ZATERDAG 1 JUNI 2019

25 jaar Van Goghloop
Zaterdag 1 juni 2019 vindt de 25e Van Goghloop plaats in Nuenen.
Waar op andere plaatsen de organisatie van dergelijke evenementen steeds vaker wordt georganiseerd door een gespecialiseerd bedrijf, zijn wij van LONU (Loopgroep Nuenen) er best
trots op dat wij dit organiseren met behulp van vele vrijwilligers
die allemaal samen een sportief evenement neer willen zetten
in ons mooie Nuenen.
Ontstaan van de Van Goghloop
Op dinsdag 8 november 1994 vond de eerste vergadering van
LONU plaats. Er was maar één agendapunt: het organiseren van
een hardloopwedstrijd in Nuenen. LONU bestaat net een jaar en
gaat dan gelijk op voorspraak van onze voorzitter Werner Ulrich
al een wedstrijd organiseren.
Het idee om een hardloopwedstrijd te organiseren werd al in de
zomer van ’93 geboren. Vanaf het begin was al duidelijk, het zou
een grootse stratenloop door het centrum van Nuenen moeten
gaan worden. Ook de naam was al bekend, hoe kan het anders:
‘de Van Goghloop’.
Johan Roggenband, Arie Adams en John Aben vormden het
dagelijks bestuur en hadden daarnaast nog diverse taken, zoals
vaststelling parcours, vergunning regelen met de gemeente, contact met politie, de publiciteit en het benaderen van sponsoren
samen met penningmeester Fried van Hoek en Werner Ulrich.
Jan Elders, Wim van Heesch en Geert van Rooy zorgden samen
met vele vrijwilligers voor het afzetten van het parcours met o.a.
dranghekken en linten. Zowel in de voorbereiding als op de dag
dat de Van Goghloop werd georganiseerd waren er vele vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden, op elke kruising
moest er bijvoorbeeld iemand staan die voor de veiligheid zorgde.
Tegenwoordig vindt iedereen zijn weg met online-mobiele-navigatie maar destijds plaatsten we nog wegbewijzeringsborden
zodat iedereen van buiten Nuenen gemakkelijk de parkeerplaatsen en de inschrijvingslocatie van de toenmalige Drietip kon
vinden. Ook werden er drie verzorgingsposten ingericht en konden we jaarlijks rekenen op de leden van de 27MC club (van
zendamateurs) die zorgden voor bereikbaarheid en communicatie in geval van nood.
Werner Ulrich, Pieter Rooijackers en Paul Schulting zorgden
ervoor dat de Van Goghloop een fijne omkleed-accommodatie tot

zijn beschikking had namelijk de Drietip. Verder zorgden zij voor
de drankvoorziening tijdens en na de loop en zorgden ze voor de
startnummers.
Frans de Jong, Paul de Witte en Theo van Woensel verzorgden
de voor- en na-inschrijvingen. Zij regelden ook de tijdwaarneming bij de finish, toen dit nog werd gedaan met tijdsbriefjes.
Daarnaast verzorgden zij de prijzen, de prijsuitreiking en ook de
attenties die alle deelnemers kregen.

voor het live commentaar
tijdens onze loop.

Tijdens de 24ste editie op
2 Juni 2018 namen in totaal zo’n 750
sportievelingen deel aan de 5km/10km/15km/halve marathon.
Daaraan voorafgaand liepen die dag 460 Nuenense basisschool scholieren mee met de scholierenloop. Met trots stellen
we dat tegenwoordig de Van Goghloop een waar hardloopFried van Hoek zorgde voor het financiële plaatje, hij regelde met evenement is voor jong en oud(er) en hopen dat velen ons ook
een aantal vrijwilligers de na-inschrijving, de financiële afhan- dit jaar weer weten te vinden!
deling met sponsoren en een loterij mogelijk gemaakt door
Dank aan iedereen die ook dit jaar de Van Goghloop weer
sponsoren.
mogelijk maken! Op een mooie sportieve dag op 1 juni 2019!
Een belangrijke opdracht voor de werkgroepen was het maken
van een gedetailleerd draaiboek, in de loop der tijd zijn de ver- Tot dan,
schillende draaiboeken steeds verder uitgewerkt en waar nodig Sportieve groeten van de Organisatie Van Goghloop
op elkaar afgestemd. Er werd overlegd met de organisatie van
de Triathlon over wat er bij zo’n evenement komt kijken en met
de ervaren Arie Adams in de kerngroep was er gelijk ook veel
ervaring in huis daar hij al jarenlang in de organisatie zit van de
Groote Beekloop.

Op 21 mei 1995 ging uiteindelijk de eerste van Goghloop van start
en tot groot genoegen van de volledige organisatie kwamen er
op de diverse afstanden in totaal zo’n 400 deelnemers af. De
organisatie kreeg veel lof over de goede organisatie en verzorging en men hoopte dat dit een blijvertje zou zijn.
Uitgever van het maandblad:

Inmiddels zijn we ruim 25 jaar verder en kunnen we vaststellen
dat de Van Goghloop een “blijvertje” is gebleken. De loop geniet
jaarlijks enorme belangstelling vanuit de Nuenense gemeenschap en van ruim daarbuiten. De oorspronkelijke Van Goghloop
(5km/10km/15km/halve marathon) is in de loop van de jaren uitgebreid met de scholierenloop voor de jeugd van de Nuenense
basisscholen waarmee we nog meer kunnen betekenen voor
onze gemeente. We hopen daarmee een positieve en sportieve
motivator voor de jeugd te zijn. Vanaf de eerste Van Goghloop
hebben we jaarlijks kunnen rekenen op de onbaatzuchtige
medewerking van sponsoren, vrijwilligers, hulpdiensten,
inwoners en de Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten e.o.
en daarvoor zijn we alle betrokkenen bijzonder dankbaar. Last
but not least een speciaal woord van dank aan Frans Heffels onze
trouwe en voor lopers “motivational” speaker die al jaren zorgt

