
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 
Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 
11.00 tot 13.00 uur.
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.

• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

GSM/iPhone reparaties 
en accessoires!
iPhone Glas Reparatie? 
Klaar terwijl u wacht!
www.b2ctelecom.nl
Bezoekadres: Industrieterrein Eeneind II
De Tienden 26 B, 5674 TB Nuenen
Telefoon 040-2846566

De Huufkes 19b, 5674 TL Nuenen 
T. 040 284 3106

logo_50x35mm.indd   1 22-11-10   14:08

Maakt uw interieur compleet!
  

Opwettenseweg 74, Nuenen, www.galeriedekei.nl 

Inclusief glaszetten
Tel. 040-2430336 / Mobiel 06-15536122

Helaas moet ik u mededelen dat ik wegens 
ziekte genoodzaakt ben te stoppen met werken. 

Via deze weg wil ik al mijn klanten bedanken 
voor het vertrouwen dat u al die jaren in mij 

hebt gesteld.

Wij wensen al onze klanten 
een gelukkig en gezond 2011.

Voor al uw schilderwerk inclusief glaszetten 
verwijs ik u naar mijn collega B.J. Franke.

TEL. 040-7879759
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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

Wij bewijzen u het tegendeel!
Geopend woensdag t/m zaterdag

van 9.30 tot 17.00 uur of 
op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051
www.degordijnenconcurrent.nl

Nuenen 040-283 96 47

Tevens voor de bestrijding van
ratten, muizen, zilver- / ovenvisjes,

vliegen, houtworm, etc...

Wespen overlast?

Mappa Mondo:
Maria Jansen 
verwelkomt 
Hilbert en 
Gerrit

‘’Bokkenol-
lenfestijn’’ 
Gerwen

Drukte in 
het Open-
luchttheater 
MariahoutD

ez
e 

w
ee

k:

In memoriam Ton Wessels
Een leeg gevoel overheerst bij het bestuur, de leden, de vrijwilligers, sup-
porters , sponsoren  van de RKSV Nuenen en ook bij de mensen van DE 
BOSN. Maar het voelt vooral zo leeg omdat zij allen een warme band had-
den met Ton en  beseff en dat hij er niet meer is.

Ton Wessels overleden

Zonnebloemen in Nuenen
Voor onafzienbare zonnebloemenvelden hoef je geen uren in een auto te 
zitten om die in het Franse binnenland aan te treff en.

Rond de Roosdonckse molen zijn vel-
den met zonnebloemen aangeplant 
die via aangelegde wandelpaden een 
sfeer als in Frankrijk in ons eigen Nu-
enen kunnen oproepen. Vanaf de vij-
ver bij het Gemeentehuis is een 
prachtige wandeling uitgezet die voert 
via velden met zonnebloemen naar de 
molen.
De tocht is vervolgens af te sluiten met 

een wandeling door het ’Weike van 
Linders’ dat tegenover de molen ligt 
en ’s winters wordt gebruikt als 
schaatsbaan. Nu is er een pracht van 
veldbloemen aangeplant die aange-
vuld is met zonnebloemen o.a. van de 
millennium tieners. Ook voor de tal-
loze amateurfotografen onder ons 
vormen de velden een dankbaar on-
derwerp.

Franse sferen in Nuenen 

Na 40 dienstjaren nog steeds 
een uitdagend vak
Jubilaris Toon stapt nog iedere morgen met even groot plezier de werk-
plaats in als 20, 30 of 40 jaar geleden. After-sales manager Toon Raaijma-
kers van autobedrijf  J. Janssen aan het Laar in Gerwen vindt zijn vak nog 
steeds uitdagend en dankbaar. Het biedt de jubilaris, met zijn hoog verant-
woordelijkheidsgevoel en dienstverlenende instelling, nog dagelijks vol-
doening en werkplezier. In 1971 begon hij na een MTS-opleiding werktuig-
bouw als leerling-monteur bij het Gerwense autobedrijf. Hij monteert, 
regisseert en adviseert er nog steeds.

Jubilaris Toon Raaijmakers aan de receptie

Autobedrijf J. Janssen startte zijn acti-
viteiten aan de Soeterbeekseweg te 
Nederwetten. Toen het jasje daar te 
klein werd vond het bedrijf een mooie 
uitbreidingsmogelijkheid in het ver-
bouwde boerenbondsgebouw aan het 
Laar in Gerwen. Na de splitsing van 
Renault en Peugeot te Gerwen werd 
Toon Raaijmakers de verantwoorde-
lijke man voor het Peugeot after-sales 
gebeuren. Elke morgen stroopt hij nog 
steeds goedgemutst zijn mouwen op 
om samen met zijn team monteurs in 
de werkplaats de klanten optimaal van 
dienst te zijn. “Een prachtig vak met 
snel veranderende technieken. De 

elektronische systemen in de auto’s 
zijn zeer complex. Bij de schroeven-
draaiers, de dop- en moersleutels wer-
ken we nu ook veel met de computer, 
of met de laptop op schoot, om storin-
gen te zoeken en schema’s te raadple-
gen”, zo typeert de enthousiaste Toon 
in kort bestek de enorme veranderin-
gen in de werkplaats. Toon was gedu-
rende 40 succesjaren de eerste getuige 
van alle nieuwe modellen en alle mo-
derne systemen voor veiligheid en 
comfort in de rijk gevarieerde Peu-
geot-autolijn. Om de snelle verande-
ringen bij te houden gaan Toon en alle 
monteurs regelmatig op cursus. Bij-

scholing is beslist noodzakelijk met de 
komst van o.a. de elektrische auto, de 
diesel-hybride enz. enz. In deze bran-
che kent de ontwikkeling geen stille 
getijden.

Teamwork
Met een brede glimlach kijkt Toon 
Raaijmakers terug op zijn beginjaren 
bij het bekende autobedrijf Janssen. 
“Vroeger werd er veel meer gerepa-
reerd en gereviseerd, echt teamwork. 
Een hele dag laswerk aan een carros-
serie kwam regelmatig voor. De mon-
teurs lagen op hun rug onder de auto’s 
te sleutelen. Elke dag zagen ze er einde 
werktijd echt uit als strijders met olie, 
zwarte uitlaatpijpen en vette moeren 
en bouten”, zo weet hij nog goed. “De 
auto’s kwamen ook vaker in de garage 
want de verversingstermijnen voor de 
olie waren heel anders. De eerste ver-
versing bij een nieuwe auto was al na 
500 km en daarna om de 3500 km. Nu 
is dat om de 20.000 of 30.000 km.” Ju-
bilaris Toon houdt van korte lijnen in 
de afhandeling van klachten en onder-
houdsbeurten. Hij hoort de klanten bij 
de receptie het liefst zelf. Persoonlijke 
aandacht geven en meedenken zijn 

enkele sterke punten van deze after-
sales man. Deze klantvriendelijkheid 
verklaart de hoge en soms hoogste 
prijzen van het ‘Klanten-tevreden-
heids-onderzoek’ van het team Jans-
sen. Toon mocht als teamprijs eens 
een reisje maken naar het Turkse 
Istanbul.
Maandag a.s. 8 augustus geldt als of-
ficiële jubileumdag. Directie en perso-
neel zullen de jubilaris de komende 
dagen zeker eens in het zonnetje zet-
ten. Het bouwen van een feestje zien 
ze bij autobedrijf J. Janssen ook als 
teamwork.

Hij was altijd zo prominent aanwezig, 
ook op de tennisbaan. Niet zo zeer van-
wege zijn tenniskwaliteiten maar meer 
door zijn stemverheffing, als het niet 
liep zoals hij wilde.
In zijn functie als voorzitter van RKSV 
Nuenen was hij bovenal  een stabilisa-
tor binnen het bestuur. Daarnaast was 
Ton binnen het bestuur van de voetbal-
club verantwoordelijk voor de materia-
len, de velden en de facilitaire zaken. 
Tevens werd  hij bestuurslid van de 
BOSN, waarin hij in 2006  een verdien-
stelijk voorzitter van werd. 
Maar hij heeft vooral zijn sporen ver-
diend in de voorbereidende gesprekken 
en  het tot stand brengen van het nieu-
we sportpark Oude Landen. Samen 

met zijn voorganger Cor Molenaar zijn 
er vele gesprekken op het gemeentehuis 
gevoerd, alvorens ze het sein op groen 
kregen.
Als projectleider was Ton bijna letterlijk 
maar zeker figuurlijk het cement, het 
bindmiddel dat er voor zorgde dat alle 
onderdelen van het project goed op hun 
plaats zaten. Zijn charmante maar in-
dringende manier van aanpak , handelen 
en onderhandelen was zijn handelsmerk 
en kracht.
Binnen de BOSN , waar hij 10 jaar deel 
van uit maakte , verdedigde hij alle be-
langen van de aangesloten verenigingen 
met open en eerlijk vizier. Recht voor z’n 
raap, geen gesjoemel , zeg wat je doet en 
doe dan ook wat je zegt. Ook hier was hij 

een geducht onderhandelaar met de ge-
meente in het belang van de sport. Als 
een gedreven leider stond hij altijd klaar 
als het nodig was.
Hij volgde Cor Molenaar op als voorzit-
ter van RKSV Nuenen in oktober 2008. 
Hij zou dat voor een periode van 4 jaar 
doen. 
Zijn betrokkenheid en enthousiasme tij-
dens de wedstrijden, was voor de vele 
supporters aanstekelijk. Na de wedstrijd, 
tezamen met de vrienden en sponsoren 
maar ook voor de besturen van de tegen-
standers, was hij prominent aanwezig in 
het sponsorhome.

Helaas heeft hij die 4 jaar niet vol kunnen 
maken. Op 28 april j.l. moest hij noodge-
dwongen zijn geliefde functie opgeven. 
Ondanks zijn vervroegd afscheid kan hij 
terugzien op een fantastische periode 
waar hij met trots zo veel goede dingen, 
met veel waardering, tot stand bracht 
binnen een soms zeer dwerse Nuenense 
vereniging. Zijn oprechte belangstelling 
en interesse in het wel en wee van de le-

den heeft velen geraakt.
14 dagen geleden zei hij nog dat hij 
klaar was voor deze reis, maar dat hij 
nog liever deze trein zou willen missen.

Lieve Gerry, beste Robert en Amanda, 
John en Anne Pauline en kleindochter 
Caitlin, heel veel kracht en sterkte toe-
gewenst. Jullie verliezen een kanjer.
Beste Ton, goede reis en neem de 
groenwitte das van de supportersver-
eniging mee als teken van verbonden-
heid met ONS CLUBKE.

