim kiest de ont-
vanger zelf een cadeau uit de 
honderden bestedingsmoge-
lijkheden, bestaande uit bele-
venissen, producten en goede 
doelen. Om zelf van te genie-
ten, of samen met vrienden en 
familie. Naar een attractiepark 
of museum bijvoorbeeld. Een 
workshop volgen of een dagje 
naar de sauna. Er zijn Pluimen 
in verschillende kleuren. Win-
naars krijgen een Rode Pluim, 
die bij besteding € 25,- waard is.
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Fusie van zes PvdA-afdelingen

Oprichting PvdA Regio Eindhoven

Vrijdag 16 juni zal de fusie van 
de PvdA-afdelingen Eindhoven, 
Best, Nuenen, Son en Breugel, 
Veldhoven en Waalre een feit 
zijn. Samen vormen zij de nieu-
we PvdA Afdeling Regio Eind-
hoven.

‘Samen staan we sterk’. Dat is niet 
alleen een van de ideologische 
uitgangspunten van de PvdA. 
Ook de dagelijkse praktijk van een 
politieke ledenvereniging vraagt 
om daar vorm en inhoud aan te 
geven. Tegen deze achtergrond 
hebben zes PvdA-afdelingen, te 
weten Best, Eindhoven, Nuenen, 
Son en Breugel, Veldhoven en 
Waalre, besloten de krachten te 
bundelen en bestuurlijk samen 
verder te gaan als PvdA afdeling 
Regio Eindhoven.

Regionale dimensie
Met de bestuurlijke samenwer-
king wordt nagestreefd om de lo-
kale activiteiten inhoudelijk beter 
én efficiënter te ondersteunen. 
En daar bovendien een regionale 
dimensie aan toe te voegen, zo-
dat door krachtenbundeling de 
slagkracht wordt vergroot. Deze 
samenwerking heeft niet tot doel 
het dagelijkse politieke handwerk 
in de verschillende gemeenten te 

uniformeren. Dat wordt immers 
uitgevoerd door de lokaal geko-
zen gemeenteraadsleden. Immers 
zij zijn verbonden en verankerd in 
de lokale samenleving.

Oprichtingsvergadering
Op vrijdag 16 juni worden tijdens 
afzonderlijke Algemene Leden-
vergaderingen de zes afdelingen 
opgeheven. Aansluitend vindt de 
oprichtingsvergadering plaats. 
De voorzitter van de landelijke 
PvdA, Hans Spekman, en Liliane 
Ploumen zullen hierbij aanwezig 
zijn. De leden van de afdeling 
gaan tijdens de oprichtingsver-
gadering ook hun bestuur kiezen. 
Het beoogde nieuwe bestuur 
bestaat uit vertegenwoordigers 
uit alle gemeenten in de nieuwe 
afdeling. Daarnaast worden de 
beoogd voorzitter Mary Fiers, Jos 
Theelen (beoogd secretaris) en 
Robert Tops (beoogd penning-
meester) benoemd.

Om 18 uur is het dan tijd om te 
proosten op de nieuwe afdeling 
en gezamenlijk nog een drank-
je te drinken om de start van de 
PvdA Afdeling Regio Eindhoven 
te vieren. De nieuwe afdeling 
heeft dan in totaal meer dan 
700 leden.

24 uur in de week. Mannelijke Hen-
ny reageerde op die oproep, met de 
mededeling dat hij graag bereid was 
om een jurk te dragen en dit ook 
graag met meer uren wilde invullen, 
oftewel het liefst fulltime…

Grote aanwinst voor 
Stijn’s Slaapstudio
Het ijs was meteen gebroken en voor 
ons een reden om in ieder geval een 
gesprek aan te gaan. Overigens wel 
met de vraag om géén jurk aan te 
trekken, maar gewoon mannenkle-
ding. Henny van den Broek, 57 jaar, 
geboren in Nuenen, getrouwd met 
Lineke, 2 dochters en evenals Ans 
ook woonachtig in Schijndel, kwam 
bij ons in de winkel en is vervolgens 
niet meer vertrokken! Van melk-
boer naar eigen supermarkt, van 
verkoper in een beddenzaak naar 
eigen beddenzaak. De ervaring is 
groots en zijn enthousiasme werkt 
zeer aanstekelijk. Met andere woor-
den: een grote aanwinst voor Stijn’s 
Slaapstudio en hopelijk zal ook Hen-

ny zijn pensioengerechtigde leeftijd 
bij Stijn halen en vieren! Henny, die 
al vanaf 1994 in de beddenbranche 
werkzaam is, zal 5 dagen in de week 
bij de beddenspecialist actief zijn 
en samen met Stijn en Sandra voor 
veel blije en uitgeruste klanten gaan 
zorgen. En dat is nu precies de doel-
stelling.

Stijn’s Slaapstudio is open van 
maandag t/m zaterdag van 9.30 
tot 17.30 uur. Wilt u graag bui-
ten de openingsuren komen: 
geen enkel probleem. Maak een 
afspraak per telefoon op 040-
2840013 of stuur een mail via 
info@beddenspecialistnuenen.
nl. Voor meer informatie en een 
lekker kopje koffie of thee, bent 
u van harte welkom in onze show-
room aan de Opwettenseweg 81. 
Of neem al een kijkje op bedden-
specialistnuenen.nl. Hier kunt u 
ook onze reviews lezen en krijgt 
u een heel aardige indruk van hoe 
wij werken.

Fotobijschrift: Vlnr. de beoogd bestuursleden: onder Jos Theelen - secretaris, 
Mary Fiers - voorzitter, Necla Kocak - Eindhoven, Wim Arts - Nuenen, boven Hans 
Overbeek - Son en Breugel, JanPeter Hazelaar - Waalre, Henk Breukel - Best, Robert 
Tops - penningmeester, Johan Dunnewijk - Veldhoven. 

Bijzondere vocale dialoog Marcando-Tourdion

Wat zijn de ingrediënten voor 
een geslaagde muzikale co-
productie? Allereerst natuur-
lijk twee goede koren, dan een 
interessant programma en tot 
slot een mooie concertruimte. 
Aan al deze voorwaarden was 
zaterdagavond 10 juni voldaan.

Eén van de mooiste historische 
Brabantse kerken uit onze regio 
was volgestroomd, ook met pu-
bliek uit Nuenen, voor het concert 
van Vocaal Ensemble Marcando 
en Kamerkoor Tourdion. Dubbel-
korige muziek van oude Duitse 
meesters en leerlingen werd tot 
leven gewekt door Tom Suters en 
Monique Joosten in de Genove-
vakerk van Breugel.

Golvende afwisseling
De 45 geoefende zangers van bei-
de koren presenteerden zich kleu-

rig in gevarieerde rood-wit-blauw-
tinten. In golvende afwisseling 
bewogen zich de koorklanken van 
links naar rechts en weer terug. 
Mooi om te horen dat de koren zo 
goed op elkaar waren ingespeeld 
en afgestemd. Daar moet veel re-
petitietijd aan voorafgegaan zijn. 
Maar het resultaat mocht er zijn. 
Met zwierige gebaren leidde Mo-
nique Joosten de zangers trefze-
ker door de prachtige liederen. Het 
was weliswaar ‘zware’ muziek met 
serieuze bijbelse thema’s, over de 
dood in ons leven. Onderwerpen 
die nog steeds actueel zijn, met 
terreur en aanslagen om ons heen. 
Veel muziekliefhebbers vinden 
dat juist droevige muziek met mi-
neurklanken, het mooiste is wat 
er bestaat. Componisten moeten 
treurmuziek vaak vanuit hun te-
nen geschreven hebben. Dat bleek 
ook nu zo te zijn. De muziek van de 

oude meesters en hun navolgers 
raakte een gevoelige snaar.

Zeeziek?
Dat was ook zeker het geval met 
het slotnummer: twee koraalre-
gels van Bach, gecomponeerd 
door de Noorse Nystedt, in een 
eigentijds zetting. Vijf koortjes, in 
de ruimte verspreid opgesteld, 
zongen de noten in verschillende 
tempo’s. Het gevolg was een in-
drukwekkend zinderend geluid, 
waarbij er iets in de gewelven 
ging meetrillen. Dirigent Tom Su-
ters had het publiek vooraf ge-
waarschuwd: ‘U kunt het gevoel 
krijgen zeeziek te worden, maar u 
komt weer veilig aan land.’

En zo was het: toen de woelige 
baren bedaard waren, klaterde 
- alsof het uit de hemel kwam - 
een daverend applaus.

Voor de leiding van Scouting 

Rudyard Kipling

Kipling café met als 
thema ‘Ziekten en allergieën’

Vier keer per jaar organiseert 
scouting Rudyard Kipling infor-
matieavonden voor de leiding 
van regionale scoutings in het 
‘Kipling café’. Zaterdag 11 juni 
jl. was het thema Ziekten en al-
lergieën. Ook scouting Dutmella 
uit Son en Breugel was vertegen-
woordigd.

Rick van Uum is huisarts in oplei-
ding (en ook lid van Rudyard Kip-
ling) en vertelde er alles over. Wat 
is nu eigenlijk astma of coeliakie en 
wat doe je als een kind een aanval 
heeft? Ook vertelde hij over diabe-
tes, epilepsie en voedselallergieën. 
Het was heel verhelderend om zelf 
een epi-pen vast te houden, met 
instructie hoe je deze moet ‘zetten’. 
Ook de uitleg over het gebruik van 
een puffer bij astma was erg nuttig. 
Kortom, een erg leerzame avond 
waarbij de medische informatie 
werd afgewisseld met een quiz, 

filmpjes en de demonstraties.

Bedankavond voor de Scouts
Voor de scouts stond dit weekend 
in het teken van de PL&APL be-
dankavond, met daarbij de specta-
culaire bekendmaking van het the-
ma van het zomerkamp. Op deze 
manier bedankt de scouting haar 
scouts voor de geleverde diensten 
gedurende het jaar. Dit jaar was er 
een buitenbioscoop met kampvuur 
en konden ze genieten van zelfge-
maakte (non-alcoholische) cock-
tails. De volgende ochtend ston-
den ze weer vroeg op en werd door 
middel van een buitenproef (het 
zelf pionieren van een constructie 
om zo boven het vuur popcorn te 
poppen) het thema van het zomer-
kamp bekend gemaakt: 'Expeditie 
Robinson'. Voor de ouders was er 
een informatieve presentatie, zo-
dat ze weten wat hun kind tijdens 
het zomerkamp te wachten staat!
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Gemeentehuis Nuenen, 
vragen per e-mail:

Als u per e-mail con-
tact wilt opnemen met 
de gemeente, kunt u dat 
doen via het e-mailadres  
gemeentehuis@nuenen.nl. 
Als u gemeentelijke informa-
tie zoekt, kunt u dat doen via 
de website www.nuenen.nl.

Ik ben en blijf een Nuenenaar!

Dat is mijn Nuenen c.a. 

Johnny Rosenberg

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







Afscheidsbegeleider Hans Vervuurt
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APK-keuring 
voor alle 
merken 
€ 19,95 

Jansen Auto BV 
De Pinckart 10 

Nuenen 
Tel. 040-2831284 

Verse Asperges

Nu nog verkrijgbaar:  

Asperges
 

OPENINGSTIJDEN:
Ma. t/m vr. 9.00-18.00 uur 

Zaterdag 9.00-17.00 uur Zondag 10.00-13.00 uur
 

Verwen vader met 
onze overheerlijke 

aardbeien en 
frambozen

CMD
Centrum Maatschappelijke 
Deelname 

Hulp of advies nodig over op-
voeding van uw kind, omgaan 
met geld, dagbesteding, zelf-
standig blijven wonen, vrijwil-
ligerswerk of mantelzorg? Dan 
is er in Nuenen één loket voor 
al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname 
(CMD), het voormalige Ser-
vicepunt. Binnenlopen zonder 
afspraak tijdens de openings-
uren 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 
uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.

COLLECTE

Volgende week wordt er ge-
collecteerd door Het Neder-
landse Rode Kruis.