Sinds 1996

New Vision BV is een reclamestudio in de breedste zin
van het woord. Al meer dan 23 jaar verzorgen wij voor
onze opdrachtgevers grafische ontwerpen, drukwerk
en internetsites die gezien mogen worden.
Onze prijzen, ‘scherp’ concurrerend en dus betaalbaar.
Ons werk altijd zorgvuldig, functioneel en met oog voor
detail.
Nieuwsgierig?
Zie ook www.newvision.nl of bel 088 01 02 700.

GOUDEN AFSTANDSP ONSOR
HALVE MAR ATH ON

Fitwinkel Helmond
Europaweg 93b-95
5707 CL Helmond
Tel: +31 (0)49 - 275 90 05
E-mail: info@fitwinkel-helmond.nl
www.fitwinkel-helmond.nl

Fitwinkel Helmond is dé specialist
op het gebied van fitnessapparatuur,
fitnessaccessoires en sportvoeding.
In onze showroom kunt u meer dan
100 modellen uitproberen en u op
professionele wijze laten informeren
om tot de beste keuze te komen. Dit
alles onder het genot van een kop
koffie.
Wij helpen u graag op weg om uw
sportieve doelen te behalen. Tot snel!

Kom langs voor deskundig advies en test verschillende fitnessapparaten in onze showroom!
Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag

13.00 - 18.00 uur
10.00 - 18.00 uur
10.00 - 18.00 uur

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

FITNESSAPPARATUUR

10.00 - 18.00 uur
10.00 - 18.00 uur
10.00 - 17.00 uur
•

Like onze facebook pagina om op de hoogte te blijven
van onze acties: www.facebook.com/fitwinkelhelmond

FITNESSACCESSOIRES

•

SPORTVOEDING

nu met

25% korting*
Engelseweg 221 a
5705 AE Helmond
T: 0492 - 537 693
E: info@koningsverfenbehang.nl
I: www.koningsverfenbehang.nl

* Looptijd tot 31 mei

LONU LOOPGROEP
NUENEN
LONU is de organisator van de Van Goghloop, dit jaar
alweer voor de 25ste keer. Loopgroep Nuenen (LONU) werd
in 1993 opgericht. LONU is een recreatieve loopgroep en
niet specifiek wedstrijd- of prestatiegericht. Maar
deelname aan wedstrijden wordt wel gestimuleerd. Bij
onze club zijn daarom beginnende en gevorderde lopers,
recreanten maar ook wedstrijdlopers van harte welkom.

name het samen lopen om het lichaam in goede conditie te
houden of bijvoorbeeld gewicht te beheersen. Gezelligheid
voert bij deze trainingen de boventoon.
Voor elk niveau worden twee trainingen per week
aangeboden. Lopers kunnen per trainingsavond een groep
naar keuze kiezen die op dat moment aansluit bij hun
trainingswensen en doelen. Daarnaast is het ook aan de
trainers om te bewaken dat de lopers zich aansluiten,
doorstromen of terugstromen naar het loopniveau dat het
beste bij hun capaciteiten aansluit. Om trainingsvorderingen
in kaart te brengen, organiseren we minstens tweemaal per
jaar een testloop.

Hardlopers van elk niveau zijn welkom
Onze doelstelling is recreatief lopen, waarbij het sociale
contact een grote rol speelt. Bij LONU zijn zowel de
beginnende (je moet wel 30 minuten achter elkaar kunnen
hardlopen) als de ervaren hardlopers welkom. De loopgroep
kenmerkt zich doordat we altijd een gezamenlijke warmingup uitvoeren door enkele gediplomeerde trainers.
Vervolgens gaan we in groepen ‘de weg op’.

Beginnen met lopen bij LONU?
LONU biedt je de mogelijkheid om gratis vier trainingen
mee te lopen, je kunt dus zonder kosten uitproberen of
hardlopen bij LONU iets voor je is. Wat moet je daar voor
doen? Je meldt je op een dinsdag- of donderdagavond bij
het LONU clubgebouw en één van onze trainers maakt je
wegwijs of je stuurt voorafgaand aan een training een
mailtje naar info@lonu.nl. Voorwaarde is wel dat je al een
half uur achter elkaar kunt hardlopen.

Loopgroepen
De trainingen van LONU vinden plaats op dinsdag- en
donderdagavond vanaf het LONU clubgebouw aan het
Wettenseind. Trainingen starten om 19.15 uur en duren tot
ongeveer 20.30 uur.
LONU kent een groepsindeling in vier loopniveaus:
Groep PR (prestatie) Deze groep beoefent de loopsport op
recreatieve basis, maar legt daarbij het accent op het
regelmatig deelnemen aan wedstrijden en dus het
neerzetten van sportieve prestaties.

Ben je geïnteresseerd om een keer mee te lopen of wil je
graag meer informatie over LONU dan contact met ons op,
zie hiervoor www.lonu.nl.