Concert voor 
Hoorn van Afrika
Omdat er een beroep wordt gedaan 
op de maatschappij om aandacht te 
besteden aan de nood in de ‘Hoorn 
van Afrika’, is besloten om de 
opbrengst van het zomeravondcon-
certje op 7 augustus een andere 
bestemming te geven.

De opbrengst zal ten goede komen 
van de actie GIRO 555, t.b.v. de ‘Hoorn 
van Afrika’. Het benefietconcert 
“AFRIKA” zal plaatsvinden in het Van 
Gogh Kerkje aan de Papenvoort in 
Nuenen.

Een klein zomeravondconcertje, lek-
ker een uur improviseren op klanken, 
lekker wegdromen, een beetje vakantie 
voor wie thuis is, of voor wie te gast is.

Het Van Gogh Kerkje is op die avond 
open om 19.30 uur en kunt u luisteren 
naar verstillende pianomuziek door 
Paul Weijmans. Toegang € 5.55 (of 
meer), bestemd voor GIRO 555 t.b.v. 
de ‘Hoorn van Afrika’.

Uitzendingen Lokale 
Omroep Nuenen
De week in het programma Nuenen 
Nu de volgende onderwerpen :
• oplaadpunten elektrische auto 

eindelijk in gebruik
• het dierenasiel in vakantietijd
• in Nuenen omgekomen soldaat : 

Patrick Galligan
• IBIS golf toernooi
• triatlon Nuenen
• “Wa vinde Gij” met de meest ideale 

vakantie
Vanwege de vakantie is de volgende nieu-
we uitzending op zondag 21 augustus
Lokale Omroep Nuenen TV Groep, 040 
2835384, www.omroepnuenen.nl. Ook 
te volgen op Livestream en Twitter !!!

www.twitter.com/deronddelinde

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.

4 augustus 2011Rond de Linde   Nr. 31

 

Datum  Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit     datum

28/07/ N-HZ-2011- Schout  Bouwen Plaatsen dakkapel 29/07/ 
2011 0047 Diercxlaan 16   aan achterzijde 2011  

29/07/ N-HZ-2011- Bloemhoefstraat  Bouwen Uitbreiden  01/08/ 
2011 0097 15A  woonhuis 2011  

01/08/ N-HZ-2011- De Vroente 196 RO Veranderen zolder 01/08/ 
2011 0113    voor  nagelstudio 2011  
    gebruik

reguliere bouwvergunning verleend voor:

Datum  Dossiernr. Bouwadres Bouwactiviteit Verzend-
besluit    datum
  
27/07/2011 20100071 Boschhoeve  Oprichten 21  27/07/2011 
  ongenummerd grondgebonden woningen

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan Opwettense Watermolen Exploitatie B.V. is vergunning ver-

leend voor de uitoefening van het horecabedrijf aan het adres 
Opwettenseweg 203 (verzenddatum 1 augustus 2011);

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen. Tegen desbetreffende besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na verzenddatum (voor kapvergunningen geldt: na 
publicatiedatum) van het besluit, op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen.
Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:

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

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

Nuenen, 4 augustus 2011

PUBLICATIE
De heffingsambtenaar van de gemeenten Nuenen en Son en Breugel 
heeft op 26 juli 2011 besloten om H.W.N. Schoutens mandaat te ver-
lenen om namens hem:
1.  het heffen van belastingen en rechten als bedoeld in hoofdstuk 

XV, paragraaf 2 en 3 van de Gemeentewet; 
2.  uitspraak te doen op bezwaarschriften tegen: 
a.  WOZ-beschikkingen; 
 b.  belastingaanslagen betreffende belastingen en rechten als 
  bedoeld in hoofdstuk XV,
  paragraaf 2 en 3 van de Gemeentewet en voorzover van 
  toepassing; 
3.  te beslissen op verzoeken om gehele of gedeeltelijke vrijstelling, 

vermindering, teruggaaf en ontheffing betreffende de in 2, onder 
b, vermelde belastingen en rechten. 

Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de 
balie Wonen en Openbare ruimte van de gemeente Nuenen en bij de 

publieksbalie van de gemeente Son en Breugel.
Het besluit treedt acht dagen na deze publicatie in werking.

Nuenen, 4 augustus 2011

PUBLICATIE (HERHALING)
Ontwerp-uitwerkingsplan ‘Uitbreidingsplan Nuenen-West, uitwer-
kingsplan 1’
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken, in overeenstem-
ming met het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimte-
lijke ordening bekend, dat met ingang van 22 juli 2011 gedurende zes 
weken op het gemeentehuis bij de balie Wonen en Openbare Ruimte, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor eenieder ter inzage ligt het 
ontwerp-uitwerkingsplan ‘Uitbreidingsplan Nuenen-West, uitwer-
kingsplan 1’.
De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via de website www.ruim-
telijkeplannen.nl of 
rechtstreeks via de volgende dieplink: www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.08200000BPUNuenWestUP1-
Het uitwerkingsplan maakt de ontwikkeling van 181 woningen mogelijk 
in het eerste deel van fase 1 van het Uitbreidingsplan Nuenen-West. 
Eenieder kan gedurende de termijn van tervisielegging schriftelijk een 
gemotiveerde zienswijze met betrekking tot dit ontwerp-uitwerkingsplan 
kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Een zienswijze kan gedurende voor-
noemde termijn ook mondeling worden ingediend bij de heer D. Senders 
van de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer (040) 2631 641.

Nuenen, 4 augustus 2011
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE WET GELUIDHINDER 
(HERHALING)
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat zij 
voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in 
artikel 83 Wet geluidhinder voor de bouw van nieuwe woningen gele-
gen aan de Europalaan tussen de Vorsterdijk en de Dubbestraat. De 
hogere grenswaarde geluid dient te worden vastgesteld om medewer-
king te verlenen aan het plan Nuenen-West.
Het ontwerpbesluit en het verzoek tot vaststelling hogere grenswaar-
de met de daarbij behorende bijlagen liggen vanaf 22 juli 2011 tot en 
met 1 september 2011 bij de balie Wonen en Openbare Ruimte, Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor iedereen ter inzage. De stukken 
zijn ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website: www.
nuenen.nl.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van tervisielegging 
schriftelijk een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot dit ontwerp-
besluit kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Een zienswijze kan ook mon-
deling worden ingediend bij de heer G. Koops van de afdeling Ontwik-
keling, telefoonnummer (040) 2631 646 en de heer J. Wassenberg van 
de afdeling ontwikkeling, telefoonnummer (040) 2631 450.

Nuenen, 4 augustus 2011
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

SERVICEPUNT
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, telefoonnummer: (040) 283 16 75
Inloop: op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 
uur.
• spreekuur consulenten: 09.00 tot 11.00 uur
• telefonische bereikbaarheid balie: 08.30 tot 16.00 uur

CONTACT MET BURGEMEESTER   
EN WETHOUDERS
U kunt via het bestuurssecretariaat informatie krijgen over de mogelijk-
heid om met de burgemeester of een wethouder in contact te komen.
De secretaresse van burgemeester en gemeentesecretaris is mevrouw 
R. van Geffen.
De secretaresse van de wethouders is mevrouw G. Grinwis.
Het bestuurssecretariaat is bereikbaar via telefoonnummer (040) 263 
16 10.

Vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl

ANDERE OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS 25 JULI T/M 19 AUGUSTUS
Vanwege de vakantieperiode is het gemeentehuis van 25 juli t/m 19 
augustus alleen geopend op maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 
12.30 uur. De openstelling van de publieksbalies op woensdagmid-
dag- en avond op 27 juli en 3, 10 en 17 augustus komt dan te vervallen.

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders van 
Nuenen c.a. bekend aanvragen om omgevingsvergunning te hebben 
ontvangen voor:

Soort  Datum  Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag ontvangst Nummer  
 
Regulier 29/07/2011 N-HZ-2011-0132 Dennenlaan 17 Gedeeltelijk slopen  
    en uitbreiden   
    bungalow  

Deze aanvrage ligt ter inzage bij de balie Wonen en Openbare ruimte, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvragen kan geen 
bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat de omgevings-
vergunning is verleend.

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Er is ingevolge het Besluit Algemene Voorwaarden  en Bepalingen 
Machtiging en Mandaat een:
reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Vakantieverhaal van Rens Kuijten

Het Friese Workum is Nuenen 
nog lang niet vergeten
Een jaar of tien geleden waren mijn vrouw en ik op fietsvakantie in het 
mooie Friesland. En als je dan in de buurt van Workum bent, ga je natuurlijk 
het museum van Jopie Huisman bezoeken.

Jopie Huisman ( 1922-2000) was van 
oorsprong een eenvoudige Friese han-
delaar in lompen en metalen, maar ont-
wikkelde zich als een autodidactische 
meester schilder, die veel realistische 
schilderijen en tekeningen heeft ge-
maakt. Zijn liefde voor de natuur, het 
mededogen maar ook het onaanzienlij-
ke heeft hij in zijn werken waarde gege-
ven: de menselijke maat is de rode draad 
in zijn veelzijdig werk.

We hebben genoten van het bezoek aan 
het Jopie Huisman-museum dat, sedert 
de opening in 1986,  al enkele miljoenen 
belangstellende bezoekers uit binnen- 
en buitenland heeft getrokken. Voor het 
verlaten van het museum bezochten we 
natuurlijk ook nog even de cadeauhoek 
waar we enkele kaarten en een boekje 
over deze bijzondere schilder kochten. 
En al pratende met het personeel aldaar 

vertelden we dat we uit het Brabantse 
Nuenen  kwamen. Nou toen waren de 
rapen gaar. Immers, en dat weten vele 
bezoekers van dit museum niet,, maar 
wellicht ook vele Nuenenaren niet,  dat 
dit museum is opgericht naar aanlei-
ding van het feit, dat Jopie Huisman in 
de zeventiger jaren eens geëxposeerd 
heeft in galerie “t Weefhuis” aan de Lu-
cas van Hauthemlaan in Nuenen. In de 
eerste dagen van de expositie werden  er 
toen een drietal schilderijen/tekeningen 
van hem op duistere wijze  ontvreemd. 
Tot op de dag van vandaag is deze dief-
stal nooit tot opheldering gekomen. De 
wildste geruchten rondom deze schilde-
rijenroof doen nu nog steeds de ronde. 
In ieder geval is deze kunstroof voor Jo-
pie Huisman aanleiding geweest om 
nooit meer te exposeren. 
Daardoor is toen in 1986 dit museum in 
Workum, de woonplaats van Jopie 

Huisman, tot stand gekomen met me-
dewerking van de Stichting Vrienden 
van het Jopie Huismanmuseum. Het  
personeel , waarin we hierover in ge-
sprek waren geraakt, wisten ons alles 
haarfijn over de ‘hoed en de rand van 
deze kunstroof te vertellen. Terecht 
schaamden we ons dat zoiets in ons 
mooie en kunstzinnige Brabantse dorp-
je was voorgevallen. We zijn toen maar 
meteen ter vergoelijking voor enkele ja-
ren lid geworden van de Stichting 
Vrienden van het Jopie Huismanmuse-
um.  