VERKEER

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE 
ALGEMENE KAMER

VAKANTIESLUITING POLITIESTEUNPUNT NUENEN EFFECT CAMPAGNE NUL VERKEERSDODEN

JAARPROGRAMMA BOA’S

Processie Valkenswaard-Han-
del 17 juni en 18 juni
In het weekend van 17 juni en 
18 juni vindt de jaarlijkse pro-
cessie Valkenswaard-Handel en 
vice versa plaats. Deze processie 
trekt door Nuenen en rust een 
half uurtje uit in het Park. De ver-
wachte aankomst in het Park op 
zaterdag is ± 9.00 uur. Zondag 
op de terugweg wordt het gezel-
schap verwacht om ± 15.15 uur.

Afsluiting Spoorwegovergang 
Eeneind
In de nacht van zondag 18 juni 
op maandag 19 juni van 00.00 
uur tot 06.00 uur, wordt de 
spoorwegovergang Eeneind 
afgesloten voor al het verkeer 
voor werkzaamheden. De werk-
zaamheden aan het spoor wor-
den uitgevoerd door BAM infra 
Rail BV.

Op maandag 26 juni 2017 is er 
een hoorzitting van de alge-
mene kamer van de commissie 
voor de bezwaarschriften in het 
gemeentehuis. De volgende za-
ken komen aan de orde:

1. om 20.00 uur het bezwaar-
schrift ingediend namens Laco 
Nuenen B.V. tegen het besluit 
van 14 december 2016 waarbij 
het verzoek om handhavend op 

te treden tegen Anytime Fitness 
is afgewezen.
2. om 20.30 uur het bezwaar-
schrift ingediend tegen het be-
sluit van 8 december 2017 waar-
bij geconstateerd is dat geen 
sprake is van overtreding van 
een wettelijk voorschrift aan-
gaande het geluid.

De agenda is onder voorbehoud 
van eventuele wijzigingen.

Het politiesteunpunt in het 
gemeentehuis aan de Jan van 
Schijnveltlaan 2 in Nuenen gaat 
dicht tijdens de vakantieperi-
ode. Die loopt van zaterdag 15 
juli t/m zondag 27 augustus.

Bureau Geldrop-Mierlo 
geopend
Het politiebureau aan de Laan 
der vier Heemskinderen 15 in 
Geldrop-Mierlo blijft in deze pe-
riode wel open volgens de nor-
male openingstijden (maandag 
t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, za-
terdag 10.00-16.00 uur, zon- en 
feestdagen gesloten). Iedereen 
uit Nuenen kan daar ook te-
recht. Bij het doen van aangifte 
kunt u hiervoor een afspraak 
maken via het algemene politie-
nummer 0900 - 8844.

Minder bezoek aan steunpunt
De afgelopen jaren heeft basis-
team Dommelstroom gemerkt 

dat het bezoek aan het poli-
tiesteunpunt in Nuenen in de 
vakantiemaanden terugloopt. Er 
waren dagen bij dat er zich niet 
één bezoeker meldde. Daarom 
is er dit jaar voor gekozen om 
het steunpunt in de vakantie-
periode te sluiten. Dit betekent 
niet dat we de burger niet goed 
van dienst kunnen zijn. Door de 
sluiting werken de beschikbare 
agenten meer op straat. De poli-
tie rekent dan ook op het begrip 
van de inwoners van Nuenen. 
Vanaf maandag 28 augustus is 
het steunpunt weer geopend 
volgens de gebruikelijke tij-
den: dinsdag t/m donderdag 
van 10.30 uur tot 13.30 uur en 
woensdagavond van 17.00 uur 
tot 19.00 uur.

Het NUL-effect!
Er is een meting gedaan naar 
het effect van de campagne NUL 
verkeersdoden Brabant. De gege-
vens over 2016 en de jaren ervoor 
zijn binnen en wat blijkt? Er is al 
heel wat bereikt. Mét en dankzij 
vele Brabanders. Maar er blijft 
nog veel te leren en te verbete-
ren. Reden om ons samen onver-
minderd te blijven inzetten voor 
NUL verkeersdoden!

Eigen gedrag
In 2016 noemen Brabanders voor 
het eerst het eigen gedrag het be-
langrijkste element van verkeers-

veiligheid. Maar liefst 48% geeft 
na het zien van de campagne aan, 
bewuster te zijn van dat eigen ge-
drag. Brabanders maken zich het 
meeste zorgen over roekeloos 
rijgedrag, smartphonegebruik 
en alcohol- en drugsgebruik. Dit 
sluit aan op het gekozen jaarthe-
ma van de campagne. Bekijk het 
complete NUL-effect op www.
nulverkeersdodenbrabant.nl/nul-
effect.

Organiseer een pubquiz!
Wil jij je ook (blijven) inzetten 
voor NUL verkeersdoden? Ben 
je lid van een (sport)vereniging? 

Nuenen controleert op uitstal-
lingen & terrassen
Wij hebben een jaarprogramma 
opgesteld waarin op themati-
sche wijze aandachtspunten 
voor de opsporingsambtenaren 
(boa’s) zijn benoemd. In de ko-
mende weken letten we extra 
op het thema uitstallingen en 
terrassen. Op de naleving van 
andere regels wordt uiteraard 
ook toegezien.

Uitstallingen
Onder uitstallingen wordt ver-
staan: het uitstallen van koop-
waar op het weggedeelte voor 
een winkelpand. In onze Recla-
menota staan de regels over 
uitstallingen. Voor het plaatsen 
van uitstallingen is geen ver-
gunning nodig. Uw uitstalling 
moet wel voldoen aan de regels 
uit de reclamenota, anders is de 
uitstalling verboden. Zo dient 
bijvoorbeeld:

AFVALWEETJE 

TEXTIELINZAMELING

Leging groene container: € 1,-. 
In de zomermaandag wordt 
de bak elke week opgehaald.

Op vrijdag 16 juni wordt er huis 
aan huis textiel opgehaald. U 
ontvangt hiervoor een speci-
ale zak in uw brievenbus.

•  de uitstalling aan de voorgevel 
van het pand te worden ge-
plaatst, dus niet aan de straat-
zijde;

•  de uitstalling niet hoger dan 
1,80 meter te zijn;

•  een doorloopruimte van 1,20 
meter gehanteerd te worden;

•  de uitstalling te passen bij het 
branchepatroon van een winkel;

•  een uitstalling de toegang naar 
een woning of winkel niet te 
blokkeren;

•  de uitstalling geen hinder of 
gevaar op te leveren voor het 
verkeer.

Dit zijn enkele voorbeelden van 
de regels. U kunt alle regels vin-
den in de Reclamenota.

Terrassen
Voor het uitstallen van een ter-
ras is een vergunning nodig. De 
voorwaarden van een vergun-
ning voor het stallen van een 
terras verschillen per situatie. 
Er wordt onder meer gekeken 
naar de openbare orde en vei-
ligheid, de verkeersveiligheid, 
vrije doorloopruimte, brandvei-

ligheid, etc. Informatie over uw 
mogelijkheid om een terras te 
stallen kunt u bij ons opvragen. 
Als u in het bezit bent van een 
terrasvergunning, let dan op dat 
u voldoet aan de voorwaarden 
van de vergunning.

Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om re-
kening te houden met deze re-
gelgeving. Overtredingen die 
door de boa’s worden geconsta-
teerd, kunnen zonder het geven 
van een waarschuwing leiden 
tot een boete. De regels zijn te-
rug te vinden in de Reclamenota 
en de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV). Deze verorde-
ningen zijn te vinden via 
www.overheid.nl.

Hebt u nog vragen of wilt u 
iets melden?
Als u vragen hebt over dit arti-
kel of als u iets wilt melden, dan 
kunt u contact opnemen met 
ons Klantcontactcentrum via 
het nummer (040) 2 631 631. U 
kunt uw melding ook altijd kwijt 
op www.nuenen.nl.

► Lees verder op pag. 20

Na Pinksteren vierde de 
Crijnsschool de hele week 
feest vanwege het 40-ja-
rige bestaan van de school. 
Dat was ook wel een feest-
je waard, want waar heel 
wat scholen last hebben 
van krimpende leerlingen-
aantallen, heeft de Crijns-
school de laatste jaren een 
lichte groei doorgemaakt!

Op dinsdag 6 juni jl. kwa-
men alle kinderen via een 
prachtige kasteelpoort op 
het schoolplein binnen in 
sprookjesland. In de speel-
zaal opende directeur Thijs 
van Moorsel officieel de 
feestweek met hulp van 
feetje Jetje Omnia, Ali en 
Baba. Die drie sprookjesfi-
guren hadden op hun beurt 
weer gezorgd voor andere 

sprookjesfiguren, die een 
aantal geweldige Meervou-
dig Intelligente workshops 
verzorgden. Zo was er onder 
andere een workshop Berim-
bau maken bij piraat Geert, 
een bijzonder instrument dat 
de kinderen ook nog leerden 
bespelen. Er was een dans-
workshop bij fee Marleentje 
en een workshop feestlied-
rappen bij Ali. Ondanks het 
slechte weer kon er later op 
de dag nog gesprongen wor-
den op een stoer sprookjes-
kasteel. Het was een topdag!

Sprookjessportdag
Op woensdag 7 juni jl. kon-
den de Crijnskinderen zich 
heerlijk uitleven tijdens de 
Sprookjessportdag op de 
EMK-velden. De kleuters 
vingen spinnen bij Hans en 

Grietje, er was een sponzen-
spel, een stormbaan en nog 
tal van andere leuke sprook-
jesspelen. Op een enkele bui 
na was het een heerlijke dag!
Donderdag 8 juni jl. kwamen 
er flink wat bussen voorrijden 
op de Heikampen om de kin-
deren te vervoeren naar hun 
schoolreis. De kleuters geno-
ten volop bij de Hooiberg in 
Bladel, de middenbouw ging 
naar Toverland en de boven-
bouw had als bestemming 
de Efteling. In al deze parken 
boften we met het weer en 
hadden de kinderen en be-
geleiders het reuze naar hun 
zin!

Optredens
Vrijdag 9 juni jl. werd de 
feestweek afgesloten met 
een spektakel in sporthal de 
Hongerman (met dank aan 
PCN en Rietpluim die hun 
gymlessen op deze ochtend 
anders invulden). Kinderen 
en leerkrachten traden op 
voor ouders, grootouders en 
genodigden… met Sprook-
jes natuurlijk! Hele serieuze 
sprookjesboek-sprookjes wa-
ren het niet hoor, al probeer-
de Jetje Omnia die wel voor 
te lezen. De kleuters hadden 
een Klein Duimpje feestlied. 
Meneer Thijs werd in zijn rol 
van Hansje door Grietje op 
last van de heks vetgemest. 

Er waren meesters die in een 
tutu dansten in een Indische 
waterlelie. De dwergen van 
de groepen 3, 4 en 4/5 was-
ten samen met Sneeuwwitje 
een berg vieze sokken. Groep 
7 en 8 voerden een alterna-
tieve Roodkapje ten tonele, 
groep 5 en 6 hadden een 
dans met marionetten (Pi-
nokkio) op een top 40 num-
mer.

Rap
En verder was er, compleet 
op rijm, het optreden van de 
kleren van de keizer door een 
aantal leerkrachten, waarbij 
juf Maria uiteindelijk als blo-
te keizer tot grote hilariteit 
van de kinderen en het pu-
bliek bevroor op de skipiste. 
Ali rapte zich, tenslotte, met 
alle kinderen en leerkrach-

ten, naar het einde van de 
feestweek (op de melodie 
van ‘We will rock you’ van 
Queen): In Nuenen staat de 
Crijnsschool, mijn school. Die 
40 jaar geleden hier op deze 
plek ontstond. En we vieren 
nu feest. Wij zijn tevree, han-
den omhoog en klap met ons 
mee. Zingen: Wij zijn, wij zijn 
De Crijnsschool, wij zijn, wij 
zijn de Crijnsschool!!

De Crijnsschool bedankt 
alle kinderen, ouders, 
leerkrachten van nu en de 
afgelopen 40 jaar, die bij 
hebben gedragen aan dat 
speciale ‘Crijnsschool, mijn 
school’ gevoel dat Ali zo 
mooi verwoordde. Op naar 
de 50 jaar!
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Kerknieuws
H. CLEMENSKERK NUENEN
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 17 juni 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger mevrouw 
M. Habraken.
Zondag 18 juni 09.30 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pas-
tor W. Kalb.