Groep

Aard training

Basis tempo min/km
min/km

Max versnelling min/km
(km/u)

GroepR1 Deze groep beoefent de loopsport op recreatieve
basis en legt daarbij het accent op een recreatief karakter,
met het lopen van enkele trimlopen/wedstrijden per jaar.
Denk hierbij aan het prettig samen lopen, conditie
opbouwen, maar ook af en toe een wedstrijd willen lopen.

PR

Prestatie

5:30 (10,9 km/uur)

4:30 (13,3 km/uur)

R1

Recreatief 1

6:30 (9,2 km/uur)

5:30 (10,9 km/uur)

Onder 5:30*

R2

Recreatief 2

7:00 (8,6 km/uur)

6:00 (10,0 km/uur)

Onder 6:00*

GroepR2 en R3 Deze twee loopgroepen beoefenen de
loopsport op recreatieve basis, waarbij het accent op het
recreatieve karakter ligt. Belangrijk bij deze groepen is met

R3

Recreatief 3

7:15 (8,3 km/uur)

6:30 (9,2 km/uur)

Onder 6:30*

Intervaltraining

* tijdens interval, naar eigen kunnen, op aangeven van (assistent)trainer

C o n tr ib u ti e p e r ja a r
Volwassenen

55,-

2e gezinslid

45,-

3e en volgend gezinslid

35,-

Nieuwe leden betalen eenmalig een
inschrijfgeld van 25,- euro.
Hiervoor ontvangt u dan wel het exclusieve
LONU clubshirt.*
* Informeer naar de voorwaarden

GOUDEN AFSTANDS PONS OR 5KM

Het Energiebureau
HetEnergieBureau helpt organisaties die werk willen maken van duurzaamheid.
We schrijven, bedenken, ontwikkelen, managen en realiseren voor u. Wij werken aan
energiebesparing, energieopwekking, duurzaam bouwen, openbare verlichting,
circulaire economie, Smart City en tal van andere thema’s. Ga voor meer informatie
naar: www.hetenergiebureau.nl

www.facebook.com/LoopgroepNuenen

www.lonu.nl
volg ons ook
op facebook
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www.debengel.com
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mc donalds woensel

DE NUENENSE
SCHOLIERENLOOP
Aanvangstijden scholierenloop*
>
>
>
>

Groep 1 & 2
Groep 3 & 4
Groep 5 & 6
Groep 7 & 8

v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

17.00
17.10
17.30
17.50

uur
uur
uur
uur

* Tijden kunnen iets afwijken; dus zorg dat je op tijd bent.

Wie wordt in 2019
“de snelste Nuenense scholier?”
De deelnemers aan de scholierenloop zullen een aantal
rondjes om het Park gaan rennen. De afstand van een
dergelijk rondje bedraagt 364 meter, hoeveel rondjes de
scholier loopt is afhankelijk van in welke groep hij/zij zit.

Naar verwachting verschijnen ook dit jaar weer veel
leerlingen van de basisscholen uit Nuenen aan de start van
de scholierenloop om te strijden om de felbegeerde titel
'snelste Nuenense scholier 2019'. Aangemoedigd door
enthousiaste ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's en
andere familieleden en belangstellenden lopen de
scholieren, afhankelijk van hun leeftijd, één of meerdere
rondjes om het Park in het centrum van Nuenen. Net als
vorig jaar is Jumbo dé sponsor van de Scholierenloop.

Per categorie mag de leerling die de afstand het snelste
aflegt, zich de snelste Nuenense basisscholier van 2019
noemen! Zowel voor de jongens als voor de meisjes is deze
titel met bijbehorende onderscheiding in de wacht te slepen
en voor de nummers twee en drie ligt ook een mooie
onderscheiding klaar. In ieder geval krijgen alle
deelnemers bij de finish een leuke blijvende herinnering
aan de Scholierenloop 2019.

Met de scholierenloop wil LONU de Nuenense jeugd al op
jonge leeftijd kennis laten maken met de loopsport,
daarvoor werkt ze voor de scholierenloop in nauwe
samenwerking met de basisscholen. De scholierenloop is
uitsluitend voor leerlingen van de Nuenense basisscholen,
aanmelden op de wedstrijddag is helaas niet mogelijk.

Voor ouders, opa’s en oma’s is de scholierenloop een
schitterende manier om hun kind of kleinkind sportief bezig
te zien in de sfeerrijke omgeving rondom het park in Nuenen.
U kunt zelfs vanaf één van de vele gezellige terrassen de
scholieren aanmoedigen, om daarna nog even na te blijven
genieten van de deelnemers aan de Van Goghloop.

Winnaars scholierenloop 2018
Groep 1 & 2 meisjes
1. Fenna Bruijstens, Crijnsschool
2. Noor van der Helm, Wentelwiek
3. Diede Garritsen, Rietpluim

Groep 3 & 4 jongens
1. Adam Gishlarkaev, Rietpluim
2. Bas Versteijnen, Wentelwiek
3. Wouter Markus, Dassenburcht

Groep 7 & 8 meisjes
1. Renée Raaijmakers, Dassenburcht
2. Esmee van de Ven, Crijnsschool
3. Karlijn Swinkels, Wentelwiek

Groep 1 & 2 jongens
1. Luuk Coolen, Rietpluim
2. Cas de Bonth, Crijnsschool
3. Twan van Liempt, Crijnsschool

Groep 5 & 6 meisjes
1. Marly Swinkels, Dassenburcht
2. Kyra Verhallen, Wentelwiek
3. Sanne van Loon, Wentelwiek