Maar de geschiedenis herhaalt zich. 
Want onlangs waren we weer op fiets-
vakantie in Friesland en op de terugweg 
naar huis zijn we wederom in Workum 
uitgestapt om daar een speciale exposi-
tie over Jopie Huisman over nog nooit 
vertoonde werken uit particulier bezit 
te bezoeken. Deze expositie, welke nog 
tot 7 november  loopt, wordt gehouden 
in het Sweelinckhuys tegenover het mu-
seum en is georganiseerd door zoon Ja-
cob  en neef Joop van Jopie Huisman ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van het museum..
Wederom een prachtige collectie van 
schilderijen en tekeningen. Bij binnen-
komst van de expositieruimte viel ons 
echter een grote reproductie op van een 
van door Jopie tot in detail uitgetekend 

vogelnestje met daaronder de tekst: ver-
mist.
We konden het ook nu weer niet nala-
ten te vertellen dat we uit het verre 
zuiden kwamen, en we lieten daarbij 
de naam van Nuenen vallen.  De per-
soon aan wie we dat vertelden was de 
neef Jopie , zelf 40 jaar als neringdoen-
de in Gemert gewoond. En hij begon 
natuurlijk ook zijn verhaal te vertellen 
over schilderijendiefstal in het Nue-
nense Weefhuis. Hij wist er veel van 

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Bankje
Graag reageer ik op het  artikeltje van de heer Fr. Lammerts, Zonnedauwhof 4 in 
Rond de Linde van 28 juli j.l.
Het is niet zo, dat B. en W. klakkeloos het voorstel van Nuenens Belang heeft over-
genomen, zoals hij beweert. Integendeel: er is goed over nagedacht zowel door B. 
en W. als Nuenens Belang. Het zou de heer Lammerts gesierd hebben als óók hij 
wat beter had nagedacht over zijn ingezonden brief.
Nu komt zijn reactie over van iemand die een beetje in de war is door een bankje 
te vergelijken met een graspol.

Jacques Leemans, Mulakkers 3, 5674 TV Nuenen.

en in zijn verhaal klonk veel achter-
docht over de nog steeds niet opgelos-
te ontvreemding. 
We hebben maar  geluisterd en op het 
eind van ons toch ook wel goed verlo-
pen gesprek onze welgemeende excu-
ses aangeboden voor dit onverkwikke-
lijke voorval en zijn, met nog net niet 
de staart tussen benen, vertrokken en 
hebben onze verdere terugreis, in aan-
houdende regen naar Nuenen ver-
volgd.



      

   

Speciaalzaak
in aardappelen

groente en fruit

parkStraat 12
nuenen, 040-2840408Parkstraat 12A  - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

Groente
& Fruit

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

 WeekeNDreclame gelDig OP Vr. 5 eN Za. 6 augustus: 

iJsbergsla, per krop ............................. 0,49
tomaten, 2 kilo ............................... 1,35
Biestro kriel, 1/2 kilo .................... 1,35
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 8 augustus:

andijvie, hele kilo .............................0,99
DiNsDag 9 augustus:

Prei, panklaar, 1/2 kilo .......................0,79
WOeNsDag 10 augustus:

savooiekool, panklaar, 1/2 kilo..... 0,69
DONDerDag 11 augustus:

geschrapte worteltjes, 1/2 kilo ...0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

reclame gehele Week VaN 5 t/m 11 augustus

Nectarine, 8 stuks ......................... 1,99
elstar, nieuwe oogst, hele kilo ...... 1,89
Wittekool-knoflooksalade, 250 gr. .. 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks .... 1,99

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.ToT ziens bij

Vakantiegevoel voor 
de thuisblijvers!!!

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

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

         

3 Cordon Bleus
voor maar .........................5,50
100 gr. gebraden fricandeau
100 gr. boterhamworst, samen  .2,95
Pollo al Limone
100 gram ............................1,75
Ham gehakt Wellington
per stuk ..............................1,75
Originele Duitse braadworst
5 HALEN = 4 BETALEN
Biefstukreepjes
400 gram ............................6,95

sPecial

sPecial

kOOPJe

actie geldig van vrijdag 5 augustus 
t/m donderdag 11 augustus:

Overheerlijke appelflap
voor maar ...............
Vloer bruin brood
voor maar ...............

6 Noten koeken
voor maar ...............

Brood van de maand augustus:

Maïsbrood
Licht maïsbrood met

zonnebloempitten

€ 3,45

Lekker voor tussendoor 
of op de fiets!

€ 1,05

€ 1,75

Proef de heerlijke zomer bij Bakkerij Verhallen

Voor deskundig
juridisch advies

HOUBEN & VAN DIJCK
A D V O C A T E N

Parklaan 58, Eindhoven
Tel. 040 - 245 25 55
of kijk op de website:
www.hvdadvocaten.nl

Iedere woensdag

KOSTELOOS INLOOPSPREEKUUR
van 17.00 tot 18.00 uur

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor al uw stucadoorwerken

Johan Frisostraat 8, Nuenen
Tel. 06-21895672 / 040-2832200

WWW.SANIPLE IN .NL

• Advies

• Gratis ontwerp

• Realisatie

sanitair

badmeubels

wand- & 
vloertegels 

natuursteen & 
keramiek vloeren

De Huufkes 19A
Nuenen
040-2913089

Openingstijden: 
Ma. t/m Vr.: 
09.00 - 18.00 uur  
Za.: 09.00 - 17.00 uur

voor de beste 
badkamer 
ervaring

Nieuwe badkamer
of tegelvloer?

Badkamers & 
Tegelvloeren 
naar uw wens
samengesteld

Rond de Linde op internet: 
www.ronddelinde.nl



Say Ham en Cheese!

Pollo al Limone
SPECIAL, 100 gram ..........175
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Boulliesalade
100 gram ............................129
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gebraden rollade en boterhamworst, samen 295
 

DEZE WEEK:

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid 
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chinese kip
300 gram ............................295
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Drumsticks Tandoori
5 HALEN = 4 BETALEN 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

voLGENDE WEEK:

Megaburgers
“met GRATIS saus”, 4 voor 550

BBQ - Tip
Bij 500 gram spareribs GRATIS

500 gram rauwkostsalade

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

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

Boord 14
Nuenen

Dagelijks 
verse 

aardbeien
van de 

volle grond

van den beuken catering

High Tea 

BBQ

Cocktails & Bites 

...and more

De Tienden 26a
5674 TB Nuenen

T:  040 28 33 579 
M: 06 52 42 88 06 
 
info@vandenbeukencatering.nl 
www.vandenbeukencatering.nl

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EuropalaaN 2, 5674 Ca NuENEN

TEL. 040-2831774

voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

 V n de Kerkhof
d kwerken

Tel. 040 - 295 25 77• Mobiel 06 - 22 395 840

Cordon bleus
3 stuks voor ..............................550

gewoon vers
Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid
Hoge Brake 50, tel. 040-2840263

gewoon vers
Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid
Hoge Brake 50, tel. 040-2840263

VERKOOPSTER gEVRaagd 
VOOR 20 uuR PER wEEK

aanbiedingen geldig van 
maandag 8 t/m 
woensdag 10 augustus a.s.

BaBy LEaf SLamix 
PER zaK ...................0,99

SnijBOnEn 
500 gRam ................. 1,99

waTERmELOEn
PER KiLO .................. 0.99

macaROni/SPaghETTi  
gROEnTEn ..... 1+1 gRaTiS

aanbiedingen geldig van 
donderdag 4 t/m 
zaterdag 6 augustus a.s.
 
ijSBERgSLa 
1+1 gRaTiS

nEcTaRinE 
PER KiLO .................. 1,99

minnEOLa’S
PER KiLO .................. 1.79

gaLia mELOEn  
PER STuK ..................0,99

De trendy tuin is duurzaam en groen
Wil je een hippe tuin, dan kies je voor groen. 

De tijd van de betegelde tuin is voorbij. Op 

deze pagina ziet u drie voorbeelden. Het zijn 

de trendtuinen die de Tuinbranche Nederland 

heeft laten aanleggen in De Tuinen van 

Appeltern. 

Er is een gezinstuin, een klassieke tuin 

en een echte designtuin. Voor elke smaak 

dus een eigen ontwerp. Allemaal zijn ze 

duurzaam: gemaakt met materialen die 

vriendelijk zijn voor natuur en milieu en die 

tegen een stootje kunnen. De spullen kunnen 

lang mee, zodat u er ook in volgende jaren 

nog plezier van hebt. 

Come-back van het groen
Opvallend is de terugkeer van groen in de 

tuinen. Een paar jaar lang was de betegelde 

tuin in zwang: een ‘buitenkamer’ met een grote 

loungeset. Alsof je buiten een extra woonka-

mer had. Maar nu gaat natuur weer zijn plaats 

opeisen. En dat groen mag best wat rommelig 

en gemakkelijk zijn. Dus ook als u geen groene 

vingers heeft, kunt u een groene, duurzame 

tuin realiseren waar het heerlijk toeven is.

Tips voor
duurzame bestrating
• Vermijd natuursteen, dat komt 

vaak uit verre landen. Het kost 
veel energie om het te winnen, te 
vervoeren en te verwerken. 

•	Betonsteen	is	relatief	
milieuvriendelijk, en is in veel 
uitvoeringen en kleuren te koop. 
Bovendien	is	het	goedkoper	dan	
natuursteen.

•	Denk	ook	eens	aan	tweedehands.	
Hergebruik is goed voor het milieu, 
en u bent goedkoper uit.

Meer	informatie:
www.milieucentraal.nl/bestrating.

De	nieuwe	tuintrend	voor	2011	is	duurzaam	en	stoer.	Er	is	weer	ruimte	voor	groen.		
Maar	hoe	realiseer	je	zo’n	tuin?	Milieu	Centraal	heeft	praktische	tips	die	prima	
aansluiten bij de nieuwe trend.

Dit jaar is het verticale tuinieren helemaal hot. 

Het grote voordeel is dat het niet veel ruimte 

inneemt. Door de schuttingen en muren van 

groen te voorzien, houd je veel loopruimte 

over, maar heb je toch een groen uitzicht. Een 

groene wand maak je het makkelijkst met 

klim- en leiplanten. Er is ontzettend veel keus. 