Misintenties
Zaterdag 17 juni 18.30 uur: Antoon 
en Gerda Vereijken; Anna Kluijt-
mans - Swinkels.
Zondag 18 juni 09.30 uur: Jac van 
den Bosch (vanwege verjaardag); 
Joop Sterenborg; Jef van Nuenen; 
overleden ouders Jan en Miet Dij-
stelbloem - Knoops; Noud van 
Rooij en Marie van Rooij - van de 
Kam; Jan Ulijn; Frans Dingen; Lotte 
van Rooij en Leo van Hevelingen; 
Piet Rooijakkers en overleden ou-
ders; Nell Schoenmakers – Bres-
sers; Grada van de Laar- Donkers; 
Nell Gies - Vos.

Mededelingen
- In onze parochie zijn gedoopt: 
Julie van den Dries en Julan van 
Keulen. Wij wensen de families van 
harte proficiat en veel geluk toe.
- In onze parochie zijn overleden: 
Marietje de Vries - Klomp, Van 
Brunschothof 58 en Ben van Rooij, 
Zuiderklamp 95. Wij wensen de fa-
milies en vrienden veel troost en 
sterkte toe bij het verwerken van 
dit verlies.

ST. CLEMENSKERK GERWEN 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddienst
Zondag 18 juni 11.00 uur: viering 
met Parochiekoor, voorgangers 
werkgroepleden.

Misintenties         
Gerard Donkers; Martje van Lierop 
- van der Maat; Toon Arts; Christ 
Coolen; Marietje van de Water, van-
wege verjaardag; familie P. Schuts; 
Greet Dekkers – Cuijten.

Mededeling
Afgelopen week is in onze paro-
chie mevr. Greet Dekkers - Cuijten 
van de Sien de Grootstraat 40, op 
88-jarige leeftijd overleden. We 

wensen familie en vrienden veel 
sterkte en troost toe bij het verwer-
ken van dit verlies.

H. LAMBERTUSKERK 
NEDERWETTEN
www.parochienederwetten.nl

Weekenddienst
Zondag 18 juni 09.30 uur: viering 
met volkszang, voorganger Pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties
Piet Coolen; Cissy Rooijackers-
Duijghuizen.

DE REGENBOOG NUENEN
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse gemeente Nuenen 
Zondag 18 juni 10.00 uur. In deze 
dienst gaat voor onze kerkelijk wer-
ker P. Flach. Er is kindernevendienst 
voor kinderen van de basisschool. 
De collecte is voor Kerk in Actie, 
binnenlands diaconaat. Hoewel de 
verbouwing nu aardig vordert, is er 
nog even geen koffiedrinken na de 
dienst. Donderdag 22 juni wordt 
in de zaal boven weer Open Huis 
gehouden voor een kop koffie en 
ontmoeting met anderen. Ieder-
een is welkom. Als u slecht ter been 
bent, kunt u met de lift naar boven. 
Binnenkort zullen we elkaar weer 
gewoon beneden kunnen treffen. 
Onze kerk is elke zondag geopend. 
Een overzicht van de activiteiten 
kunt u vinden op de website of op 
ons publicatiebord aan de gevel 
van De Regenboog.

OUDE SINT-CLEMENSKERK
GERWEN
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone 
vorm van de Romeinse ritus’, vol-
gens decreet Summorum Pontifi-
cum van paus Benedictus XVI, van 
7 juli 2007.

Donderdag 15 juni: Feest van het 
Allerheiligst Sacrament. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis.
Vrijdag 16 juni: 07.15 uur H. Mis.
Zaterdag 17 juni: 08.30 uur H. Mis, 
H. Gregorius Barbarigo, bisschop 
en belijder.
Zondag 18 juni: Plechtige viering 

van Sacramentsdag. 07.00 uur H. 
Mis; 10.00 uur gezongen Hoogmis, 
zondag na Pinksteren; 12.15 uur 
Sacramentsprocessie. Na de pro-
cessie tuinfeest.
Maandag 19 juni: 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Juliana van Fal-
coniëri, maagd.
Dinsdag 20 juni: 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Silverinus, paus 
en martelaar.
Woensdag 21 juni: 07.15 uur H. Mis, 
H. Aloysius van Gonzaga, belijder.                                        

Contactadres: Priesterbroeder-
schap Sint Pius X, Pater Carlo de 
Beer, Heuvel 23, 5674 RR Nuenen/
Gerwen, tel.: 040-2834505; e-mail: 
c.debeer@stpiusx.nl; website: 
www.stpiusx.nl. De geschiedenis 
van het kerkgebouw en de toren 
vanaf begin 15de eeuw staat op 
www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook 
(‘Kerken in Peelland’) en op YouTube 
(‘Kerken in Peelland Gerwen WMV’).

CHRISTIAN SCIENCE 
www.christianscience.nl

Het thema voor de dienst van a.s. 
zondag sluit mooi aan bij de op 
dit moment populaire TVserie ‘The 
Mind of the universe’. Onder ande-
re de volgende twee stellingen uit 
het Leerboek van Mary Baker Eddy 
komen hier aan de orde:

Schriftverklaring. Bijbel: Genesis 1:1: 
In den beginne schiep God de hemel 
en de aarde.

Sleutel tot de Heilige Schrift: Het on-
eindige heeft geen begin. Dit woord 
begin is gebruikt in de betekenis van 
het enige – dat wil zeggen, de eeu-
wige waarheid en eenheid van God 
en de mens, het heelal inbegrepen. 
Het scheppend Beginsel – Leven, 
Waarheid en Liefde – is God. Het 
heelal weerspiegelt God. Alles wat 
is, is geestelijk geschapen. Gemoed 
(Mind), niet de stof, is de schepper.

U bent hartelijk uitgenodigd om 
deze dienst, die bestaat uit muziek, 
zingen, bijbellezing, gebed en het 
uitwerken van het thema, bij te 
wonen. De dienst begint om 10.30 
uur. Locatie: Parkstraat 54 (con-
grescentrum BtB).

1 Vanafprijs betre� de Renault CAPTUR Energy TCe 90 Life uitvoering inclusief € 1.600,- Festival Voordeel. De genoemde vanafprijs is een consumentenadviesprijs en is inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Optionele pakke�en en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de 
consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. 2 De upgrade naar automaat is alleen van toepassing op de TCe 120 benzinemotor. 3 Op basis van kentekenregistraties 2016.  Voor meer informatie kijk op: h�ps://autorai.nl/top-10-bestverkochte-auto-2016/. De afbeeldingen kunnen afwijken van 
de daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl/verkoopvoorwaarden voor de verkoopvoorwaarden. 
Min./max. verbruik: 3,9-5,6 l./100 km. resp. 25,6-17,9 km./l. CO2: 101-127 gr./km.

15 t/m 25 juni

Ontdek de nieuwe Renault CAPTUR  
tijdens het Crossover Festival

Van 15 t/m 25 juni

Tijdelijk een upgrade naar automaat cadeau2 

Renault CAPTUR. De populairste crossover van Nederland3

Nieuwe Renault CAPTUR vanaf

€ 17.590,-1

Nu extra voordeel bij Janssen Kerres

www.janssenkerres.nl/renault

Heerlen Terhoevenderweg 95, tel. (045) 523 09 99
Helmond Varenschut 9, tel. (0492) 50 40 00 
Kerkrade Domaniale Mijnstraat 25, tel. (045) 545 24 24
Maastricht Armand Maassenstraat 2, tel. (043) 361 62 88

Nuenen Kruisakker 14, tel. (040) 299 08 08
Sitt ard Bergerweg 71, tel. (046) 451 96 64
Venlo Groot Bollerweg 24, tel. (077) 355 38 00
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DERDE EDITIE NIEUWSBRIEF VERGUNNINGHOUDERS 
UITGEKOMEN

Heb je misschien zelf een pub of 
ken je een gezellige locatie? Dan 
kun jij zélf op een leuke, gezellige 
manier aandacht vragen voor 
veilig gedrag in het verkeer. Hoe? 
Organiseer een pubquiz met een 
knipoog naar verkeersveiligheid! 
De pubquiz is kant en klaar te 
vinden op www.nulverkeersdo-
denbrabant.nl/toolkit-2017.

Brabant gaat voor NUL ver-
keersdoden
In de provincie Noord-Brabant 

werken gemeenten, provincie, 
politie, Rijkswaterstaat en ook 
scholen gezamenlijk aan de 
verkeersveiligheid, onder het 
motto: Brabant gaat voor NUL 
verkeersdoden. Samen stimule-
ren we Brabanders alert te zijn 
in het verkeer. Dat is hard nodig, 
want in 90% van de gevallen 
komt een ongeluk door mense-
lijk gedrag: niet opletten, door 
rood rijden. Daar kun je dus zelf 
wat aan doen!         

Nuenen moet in 2017 69 zgn. 
vergunninghouders (vluchte-
lingen met een verblijfsvergun-
ning) huisvesten en inburgeren. 

Om dit samen met inwoners en 
betrokkenen te laten slagen, 
is goede informatie belangrijk. 
Daarom heeft de gemeente voor 
dit project een speciale elektro-
nische nieuwsbrief in het leven 
geroepen. Het derde nummer is 
deze week uitgekomen. U kunt 
zich voor de nieuwsbrief opge-
ven door een e-mailtje te sturen 
naar inburgerenvergunning-
houders@nuenen.nl onder ver-
melding van Nieuwsbrief en het 
e-mailadres waar de nieuwsbrief 
naar toe kan worden gestuurd.

VERGUNNINGEN PERIODE  05-06-2017 EN 09-06-2017

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd.

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie    Omschrijving
Mauritsgaarde 38  Verplaatsen voordeur woning

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie    Omschrijving
Hoevensestraat 10  Plaatsen van tuinafscheiding
De Vlos 12   Verbouwen woning
Mauritsgaarde 8   Verbouwen woning / gevel

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie    Omschrijving
Sophiastraat   Buitenspeeldag Panakkers 14 juni
De Huikert 35   Kindervakantieweek Gerwen 16-18 aug
Park Welkom   Picknick Parochie 26 aug
Pastoorsmast 12   Vlooienmarkt Scouting 16-17 sep

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie    Omschrijving
Park 25    Horeca bij Van Goghmèrt 11 juni
Vondelstraat   Standplaats i.v.m. avondvierdaagse
Vincent van Goghplein  Standplaats Tast Toer Foodtruck
De Polder 1 Gerwen  Gerwens Gezelligheids Toernooi 10-11 juni
Papenvoortse Heide 4a  Paardensport Eventing Nuenen 15 juli
De Huikert 35   Harley Weekend 1-2 sep

Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
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Sacramentsprocessie trekt feestelijk door Gerwen

Op zondag 18 juni is het in de 
katholieke Kerk Sacraments-
dag. In Gerwen trekt de al-
oude sacramentsprocessie 
door het dorp. Deze processie 
trekt uit onder de leuze ‘Feest 

van geloof’. Om 07.00 uur is er 
een stille H. Mis. De plechtige 
Latijnse Hoogmis begint om 
10.30 uur. Even na 12.00 uur 
begint de stoet met het Aller-
heiligste.

Het feest is nu bijna 800 jaar 
oud; begonnen door de H. Juli-
ana van Luik. Het centrale deel 
van de processie is de priester 
met monstrans met het Aller-
heiligste onder een baldakijn. 
Verder trekken er bruidjes mee 
die bloemen strooien; er zijn 
groepen die heiligenbeelden 
meedragen. Ondertussen bid-
den en zingen de meelopende 
gelovigen. Er zijn twee rustalta-
ren, waar een moment van aan-
bidding is. De processie zal on-
geveer twee uur duren. Om ca. 
14.00 uur is de stoet weer terug 
in de middeleeuwse Clemens-
kerk. Na afloop van de kerkelijke 
plechtigheid is er een feest in de 
tuin van de priorij. Daar vieren 
de processiegangers feest met 
koffie en taart.

Foto: Willem-Jan van Mierlo/De Nuenense Krant.

In Kindcentrum De Nieuwe Linde

Kids Society Erica opent nieuwe dagopvanggroep

Na de zomervakantie, vanaf 
28 augustus, opent de nieuwe 
dagopvanggroep ‘De Zee-
hondjes’ haar deuren voor 
kinderen van 0-4 jaar. Op het 
Kindcentrum bieden we sa-
men met de basisschool en het 
peuterwerk vanaf dat moment 
opvang en onderwijs aan voor 
kinderen van 0-13 jaar.