Groep 7 & 8 jongens
1. Luuk Verhoeven, Rietpluim
2. Luuk Boersma, Heuvelrijk
3. Jonah van Loo, Wentelwiek

Groep 3 & 4 meisjes
1. Isabella Nikolic, De Nieuwe Linde
2. Omola Philippen, Dassenburcht
3. Sofie Nijssen, Wentelwiek

Groep 5 & 6 jongens
1. Tobias Suilichem, Wentelwiek
2. Noah Schijven, Rietpluim
3. Stein van der Louw, Crijnsschool

http://vangoghloop.loopgroepnuenen.nl

GOUDEN AFSTANDS PON SOR SCH OLIERENL OO P

Jumbo Kernkwartier
Jumbo Ton Grimberg
Ook dit jaar zijn Jumbo Kernkwartier en Jumbo Ton Grimberg de gouden
afstandsponsor van de Scholierenloop.
Samen zijn de twee Jumbo’s één van de grootste werkgevers van Nuenen en komen
er wekelijks meer dan 20.000 Nuenenaren bij ons over de vloer. Wij willen dan ook iets
terug doen voor de samenleving en ondersteunen vanzelfsprekend een gezonde en
stimulerende activiteit voor onze toekomstige klanten, de Nuenense jeugd!
Wij zijn trots op het doorzettingsvermogen van deze Nuenense scholieren en willen
onze waardering door deze ondersteuning laten blijken. Het zet de jeugd aan om
doelen te stellen en boven zichzelf uit te stijgen. Een van de motto’s die wij gebruiken
met onze eigen medewerkers is: “ als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”, hoe
gaaf is het dan om iets extra’s te presteren waardoor je trots kunt zijn op jezelf.
Roland Grimberg (Jumbo Ton Grimberg) en Ton Bax (Jumbo Kernkwartier) en al hun
medewerkers wensen alle scholieren een gezellige en sportieve loop toe. Wij zijn trots
op alle Nuenense scholieren en zullen zelf ook gaan kijken naar de wedstrijden. Voor
iedere deelnemer van de scholierenloop is er direct na de finish een attentie.

SPORTZOLEN • STEUNZOLEN • CONFECTIESCHOENEN •(SEMI) ORTHOPEDISCHE SCHOENEN • ADVIES

Tel: +31 (0)6 15 49 18 72 • www.demaatschoenmaker.com

Doe een gezondheidscheck en weet hoe je er-voor-staat!
Maak een afspraak! (vergoed door zorgverzekeraars)

Je loopseizoen
goed onderhouden?

De praktĳk voor gezondheidstherapie en natuurgeneeskunde verleent
complementaire zorg vanuit een holistische benadering: de mens
wordt behandeld als een geheel van lichaam, geest en omgeving.

www.spuiterij-jansen.nl

In principe kun je daarom met alle soorten klachten, gezondheidswensen en medische vragen in de praktĳk terecht: chronische
klachten: maag, darm, rug, gewrichten, allergieën, vermoeidheid e.d.

Daar krijg je een kleur van!

De behandelingen zĳn geschikt voor alle leeftĳden.

Kloosterstraat 6-8 5708 GM Helmond (Stiphout)
info@beter-gezond.nl www.beter-gezond.nl

06 46 61 71 49

KWAP Bouwservice
K arwei en verbouw
W erkbegeleiding en toezicht
A anbouw en nieuwbouw
P olitiekeurmerk veilig wonen bestaande bouw

NUENEN

KINROOI (BE)

HERENTALS (BE)

Contactgegevens:
E-mail: info@triodak.nl
Website: www.triodak.nl
Larikslaan 31
5651 BN NUENEN
Telefoon: 040-283 85 30

Cahorslaan 55, 5627 BP Eindhoven
Tel. 06 53 15 17 14 - www.kwapbouwservice.nl
Dé specialist voor al uw "buitengewoon binnenwerk"
• Winkel/-& Horeca-inrichng
• Kantoorinrichngen
• Kasten & Wanden
• Balies
• Keukens & Badkamers
• Meubels

Vraag naar de mogelijkheden. Ook voor Parculieren!
INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL/ WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL
Vraag naar de mogelijkheden. Ook voor Parculieren!
I

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Tel. 0499-423597 / Fax. 0499-423095

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
T

De gemeente Nuenen feliciteert de
Van Goghloop met het jubileum!

Mobiel: 06-55 70 15 84

DE
VAN GOGHLOOP

Winnaars Van Goghloop 2018

Aanvangstijden Van Goghloop*
> Halve marathon
> 5 - 10 - 15 km

18.30 uur
18.40 uur

Heren:

Dames:
5 km

* In verband met de ontsluiting van het parcours,
worden lopers die na 20.15 uur nog een ronde hebben
te gaan, in de finishzone uit de wedstrijd genomen.
Deze beslissing is in handen van de organisatie ivm de
veiligheid van de deelnemers en hierover wordt niet
gecorrespondeerd.

5 km

Anne Castelijns, Eindhoven

Siebrand Rademaker, Nuenen

10 km

Inge Nijhoving, Handel

10 km

Timothy Karanu, Eindhoven

15 km

Marloes Laurenssen, Mierlo

15 km

Wesley Sleegers, Helmond

½ marathon

Ruth Mbatha, Geldrop

½ marathon

Stef Simons, Bree

Oproep en mededeling aan Nuenenaren!!
Inwoners van Nuenen die aan het parcours wonen, of binnen
het parcoursgebied, kunnen op zaterdagavond 1 juni enige
hinder ondervinden van de Van Goghloop.
Honderden lopers zullen een aantal keren voorbij uw voordeur
snellen en u kunt niet zomaar met uw auto overal komen. Het
parcours zelf is in principe helemaal verkeersvrij tijdens de
wedstrijd, maar er zijn wel mogelijkheden gecreëerd om met
uw auto het parcours over te steken. Als organisatie van de
Van Goghloop zijn wij u zeer erkentelijk voor het begrip voor
dit tijdelijke ongemak en uw medewerking in deze.