Van gewone wintergroene klimop en vuurdoorn 

tot romantische geurende rozen, clematis en 

kamperfoelie. Hoe meer soorten, hoe meer er 

te beleven is. Vuurdoorn geeft bloemen in het 

voorjaar en besjes in het najaar, rozen en kam-

perfoelie verspreiden een heerlijke geur en het 

zaadpluis van de uitbundig bloeiende clematis 

is in het najaar in trek bij de vogeltjes. 

Groene daken
Door groen op het dak blijft het 

regenwater in de tuin, dat voorkomt 

overstromende riolen bij langdurige 

regen. Op de site van Milieu Centraal 

is meer informatie te vinden over de 

aanleg van groene daken. Een stevig 

tuinschuurtje is een mooi project om 

dit eens uit te proberen. Kies voor de 

bestrating en veranda materialen die 

relatief milieuvriendelijk zijn. Betonnen 

tegels zijn bijvoorbeeld milieuvriendelijker 

dan natuursteen. Neem hout met een 

milieukeurmerk. In het kadertje over ‘goed 

hout’  leest u er meer over.

Stoere nostalgie in de klassieke tuin

Deze trendtuin heeft een bestrating van 

hergebruikte, oude stenen in een bed van 

fijn grit. Tweedehands stenen zijn een mi-

lieuvriendelijke keuze, want hoe langer mate-

rialen worden gebruikt voordat ze worden 

weggegooid, hoe beter het is. Bovendien zijn 

ze goedkoper dan nieuwe tegels! Grit is ook 

prima, omdat het water doorlaat. Zo spoelt 

het regenwater niet meteen het riool in en 

heb je bij heftige buien geen last van tuin die 

blank staat.  De plantvakken hebben natuur-

lijke vormen en zijn afgezet met wilgetenen 

of met oude dakpannen. Een romantisch 

tuinhuisje en schommelbank completeren 

het geheel. 

Heerlijk eten
en	stoeien	in	de	gezinstuin
Ook de gezinstuin is een echte leeftuin met 

een robuuste basis. Een stukje gras is fijn 

als speelveld, aangevuld met wat verharding 

van eenvoudige stoeptegels en een pad van 

schelpen.  Stevige houten opbergbanken 

op wieltjes vormen de zitplaatsen: je rijdt 

de banken makkelijk aan de kant als je een 

spelletje wilt doen. Zo’n zelfde bak, maar 

dan zonder deksel, kan dienst doen als 

groentetuintje. Lekker en leerzaam voor de 

kinderen. 

Voor de groene beleving zijn er een paar 

makkelijke stuiken, zoals een vlinderstruik of 

een dwergmispel. Als er een bal in belandt, 

is het geen probleem, want ze herstellen 

zich wel weer. Bovendien trekken ze tijdens 

hun bloei bijen en vlinders aan. Langs de 

schuttingen zijn fruitboompjes geplant, zoals 

rode bessen, een lei-appel en bramen. Aan 

de pergola groeit een druif, en je kunt er ook 

een schommel aan ophangen. Let bij het 

kopen van hout op de duurzaamheid ervan.

Tips voor goed hout
Voor vlonders en schuttingen kunt u 
hout kopen dat milieuvriendelijk is.

•	Let	op	het	houtkeurmerk	(FSC	
of	PEFC).	Dit	hout	is	duurzaam	
geteeld.

•	Gemodificeerd	hout,	zoals	Plato	
of	Accoya,	is	milieuvriendelijk	
bewerkt om het langer mee te laten 
gaan. Het is verkrijgbaar bij de 
houthandel.

•	Neem	liever	geen	geïmpregneerd	
hout.	Dit	is	veel	te	koop	en	
is	goedkoop,	maar	het	zit	vol	
chemicaliën die makkelijk in het 
milieu	terecht	komen,	zelfs	als	het	
een	houtkeurmerk	heeft.

Meer	informatie	over	hout:
www.milieucentraal.nl/houtsoorten.

Vraag het aan
Milieu Centraal
Ik wil graag in mijn tuin rekening hou-

den met natuur en milieu. Heeft u  tips 

voor milieuvriendelijk tuinieren?

Milieu	Centraal	heeft	uitgebreide	

informatie	over	milieuvriendelijk	tui-

nieren.	Bijvoorbeeld	over	bemesting,	

onkruidbestrijding en het voorkómen 

en milieuvriendelijk bestrijden van 

tuinplagen	en	ongedierte.	Daarnaast	

zijn	er	tuininrichtingstips	en	tips	voor	

een natuurlijke tuin die aantrekkelijk 

is voor vogels, vlinders en ander 

tuinleven. Kijk op

www.milieucentraal.nl/tuinieren.

Tuinbezitters	met	groene	vingers	kunnen	zich	uitleven	in	de	klassieke	tuin	anno	
2011.	Deze	zit	vol	robuuste	materialen,	maar	is	toch	romantisch	en	biedt	plaats	aan	
allerlei planten.

Designtuin zoekt de hoogte op
De	designtuin	van	2011	heeft	een	strakke	basis.	Er	is	een	terras,	een	veranda	of	
andere	plek	waar	je	lekker	droog	kunt	zitten.	De	beplanting	gaat	vooral	de	hoogte	in.

Tips voor meer 
leven in de tuin
In	een	groene	tuin	is	er	veel	te	zien.	U	
geniet	van	het	uitzicht,	en	het	groen	
trekt	bovendien	leven	aan.	U	kunt	de	
dieren makkelijk naar de tuin lokken.

•	Plant	een	boom	of	grote	
struik,	liefst	met	bessen.	Dit	is	
aantrekkelijk voor de vogels.

•	Vaste	planten	die	bloeien	met	
bloemen	waar	veel	nectar	in	zit,	
trekken bijen en vlinders aan.

•	Wees	niet	te	netjes.	Ruim	niet	
alle	takjes	en	afgevallen	blad	
op.	Dieren	gebruiken	dit	als	
schuilplekje.

•	Breng	voorzieningen	aan	voor	de	
dieren.	Denk	bijvoorbeeld	aan	
een drinkschaal, nestkastjes en 
vlinderkasten. 

Kijk	voor	veel	meer	informatie	over	
tuinen	die	aantrekkelijk	zijn	voor	het	
dierenleven	op:
www.milieucentraal.nl/levenindetuin.

Foto: STN
, locatie Tuinen van A

ppeltern.
Foto: STN

, locatie Tuinen van A
ppeltern.
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, locatie Tuinen van A

ppeltern.
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Bloem en Tuin: een gezellig evenement

Gerwen Culinair op     
10, 11 en 12 augustus
De kindervakantieweek in Gerwen  viert het eerste lustrumjaar in het teken 
van “Gerwen Culinair”. 180 kinderen gaan zich weer 3 dagen bezig houden 
met een boordevol programma met vele spelletjes en activiteiten rondom 
het thema ‘’Gerwen Culinair’’

Het programma ziet er als volgt uit:

Woensdag 10 aug.
09.30 uur: 
Officiële opening van de 5e kinder-
vakantieweek in Gerwen
10.00 uur: 
De eerste creatieve voorbereidingen 
voor de restaurantjes
12.00 uur:
Lunch
13.00 uur: 
Spelletjes op het terrein rondom het 
thema “Culinair”
16.00 uur: 
Afsluiting

Donderdag 11 aug.
09.30 uur: 
Opening dag 2

09.45 uur: 
Workshops
12.00 uur:
Happen en Stappen door Gerwen
17.00 uur: 
Afsluiting
19.00 uur: 
Bokkenollen voor iedereen vanaf 12 
jaar!! Teams van 4 personen kunnen 
zich opgeven via het emailadres 
bokkenollen-in-gerwen@hotmail.nl 
ook kunt u hier terecht voor vragen.

Vrijdag 12 aug.
12.30 uur: 
Opening dag 3
13.00 uur: 
koken, bakken, wokken, gerechtjes 
maken, decoreren enz. enz. om ie-
dereen ’s avonds te kunnen laten ge-

Gerwen 
CulinairC
G
C
G

ulinairCulinairC2011

10-11-12
augustus

nieten van de Culinaire kunsten van 
de Gerwense Jeugd.
16.30 uur: 
Culinaire hap voor de deelnemers en 
begeleiders.
18.30 uur: 
Aanvang “Gerwen Culinair”  Zorg 
dat u dit niet mist!!
20.30 uur:
Feestavond met kampvuur, het 5 ja-
rig bestaan van de Kindervakantie-
week in Gerwen wordt gevierd. Ie-
dereen is welkom!! Dit jaar is er dus 
op vrijdag geen optocht! 

De vrijdagavond zit iets anders in el-
kaar dan voorgaande jaren. Zo is er dit 
jaar geen optocht maar kunt u vanaf 
18.30 uur op het terrein van de Kin-
dervakantieweek terecht  voor een 
hapje en een drankje. Iedere groep 
opent deze avond haar eigen restau-
rant waar de kinderen u hapjes en 
drankjes aanbieden die zij zelf hebben 
gemaakt. Het aanbod is zeer divers, zo 
zult u verschillende type restaurantjes 
aantreffen o.a. een ijssalon, een cock-
tailbar, Hollandse Pot, Italiaans, Mexi-
caans, Amuses, Tapas, High Tea  enz. 
enz. Terwijl u lekker zit te genieten 
van de hapjes zult u verrast worden 
door de diverse optredens tijdens de 
‘’Dinershow’’. 
Bij de ingang betaalt u € 3,- entree. 
Hiervoor ontvangt u een ‘’hapjes-
kaart’’ waarmee u 5 verschillende 
heerlijke gerechtjes kunt gaan proe-
ven in de restaurantjes.

Natuurlijk zijn er vele handen nodig 
om dit alles op poten te kunnen zetten 
en te laten slagen, gelukkig kunnen we 
ook dit jaar weer rekenen op de hulp 
van bijna 150!! vrijwilligers. Ook de 
vele sponsoren zijn erg belangrijk, zij 
maken het mogelijk om de Kinderva-
kantieweek al 5 jaar succesvol te orga-
niseren in Gerwen.

U bent op alle dagen van harte wel-
kom om een kijkje te nemen op het 
Kindervakantieweekterrein  Alvers-
hool 4/4a. De koffie staat natuurlijk 
staat klaar! 

Voor vragen: 
kindervakantieweekgerwen@live.nl  
of neem een kijkje op de website www.
jeugdactiviteitengerwen.nl. 

Drukte in het Openluchttheater Mariahout

Clown Joki-Doki 
Donderdag 4 augustus komt Jo De Rijck als clown Joki-Doki een optreden 
verzorgen in het Openluchttheater Mariahout. 