Om enkele oude ruimtes ge-
schikt te maken voor kinder-
opvang, is er eerst een verbou-
wing nodig. Wij nemen de linker 
voorvleugel van het gebouw in 
gebruik, welke vroeger door de 
school werd gebruikt als verga-
der-/teamruimte, opslag, garde-

robe en dergelijke. De lokalen 
worden omgevormd tot een 
prachtige, eigentijdse groeps-
ruimte die fris oogt. Ook creëren 
we er een rustige, aparte kinder-
slaapkamer. Zo maken we onze 
nieuwe groep warm en gezellig, 
zodat het voor de kinderen en 
onze medewerkers echt een fijne 
plek wordt. De kinderen krijgen 
toegang tot een eigen tuin en 
buitenspeelplek. Wij verwachten 
rond 2 juli klaar te zijn met de 
verbouwing.

Inloopmoment
Voor alle geïnteresseerden, zoals 
(aanstaande) ouders of grootou-
ders, openen wij vóór de zomer-

vakantie al even onze deuren. 
Dan kun je alvast komen kijken 
hoe leuk de ruimtes binnen en 
buiten worden en kennis maken 
met de mensen van Kids Society 
Erica. Wij heten je van harte wel-
kom met een kopje koffie, thee 
of fris met iets lekkers. Onze deur 
aan de Van Duijnhovenlaan 15 
staat open op: 7 juli van 10.00 tot 
15.00 uur en op 12 juli van 16.00 
tot 18.00 uur.

Zo hebben we er weer een fij-
ne dagopvanglocatie bij, waar 
we met kinderen en ouders 
kunnen zorgen voor kinder-
opvang van nu, en herinnerin-
gen voor later! Wil je jouw kind 

Leren met LEV-training: 
‘Plezier op school – overstappen naar de brugklas’

Nog een paar maanden en dan 
stap je als achtsteklasser over 
naar de brugklas. Heel wat an-
ders dan de afgelopen jaren, 
toen bleef je gewoon in je eigen 
omgeving na de zomervakan-
tie. Nu ga je naar een andere 
school, waar je veel nieuwe kin-
deren, leraren en situaties te-

gen zal komen. Leuk, maar ook 
best spannend.

Tijdens de tweedaagse training ‘Ple-
zier op school – overstappen naar 
de brugklas’, helpen we je bij het 
maken van een goede start, samen 
met andere kinderen. De training 
bestaat uit een kennismakingsge-
sprek met jou en je ouders; een ou-
derbijeenkomst (2 uur) met uitleg 
over hoe de training is opgebouwd; 
en twee hele dagen training voor 
de aanstaande brugklassers. Rond 
de herfstvakantie kom je als groep 

kinderen nog eens samen om jullie 
ervaringen van de eerste maanden 
op je nieuwe school uit te wisselen. 
Daarna volgt nog een telefonische 
afsluiting met je ouders.

De training wordt op verschil-
lende locaties van LEVgroep 
gehouden, onder andere in Nu-
enen/Geldrop, Helmond en As-
ten/Someren. Wil je meer weten 
over de training of je alvast in-
schrijven, kijk dan op www.le-
renmetlev.nl/zinzicht/default.
asp?training=77.

GESLAAGD?
De tijd van de geslaagden 

is aangebroken!
Stuur uw felicitatie voorzien van
een foto in hoge resolutie naar
redactie@denuenensekrant.nl

en wellicht ziet u uw felicitatie terug in 
De Nuenense Krant.

vast opgeven voor deze groep, 
of wil je liever een persoon-
lijke rondleiding? Neem dan 
contact op met het Servicebu-

reau van Kids Society Erica op 
tel. 040-2635155 of mail naar 
info@kidssociety.nl.
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Opwettenseweg 81, Nuenen, 040-2840013

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Heeft u het 
gevoel niet serieus genomen te worden door de 

bepaald bed opgedrongen? 

Kom dan naar Stijn’s Slaapstudio! 

Van maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur krijgt u bij ons 

of thee kijken we samen wat voor u de beste slaapoplossing is en 
het parkeren voor de deur is gratis! Twijfelt u, kies dan voor onze 

Slaapgarantie zodat u gegarandeerd géén kat in de zak koopt.

Collectie; matrassen, boxsprings, (deelbare) ledikanten,
verstelbare bodems, waterbedden,bedtextiel etc.
Merken; Pullman, Eastborn, Mline, Matrair,
Clima Comfort, Carpe Diem, Silvana, Bella Donna etc.

Sandra, Stijn en Ans, 
de slaapspecialisten van Stijn’s Slaapstudio 

heten u van harte welkom!

WWW.BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

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

 Matrassen, boxsprings, waterbedden

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

 Matrassen, boxsprings, waterbedden

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

 Matrassen, boxsprings, waterbedden

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

 Matrassen, boxsprings, waterbedden

Wij wensen 
iedereen een hele 
fijne Vaderdag toe 

aanstaande zondag!
Kadotip; een leuk 

dekbedovertrek of een 
heerlijk hoofdkussen en 

bent u er nog niet aan uit… 
een tegoedbon doet het 

altijd goed!

SWEET SURPRISE
Berg 5, Nuenen

040-8436158

Avondvierdaagse; 
groot assortiment

Geslaagd & Vaderdag 
cadeau’s

Wij zien u graag in onze winkel 
Groetjes Christy

	

	

Gratis	Proefles*	

Complete	opleiding	al	vanaf	1.295,-	

Geen	wachttijden	starten	al	vanaf	16,5	

WWW.GERVDBERKRIJLES.NL	/	WWW.BMWRIJLES.NL	

Geldrop-Mierlo-Eindhoven-Nuenen-Heeze	

_________________________________________________________________	

_________________________________________________________________	

	

* Rijles van 60 minuten in combinatie met vervolg pakket naar keuze 

Ger v/d Berk  Verkeersschool 
AUTO- & MOTORRIJLES               AANHANGER OPLEIDINGEN                  

Ger v/d Berk  Verkeersschool
& MOTORRIJLES               AANHANGER OPLEIDINGEN

WWW.GERVDBERKRIJLES.NL  
WWW.BMWRIJLES.NL

Geldrop-Mierlo-Eindhoven
Nuenen-Heeze-Brandevoort

Volg ons ook op facebook

Nu intake van 1 uur gratis bij 
dagopleiding aanhanger

Gratis 1 rijles extra bij pakket 
auto naar keuze

Geen wachttijden 
Starten al vanaf 16,5 jaar

Blog 30
Afslankstudio Slimmer

Wij bij Slimmer geloven dat afslanken én 
slank blijven meer omhanden heeft dan 
even kort door de bocht een maandje hon-
ger lijden tot het pijltje van de weegschaal 
eindelijk het juiste getal aanwijst. Wij zijn 
er namelijk van overtuigd dat de basis van 
uw gewicht in de keuzes van uw dagelijkse 
voeding zit, en dat de enige houdbare ma-
nier om dit te veranderen is, u inzicht te 
geven in wat er in uw lichaam met voeding 
gebeurt en hoe gezonde voeding daaraan 
een belangrijke bijdrage levert. Dit is de ge-
zonde basis van Slimmer afslanken, dit is 
wat we u graag willen bijbrengen.

Daar ben ik weer. En eerlijk gezegd voel ik 
mij zo’n watje! De laatste keer dat ik in de 
afslankstudio was, lag ik naast een vrouw 
die al even lid is en koploper in het afval-
len bij de afslankstudio is. We raakten aan 
de praat en intussen spiekte ik hoe goed 
en hard zij traint. Respect! Ik daarente-
gen… hijg, puf en nog maar net... en dan 
de helft van wat zij deed. Damn!

Jane’s doorzettingsvermogen is daarmee 
nog mooier. Een dagje uit zorgde bij Jane 
qua voeding voor wat roet in het eten. 
Toen ik dat hoorde, dacht ik meteen aan 
mijn vakantieplannen. Oops Diejaan! 
Watje, op vakantie en als tonnetje terug-
komen? Nee, dat kan niet de bedoeling 
zijn na alle moeite, toch? Lucenda gaf mij 
daarom de volgende tips:

• Ga goed voorbereid op vakantie; is Slim-
mer, kijk wat er allemaal te koop is in de 
buurt, in de supermarkt, markten.
• Kijk alvast op het menu van het hotel of 
appartement waar je verblijft.
• Focus niet op het afvallen, maar blijf op 
gewicht, dan is er niks verloren en kan je 
na de vakantie weer gewoon doorgaan 
waar je bent gebleven.
• Probeer te blijven bewegen: zwemmen, 
wandelen, slenteren enz…
• Je kan op het strand gerust wat buikoe-
feningen doen, bijvoorbeeld neerdruk-
ken of bekken kantelen.
• Kies en geniet van lokale, natuurlijke en 
onbewerkte producten.

• Drink veel water, je hebt tussendoor 
toch niets te doen.
• Probeer te bezuinigen met koolhydraat-
rijke producten, zoals brood, aardappels, 
rijst, pasta’s.
• Eet lekker veel vers fruit, groenten en 
noten, als tussendoortjes; en vergeet ze 
niet mee te nemen op excursies en naar 
het strand.
• Neem een goed stevig ontbijt, bijvoor-
beeld eieren, minimaal 2 stuks, yoghurt 
en wat fruit en laat het brood weg.
• Neem als lunch lekker vers fruit, omdat 
je stevig ontbeten hebt. Dan kan je de 
lunch best door met alleen fruit. Heb je 
nog trek, neem dan wat zuivel erbij.
• Als diner kun je vis, vlees en onbeperkt 
lekker veel groenten nemen: gekookt, sa-
lades, rauwkost, neem ze in alle soorten 
en maten.
• Let op met alcohol! Denk niet, ‘tis goed, 
ik heb vakantie. Maar maak afspraken 
met jezelf. Bijvoorbeeld, vanavond neem 
ik 2 wijntjes. Verdeel de wijntjes op een 
avond en drink veel water tussendoor. 
Maar maak wel iedere dag afspraken met 
jezelf, anders komt er niks van terecht.
• Tot slot, als je lekker wilt zondigen, doe 
het dan goed en neem een klein portie 
en maak concessies. Bijvoorbeeld een 
ijsje of een wijntje, dessert of een wijntje, 
wijntje of een snack.

• Allemaal beslissingen en keuzes waar je 
sterker en slimmer van wordt, maar niet 
zwaarder ;))
• Maak slimme(r) keuzes, dan blijft het 
leuk en hoef je je niet schuldig te voelen 
en kan je na de vakantie alles weer lekker 
oppakken waar je gebleven bent.

Tot de volgende keer!

Diana Baggermans

‘Wist je dat?’

VVN Nuenen informeert: 
Gehandicapten in het verkeer
Na de verschillende soorten elektrische 
fietsen, rijst de vraag: hoe zit het met an-
dere elektrische voertuigen zoals scoot-
mobielen? De scootmobiel, de elektrische 
rolstoel en de elektrische driewielfiets zijn 
officieel gehandicaptenvoertuigen met 
een open carrosserie. Elk van deze voertui-
gen mag op het trottoir, op het fietspad en 
op de rijbaan rijden, naar vrije keuze van 
de bestuurder. Maar hij moet zich wel aan-
passen. Op het trottoir moet een scootmo-
biel zich gedragen als een voetganger en 
mag hij niet sneller rijden dan 6 km/uur. 
Op het fietspad moet hij zich houden aan 
de regels voor fietsers en mag hij maximaal 
30 km/uur rijden (buiten de bebouwde 
kom 40 km/uur); op de rijweg is dat overal 
45 km/uur. Dit zijn dezelfde maximumsnel-
heden als gelden voor de speed pedelec.

Een scootmobiel die van het ene trot-
toir naar het andere wil oversteken, is dus 
een voetganger. Maar wel een bijzondere 

voetganger. Het is namelijk zo dat alle be-
stuurders iemand met een witte stok met 
een of twee rode ringen voor moet laten 
gaan. En wat veel mensen niet weten: dit 
geldt ook voor iedere voetganger die zich 
moeilijk voortbeweegt! Je moet dus iedere 
voetganger met een loopstok, met een rol-
lator of een looprek voorrang geven. Een 
scootmobiel of elektrische rolstoel valt niet 
onder deze regel.

Een scootmobiel op een zebrapad is een 
voetganger. Foto: Veilig Verkeer Nederland.

Verscentrum Nederland is op zoek naar enthousiaste kandidaten die 
het leuk vinden om in een groeiend bedrijf te werken.