Voor de deelnemers is het volop genieten als zij van het ene
muzikale hoogtepunt naar het andere kunnen lopen. De ene
loper is op weg naar een nieuw persoonlijk record, de ander is
al blij als hij of zij de gewenste afstand weet te voltooien. Maar
wat hen in dat gevecht met zichzelf zal steunen zijn de
aanmoedigingen van de velen honderden toeschouwers. Uit
andere jaren blijkt dat uw aanmoedigingen en/of verfrissingen
enorm worden gewaardeerd door de vele lopers.

Tegelijkertijd kunt u van de overlast ook een deugd maken!
Immers u hebt een bijna eersterangs uitzicht op één van de
grootste Nuenense sportevenementen. Daarom roepen wij u
op om zelf langs het parcours, eventueel in uw eigen voortuin,
wat sfeer te creëren. Bent u lid van een dweilorkest, of heeft
u nog een oude versterker in de schuur staan?

Breng dan wat leven in de brouwerij!

Verzorging
De kleedaccommodatie bevindt zich in sportcentrum Feel
Fit en ligt op ongeveer 500 meter van de start. Hier is ook
voldoende douchegelegenheid aanwezig voor dames en
heren. Bij start/finish zijn noodtoiletten aanwezig en langs
het parcours staat om de 2,5km een verzorgingspost voor
de lopers. Rond het parcours en aan de finish zijn
EHBO’ers aanwezig, deelname aan de Van Goghloop is
echter geheel op eigen risico.

Doorsteekplaatsen
van het parcours
In het parcours zijn een tweetal doorsteekmogelijkheden
opgenomen waar u eventueel met uw auto in of uit
het parcoursgebied kunt gaan. Vrijwilligers van de Van
Goghloop zullen u daarbij aanwijzingen geven. Deze
doorsteekmogelijkheden zijn gelegen op de Boordseweg
ter hoogte van de Voirt en op de Berg ter hoogte van de
Weverstraat/Lindeboom.
Wij vragen er uw begrip voor om het parcours niet op
andere plaatsen met uw auto te doorbreken, dit in
verband met de veiligheid van de lopers. Volg bij het
oversteken van het parcours altijd de instructies van de
vrijwilligers.
Bij voorbaat dank voor de medewerking!

Verschillende afstanden,
Verschillende sponsoren:
5 KILOMETER:

15 KILOMETER:

Geldrop, Helmond, Veghel

10 KILOMETER:

HALVE MARATHON:

DRINQ is al jaren toonaangevend omdat het DRINQ water uit de eigen ministerieel
erkende bron wordt gewonnen en DRINQ de hoogste kwaliteit en service garanderen.
DRINQ water is door haar zuiverheid uitermate geschikt om het lichaam tijdens het
sporten te hydrateren.
Omdat DRINQ, als waterbedrijf, veel waarde hecht aan gezond leven, wil DRINQ
de sportieve deelnemers graag een heerlijke verfrissing aanbieden tijdens de LONU
Van Goghloop!

www.drinq-water.de
GOUD EN AFS TAN DSPONS OR 10KM

VOORJAARSACTIE

Nú 15% KORTING

op het gehele assortiment*

JAAR
VOLLEDIGE
GARANTIE

Ervaar het zelf en kom proefliggen bij uw TEMPUR® winkel:

Ervaar het zelf en kom proefliggen bij
Beddenspecialist Houben

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Actie is geldig van 23 maart 2019 tot en met 23 juni 2019.

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Actie is geldig van 23 maart 2019 tot en met 23 juni 2019.

Check onze nieuwe tarieven!

Maandkosten omlaag
Uploadsnelheid omhoog
met

Zakelijk Supersnel
Verzamelgebouw***
Samen
Zakelijk Voordelig

€ 65

Enkele aansluiting

Samen
Zakelijk Supersnel

Zakelijk
Voordelig

Zakelijk
Supersnel

per maand

per maand

€ 79

€ 119

€ 149

Internetsnelheid
50/50 Mbps

Internetsnelheid
100/100 Mbps

Internetsnelheid
50/50 Mbps

Internetsnelheid
150/150 Mbps

Contractduur** 1 jaar
Eenmalig aansluittarief* Neem contact op

Contractduur** 1 jaar
Eenmalig aansluittarief* Neem contact op

Contractduur** 1 jaar
Eenmalig aansluittarief* € 1000

Contractduur** 1 jaar
Eenmalig aansluittarief* € 1000

per maand

per maand

* Als er op het betreffende adres geen aansluiting van de Coöperatie aanwezig is dan bereken wij € 1.000,- voor de aansluiting en de aanleg. Is er al wel een aansluiting aanwezig, dan berekenen we € 300,- voor activatie- en administratiekosten.
** De opzegtermijn na de contractuur van 1 jaar bedraagt 2 maanden.
*** Samen Zakelijk Voordelig en Samen Zakelijk Supersnel is alleen mogelijk in een bedrijfsverzamelgebouw met minimaal 2 deelnemende bedrijven. De aansluitkosten worden dan verdeeld onder het totaal aantal deelnemende bedrijven.
Neem contact op voor een aanvraag op maat. Diensten zijn enkel beschikbaar op de 2 bedrijventerreinen in Nuenen.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. Onze algemene voorwaarden vindt u op www.glasvezelcooperatie.nl.