Clown Joki-Doki  in het Openluchttheater Mariahout

Jo De Rijck is al vele jaren een vaste ar-
tiest in het programma van het Open-
luchttheater. Tijdens de voorstelling 
kruipt Jo De Rijck in de huid van 
Clown Joki-Doki. In een show brengt 
hij goochelen, jongleren, clownerie, 
echte diertjes en heel veel interactie 
met het publiek. Door de vele afwisse-
ling in de voorstelling wordt een pu-
bliek van 4 tot 12 aangesproken! De 
kinderen zijn de ster van deze show...

Het sprookje De wonderkruik 
Maandag 8 augustus komt De Trek-
wagen met de bijzondere voorstelling 
‘De Wonderkruik’ naar het Open-
luchttheater.  

Al meer dan 25 jaar komt De Trekwa-

gen naar het Openluchttheater van 
Mariahout. Dit jaar spelen ze het 
sprookje De Wonderkruik. Het ver-
haal gaat over de sultan die van Ali 
Bombari een heel speciale kruik 
koopt. Hij doet dat voor zijn dochter. 
Wanneer zij gaat trouwen krijgt zij de 
kruik. Dat het niet zó maar een kruik 
is, blijkt wel als heel veel anderen er 
ook belangstelling voor hebben. Het 
sprookjesachtige decor, de fraaie pop-
pen en de fantasievolle tekst maken de 
voorstelling tot een plezier om naar te 
kijken. 

De optredens beginnen om 14.30 uur, 
kaarten kosten € 4,- en zijn te verkrij-
gen aan de theaterkassa of via de site 
www.oltm.nl.

‘’Bokkenollenfestijn’’ Gerwen
Op donderdag 11 augustus om 19.00 uur start het ’Bokkenollenfestijn’’ in 
Gerwen. 

Het spel gaat in teamverband, onder 
leiding van een coach, met een dien-
blad in de hand over een parcours met 
hindernissen, het gebeurt in Gerwen 
en ze noemen het “Bokkenollen”.
Volgens (ervarings)deskundigen van 
de ‘’Bokkenollen festijn’’-organisatie, is 
er jaren over nagedacht en schijnt het 
erg spannend te zijn.

Het gaat als volgt: zet een flesje Bava-
ria Bokbier en vier met dat drankje ge-
vulde glazen op een dienblad, ren, 
klim, glij en kruip zo snel mogelijk 
doch uiterst voorzichtig met het ge-
vulde dienblad over een aantal zelfbe-
dachte, spectaculaire obstakels. Sa-
men met 4 teamgenoten zult u dit 
spectaculaire parcours moeten over-
winnen. De eindtijd en natuurlijk de 
hoeveelheid Bokbier dat de finish be-
reikt, bepaalt het winnende team. 

‘’Limonollen’’
Voor de jeugd tot 16 jaar wordt het 
Bokbier vervangen door Limonde zij 
gaan  dus “Limonollen”.  Er zijn mooie 
prijzen te winnen met als hoofdprijs de 
eeuwige roem. Het winnende team 
plaatst zich automatisch voor het WK 
‘’Bokkenollen’’ dat begin oktober 
wordt gehouden.

Stel een team van 4 personen samen, 
schrijf uw team in en ben verzekerd 
van gezellige avond.

Het festijn zal plaatsvinden op het Ter-
rein van de Kindervakantieweek ach-
ter Alvershool 4/4a in Gerwen. Deel-
name is pas mogelijk vanaf 12 jaar! 

Meer informatie en inschrijvingen: 
bokkenollen-in-gerwen@hotmail.nl of 
telefonisch Bram Daams 06 51747439.

Plezier voor jong en oud bij het bokkenollen

Geniet van de Zonnige Zomerfruit Weken bij de Groenteman

Vier de zomer met vrolijk vers fruit!

Gezond snoep
Van al dat zonnige zomerfruit mag je 
snoepen zoveel je wilt. Want zomerfruit 
is behalve heel lekker, ook nog eens 
erg gezond! Vooral rood zomerfruit 
zit boordevol vitamines, mineralen en 
antioxidanten. Allemaal stoffen die ons 
tegen (welvaarts)ziekten beschermen! 
Aardbeien leveren veel vitamine C. 
Een portie van 100 gram levert zelfs 
meer vitamine C dan een sinaasappel. 
Frambozen en blauwe bessen blijken 
volgens onderzoek aan de Universiteit van 
Wageningen rijk te zijn aan antioxidanten. 
En vooral frambozen en bramen bevatten 
veel vezels, die onze darmen goed op 
gang houden. Al dat vrolijke en zoete 
zomerfruit zit ook nog eens boordevol 
vruchtensuiker. Dat geeft net als een 
tabletje druivensuiker direct energie! 
En toch levert zomerfruit maar weinig 
calorieën. Lekker gezond snoepen dus! 
Een schaal vol zomerfruit op tafel is in 
mum van tijd leeg.

Lekker met zoet en hartig
Met sappig vers zomerfruit maak je ook 
de lekkerste gerechten. Van gezonde 
ontbijtjes, frisse tussendoortjes en 
onweerstaanbare toetjes tot hippe 
salades, pittige salsa’s en vrolijke hapjes. 
Want vers zomerfruit is lekker met 
zowel romig als fris zoet en combineert 
ook uitstekend met frisse hartige 
ingrediënten. Aardbeien, frambozen 
en ook bramen zorgen voor een vrolijke 
noot in lunchsalades met geitenkaas of 
noten. En doen het ook prima in originele 
borrelhapjes. Bestrijk bijvoorbeeld 
knapperige crostini met wat fijngeprakte 
bramen en garneer met een plakje 
gerookte eendenborstfilet en wat rucola. 

Of maak tapasspiesjes van rolletjes 
rauwe ham met aardbeien. Rood fruit is 
gepureerd ook lekker fris in dressings en 
sauzen voor bij geroosterd vlees.

Fruitidee
Maak een zomerse fruitsalade van 
aardbeien, frambozen, bramen en bessen. 
De intense fruitsmaak benadruk je door 
een beetje suiker en wat citroensap of 
balsamicoazijn toe te voegen. Laat de 
salade een half uurtje staan, dan proef je 
het fruit nog beter!

Hollandse aardbeien
Bij de groenteman liggen vaak 
verschillende rassen aardbeien. 
Allemaal speciaal gekweekt op 
hun volle, aromatische smaak. Het 
bekendste Hollandse ras is de Elsanta: 
grote, knalrode en bolronde aardbeien. 
Lambada’s zijn wat puntiger met het 
kroontje hoog op de vrucht. Korona’s zijn 
dieprood, heel sappig en een tikkeltje 
zuur. Maar dat komt de aardbeiensmaak 
juist ten goede. 

Tip van de groenteman
Aardbeien zijn het lekkerst bij 
kamertemperatuur, dus haal ze op tijd uit 
de koelkast. Dan komt de fijne zoete en 
lichtzure smaak het best tot zijn recht. 
Spoel aardbeien pas vlak voor het eten in 
een vergiet onder een zachte straal koud 
water. Laat ze goed uitlekken en verwijder 
daarna pas de kroontjes. Zo voorkom je 
dat aardbeien zich tijdens het wassen 
volzuigen met water.

Frambozen en bramen
Frambozen en bramen zijn duidelijk 
familie van elkaar. Beide fruitsoorten 

zijn op dezelfde manier opgebouwd uit 
kleine sappige bolletjes. Frambozen 
zijn fluweelzacht en mooi roze. Hun 
fijne zoetzure smaak doet het goed bij 
romig ijs en meloen of perzik. Bramen 
zijn stoerder en met hun dieppaarse 
kleur en volle smaak aardser van 
karakter. Ze smaken goed bij chocola, 
maar ook bij rood vlees.

Tip van de groenteman
Eet frambozen en bramen op de dag 
dat je ze koopt. Bewaar ze hooguit  
1 dag in de originele verpakking.  
Was frambozen en bramen liever niet, 
dat gaat ten koste van de smaak. 
Haal alleen aangetaste vruchtjes 
ertussenuit. 

Rode, witte en blauwe bessen
Rode en witte bessen - beide ook bekend 
als aalbessen - zijn vrij zuur. Ze zijn het 
lekkerst als je ze omschept met een 
klein beetje suiker en een tijdje laat 
staan. De bessen groeien in trosjes aan 
dunne takjes. Blauwe bessen lijken op 

bosbessen, maar zijn veel dikker en groter. 
Ze hebben een paars schilletje met een 
natuurlijk waslaagje. De romige witte 
binnenkant smaakt mild en zoet. Blauwe 
bessen zijn lekker met dikke Griekse 
yoghurt. En ook in zelfgemaakte muffins 
of kleine pannenkoekjes. 

Tip van de groenteman
Bewaar bessen niet langer dan een, twee 
dagen en in de originele verpakking. Spoel 
de bessen aan de takjes in een vergiet 
onder stromend water. Verwijder eerst 
aangestoken vruchtjes en ris pas daarna 
met een vork de bessen van de takjes. 

Fruitidee
Rood fruit doet het goed in gebak. Vul een 
zelfgebakken taart met banketbakkersroom 
en leg in het midden een flinke berg 
gemengd rood fruit. Bestuif het fruit 
met wat poedersuiker. Aardbeien en 
frambozen zijn ook een lekkere vulling 
voor kwarktaarten. En bramen en blauwe 
bessen zijn lekker zoet in muffins of 
zomerse appeltaart.

Kersen
Veel kersen worden geïmporteerd uit 
Zuid-Europa, waar ze meer zon krijgen 
dan hier. En meer zon maakt kersen 
lekker zoet. Kersen variëren in kleur van 
helderrood tot diep paars. En in smaak 
van friszuur tot pittig zoet. De groenteman 
laat je er graag eentje proeven. Kersen 
zijn een lekker tussendoortje. Een schaal 
kersen op tafel is zo leeg gesnoept. Vooral 
kinderen zijn er gek op. 

Tip van de groenteman
In kookwinkels zijn speciale kersenontpit-
ters te koop. Hiermee ontpit je kersen in 
een handomdraai. Handig als je kersen wilt 
verwerken in lekkere toetjes of taarten. 

Fruitidee
Vries zomerfruit in voor lekkere toetjes 
later in het jaar. Verwerk bevroren fruit 
bijvoorbeeld supersnel tot een frisse 
sorbet. Pureer het bevroren fruit in de 
keukenmachine of blender. Voeg per 150 
g fruit 50 g poedersuiker toe. Serveer het 
sorbetijs direct.

Kijk voor meer tips en smakelijke 
recepten op www.degroenteman.nl 

Spoel de aardbeien af met koud water en laat ze uitlekken. Verwijder de 
kroontjes en halveer de aardbeien. Klop in een kommetje een dressing van het 
sinaasappelsap met de azijn, honing, olijfolie, kappertjes, wat zout en peper. 
Meng in een kom de aardbeien met 3 eetlepels dressing. Snijd de komkommer 
in dunne plakjes en leg deze dakpansgewijs op vier borden. Sprenkel de rest 
van de dressing erover en schep in het midden een berg aardbeien. Garneer met 
basilicumblaadjes.