Op dit moment zijn wij voor onze locatie in Helmond op zoek naar:
 

• Vakantiekrachten voor het magazijn
• Chauffeur klein rijbewijs
 
Ook hebben wij regelmatig andere functies openstaan. Kijk op onze 
website voor uitgebreide informatie: www.verscentrumnederland.nl

Vacature

Door: Peter van Overbruggen

Herinneringen 
aan Nune Ville

In deze serie artikelen over het 
pastorieboek vertel ik ook over 
zaken die niet letterlijk in het 
boek over de pastorie voorko-
men, maar er wel veel mee te 
maken hebben. Ik verbind pas-
sages uit het boek aan de actu-
aliteit of vul ze aan met nieuwe 
wetenswaardigheden.

Nu Nune Ville in volle glorie verrijst 
met een heuse ‘Salon’, komen ook 
de beelden uit het verleden van 
deze fraaie villa naar boven. In het 
pastorieboek speelt dit huis een 
belangrijke rol, omdat er tussen 
1923 en 1954 achtereenvolgens 
drie predikanten met hun gezin 
gewoond hebben. Als het buur-
huis, de oude pastorie uit 1764, in 
1957 na een grondige restauratie 
gereed komt, verhuist de familie 
Kloppers vanuit die pastorie naar 
Nune Ville dat gerenoveerd is voor 
de nieuwe bewoners. En nu, 60 
jaar later, herhaalt zich de geschie-
denis. Zo roept de aanstaande 
heropening van Nune Ville allerlei 
jeugdherinneringen bij me op.

Een huis met muziek
Als negenjarig jongetje dat twee 

deuren verder woonde 
dan Nune Ville, werd ik in 
1956 door mijn moeder 
naar mevrouw Kloppers 
gestuurd, omdat deze 
mij piano- en zangles 
wilde geven. Wij had-
den thuis weliswaar ook 
een piano, een bruin-
glanzend negentiende-
eeuws meubelstuk met 
sterk vergeelde toetsen en twee 
koperen kandelaars aan weers-
zijden van de muziekstandaard. 
Maar de piano van Kloppers bleef 
beter op toon dan ons oude in-
strument, dat overigens niet mis-
staan zou hebben in de huidige 
‘Salon Nune Ville’ van Jacqueline 
Bekkers. De piano van de familie 
Kloppers stond in Nune Ville ach-
ter in de grote kamer tegen de 
linkermuur aan de gangzijde, vlak 
bij de tuindeuren. Ik herinner me 
nog als de dag van gisteren hoe 
ik de liedjes moest nazingen die 
mevrouw Kloppers heel geduldig 
voorspeelde. Mijn liefde voor de 
(klassieke) muziek moet daar en 
toen zo’n beetje begonnen zijn en 
is in elk geval nooit meer overge-
gaan. Met dank aan Nune Ville…

Dochter des huizes
Ook de dochter des huizes, Ann 
Kloppers kreeg - toen het gezin nog 
in het Van Goghhuis woonde - pia-
noles van haar moeder en moest 

van haar dagelijks een bepaalde 
tijd oefenen. Om te voorkomen dat 
Ann iedere keer op de klok keek 
om te zien hoe lang ze nog moest 
spelen, zette mevrouw Kloppers 
een brief voor de wijzerplaat.

Ds. Gerrit Jan Plug
Ook de eerdere bewoner van 
Nune Ville, ds. Gerrit Jan Plug, die 
van 1929 tot 1946 predikant in 
Nuenen was, had een grote be-
langstelling voor klassieke mu-
ziek. Aan de piano ging zijn voor-
keur uit naar études van Czerny. 
En samen met de leidster van de 
zondagsschool en de latere koste-
res, Mien van der Burg, studeerde 
hij kerkliederen in.

Jaap van Cleef
De latere onderduiker Jaap van 
Cleef, bij Plug ondergedoken 
in oorlogstijd, moet vanuit zijn 
schuilplaats op zolder, de fraaie 
klanken in Nune Ville regelmatig 
gehoord hebben…

VAN DOMINEESHUIS 
  TOT VAN GOGHHUIS (14)

Nune Ville in vroeger tijden.

•  Extra veel voordeel tijdens het Cross-
over Festival bij Janssen Kerres

•  Introductie nieuwe Renault Captur en 
nieuwe Renault Koleos 

•  Introductieaanbod: upgrade naar 
automaat cadeau voor nieuwe Renault 
Captur en Renault Kadjar. Voordeel voor 
de klant tot wel € 1.600,- op een nieuwe 
Captur en € 2.200,- op een Kadjar.

Van 15 t/m 25 juni kunt u kennis maken met 
de nieuwe Renault Captur en de nieuwe 
Renault Koleos tijdens het Crossover Festival 
bij Renault-dealer Janssen Kerres. Janssen Ker-
res heeft tijdelijk exclusieve aanbiedingen op 
de nieuwe Renault Captur, de nieuwe Koleos 
en de Kadjar. 

Nieuwe Renault Captur en Koleos 
Ontdek tijdens het Crossover Festival de nieu-
we Renault Captur, met opvallende nieuwe 
details zoals de C-shape LED-dagrijverlichting 
en vernieuwde wielen. Laat u verbazen door 
de hoge zit en de krachtige lijnen. De nieuwe 
Renault Captur is beschikbaar vanaf € 17.590 
incl. € 1.600 Festival voordeel. Of ontmoet dé 
nieuwe SUV van Renault; de Koleos, met een 
atletisch profiel, een robuuste voorkant, LED 
PURE VISION verlichting en strakke lijnen ge-
accentueerd met chroom. De nieuwe Renault 

Koleos is beschikbaar vanaf € 42.790 incl. 
€ 2.500 Festival voordeel.

Groot voordeel op de nieuwe Renault 
Captur en Kadjar
Profiteer tijdelijk van een upgrade naar een 
automatische versnellingsbak ter waarde 
van € 1.600,- cadeau op de Captur. Maakt u 
geen gebruik van de automaat-upgrade, dan 
ontvangt u € 1.600,- Festival Voordeel. Op de 
Kadjar krijgt u de automaat ter waarde van 
€ 2.200,- cadeau. Maakt u geen gebruik van 
deze upgrade, dan ontvangt u € 2.200,- 
Festival Voordeel. 
Daarnaast ontvangt u op verschillende uitvoe-
ringen van de nieuwe Captur en Kadjar het 
Easy Life Pack t.w.v. € 495,- cadeau. 
Met innovaties zoals parkeersensoren voor en 
achter, achteruitrijcamera, Easy Park Assist en 
Blind Spot Warning maakt Renault uw leven 
een stuk makkelijker.

Crossover Festival 
Janssen Kerres nodigt iedereen graag uit voor 
het Crossover Festival van 15 t/m 25 juni in 
één van de Renault-vestigingen. U bent van 
harte welkom. De nieuwste Renault-modellen 
staan voor u klaar. 
Meer informatie over het Renault Crossover 
Festival, kijk op: www.janssenkerres.nl/renault. 

Maak kennis met de nieuwe Renault Captur 
en Koleos tijdens het Renault Crossover 

Festival van 15 t/m 25 juni! 

- advertorial -

Muziek op schoot

Boekstartochtend voor ouders 
met baby en/of dreumes

Mama’s en papa’s, maar ook opa’s 
en oma’s, allemaal zijn ze welkom 
met hun dreumes van 1 - 2 ½ jaar 
in de vestigingen van Bibliotheek 
Dommeldal, voor een ochtend 
met boekjes en muziek.

Francisca Storm is viooldocente 
voor beginners en gevorderden. 
Met enthousiasme draagt ze haar 
muziekkennis en muziekplezier 
over aan kinderen. Ook aan de 
kleintjes die naar de Boekstartoch-
tenden komen van Bibliotheek 
Dommeldal.

Spelenderwijs stimuleren
Samen met de kindjes zingen, dan-
sen en naar muziek luisteren. En sa-
men muziek maken. Want muziek 

maakt slim! Spelenderwijs stimu-
leert het de ontwikkeling op veel 
gebieden. Maar het is vooral ook 
leuk. En speciaal! Een moment tus-
sen kind en (groot)ouder. Samen 
even alles om je heen vergeten. En 
daarna nog even nagenieten met 
een leuk boek of nog even rond-
dwalen door de bibliotheek. Want 
met papa of mama of oma of opa 
boekjes uitzoeken, maakt de Boek-
start-ochtend compleet!

Goed voor de taalontwikkeling
Boekstart is een landelijk project 
waarmee bibliotheken het lezen 
met baby's, dreumesen en peuters 
stimuleren. Samen lezen schept 
een band tussen ouder en kind en 
is goed voor de taalontwikkeling. 
Voel je vrij om te kiezen voor de ves-
tiging en de datum van je voorkeur.

De Boekstartochtenden (met mu-
ziek op schoot) zijn op:
-  27 juni, in vestiging Nuenen, 

van 10.15-11.15 uur
-  29 juni in vestiging Son en Breu-

gel, van 10.15-11.15 uur
-  30 juni in vestiging Geldrop, van 

11.15-12.15 uur
-  5 juli in vestiging Mierlo, van 

10.15-11.15 uur

Van Domineeshuis tot Van 
Goghhuis. Peter van Overbrug-
gen en Jos Thielemans. 2e druk 

2016, blz. 109-117. Zie ook 
www.pastorieboek.nl.
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Wij verzorgen voor 75 tot 125 personen:

Bruiloften - Verjaardagen - Recepties - Bedrijfsborrels - 
Personeelsfeesten, Vergaderingen - Koffietafels etc.

Ook is het mogelijk om voor een kleinere groep, 
25 tot 75 personen, een feestje te geven in het café. 

Voor meer info kun je altijd langskomen of even bellen.

Eeneind 37  5674VR Nuenen 040-2831229

Café Zaal Schellens

Kledingherstel

 

Stoppage

Vermaken

uw textiel in optima forma

 

4+1
 

GRATIS

* Deze actie geldt niet voor suède, leder, gala- en bruidskleding

STOMERIJ
winstpakkers

Het laagst geprijsde kledingstuk 
wordt gratis gereinigd

Clean Factory     Parkhof 20     5671 EX Nuenen     Tel: 040 283 61 82

Al 15 jaar een begrip in Nuenen

Zwemmen Top 10 voor minioren Z&PV Nuenen

Waar de junioren, jeugd en se-
nioren zwemmers de strijd met 
hun leeftijdsgenoten aangaan 
bij de Regionale Zomer Kampi-
oenschappen, doen de minio-
ren (9-12 jaar) dat bij de Regio-
nale Minioren finale. Voor Z&PV 
Nuenen met als resultaat 8 top 
10 klasseringen en 9 persoon-
lijke records.

De editie van 2017 werd gezwom-
men in Oss, met namens Z&PV Nu-
enen 3 deelnemers aan de start. 
Liselot van der Velden mocht de 

eer van de meiden hooghouden, 
terwijl Ralph Spanjers en Koen 
van den Wildenberg dat voor de 
jongens deden. In 2 dagen tijd 
kwamen ze tot totaal 10 starts en 
daarop wisten ze 8 maal in de top 
10 van Brabant te eindigen.

Ralph en Koen 3 maal top 10
Voor Ralph kwam er op de 
100schoolslag voor het eerst een 
tijd onder de 2 minuten op de klok, 
met 1.57.48 was hij ruim 6 secon-
den sneller dan hij ooit was ge-
weest. Hij werd daarmee 12e, ter-

wijl hij als 18e op de startlijst had 
gestaan. Koen was op die afstand 
met 1.51.21 ook ruim sneller dan 
hij tot nu toe was geweest en steeg 
daarmee naar plaats 7 in de uitslag. 
Ook op de 100vrij zwom hij sneller 
dan zijn persoonlijke record, goed 
voor een 8e plaats. En op de 50vlin-
der noteerde hij wederom een PR 
en haalde hij zijn hoogste klasse-
ring met een 6e plaats.

Liselot 5 maal top 10
Liselot eindigde op alle 5 haar 
afstanden in de top 10. Op de 
200wissel werd het dankzij een 
PR van bijna 12 seconden nog net 
plek 10. De 50vlinder, 100school 
en 100vrij leverden driemaal 
plaats 8 op en op de 100rug kwam 
ze met 1.34.90 tot haar hoogste 
klassering, plek nummer 7.