Meer weten of direct bestellen? Ga naar glasvezelcooperatie.nl of bel 040 7600144

INSCHRIJVEN, PRIJZEN
& TIJDSWAARNEMING
Prijzengeld

10 KM

1/2 marathon
Heren:

Dames:

Heren:

Dames:

1e prijs

75,00

1e prijs

75,00

1e prijs

100,00

1e prijs

100,00

2e prijs

50,00

2e prijs

50,00

2e prijs

70,00

2e prijs

70,00

3e prijs

25,00

3e prijs

25,00

3e prijs

30,00

3e prijs

30,00

mits sneller dan 40 minuten

mits sneller dan 34 minuten

mits sneller dan 1.25.00 uur

mits sneller dan 1.15.00 uur

Ka n er iem an d dit ja ar ee n re co rd ve rb re ke n?
Inschrijving
Voorinschrijving voor de verschillende afstanden is tot
en met zondag 19 mei 20.00 uur mogelijk via
www.inschrijven.nl. U krijgt dan uw startnummer met
daarop uw naam thuisgestuurd. Daarna is inschrijving
uitsluitend mogelijk op de dag zelf. Net als vorig jaar
gebeurt de tijdswaarneming middels een chip die aan het
startnummer is bevestigd. Het inschrijfgeld bedraagt
slechts 6,- voor de vijf kilometer en voor de overige
afstanden (10,15 en halve marathon) bedraagt de
inschrijving 8,-. Op zaterdag 1 juni, de wedstrijddag zelf,
kunt u zich vanaf 17.00 uur na-inschrijven bij Sportcentrum
Feel Fit, Sportlaan 4 in Nuenen. Het inschrijfgeld bij nainschrijving is 2,- duurder.
De prijzen
Elke deelnemer aan de Van Goghloop krijgt na afloop een
leuk aandenken aan de wedstrijd. Voor de snelste
deelnemers aan de 10 kilometer en de halve marathon zijn

Wi j zij n Rø nn ør (s) !
Bij Rønnør zijn we helemaal gek van hardlopen. Net zoals iedereen die
om én bij de Van Goghloop betrokken is. Dit zijn mensen die al jaren
hun beste beentje voorzetten om de lopers een geweldige
zaterdagavond te bezorgen en dat nu zelfs al voor de 25ste keer! Ook
wij van Rønnør zijn graag aanwezig bij deze unieke loop. Al met al een
fijne samenwerking met fijne mensen!

www.ronnoreindhoven.nl

er bovendien geldprijzen te verdienen. Hiervoor moeten de
deelnemers wel binnen een gestelde tijdslimiet finishen.
Daarnaast levert voor zowel de dames als de heren een
verbetering van het parcoursrecord van de halve marathon
100,- en de 10 kilometerwedstrijd 50,- op. Het record op de
halve marathon staat bij de heren op 1 uur en 12 minuten en
bij de dames op 1 uur en 17 minuten. De herinneringen voor
deze 25e editie van de Van Goghloop zijn beschikbaar
gesteld door Rønnør.
De uitslagen
Op zondag 2 juni kunt u de volledige uitslagenlijst van de
25e Van Goghloop bekijken op www.vangoghloop.nl en op
www.uitslagen.nl.

www.vangoghloop.nl

Tip va n uw fys iot he ra pe ut
Het is bijna zo ver, de laatste loodjes en dan klinkt het 25e
startsignaal van de Van Goghloop. Maar voordat je dit hoort,
plan dan een dynamische warming-up. Wat activeringsoefeningen voor de benen (5min): squats, walking lunges, op
de tenen lopen, zijwaartse stappen. Daarna zo’n 10-15min
comfortabel joggen. Activeer je lichaam, je staat op het punt
een topprestatie te leveren. Nu de tip: geniet!
Succes,
Roel Hazelzet, Fysio- & manueeltherapeut
www.fysiotherapiekemps.nl

Geldropseweg 19-23, 5611 SC Eindhoven
Tel. 040 2930124 / info@ronnoreindhoven.nl

Geldrop, Helmond, Veghel

GOU DEN AFS TANDS PON SOR 15 KM

Mr. G.C.G. Raymakers

Kindcentrum De Nieuwe Linde, alles wat uw kind nodig
heeft voor de toekomst.

BRAAKMAN
ADVO CATE N

Contact: Van Duijnhovenlaan 15,
5673AP Nuenen. Tel: 040-2838671

Alles onder een dak, bestemd
voor kinderen van 0 tot 13.

Gratis accutest & montage, tot 50% goedkoper
Nieuwe en geregenereerde
accu’s voor auto, motor,
scootmobiel, caravan, camper,
vrachtwagen, boot, enz…
Met garantie

Mierloseweg 5
5707 AA Helmond

Friedeke Wisse, directeur

Nieuwe en geregeneerde
tractiebatterijen voor heftruck,
palletwagen, stapelaar,
hoogwerker, golfcar, enz…
Met garantie

T 0492 544415

braakmanadvocaten.nl

Voor particulieren en
ondernemers

VERWARMING

ONDERHOUD/SERVICE
.

Mw. Mr. E. Kweens

VEHANU

INSTALLATIE EN
.

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond 0492-330039 www.regbathelmond.nl
.