Tip: Verwijder de kroontjes van de aardbeien pas na het afspoelen!

•	 250	g	aardbeien
•	 sap	van	½	sinaasappel
•	 1	eetlepel	(witte)	balsamicoazijn
•	 1	theelepel	honing
•	 3	eetlepels	olijfolie
•	 1	eetlepel	kappertjes,	fijngehakt

•	 versgemalen	zwarte	peper
•	 1	komkommer
•	 handje	kleine	basilicumblaadjes

Komkommercarpaccio met aardbeien
Voorgerecht – 4 personen

Kook de mihoen volgens de aanwijzingen. Kook in een pan met ruim water en wat 
zout de haricots verts in 6 minuten beetgaar. Spoel ze met koud water en laat ze 
uitlekken.	Laat	ook	de	mihoen	uitlekken.	Wrijf	de	kipfilets	in	met	knoflook,	de	helft	
van	de	gember	en	wat	sojasaus.	Bestrijk	de	filets	met	olie	en	bak	ze	in	een	koe-
kenpan	op	matig	hoog	vuur	in	12	minuten	bruin	en	gaar.	Spoel	de	aardbeien	af	met	
koud water en laat ze uitlekken. Verwijder de kroontjes en halveer de aardbeien. 
Klop	een	dressing	van	het	limoensap	met	3	eetlepels	olie,	2	eetlepels	sojasaus,	
bieslook, de rest van de gember en wat peper. Schep de aardbeien, sla en haricots 
verts om met de helft van de dressing. Schep de mihoen in vier wijde kommen 
en	schep	de	salade	eromheen.	Snijd	de	kipfilet	in	plakjes	en	leg	ze	op	de	salade.	
Schep de rest van de dressing op en garneer met koriander.

•	 125	g	mihoen
•	 150	g	haricots	verts,	

schoongemaakt
•	 250	g	kipfilet
•	 1	teen	knoflook
•	 2	cm	verse	gemberwortel,	geraspt
•	 3	eetlepels	sojasaus

•	 250	g	aardbeien
•	 sap	van	1	limoen
•	 2	eetlepels	bieslook
•	 ½	krop	ijsbergsla,	in	brede	repen
•	 2	eetlepels	verse	

korianderblaadjes

Oosterse salade met kip en aardbeien
Hoofdgerecht – 4 personen

Spoel de aardbeien en rode bessen 
onder koud water en laat ze uitlekken. 
Verwijder de kroontjes van de aard-
beien en ris de bessen van de takjes. 
Halveer de aardbeien. Meng in een 
schaal	het	fruit	met	azijn,	1	eetlepel	
suiker, koekjes en munt. Verdeel de 
salade over 4 kleine ovenschaaltjes. 
Klop in een kom het eiwit stijf en klop 
de rest van de suiker erdoor. Schep het 
eiwitschuim op het fruit en verwarm 
het schuim met een crèmebrulée-
brander tot het kleurt. Of schuif de 
schaaltjes onder een hete ovengrill 
en laat het schuim in enkele minuten 
licht kleuren.

Zomerfruit gratin
Nagerecht – 4 personen

Vers en gezond zomerfruit fleurt deze zomer de winkel en marktkraam van de 
groenteman op! Knalrode aardbeien, felroze frambozen, dieppaarse bramen, 
glimmende kersen en een heel scala aan kleurige bessen! Het wordt weer 
een heerlijk zonnige zomer met veel vers zomerfruit. Laat je tijdens de Zonnige 
Zomerfruit Weken van 25 juni tot en met 16 juli bij de groenteman inspireren 
en maak vrolijke zoete en hartige gerechten met gezond vers zomerfruit. 
De groenteman heeft volop keus.

Deze pagina is gemaakt in samenwerking met het 

Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Foto’s: The Greenery.

•	 125	g	aardbeien
•	 125	g	rode	bessen
•	 125	g	frambozen
•	 125	g	bramen
•	 1	eetlepel	frambozenazijn
•	 100	g	kristalsuiker
•	 6	cantuccini	(Italiaanse	

amandelkoekjes,	in	stukjes)
•	 2	eetlepels	verse	munt	blaadjes,	in	

dunne reepjes
•	 2	eiwitten	(van	verse	eieren)

‘We gaan beslist de CV-ketel vervangen’
Laura de Groot en haar partner wonen in Maarssen, in een oude arbeiderswoning 

uit 1936. Laura vult op verzoek van Milieu Centraal de nieuwe adviesmodule 

VerbeterUwHuis.nl in. “We hebben eerder al de spouwmuur geïsoleerd, en er zat 

al dubbel glas in”, vertelt ze. “Nu is de CV-ketel aan vervanging toe. En we willen 

ook graag weten wat het scheelt als we het dak  isoleren”.

Op haar laptop opent Laura de website 

‘www.VerbeterUwHuis.nl’. “Lekker 

overzichtelijk” is de eerste indruk. Ook 

valt haar op dat de site niet alleen over 

energiebesparing gaat, maar dat je 

ook kunt nagaan of je subsidie kunt 

krijgen. “Dat is echt handig”. Laura 

vult de gegevens van haar woning in, 

zoals bouwjaar en oppervlakte. De 

computer vult uit zichzelf een paar 

gegevens aan, die desgewenst nog 

kunnen worden veranderd. Vooroorlogse 

woningen hebben van oorsprong geen 

geïsoleerde gevel en ook geen dubbel 

glas. Laura wijzigt haar gegevens op 

deze onderdelen. Na deze aanpassingen 

springt de indicatie van het Energielabel 

meteen van F naar D. Laura is positief 

verrast over deze verbetering.

Subsidie
Dan is de CV-ketel aan de beurt. 

Laura kiest voor een HR-ketel. Direct 

springt het indicatieve Energielabel 

naar C. “Wow, dat gaat wel erg goed 

zo”, reageert Laura. Meteen is ook te 

zien wat de ketel gaat kosten: ruim 

3000 euro. Daar staat een jaarlijkse 

besparing op de gasrekening van 

ruim 300 euro tegenover. Dan klikt 

Laura naar de subsidiemogelijkheden, 

en blijkt dat de provincie Utrecht dit 

jaar subsidie verleent. “Daar gaan 

we zeker achteraan, die nieuwe ketel 

komt er nu misschien wel eerder dan 

we van plan waren”. Tot slot klikt ze 

door naar bedrijven die de klus kunnen 

uitvoeren. Op het scherm verschijnen 

de gegevens van tal van installateurs 

die de klus kunnen klaren. “Goed dat 

erbij staat dat je minimaal drie offertes 

moet vragen”. 

Laura besluit dan nog één ding te 

checken, en zoekt het scherm met haar 

huidige situatie weer op. Daar klikt ze het 

onderdeel dakisolatie aan. Laura kiest 

voor een isolatie van meer dan 8 cm. “Als 

we het doen, doen we het meteen goed”. 

Het label verbetert nog verder. “Maar de 

investering is wel heel fors, meer dan 

7000 euro. Daar moeten we nog even 

over nadenken. We beginnen met de 

ketel, die is toch aan vervanging toe, en 

het levert meteen een beter Energielabel 

op. Dat is gunstig als we ons huis later 

gaan verkopen”.

Al met al vindt Laura de site echt een aan-

rader. “Door te spelen met verschillende 

opties, krijg je een goed idee van wat je 

kunt verbeteren in je huis en wat het je 

oplevert. En zonder deze site had ik niet 

geweten dat we subsidie kunnen krijgen”.

Speel met VerbeterUwHuis.nl

Op VerbeterUwHuis.nl kunt u een zestal 

vragen invullen. Na het invullen van o.a. 

het bouwjaar, het type woning, het aantal 

bewoners en de oppervlakte, is een goede 

inschatting te maken van de verbetermo-

gelijkheden waarmee u het meest kunt 

besparen. De site is gemaakt door de 

onafhankelijke voorlichtingsorganisatie 

Milieu Centraal in samenwerking met 

AgentschapNL, een uitvoeringsorgaan van 

de overheid. De site is gratis te gebruiken. 

Spelen
U kunt op de website met diverse 

opties ‘spelen’, om zo na te gaan 

met welke verbetering de grootste 

energiebesparing kan worden gehaald. 

Voor het ene huis is dat gevelisolatie, 

voor een ander huis misschien dubbel 

glas. Huiseigenaren kunnen zich 

ook richten op de vraag hoe ze van 

een ongunstig Energielabel Wonen, 

zoals F of E, naar een uitstekend 

A-label komen. De site doet daarvoor 

suggesties.

Het resultaat is een gedetailleerd rapport. 

Wilt u direct met de uitvoering aan de 

slag? Dan kunt u, via dezelfde site, een 

gespecialiseerd bedrijf zoeken. De site 

verwijst naar deze ‘Meer Met Minder-

aanbieders’ die u desgewenst het 

volledige traject van energiebesparing in 

huis uit handen kunnen nemen. Van een 

Maatwerkadvies Energiebesparing tot en 

met de uitvoering van de maatregelen en 

hulp bij het aanvragen van subsidies.

Subsidiemogelijkheden
VerbeterUwHuis.nl geeft u bovendien 

inzicht in landelijke en plaatselijke sub-

sidiemogelijkheden die een investering 

aantrekkelijker maken. Als gebruiker 

hoeft u bij de vragen alleen de eigen 

woonplaats in te vullen om dit overzicht 

te krijgen. www.VerbeterUwHuis.nl

Meer Met 
Minder-
aanbieders?
Makkelijk! 

Wilt u met energiebesparende ver-

bouwingen aan de slag? Maak het 

uzelf dan makkelijk en kies voor 

een Meer Met Minder-aanbieder.

 

Inmiddels zijn er al meer dan 1.200 

Meer Met Minder-aanbieders in 

Nederland. Dit zijn bedrijven uit de 

bouw- en installatiesector die zich 

door extra cursussen gespeciali-

seerd hebben in energiebesparende 

verbouwingen. Ze weten er niet 

alleen van alles van, maar werken 

ook samen. “Stel dat u verschillende 

dingen wilt laten doen, zoals dubbel 

glas, na-isolatie, zonnepanelen en 

een nieuwe zuinige CV-ketel, dan 

zorgen wij dat alle klussen uitgevoerd 

worden. Als klant heeft u maar met 

één partij te maken”, aldus Fred Rut-

gers van Meer Met Minder-aanbieder 

Isotechniek Isolatie. De Meer Met 

Minder-bedrijven kunnen ook een 

Maatwerkadvies Energiebesparing 

voor u opstellen, zodat u in één 

rapport ziet wat de mogelijkheden 

in uw huis zijn, wat het oplevert aan 

energie-, en dus kostenbesparing, 

wat de benodigde investering is en 

of er subsidies voor beschikbaar zijn. 