Dit weekend (donderdag t/m 
zondag) zwemmen de snelste 
junioren en jeugd zwemmers 
van Nederland bij de NK in 
Eindhoven. Voor Z&PV Nue-
nen komen daar maar liefst 10 
zwemmers aan de start. Wil je 
ze komen aanmoedigen? De 
ochtendsessies zijn van 8.30-
11.00 uur, de middagsessies 
van 16.00-18.30 uur.

Minioren Z&PV Nuenen. Vlnr.: Koen, Ralph en Liselot.

Mees Veltman tweede op Nederlands Kampioenschap

Schermen

Mees Veltman (Nuenen) is 
afgelopen zaterdag tweede 
geworden op het Nederlands 
Jeugd Kampioenschap Scher-
men 2017 te Breda, in de cate-
gorie Sabel Heren Pupillen.

De spannende finale werd uit-
eindelijk gewonnen door Jens 
Sorgdrager (Surtout). In dezelf-
de categorie bij de dames wer-
den Mees’ teamgenoten van PSV 
schermen - Inez, Hulya en Sofia 
- respectievelijk eerste, tweede 
en derde.

PSV schermen is een kleine 
vereniging in Woensel, met 
veel sableurs die het ook in-

ternationaal goed doen. Na de 
verhuizing van de trainingslo-

catie bij de Tongelreep naar 
een prachtige locatie in Woen-

sel, is er ruimte voor nieuwe 
leden, kom gerust eens kijken! 

Kijk voor meer informatie:  
www.psvschermen.nl.

Hockeyclub Nuenen, MC3 Kampioen

Hockey

Hockey

Vissen

Zaterdag jl. konden de meisjes van 
de C3 voor het eerst van hun leven 
kampioen worden. Na een laatste 
mooie en enerverende reeks van 
4 gewonnen wedstrijden, kwam 
Oranje Rood op bezoek.

Ook al was een gelijkspel voldoen-
de, de meiden begonnen gretig 
en lieten vanaf het begin zien, snel 
de wedstrijd naar zich toe te willen 
trekken. Het talrijke aanwezige pu-
bliek zag Rebecca al vlot de 1-0 ma-
ken. Oranje Rood kwam op gelijke 
hoogte en toen haperde de machine 
even. Echter, net voor rust scoorde 
Lieve de 2-1.

4-2 eindstand
Na rust waren er voldoende kansen 
voor Nuenen, maar het lukte steeds 
net niet om te scoren. Echter, toen 
Lieve ook de 3-1 en de 4-1 scoorde, 
was er dolle vreugde. Dat Oranje 
Rood de stand nog op 4-2 bracht, 
was voor de statistieken. De kurken 
knalden, de bloemen werden uitge-
reikt en het kampioenschap was een 
feit.

De meiden hebben dit seizoen een 
enorme ontwikkeling laten zien. 
Wilskracht, energie leveren en al-
tijd in een goed resultaat geloven, 
hebben er voor gezorgd dat dit 
hoogtepunt gezamenlijk gevierd 
kon worden. Chapeau, meiden!

Op de foto (vlnr.) staande: Faye, Lieve, Kim, Meike, Bente, Iris, 
Annemijn en Silke. Gehurkt: Floor, Lilly, Silke, Anne en Rebecca.

Wielersport

Naar Tour de France in Düsseldorf en het NK wielrennen
Wielerliefhebbers staan nu al 
in de startblokken voor de Tour 
de France, het grootste wieler-
spektakel op aarde. Zaterdag 1 
juli start de Ronde van Frankrijk 
in Duitsland. Vanuit Düsseldorf 
gaat het een dag later naar België 
en dan naar Frankrijk. De finish in 
Parijs is zondag 23 juli. Belang-
stellenden kunnen met de bus 
van de Nuenense Wielervrienden 
mee naar Düsseldorf, er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar.

Een week eerder, op zondag 25 
juni, staat het Nederlands Kam-
pioenschap (NK) op de weg voor 
profrenners op het programma. 
Dit NK wordt verreden over 231 
km in het Gelderse Montferland 
en ook daar zijn de Nuenense 
Wielervrienden bij aanwezig. Sup-
porters kunnen zich ook opgeven 
voor de NK-bus.

Aanmelden bij Nuenense 
Wielervrienden
Aanmelden voor de reizen Tour-
bus en NK-bus kan vanaf nu onder 
het motto: wie het eerst komt, wie 
het eerst maalt. De organisatoren 
laten weten: vol is vol. Niet-leden 
van de Nuenense Wielervrien-
den betalen slechts 17,50 euro 
per persoon. Aanmelden kan via 
het e-mailadres nuenensewieler-
vrienden@gmail.com. Het vertrek 

van de busreizen van de Nuenen-
se Wielervrienden is bij de thuis-
haven: café de Stam Gerwense-
weg 38, Gerwen.

Utrecht, Apeldoorn, 
Düsseldorf, Brussel
Na Utrecht, start Tour de France in 
2015, en Apeldoorn, start van Giro 
vorig jaar, geven de Nuenense 
Wielervrienden nu voor de derde 
keer acte de présence bij de start 
van een grote ronde. De dagtrip 
op zaterdag 1 juli gaat naar Düs-
seldorf om van dichtbij de tijdrit 
over 13 km mee te maken. In 2019 
gaat de Tour de France van start in 
de hoofdstad van onze zuiderbu-
ren, in Brussel. De Nuenense Wie-

lervrienden, met als bestuur René 
Coolen, Jan van Maasakkers, Mar-
tien Jansen en Jan Wesenbeek, 
zijn nu al bezig met de voorberei-
dingen voor de (meerdaagse) trip 
naar Brussel.

Dit jaar staat er ook weer het 
jaarlijkse Wielercafé in café de 
Stam Gerwen op het program-
ma, met als gastsprekers Wim 
Daniëls en Jan Peeters. Welke 
(oud)renners voor het voetlicht 
treden, blijft nog even geheim. 
Wel bekend is de datum: dins-
dag 28 november. Voor meer in-
formatie over de Nuenense Wie-
lervrienden: tel. 06-83535194, 
Jan Wesenbeek.

De Nuenense Wielervrienden bij de start van de Giro in Apeldoorn, 2016. 
Foto: Cees van Keulen.

Nog enkele kaarten verkrijgbaar voor interland 
Oranje tegen Australië
Op 18 juni organiseert Hockey-
club Nuenen om 14.00 uur de 
oefeninterland tussen de da-
mes van Oranje tegen het nati-
onaal damesteam van Austra-
lië. Dit zijn de nummers 1 en 4 
van de wereld! Deze bijzondere 
eer valt ons te beurt, mede in 
verband met ons 75-jarig be-
staan dit jaar.

Het Nederlands Elftal Dames 
speelt in voorbereiding op de 
Rabo Euro Hockey Champion-
ships 2017 (18 t/m 27 augustus) 
meerdere interlands in Neder-
land. Deze interlands maken 
deel uit van de Rabo Super Serie. 
Graag nodigen wij u uit om hierbij 

aanwezig te zijn. De pers is wel-
kom vanaf 13.00 uur. We zullen 
de Oranje- en Australische dames 
ontvangen in een fijne Brabantse 
sfeer!

Het programma van de middag
13.00 uur                 
Ontvangst pers
14.00 - 15.30 uur      
Nederland - Australië
15.30 uur                 
Handtekeningen speelsters
Promodorp/horecaplein/DJ
Aansluitend             
Optreden Pleun Bierbooms, oud-
lid HCN, winnares The Voice of 
Holland 2017

We zijn met veel enthousiasme 
met de voorbereidingen bezig. 
Het wordt een unieke mogelijk-
heid het Nederlands elftal in de 
regio te ontmoeten. Meld u aan 
via secretaris@hcnuenen.nl. 
Graag tot ziens op 18 juni!

Open Nuenens Kampioenschap 
vissen voor jeugd

Het goede weer trekt vele fa-
natieke jeugdige vissers naar 
de Nuenense wateren. Ken of 
ben jij ook zo’n jonge fanatieke 
visser? Lees dan zeker verder!

Op zondag 18 juni organiseert 
de jeugdcommissie van HSV ’t 
Pluimke het Open Nuenens Kam-
pioenschap vissen voor jeugd. 
Aan deze wedstrijd mag ieder-
een meedoen, ook vissers welke 
geen lid zijn van HSV ’t Pluimke. 

Deze wedstrijd wordt gevist op 
de gemeentevijver. Om 9.00 uur 
wordt er geloot, waarna tot 12.00 
uur gevist zal worden.

Deelname
Als visser dien je in het bezit te 
zijn van zwemdiploma A. Indien 
je niet in het bezit hiervan bent, 
is het verplicht dat je onder be-
geleiding van een ouder/vol-
wassene bent. Alleen dan kun je 
deelnemen. De maximum leef-

tijd is 17 jaar. Voor iedere deelne-
mer zal een prijsje klaarliggen na 
de wedstrijd. Je kunt je opgeven 
door voor zondag 18 juni te bel-
len naar tel. 040-2838631. Zorg 
voor een hengel, leefnet en goe-
de zin.

Hopelijk tot zondag!

Jeugdcommissie HSV ‘t Pluimke

Heeloopjemee.nl

OPROEP aan hardlopend Nuenen
Ben jij zo'n hardloper die vaak al-
leen hetzelfde rondje loopt, die 
niet in vast clubverband kan of wil 
hardlopen? Zou je het prettig vin-
den om regelmatig met andere 
hardlopers samen te lopen, meer 
motivatie te krijgen en/of erva-
ringen en tips van anderen op te 
doen? Wij,Karin en Jan, lopen al 
ruim een jaar zo'n tweemaal per 
week samen, waarvan één keer 
op zondagmorgen. Ook lopen 
we met regelmaat een wedstrijd-
je. Het samen lopen blijkt leuk. 
Wellicht hebben anderen ook be-
hoefte aan het samen hardlopen. 
Onder het motto: ‘Hoe meer zie-
len, hoe meer vreugd’ willen we 
dit in Nuenen opstarten.

Iets over onszelf
Karin: Ik heb vroeger ook hard-
gelopen, nu tennis ik al een paar 
jaar. Sinds een jaar heb ik het 
hardlopen weer opgepakt na 
zo'n 20 jaar niets met hardlopen 
te hebben gedaan. Het hardlo-
pen geeft mij voldoening en toch 

ook ontspanning.

Jan: Ik loop mijn rondjes al vanaf 
1995. Eerst vanuit LONU, later 
voor mezelf. Dit omdat mijn 
werkzaamheden in de avonduren 
in mijn praktijk als sport-maseur 
(Massage Citrex) niet te combine-
ren waren met de tijden bij LONU. 
Lopen geeft mij rust en ik geniet 
van de omgeving. Prestatie is niet 
mijn eerste vereiste. Plezier wel.

Wil jij meelopen? Dat kan. Sa-
men lopen door Nuenen en 
omgeving. Geen verplichting. 
Op zondagmorgen om 9.30 
uur starten vanuit de Kiosk in 
het Park. Dus om 9.25 uur aan-
wezig zijn. De eerste keer zal 
zijn op 25 juni. Heeloopjemee? 
Leuk! Aanmelden mag en is 
voor de eerste keer wel prettig, 
maar het hoeft niet persé. Zorg 
dat je op tijd bent. Heb je nog 
vragen, bel of app (voorkeur) 
gerust. Tel: 06-53864838. Tot 
zondag 25 juni, 9.25 uur.

Hardlopen

Succesvolle Ladies Day 
op TV de Lissevoort

Tennis

Dinsdag 13 juni jl. deden 52 
dames mee aan de de jaarlijkse 
Ladies Day bij TV de Lissevoort. 
Vanaf 9 uur ‘s morgens heerste 
er een gezellige drukte op en 
rond de tennisbanen. De dames 
werden door het organiserend 
comité hartelijk ontvangen met 
koffie, thee en lekkere koeken. 
Het weer was prima en de stem-
ming op het terras zat er met-
een goed in. 

Na twee speelrondes werd er een 
heerlijke, luxe lunch verzorgd. Na 
de lunch volgde de laatste speel-
ronde en de dag werd afgesloten 
met een hapje, een drankje en 
met de prijsuitreiking, natuurlijk.