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Arbeidsrecht
Letselschade
Familierecht
Mediation
Omgevingsrecht
Sociaal zekerheidsrecht
Strafrecht
Huurrecht

• Kinderopvang
• Peuterwerk

Mw. Mr. F. A. van den Heuvel

Specialisten in:

GRAT
S P R E EI S
K
UUR

• Onderwijs

Mr. L.C.J. Sars

.

J. VERHAPPEN
Sonseweg 5, 5737
RG Lieshout
.
Tel. 06 - 48 27 37 18

Wij realiseren al meer dan 55 jaar tuinen van ontwerp en aanleg tot en
met onderhoud. Dit doen we voor particulieren, bedrijven en instellingen.
Graag maak ik tijd voor u voor een oriënterend gesprek.
Frank Smeulders

telefoon: (040) 283 13 06, mail: info@ttbsmeulders.nl, internet: www.ttbsmeulders.nl

.

STOMERIJ EN KLEDING
REPARATIE
EIGEN KLEDINGREPARATIE-ATELIER

.
.
.

Ook voor het reinigen van uw
woon- en slaapkamertextiel,
zoals: gordijnen, dekbedden
en tapijten.

Parkhof 20, Nuenen, 040-2836182

KUNSTSTOF
SCHUTTINGEN
180 cm hoog p.m. 125,200 cm hoog p.m. 135,ANTRACIET EN GRIJS / ALUMINIUM
SCHUTTING! / ALUMINIUM POORTEN! /
KUNSTSTOF PALEN BALKEN!

www.sbnbouw.nl
Tel. 040 - 28 39 808

Hardware & Software • Cloud diensten
Service & Support • IP Security systemen

Boord 23, 5674NB Nuenen
040-3043300 info@it-con.nl

Ve r z o r g i n g s p o s t e n

H e t p a rc o u rs

Om de twee en een halve kilometer zijn in het parcours verzorgingsposten opgenomen. Deze posten
bevinden zich in het Broek ter hoogte van de Hooidonkse Beek en op de Berg, net voor het Park.
Daarnaast zal DRINQ smartpacks uitdelen langs het parcours, zodat u tijdens het hardlopen uw dorst
kunt lessen. Na afloop is er bij de finish voldoende drinken om uw dorst te lessen, beschikbaar gesteld
door Cycle Trend.

Parkeren

U kunt parkeren bij het Sportcentrum Feel Fit aan de Sportlaan 4 in Nuenen. Er is ook parkeergelegenheid in het centrum op het Vincent van Goghplein en op de parkeerplaats hoek Parkstraat/Voirt.
Alle parkeergelegenheden liggen binnen een afstand van 500 meter van de start/finish.

Nuenens hobbycentrum staat weer
klaar voor de Van Goghloop
Ook dit jaar vindt de organisatie van de Van Goghloop weer
onderdak bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats. Het
gebouw, gelegen aan Park 63b, is al 20 jaar het
‘’crisiscentrum’’ van waaruit alles in goede banen wordt
geleid.
Voorzitter René Jansen van het Nuenense hobbycentrum
vindt het prima passen bij de rol die het hobbycentrum in
onze gemeente en daarbuiten vervult: “Samen bezig zijn, je
hoofd lekker leegmaken, gericht toewerken naar een doel.
Ontspanning naast inspanning, dáár draait het allemaal om.
Daarom werkt Hobbycentrum de Dorpswerkplaats graag
mee om van de Van Goghloop 2019 een succes te maken!”
De een vindt het leuk om te hardlopen, te fietsen of te
zwemmen, de ander leeft zich graag uit met schilderen,
keramiek of timmeren. Alle sociale contacten die uit je hobby
voortkomen zijn per definitie van grote waarde. Gezelligheid
maak je sámen!

www.lonu.nl

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats wenst LONU en alle lopers die meedoen met de Van Goghloop 2019 een fijne, gezellige
wedstrijd toe. En als je van lopen houdt, loop dan ook eens een keer bij ons naar binnen, zodat je met eigen ogen kunt zien wat
daar allemaal gebeurt.
Voor meer informatie: www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

ZATERDAG
1 JUNI 2019

Laat je klus doen
man!
door de Hubo vak

Dé totaaloplossing voor iedere klus

GRATIS
MONTAGE
KASTEN
HORRENOP
OPMAAT
MAAT
Hubo Helmond
Mierloseweg 52 - 5707 AN Helmond
Tel. 0492-532323
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De Haverkamp 21 5674 PS Gerwen Telefoon: 06-48907137
www.internationaldrivingacademy.nl

Apotheek Aan de Berg en Apotheek Nuenen
wensen de deelnemers van de Van Goghloop veel succes

Fysiotherapie Nuenen
Vincent van Goghstraat 259
040-283 5873
www.fysiotherapienuenen.nl

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene fysiotherapie
Manuele therapie
Kinderfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Oedeemtherapie
Geriatrie-fysiotherapie
Echografie
Shockwave
nden!!
goede ha
in
Dry Needling
u
t
n
e
b
Bij ons
EPTE

Smalle Haven 8 | Helmond | 085 877 26 56
hallo@juudsfoederer.nl

KUNST & BENODIGDHEDEN
!

!

PRIJSPUZZEL

Woordzoeker

Los de woordzoeker op, de overgebleven letters vormen een zin.