U vindt de bedrijven op postcode op 

www.meermetminder.nl

Neem nu spouwmuurisolatie. Veel oudere 

huizen hebben een ongeïsoleerde spouw. 

Zoals Danny en Ingrid uit Spijkenisse. 

Ze wonen in een hoekhuis en lieten hun 

situatie narekenen. Het isoleren van hun 

buitenmuren kost zo’n 1500 tot 2000 

euro. Op de gasrekening besparen ze 

echter jaarlijks 450 euro. “We hebben 

de kosten er dus binnen vijf jaar uit. En 

daarna gaan we er echt op verdienen”, 

glundert Danny. “Wat nog veel belang-

rijker is”, vult Ingrid aan, “is dat we er 

straks lekker warm bij zitten”.

Op de website van Milieu Centraal vindt 

u veel informatie over isolatie en andere 

manieren om energie te besparen.

www.milieucentraal.nl/energiebesparing
Meer informatie

Heeft u een vraag over de website 

VerbeterUwHuis.nl of over 

energiebesparing in het algemeen?

Ga naar www.milieucentraal.nl 

Bellen kan ook. Of mail naar: 

infoservice@milieucentraal.nl.

Deze pagina wordt mede 

aangeboden door:

Woning Laura de Groot krijgt gunstiger Energielabel na verbetering

VerbeterUwHuis.nl
VerbeterUwHuis.nl is een gezamenlijk initiatief 
van Milieu Centraal en Agentschap NL

Energie besparen is geld besparen
Verwarming is de grootste kostenpost op de energierekening. Door energie-

besparende maatregelen kan die rekening met sprongen omlaag. Wel moet u 

eerst geld uitgeven voordat het besparen begint. Maar u verdient de investering 

sneller terug dan u denkt.

Een lagere energierekening: dat is het belangrijkste doel van energiebesparende 

maatregelen in huis. Daarnaast wordt het huis behaaglijker en kan de markt-

waarde stijgen. Op de nieuwe website www.VerbeterUwHuis.nl is snel te zien 

welke investering er nodig is om uw huis energiezuiniger te maken, en hoeveel 

u gaat besparen. Daarnaast kunt u zien of er subsidie te verkrijgen is en kunt u 

direct een uitvoerder vinden.
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CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout. 
ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, 
Melanie Dumay, Josine Janssen
Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstan-
digheden foutief of niet geplaatst zijn geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateri-
aal dienen vrij van rechten te worden aangeleverd.

DRuk: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZoRGING 
Telefoon 06 - 48 69 89 19
E-mail: cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor verspreiding van folders.

kerkberichten KLUIJTMANS NATUUrSTeeN
NATUURSTEEN - gRAfwERkSPECIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

Voor uw vensterbanken, dorpels, aanrechtbladen, 
raamdorpels, etc. 
Maar ook voor een passend grafmonument, urn 
graf of urn tegel, naar uw of ons ontwerp.

Kanaaldijk noord 113, Eindhoven  040-281 35 69  of  06-519 80 777
info@kluijtmansnatuursteen.nl www.kluijtmansnatuursteen.nl   

     Uit d’n hoek…

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zondag 7 augustus, 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, orgel, voorganger, pastor 
J.Vossenaar
Zondag 7 augustus, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, orgel, voorganger, pastor 
J.Vossenaar

Misintenties:
Zondag 7 augustus, 11.00 uur: Kitty 
van de Rijt-van der Leij; Overl.ouders 
Antoon en Miep Geenen-Knapen; 
Lambert van de Kerkhof; Hilde Trum-
Smeenge; Miriam Raessens; Paula 
Hobbelen-Verhoeckx; Henk Bollen; 
Overl.ouders Frans en Riet van de 
Ven-Kleef; Overl.ouders Toon en Gon 
Habraken-Smulders; Overl.ouders 
Theo en Ria Vinken-Verweij; Sjef en 
Jeanne Kisters-Bakker; Frits Vereij-
ken; Leo Kuijten; Tony Soet; Theo van 
Lieshout; Harrij van der Velden; Wim 
Leers; Riky de Groof-Joosten; Mari-
nus Donkers,(vanw.sterfdag);
Petronella Donkers-Daams.

Mededelingen:
In onze parochie is overleden, Ton 
Wessels, van Homberghgaarde 11. 
Wij wensen familie en vrienden troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 7 augustus, 11:00 uur: Woord- 
& Communiedienst, volkszang, voor-
gangers: leden werkgroep.

Misintenties: 
Nellie van der Heiden; Fien van de San-
de-Verhagen; Overleden fam. Verhagen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 7 augustus,  09.30 uur: Woord 
& Communiedienst, met volkszang, 
voorgangers: leden werkgroep W.C.D.

Misintentie:
Frans van Rooy

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 7 augustus, 10.00 uur. Voor-
ganger dhr. P. Flach. 
 
Er is geen kindernevendienst in de 
schoolvakantie, maar wel teken- en 
kleurmateriaal voor de kinderen. Col-
lecte:  Stichting ‘Nuenen helpt Ethio-
pië’ Na de dienst is er gelegenheid tot 
ontmoeting en nagesprek met koffie 
en thee. 

Oude St. Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 4 en vrijdag 5 augustus: 
17.30 uur Lof, 18.30 uur Heilige Mis
Zaterdag 6 augustus: 8.30 uur Heilige 
Mis, daarna uitstelling tot 12.30 uur
Zondag 7 augustus: 8e zondag na 
Pinksteren, 10.30 uur Hoogmis
Maandag 8 en dinsdag 9 augustus: 
18.30 uur Heilige Mis 
Woensdag 10 augustus: 7.15 uur Hei-
lige Mis

Middelpunt

Middelpuntse twisten! Chaam, gemeente Alphen-Chaam, en Moergestel, ge-
meente Oisterwijk, vechten om wie het geografisch middelpunt heeft van de 
Benelux. Het kadaster, cirkels, vierkanten, zwaartepunten, satellieten, oude do-
cumenten uit de tijd van Napoleon en computerberekeningen komen er aan 
te pas. En dan weten ze het nog niet. Hemelsbreed liggen de twee middelpun-
ten toch nog een kleine 30 kilometer uit elkaar. Het middelpunt van de be-
langstelling, dat zijn ze wel. Het midden van Luxemburg, Brussel en Amster-
dam ligt in ieder geval in Brabant. Voor wat het waard is. De plaatselijke VVV 
zal er blij mee zijn.
 Nuenen is het middelpunt van mijn actieradius. Hier woon, werk en 
leef ik. Het geografische middelpunt van Nuenen ligt ergens langs de Europa-
laan, bij het fietstunneltje in de buurt. Het middelpunt is niet hetzelfde als het 
centrum. Want dat is het gebied rondom het  Park. In het Duits spreken ze dan 
van Altstadt.
 Als ik op de kaart kijk, dan lijkt mij Molen De Roosdonck het middel-
punt van Nugerned, onze eigen Benelux. Een mooi middelpunt. Niks meer aan 
doen.

Edwin Coolen

kunstagenda
Inschrijving voor Atelierroute Eindhoven en regio- 2011 t/m 20 augustus
Om deel te kunnen nemen aan de Atelierroute Eindhoven en regio op 1 en 2 ok-
tober, kan men zich inschrijven d. m. v. het inschrijfformulier op onze site. www.
atelierroute.dse.nl 
Beeldend kunstenaars met verschillende disciplines, Architecten, Fotografen en 
Designers met een atelier wat goed toegankelijk is voor publiek kunnen hieraan 
deelnemen.
Een academische of soortgelijke afgeronde opleiding en het hebben van een ei-
gen website zijn van belang.
Voor verdere informatie atelierroute@dse.nl  of tel. 040-2423738

Kasteel Geldrop, Helze 8, 5662 KA Geldrop 
Openingstijden:  Iedere donderdag, vrijdag en zondag tussen 14.00 en 17.00 uur 
Website kasteel : www.landgoedkasteelgeldrop.nl
Kunstenaar :  Pieter Vriends - Titel expositie : Symbiose
emailadres kunstenaar : pietervriends@realistischschilder.nl
Recente boekuitgave: De schilderkundige ruimte van Pieter Vriends.

Kunsthandel – Galerie Art Dumay & Lijstenatelier Foederer (Park 75)
Tentoonstelling: ‘Brabant en Den Haag uit de doeken. 
Vriendschappen van Vincent van Gogh verzameld’. 
Schilderijenspreekuur op zaterdag van 10 tot 17 uur (behalve 6 en 13 augustus), 
gratis taxatie van schilderijen, etsen en tekeningen Openingstijden: maandag 
van 12.00 tot 17.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur, 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur (tot en met 1 september). www.artdumay.nl. Te-
lefoon: 2845208.

 Politieberichten
Someren/Mariahout:   
DNA-hit leidt naar verdachte wonin-
ginbraak
Aan de hand van een DNA-hit heeft de 
politie dinsdagochtend rond 7.15 uur in 
zijn woning in Veldhoven een 37-jarige 
man aangehouden. Hij wordt verdacht 
van drie woninginbraken, waarvan twee 
binnen Zuidoost Brabant. Het gaat om 
een inbraak in Someren aan de Lieropse-
dijk op 22 juni 2008 en een inbraak in Ma-
riahout aan de Ginderdoor op 22 februari 
2004. De derde inbraak vond plaats in 
2007 in het Friese Bolsward. De man is 
voor verder onderzoek in verzekering ge-
steld.