Winnares
De winnares van deze mooie dag 
was Jessica Eij. Zij mag zich Lisse-
voort Lady of the Year noemen. De 
tweede en derde prijs waren voor 

respectievelijk Olga Wittemans 
en Wilma Verhoef. Gefeliciteerd 
dames! De prijzen werden ge-
sponsord door By Paris. Zij waren 
de hele dag aanwezig met een 
standje met leuke accessoires en 
alle deelnemers werden aan het 
eind van de dag verrast met een 
leuke goodiebag! Bedankt voor 
de organisatie van deze heerlijke 
verwendag, Dorine Smilde en 
Anke Nieuwenhuize!

Verschillende sponsoren lieten 
zien dat ze de tennisvereniging 
een warm hart toedragen. Har-
telijk dank aan By Paris voor de 
gesponsorde prijzen en goodie-
bags, Di Carlo voor de luxe kof-
fie en thee, Delicious at home/
at work voor de heerlijke lunch, 
Jumbo Ton Grimberg voor de 
lekkere koeken en het fruit, 
Bloemist en Kwekerij ’t Schuur-
ke voor de prachtige bloemen 
en Black & Colors uit Helmond 
voor het drukwerk.

Het organiserend comité: 
Anke Nieuwenhuize en Dorine Smilde.

De winnaars van de Ladies Day: 
vlnr. Jessica Eij (1e), Olga Wittemans 
(2e) en Wilma Verhoef (3e).

Wie mag zich Nuenens Kampioen softbal gaan noemen?

Open Nuenens Kampioenschap 
buurtsoftbal 2017 bij HSCN

Softbal

Op zaterdag 26 augustus gaat 
Honk- en softballclub Nuenen 
de allereerste editie organi-
seren van het Open Nuenens 
Kampioenschap buurtsoftbal!

Zoek je met je buurt-, wijk-, of 
straatvereniging, familie of vrien-
denclub een leuke sportieve ac-

tiviteit, schrijf je dan hiervoor in. 
Een team bestaat uit minimaal 9 
personen vanaf 16 jaar. Er wordt 
gespeeld volgens de zogenaamde 
slowpitch regels, een vereenvou-
digde versie van softball, waar-
door iedereen makkelijk kan mee-
doen. Al het spelmateriaal wordt 
uiteraard verzorgd door HSCN.

Wil je een team inschrijven, of 
meer informatie? Mail dan naar 
redactie@hscn.nl. Inschrijven 
kan tot 15 augustus.

C L U B  N U E N E N

HO

NK- EN SOFTBAL

H S  C N

S i n d s

Welkom bij
Honk- en Softbalclub Nuenen
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BC Geldrop ruim vertegenwoordigd op het NJK

Titels voor BC Geldrop: David van Dalm & Iris van Leijsen

Afgelopen weekend zijn in 
Tilburg in Topsportcentrum T-
kwadraat de Nationale Carlton 
Jeugdkampioenschappen bad-
minton voor de jeugd (-13, -15, 
-17, -19) gehouden. Met een 
groot aantal deelnemers werd 
met de sterkste Nederlandse 
bezetting gestreden om de fel-
begeerde titel van Nederlands 
kampioen, in verschillende 
leeftijdsklassen en disciplines 
(ME, DE, MD, DD, XD).

Met zeven deelnemers was BC 
Geldrop ruimschoots vertegen-

woordigd. Bij de heren verschenen 
Max Wieland (-17), Gijs Schreppers 
uit Nuenen (-15), David en Rune 
van Dalm (-13) (-13) ten tonele. Bij 
de dames streden Novi Wieland 
(-15), Iris van Leijsen (-13) en Flora 
Wang (-13) om de titel. Deze spe-
lers wisten als team ook al tijdens 
de Olympic Moves voor scholen 
een 1e plek binnen te halen in het 
Olympisch stadion in Amsterdam. 
Een fantastische opsteker voor 
de spelers, maar de echte eer valt 
natuurlijk te halen op een Neder-
lands Kampioenschap.

Finaleplaatsen voor BC Geldrop
BC Geldrop behaalde tijdens het 
NJK meerdere medailles en heeft 
zelfs twee Kampioenen binnen 
haar club. Alle spelers behaalden 
overigens hele goede prestaties 
tijdens het zwaar bezette toer-
nooi. Tijdens de finaledag op zon-
dag werden de halve finales en 
finales gespeeld. Gijs Schreppers 
uit Nuenen, Novi, Kim, Flora en 
Rune wisten helaas niet door te 
dringen tot deze finaledag. Max 
haalde samen met zijn dubbel-
partner een halve finale in man-
nendubbel -17 en behaalden de 
zilveren medaille.

Gemengddubbel 
David van Dalm en Iris van Leijsen, 
beiden laatste jaar -13 spelers, be-
haalden succes in meerdere dis-

ciplines. David en Iris plaatsten 
zich samen voor de finaledag. In 
de halve finale gemengd dubbel 
wisten ze een bijzondere pres-
tatie te leveren, door tegen het 
geplaatste koppel in 2 sets te win-
nen. In de finale verloren ze en 
behaalden daarmee een zilveren 
medaille.

Titel Heren Single
David wist zich eenvoudig te 
plaatsen voor de halve finale in 
het mannen enkelspel. De halve 
finale werd een enerverende ont-
moeting tussen twee gelijkwaar-
dige talenten uit de Nederlandse 
jeugdselectie. David kwam als 
winnaar uit deze strijd en ging 
voor de titel naar de finale. Hier 
wist hij zich te kronen tot Neder-
lands Kampioen Single -13 en de 
gouden medaille binnen te halen.

Titel Damesdubbel
Iris plaatste zich in de damesdub-
bel op eenvoudige wijze voor de 
finale. De dames zetten de fina-
lepartij volledig naar hun hand 
en ook Iris werd met haar partner 
Nederlands Kampioen in de da-
mesdubbel -13.

BC Geldrop behaalde een ge-
weldige prestatie door 4 me-
dailles te veroveren en ze is 
twee Nederlandse Kampioenen 
rijker.

Badminton

Iris en David

TV Wettenseind viert 40-jarig jubileum

Gezellig en creatief jeugdevenement
Tennis

Tennis

Was twee weken geleden de 
beach party voor de senioren 
de afsluiting van de voorjaars-
competitie, op zondagmiddag 
11 juni jl. was de jeugd aan de 
beurt. En een warming-up hoef-
de dit keer niet, want het was 
bloedheet!

Gelukkig hebben we nieuwe grote 
parasols, zodat er in ieder geval 
op het terras voldoende schaduw 
was. En dat was hard nodig, want 
we moesten creatief zijn: met een 
hamer tegels stukslaan en die stuk-
jes dan nog kleiner knippen met 
een grote tang. We gingen name-

lijk mozaïeken op de stoeptegels 
van ons park. Ingrid Maertens, lid 
van de vereniging, van creatieve-
tijd.nl had al snel een grote groep 
aan het werk gezet. Onze vereni-
ging heeft veel senioren die zich 
ook heel jeugdig voelen en ook zij 
konden zich helemaal uitleven op 
deze broeierige zondag.

BBQ en muziek
Natuurlijk hebben we ook geten-
nist, Niels en Floris werden uitge-
daagd, er werden partijtjes ge-
speeld en het ballenkanon werd 
uit het hok gehaald! Als afkoeling 
waren waterpistooltjes, ijswater 
en ijsjes ideaal op een dag als 
deze. Silvia Jacobs zorgde voor 
een geweldige BBQ, (de slagers 
in Nuenen waren druk met de 
Van Goghmèrt) waarbij zelfs de 
aanwezige vegetariërs blij waren 
met de hoeveelheid salades en 
vers fruit naast al het vlees. De 
muziek die leden DJ PIM en Niels 
draaiden, bracht iedereen in een 
zomerse flow. Al snel durfde de 

eerste stoere chicks te dansen en 
ook op de tennisbaan zagen we 
bijzondere moves.

Mozaïektegels bewonderen
Wil je weten hoe de mozaïekte-
gels geworden zijn? Kom dan 
volgende week tijdens het VET-
Toernooi gezellig kijken en be-
wonder alle creaties. Of schrijf je 
binnenkort in voor de Nuenense 
Kampioenschappen die dit jaar 
in september bij TV Wettenseind 
worden gehouden.

Wil je meer weten over onze 
activiteiten of gebruik maken 

van de speciale aanbieding 
van het zomerlidmaatschap, of 
wil je een keertje meespelen? 
Dat kan altijd! Kijk voor meer 
info op www.tvwettenseind.
nl en op Facebook (TV Wet-
tenseind). Wist je trouwens dat 
alle jeugd t/m 18 jaar, welke lid 
is van een tennisvereniging in 
Nuenen, welkom is om gratis te 
spelen bij TV Nederwetten, TV 
de Goudhoek in Gerwen, TV de 

Lissevoort en natuurlijk TV Wet-
tenseind?

DJ Pim en Niels uit Nuenen zijn in 
te huren voor feestjes en grotere 
events, tel. 06-29811789. Ingrid 
Maertens van Creatievetijd.nl heeft 
nog enkele plekken vrij voor work-
shops voor en zeker na de zomerva-
kantie, zowel op locatie als in haar 
atelier bij Sectie-C in Eindhoven, 
check haar Facebook.

Energiebesparing door LED verlichting 
bij tennisbanen van TV de Lissevoort

TV de Lissevoort is in 2017 ge-
start met een aantal projecten 
op het gebied van duurzaam-
heid en energiebesparing. Het 
eerste project wat nu is afge-
rond, is het aanbrengen van 
LED sportveldverlichting op 
tien buitentennisbanen en twee 
binnenbanen in de ballonhal.

Na een gedegen voorbereiding 
en aanbesteding, is gekozen voor 
leverancier Datronics. Dit bedrijf 
heeft afgelopen periode de hoge-
druk kwiklampen vervangen door 
LED armaturen van het fabricaat 
AAA-Lux. De verlichting werkt 
door middel van een dynamische 
schakeling die door spelers zelf 
bediend wordt. Deze dynamische 
schakeling is zodanig ingericht, 
dat de verlichting op de banen 
zo efficiënt mogelijk ingezet kan 
worden. Bij inschakelen van de 
verlichting gaan de lampen eerst 
naar 10% verlichting, de zoge-
naamde oriëntatieverlichting. Op 
de banen zelf komt een knoppen-
kast met schakelknoppen waar 
de spelers de verlichting volledig 
kunnen inschakelen.

Forse besparingen
Medewerking van spelers is uiter-
aard ook erg van belang, omdat 
zij bij het verlaten van de baan de 

verlichting zelf weer dienen uit 
te schakelen. Mocht dat niet ge-
beuren, dan worden de lampen 
na een bepaalde periode auto-
matisch uitgeschakeld. De LED 
verlichting geeft een aanzienlijke 
verbetering in helderheid van het 
licht en daardoor betere tennis-
condities in de avonduren. Op de 
foto is te zien dat de tennisbanen 
goed verlicht zijn met de nieuwe 
LED verlichting. Daarnaast leve-
ren de LED armaturen een forse 
besparing op in stroomverbruik 
en een forse verlaging van de uit-
stoot van CO2. Op jaarbasis wordt 
20000 KWh stroom bespaard en 
wordt 10500 kg minder CO2 uit-
gestoten.

TV de Lissevoort heeft gebruik 
kunnen maken van de subsi-
dieregeling Energiebesparing 
en duurzame energie sportac-
commodaties. Mede daardoor 
verdient deze investering zich-
zelf terug en wordt een bijdra-
ge geleverd aan duurzaam en 
maatschappelijk ondernemen. 
Dit jaar staat nog een twee-
tal projecten op stapel om het 
energieverbruik verder terug 
te dringen, namelijk het redu-
ceren van het motorvermogen 
van de ballonhal en het plaat-
sen van zonnepanelen.

Bridge
Misverstanden bij verzakingen

De reacties van tegenstanders, als het gaat om verzakingen, zijn 
heel verschillend. De een maakt het niets uit en speelt hoe dan ook 
‘gewoon’ verder. De ander verandert opeens in een alwetend heb-
zuchtig iemand en eist zomaar 2 slagen extra.

Eens in de tien jaar worden de spelregels van het bridge onder de 
loep genomen en vinden er veranderingen of aanpassingen plaats. 
Dat staat binnenkort te gebeuren. Helaas zal het wel zo blijven dat 
het belangrijkste pas in artikel 74 te lezen valt. Daar gaat het om 
‘Optreden en fatsoen’. Maar verder valt vermoedelijk wel te ver-
wachten dat het accent meer komt te liggen op het herstellen van 
schade, dan het bestraffen van onregelmatigheden, waarvan te-
genstanders de dupe zouden zijn. Verzakingen zijn in dit verband 
belangrijk, want vaak voorkomend.