BASISSCHOLEN

PRIJS

BEKER

RECORD

DEELNEMERS

SCHOLIERENLOOP

EHBO

SPIERPIJN

EUFORIE

SPONSOREN

FANATIEK

SPORTHORLOGE

FINISH

SPORTIEF

FYSIOTHERAPIE

SPRINTEN

GOGHLOOP

STARTNUMMER

HARDLOOPKLEDING

STARTSCHOT

HARDLOOPSCHOENEN

TEMPO

HARDLOPEN

TIJDSREGISTRATIE

HARTSLAG

TOESCHOUWERS

JUMBO

TRAINEN

LONU

TRANSPIREREN

MEDAILLES

VERENIGING

NUENEN

VERZORGINGSPOST

ORGANISATIE

VRIJWILLIGER

PLEZIER

WATER

PRESTATIE

WEDSTRIJD

Oplossing:

Stuur de oplossing van de Woordzoeker vóór zondag 9 juni naar
redactie@lonu.nl o.v.v. Van Goghloop Puzzel met uw naam,
adresgegevens en e-mailadres.
Uw oplossing insturen kan ook
via briefkaart naar:

Redactie LONU
Tomakker 150
5673 LJ Nuenen

De winnaar ontvangt een

boodschappentas van Jumbo Kernkwartier
en Jumbo Ton Grimbergen
De winnaar wordt woensdag 12 juni gepubliceerd op
www.vangoghloop.nl en ontvangt een persoonlijk bericht.

Colofon

Ontwerp, opmaak en realisatie:
New Vision BV
Kloosterstraat 6, Stiphout

Advertentieverkoop:
Henk Foederer
t. 088 01 02 702

Druk:
Rodi Rotatiedruk
Diemen

Verspreiding:
Rond de Linde
Nuenen

Tekst en woordzoeker: Marieke IJsendoorn
Foto credits: Van Goghloop en Scholierenloop:
Frank van Welie en Martien van den Biggelaar

Een evenement als de Van Goghloop is alleen maar mogelijk dankzij de onbaatzuchtige medewerking van het Nuenense bedrijfsleven. LONU
is hen hiervoor dan ook zeer dankbaar. Alleen met deze ondersteuning is het mogelijk om ieder jaar weer voor een steeds grotere groep
deelnemers een kwalitatief hoogstaande wedstrijd neer te zetten en het inschrijfgeld bescheiden te houden. Voor de sponsoring kent
de Van Goghloop een drietal varianten: de zogenaamde gouden sponsoren, de zilveren sponsoren en vrienden van de Van Goghloop.
Voor deze verschillende vormen van sponsoring heeft de LONU voor de Van Goghloop verschillende sponsorpakketten ontwikkeld. Ook u
kunt toetreden tot één van deze vormen van sponsoring.

Zaterdagavond
2 juni 2018

SPONSORING

Ve ld si nk A dv ie s fe li ci te er t
de L ON U m et
he t 2 5- ja ri g ju bi le um !
Veldsink advies, gewoon op de hoek

www.defotomeneer.nl / 06-13251929 / info@defotomeneer.nl

Park 26 - 28
5671 GA Nuenen

040 - 263 59 00
nuenen@veldsink.nl

www.veldsink.nl

Onze werkzaamheden
betreﬀen het verzorgen van
zowel financiële als salarisadministraties, verstrekken
van fiscale adviezen, opstellen
en controleren van jaarrekeningen, accountantsverklaringen, verzorgen van
fiscale aangiften enzovoorts.
Kort gezegd, u kunt bij ons
terecht voor zowat alles op
administratief/fiscaal
terrein alsmede met het
reorganiseren en herstructureren van bedrijven.

Dommeldael Accountants BV
Mierloseweg 16
Postbus 374, 5660 AJ Geldrop
Tel. 040 280 93 33
info@dommeldael.nl • www.dommeldael.nl

Dommeldael Belastingadviseurs BV
Mierloseweg 16
Postbus 65, 5660 AB Geldrop
Tel. 040 289 40 66, Fax 040 206 07 89
info@dommeldael.nl • www.dommeldael.nl

GORDIJNEN,
EEN LUXE
AANVULLING
VOOR UW
INTERIEUR
Gordijnen zijn
sfeermakers, maar
ook zeer functioneel
binnen uw interieur.
Binnen onze collectie
hanteren we 1250
verschillende stoffen
waar u uit kunt kiezen.
ma
13:00 tot 17:30 uur
di. t/m vrij 9:30 tot 17:30 uur
zat.
9:30 tot 16:30 uur

De Greef Stoffen bv
Europaweg 101
5707 CL Helmond

Tel: 0492-745240
Helmond@degreefstoffen.com
www.degreefstoffen.com

HORST Meterikseweg 66, 0773986101, horst@degreefstoffen.com
VENRAY Burgermeester van de Loostraat 2a, 0478586353, venray@degreefstoffen.com

Lenteactie b Makelaarsplein.
Win een WEBER BBQ of BBQ workshop!

© Natalija Mislevica fotografie

Het BBQ seizoen is weer begonnen.
Met Makelaarsplein begint de lente pas echt goed!

Beemdstraat 1, Eindhoven
040 - 711 11 52
info@makelaarsplein.com
www.makelaarsplein.com

Vanzelfsprekend met dezelfde hoge service en kwaliteit;
persoonlijk, puur en professioneel.
Actie: Tot 21 juni 2019 geen opstartkosten ter waarde van € 695,-.
Daarnaast ontvangen de eerste 5 opdrachtgevers een WEBER BBQ,
de volgende 5 een WEBER BBQ Workshop!
Deze actie geldt tot 21 juni 2019