Niet elke verzaking leidt tot schade bij het andere paar. Om te be-
ginnen moet de verzaking voldongen zijn. Dat is onder andere het 
geval als de overtreder of zijn partner voorspeelt of speelt in de vol-
gende slag, daarbij geldt ook het noemen of anderszins aangeven 
van een kaart als spelen. Als dat niet zo is, dus niet voldongen, mag 
de kaart alsnog vervangen worden door een kaart in de gevraagde 
kleur. Alleen zitten we dan in de sfeer van strafkaarten, maar dat 
geldt dan weer niet voor de leider, want die heeft nooit strafkaar-
ten. Er is sprake van een bijzondere situatie als de voldongen verza-
king plaatsvindt in de 12e slag, maar ook hier is het wél zo verstan-
dig om de arbiter of wedstrijdleider aan tafel te verzoeken, want er 
kan meer aan de hand zijn… 
 
Wat gebeurt er in geval van een voldongen verzaking? Als de ver-
zaker - en alleen hij, dus niet de partner - ten onrechte die slag wint, 
en dat paar daarna nóg een slag maakt, moeten op het eind 2 sla-
gen overgedragen worden. Zo kan bijv. 3SA min één veranderen in 
3SA plus één. Heeft de verzaker de bewuste slag niet gewonnen en 
wordt daarna nog wel een slag gemaakt door hem of diens partner, 
dan kost dat op het eind één slag. Stel nu dat paar A de eerste 4 sla-
gen maakt en bijvoorbeeld in de 7e slag verzaakt, maar deze slag 
niet maakt en al evenmin de andere resterende slagen, dan wordt 
er niets ‘verrekend’. 
De verklaring is simpel: paar B heeft geen schade ondervonden 
van de verzaking. Er valt dus niets te herstellen. Slagen vóór de ver-
zaking behaald, worden dus nooit afgestaan.

Stel dat iemand 7SA biedt en maakt, maar onderweg heeft een der 
tegenstanders verzaakt. Wat dan? Dan is er niets aan de hand, om-
dat de leider totaal geen nadeel van het verzaken heeft ondervon-
den. Hij heeft immers zijn 13 slagen gehaald?! Een uitslag van 7SA 
plus 1 zou te gek zijn. Neen dus.

Nog even aandacht voor de dummy. Als deze tijdens het spelen als 
eerste opmerkt dat er een verzaking heeft plaatsgevonden, dan 
vindt er al evenmin ‘verrekening’ plaats. De dummy mag pas na af-
loop van het spel over de verzaking beginnen en dan ook de arbi-
ter aan tafel verzoeken. Dat laatste mag-ie ook als een der andere 
spelers de verzaking heeft geconstateerd. Ook als dat midden in het 
spel gebeurt. De dummy hoeft dus niet altijd ‘dummy’ te blijven…

Een voorbeeld tot slot
Zuid is leider in 3SA. In ruiten blijkt de kaartverdeling als volgt:
  noord
  ♦B8
west    oost
♦AHT652   743
  zuid = leider
  ♦V9

West komt uit met achtereenvolgens ♦ A en ♦H. In de 2e slag be-
kent de leider niet. West gaat door met ruiten en deze 3e slag wint 
zuid met de ♦V……
De arbiter wordt erbij gehaald en leider zuid – die alle slagen daar-
na binnenhaalde – denkt dat hij er van af komt met het teruggeven 
van één slag, want stelt hij: ‘Ik heb de verzaakte slag niet gemaakt 
en van de slagen daarna moet ik er dan eentje afgeven, dus 3SA +1.’ 
Neen dus! Dat zou pas echt onrechtvaardig zijn! Dan zou er van 
het repareren van de schade geen sprake zijn geweest. Als het spel 
correct was verlopen, zou west met dit zitsel gelijk in het begin al 
6 slagen achter elkaar gehaald hebben en was het contract dus 2 
down geweest.

Art. 64 C voorziet hierin: de wedstrijdleider is verantwoorde-
lijk voor een rechtvaardige gang van zaken en zal na afloop 
een arbitrale score vaststellen.
Het kan niet uitdrukkelijk genoeg gesteld worden: het gaat 
niet om straffen, maar om herstellen van schade.

Springwedstrijd NuenenPaardensport

Na een jaar afwezigheid, zal er 
dit jaar opnieuw een spring-
wedstrijd in Nuenen plaatsvin-
den. Op zaterdag 17 en zondag 
18 juni organiseert PVN rijver-

eniging Sint Clemens uit Nue-
nen een springwedstrijd voor 
paarden, aan de rand van het 
centrum van Nuenen.

Op deze unieke locatie, achter de 
historische molen De Roosdonck, 
tegenover de ‘ijsbaan’ aan de Ger-
wenseweg, zullen 2 dagen in het 
teken staan van de springsport. 
Zowel regionale, nationale als in-
ternationale rijders zullen aan de 
start van dit evenement verschij-
nen en strijden om de diverse 
‘grote’ prijzen.

Voor het volledige program-
ma en de startlijst verwijzen 
wij u naar www.concours.nl of 
onze Facebookpagina. U bent 
van harte welkom om dit eve-
nement bij te wonen, voor de 
kinderen is er een springkus-
sen aanwezig en de toegang is 
gratis.

Voetbal 6e EMK/Van de Mortel Penaltytoernooi 
weer een geslaagd voetbalfeest

Op zaterdag 3 juni jl. vond de 6e 
editie van het EMK/Van de Mor-
tel Penaltytoernooi plaats op 
het Wettenseind. Met 67 teams 
is de organisatie er in geslaagd 
om het toernooi verder te laten 
groeien. De strakke velden en 
een lekkere temperatuur de ge-
hele dag zorgden voor perfecte 
condities.

Vanaf 9 uur stroomden alle spe-
lers het terrein op, waarvan een 
groot gedeelte dit pas verliet na 
tienen in de avond. Naast het 
sportieve aspect was het 
bovenal een gezel-
lig feest voor jong 
en oud. Onder 
de vele vrijwil-
ligers die de 

organisatie meehielpen, vielen 
de jeugdspelers van EMK op, die 
hun steentje bijdroegen door als 
scheidsrechter bij de vele wed-
strijden op te treden en uiteinde-
lijk ook de herenfinale te leiden.

Winnaars
In het toernooi waren alle teams 
tot half 4 actief in de poulefase, 
waarna de finalerondes werden 
afgewerkt. Uiteindelijk bleken 
het Blauwe Gevaar uit Neder-
wetten en de Galacticos uit Hel-
voirt de sterkste penaltynemers 
bij respectievelijk de dames en 

de heren. De keeper van 
de Galacticos en de 

keepster van hun 
damesteam wer-
den gekroond tot 
beste sluitposten 
bij het heren- en 
damestoernooi.

Door de verschui-
ving van het com-

petitieschema van de 
KNVB, zal de volgende editie 

niet gehouden kunnen wor-
den op de herkenbare Pink-
sterzaterdag. Derhalve zal een 
nieuwe datum voor de edi-
tie van volgend jaar geprikt 
moeten worden. Deze zal op 
korte termijn bekend worden 
gemaakt via de verschillende 
social mediakanalen.

GSBW - EMK: 1-0

EMK terug naar 4e klasse

Aangeleverd verslag: Cor Groenen

EMK kreeg afgelopen zondag de 
laatste kans om ook komend sei-
zoen in de 3e klasse te voetbal-
len. Tegen GSBW moest het in 
1 wedstrijd op neutraal terrein 
winnen om dat te realiseren.

Op het kunstgras van het Beerse 
Boys veld was er in de warming 
up al direct een tegenvaller voor 
EMK. Spits en grote aanjager van 
EMK, Tom van Elst, kon niet star-

ten in de 1ste helft. In de 15de 
minuut was er de eerste kans voor 
EMK, maar Rick Slaats schoot de 
bal naast. Rick van der Hoeven 
had in de 30ste minuut pech dat 
zijn schot via de paal naast ging. 
Direct hierna kwam GSBW na bal-
verlies aan EMK-zijde op een 1-0 
voorsprong. Dat was tevens de 
ruststand.

Tweede helft
Met een aantal wissels aan EMK-
zijde (van Elst en Sanders), begon 

men aan de 2de helft, waarbij de 
tegenstander continu met de rug 
tegen de muur stond. Het lukte 
EMK echter niet om te scoren en 
zodoende degradeerde het team 
van Toon van der Loo en Rutger 
Maters na een moeilijk seizoen 
met een groot aantal blessures 
naar de 4e klasse.

Aan de nieuwe trainer voor het 
komend seizoen, Tom Vroomen, 
de niet makkelijke taak om de 
zaak weer op de rit te krijgen.

 Foto’s: Ruud van der Meer/De Nuenense Krant.
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Van Goghkerkje Nuenen 
open voor publiek 
Papenvoort 2a, 
13.30-17.00 uur

Bijeenkomst PEER 
‘Samen werken aan 
de zorg’ 
Dorpshuis de Koppelaar, 
14.00 uur

Optreden ‘de Parkbloazers’ 
Gasterij Jo van Dijkhof, 
14.30 tot 16.30 uur, 
gratis entree

Nuenens Swingtime 
De Watermolen 
van Opwetten, 
14.30 uur

Liederentafel Schafrath 
Café Schafrath, 
20.30 uur  

48ste Avondvierdaagse 
Nuenen 
Dagelijks start vanaf 
De Lissevoort, 18.30 uur. 
Finish vrijdag: Het Klooster

Bijeenkomst ‘Bankieren 
voor en door Senioren’ 
Het Klooster, 
10.00 uur

Springwedstrijd Nuenen 
Achter molen De Roosdonck

Processie V’waard - Handel 
door Nuenen en Gerwen
Park tussen 
09.30 en 10.00 uur

Schapen scheren op 
Weverkeshof 
11.00 tot 15.00 uur

Jubileumconcert 
Jongerenkoor Jocanto 
Het Klooster, 
19.30 uur

Open Nuenens 
Kampioenschap 
vissen voor jeugd 
Gemeentevijver Nuenen, 
09.00 tot 12.00 uur

Sacramentsprocessie 
Gerwen 
12.00 uur

Spelen in de Spotlights 
Het Klooster, 
12.30 uur

Optreden 
‘So Nice Jazzcombo’ 
Weverkeshof, 
14.00 uur

Processie Handel - V’waard 
door Gerwen en Nuenen 
Park tussen 
14.30 en 15.30 uur 

Zingerij Dwarsgetuigd 
zingt op de weekmarkt 
Weekmarkt Nuenen centrum, 
13.00 uur

Lezing de Dommel van 
Peer tot de Maas 
D’n Heuvel te Gerwen, 
14.00 uur

Plantenwandeling 
met het IVN 
Vertrek per fiets vanaf 
Het Klooster, 
19.00 uur

Ontmoetingsavond 
Ruilkring Nuenen 
Weverkeshof, 
19.30 uur

Wette’s Dorpsfestijn 
Parkeerterrein van de 
sportvelden van 
Nederwetten

Smeulders=open 
met werken van 
Marie-Louise Saanen 
Beekstraat 23 Nuenen, 
13.00 tot 17.00 uur

Zomeravondfestival 
Heuvelplein in Gerwen, 
19.30 tot 24.00 uur

Kofferbak- en 
bolderkarverkoop 
Op het terrein achter 
Sporthal De Hongerman, 
09.00 tot 14.00 uur

dinsdag-
vrijdag

13-16
Juni

vrijdag-
maandag

23-26
Juni

zaterdag-
zondag

24-25
Juni

zaterdag-
zondag

17-18
Juni

Volop jong leven in de vijver bij het 
gemeentehuis.

Hans Ariëns

donderdag

15
Juni

zaterdag

17
Juni

zaterdag

17
Juni

zaterdag

17
Juni

zondag

18
Juni

zondag

18
Juni

zondag

18
Juni

zondag

18
Juni

zondag

18
Juni

maandag

19
Juni

maandag

19
Juni

zaterdag

24
Juni

zondag

25
Juni

maandag

19
Juni

donderdag

22
Juni

zondag

25
Juni

zondag

25
Juni

zondag

25
Juni

zondag

25
Juni

zondag

25
Juni