Vacaturebank vrijwilligers 
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO      
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers 1 à 2 dagdelen per week, tijden in overleg
Geldrop-Mierlo en Nuenen  van mensen met dementie of een chronische beperking in de 
 thuissituatie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Weverkeshof coörd. adm. medew. voor het alg. bestuur 2 á 3 dagdelen per week in overleg 
Dorpsboerderij coörd. werkgroep Educatie (contacten met scholen + bso) zelf in te delen
 organisator/begeleider kinderfeestjes (’s middags) in overleg op woensdag, vrijdag of zaterdag
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De Akkers vrijwilliger voor bezorging maaltijden bij  aanleunwoningen  zondags 11.00-12.00 u. oneven weken
 de Akkers, begeleiding bewoners naar en van het winkeltje in overleg 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Platform Gehandicaptenbeleid  bestuurslid (secretaris) 1-2 u. per week.
Nuenen werkgroeplid “Voorlichting. & Communicatie”, meer info:   dhr. J. Lammerts (voorz.)
www.pgnuenen.nl participant platformoverleg tel. 040-2574699
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De Akkers verkoopmedew. winkeltje de Akkers  ma-wo-vr. 14.00-15.30 u. za 10.30-11.30 u.
  (voorraadbeheer, verkoop enz.) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EHBO-ver. St. Clemens Dringend bestuursleden gevraagd  (o.a. voorzitter en secretaris) taakomschrijving op te vragen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De Akkers ondersteunen bij activiteit “Samen zingen in de Gasterij”  donderdag, oneven weken 10.00-12.00 u.
 (+ halen/brengen bewoners)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zonnebloem-Linq (jongerenafd.) vrijwilligers voor de werkgroep en begeleiding cliënten.   tijden in overleg.
www.zonnebloemlinq.nl  (organiseren ontmoetings-café voor jongeren met/zonder bep.)  
 Ook maatje gevraagd voor vrouw (21) in Nuenen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lokale Omroep Nuenen websiteredacteur om samen met redactieleden de website verder  6 u. per week in overleg (deel kan vanuit huis)
 te ontwikkelen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De Akkers Ondersteuning maaltijden op verpleegafd. Affiniteit met  alle dagen van 17.00 – 19.00 u.
 dementerenden gewenst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jo van Dijkhof begeleiden bridgeavonden (op dinsdag en donderdag, in overleg) van 19.00-23.00 u.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De Akkers vrijw. voor begeleiding bewoners o.a. bij gebruik van de computer  in overleg
 en om te wandelen, vrijw. voor begeleiden beweegactiviteit dinsdag van 14.30-16.30 u.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Buurtbuscomité Reserve-chauffeurs voor Buurtbus 460 (Nuenen - Son - Best)  op afroep een dagdeel (3 uur)
 met rijbewijs BE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt van de LEVgroep op Berg 22 in
Nuenen. Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via i.borger@levgroep.nl

Voorkom een tekenbeet
Tijdens de startdag van de Fiets4daagse de Peel waren medewerkers van de 
GGD Brabant-Zuidoost met een informatiestand aanwezig om deelnemers 
te informeren over teken en de ziekte van Lyme. Teken leven in hoog gras en 
struikgewas tot 1,5 meter hoogte. Fietsers rusten vaak zittend in het gras en 
kunnen daardoor een tekenbeet oplopen. 

Tijdens de fiets4daagse werd aan de 
deelnemers ook gevraagd een enquête 
in te vullen met vragen over tekenbe-
ten. De meeste kans op een tekenbeet 
loop je in het bos, en wanneer je door 
hoog gras loopt. Dit weet ook 46% van 
de 364 deelnemers aan het onderzoek. 

Dat teken ook in je eigen tuin voorko-
men, weet slechts 2% van de fietsers. 

Smeer je in met DEET
Wat maar weinig mensen (8%) weten 
is dat muggenmelk met minimaal 30% 
DEET je huid beschermt tegen de 
teek. 55% van de deelnemers weet wel 
dat je bedekkende kleding kunt dra-
gen om  een tekenbeet te voorkomen. 
In totaal geeft 10% van de fietsers aan 
‘iets’ te doen om een tekenbeet te 
voorkomen zoals bedekkende kleding, 
DEET of op de paden blijven. 7% van 
de  fietsers is van plan zich na de fiets-
tocht te controleren op teken. Als je 
een teek snel, binnen  24 uur, verwij-
dert, is de kans op de ziekte van Lyme 
minimaal. 

Wilt u meer weten over tekenbeten?
Op website www.ggdbzo.nl/infectie-
ziekten staat meer informatie over het 
voorkomen van een tekenbeet. Men-
sen kunnen ook contact opnemen met 
het team Infectieziekten: telefoon-
nummer 088 0031 333 of mailen naar 
infectieziekten@ggdbzo.nl.

Tijdens de keukenpresentatie bij u thuis, onder het genot van een kopje koffie, 
op uw eigen bank alles bekijken en vragen.

OERLEMANS KEUKENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

• Gratis thuisbezoek
• Gratis offerte
• Gratis tekening
• Keuze uit hout, kunststof, 
 hoogglans, m.d.f, etc.

Bel voor een vrijblijvende 
en gratis offerte:
Telefoon 040‑2839838
b.g.g. 0651231801

OOk vOOR RENOvATIE, APPARATUUR EN dE mONTAgE vAN Uw kEUkEN.

Daihatsu Cuore, 3 deurs, 1.0 Automaat, 20.000 km

1ste eigenaar  .......................................................Juli 2004

Gratis Bridgeles 
vervolgcursus
Ooit een  bridgecursus gevolgd voor 
beginners? En is inmiddels veel van 
die toen opgedane kennis wegge-
zakt? Zijn er verkeerde gewoonten 
gegroeid? Of, na de eerste 2 begin-
boekjes, interesse in meer?

Per  eind september 2011 start op en-
kele ochtenden weer een vervolgcur-
sus, gegeven door een gediplomeerde 
docent van de Nederlandse Bridge 
Bond in een rookvrije lessituatie. En 
de traditie blijft:  koffie een kwartje......
Er is nog beperkt plaats: informatie: 
040-2831187.

Bridge
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  SUDOKU BEL&WINSPEL: 0909 - 50.10.191 (0,44 euro per gesprek)

ZO DOET U MEE:
Om kans te maken op een prijs, 

belt u de oplossing door naar
0909-50.10.191

(0,44 euro per gesprek)

Daar wordt u gevraagd om één 
bepaalde rij cijfers van de door u 
gevonden oplossing in te toetsen.

Uit alle juiste inzendingen wordt de 
winnaar getrokken.

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één 
keer voorkomen in alle horizontale 
rijen en één keer in alle verticale 

kolommen en één keer in elk van de 
negen vierkantjes van 3 x 3 vakjes.

SUDOKU NR. 31 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

  

Park 61, Nuenen
 Tel. 040 - 283 31 33
www.dinercafezinn.nl

Winnaar week 29: Diny Rooijackers, Collseweg 39, 5674 TR  Nuenen
Winnaar week 30: H. Stoop, Albert Botslaan 21, 5737 CK  Lieshout

SUDOKU BEL&WINSPEL: 0909 - 50 10 191 (max. 0,44 euro per gesprek)

www.puzzelland.com

ZO DOET U MEE:

Om kans te maken op
een prijs, belt u de 

oplossing door naar 
0909-50 10 191

(max. 0,44 euro per gesprek)

Daar wordt u gevraagd 
om één bepaalde rij 
cijfers van de door u

gevonden oplossing in te
toetsen.Uit alle juiste
inzendingen wordt de 
winnaar getrokken. 

Veel succes!

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer
voorkomen in alle horizontale rijen en één
keer in alle verticale kolommen en één
keer in elk van de negen vierkantjes van 
3 x 3 vakjes.

1 9 4 8 3
9 7 2
3 8 5

7 5 1 8
5 8 6 7

7 9 2
3 9 1

6 2 4
4 5 6

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

  Oplossing

PUZZELNUMMER: 01012

sudoku week 31_sudoku week 11.qxd  21-07-11  15:09  Pagina 1

Hockey

Wandelsport

Touwtrekken

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

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

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

Succesvolle deelname aan 
Vierdaagse door leden WSV Nuenen
In de afgelopen maand hebben diverse leden van de Nuenense wandelsport-
verenging WSV deelgenomen aan de Apeldoornse of Nijmeegse Vierdaag-
se. Sommige leden voor de 1e maal en sommige leden voor de 13e keer. Suc-
cesvol deelgenomen hebben: Carla, Willemien, Ellen, Annie, Helma, Roy, 
Fred, Hans en Mark.

Wandelen bij 
WandelSportVereniging Nuenen
 
Ook tijdens de vakantiemaanden wordt er 2 keer per week gewandeld.

De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling bij 
de Nuenense wandelsportverenging 
WSV is in de maand augustus de in-
gang van het EMK terrein aan het 
Wettenseind. Op zondagmorgen om 
09.00 uur en op woensdagavond om 
19.00 uur vertrekken 2 groepen, ieder 
in een eigen tempo, voor een sportieve 
wandeling van maximaal 2 uur door 
de mooie Nuenense omgeving. 

Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen.

Vooraanmelden daarvoor is niet no-
dig, men kan zich melden op de start-
locatie.

Voor nadere informatie: 
www.wsvnuenen.dse.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secretari-
aat, joke_wsv@hotmail.com

Mappa Mondo

Maria Jansen verwelkomt Hilbert Souman en Gerrit van Duinen bij Kwekerij 
Jansen op Boord. Op 9 juli vertrokken de twee mannen vanuit Groningen voor 
een 600 km lange voettocht langs alle Huyskwekers in Nederland. Op 18 juli 
kwamen ze bij Jansen aan. Doel was geld inzamelen voor Mappa Mondo, een 
huis waar ernstig zieke kinderen tijdelijk naar toe kunnen. De Huyskwekers, 
waaronder Jansen, steunen Mappa Mondo. Op het moment dat de lopers in 
Kamperland in Zeeland finishten, is de opbrengst in Nuenen geteld. De familie 
Jansen heeft het bedrag afgerond zodat de bijdrage uit Nuenen 1000 euro is.

Touwtrekwedstrijd    
in         
Nederwetten
Op zondag 14 augustus organiseert KPJ Nederwetten het alom bekende 
touwtrekken over water. 

14 augustus is het weer touwtrekken in Nederwetten

Deze wedstrijd zal plaatsvinden tij-
dens het dorpsfeest en de kermis op 
het terrein “Bij de Oude Toren” aan de 
Hoekstraat.
De wedstrijd vangt om 10.30 uur aan. 
Inschrijven kan tot en met vrijdag 12 
augustus middels een emailbericht 
naar info@kpjnederwetten.nl of een 

belletje naar Mark 06 - 52093197. De 
toegang is gratis.

Het klassement en inschrijfgeld is als 
volgt:
Heren [vanaf 16 jaar] € 15.00
Dames [vanaf 16 jaar] € 15.00
Jeugd [tot 16 jaar] € 7.50                

Niels van der Linden    
E-Hockey toernooi
20 en 21 augustus vindt in Indoor-Sportcentrum Eindhoven een waar sport-
feest plaats, namelijk het Niels van der Linden E-hockey toernooi. Het toer-
nooi is als eerbetoon vernoemd naar Niels van der Linden. 

Spelmoment uit een E-hockey wedstrijd 

Hij was een van de achterhoedespelers 
en al vele jaren vaste speler van het 
eerste team van de GP Bulls (Genne-
per Parken Bulls). Daarnaast was hij 
de initiatiefnemer van dit toernooi. 
Hij is helaas vorig jaar op 23 jarige 
leeftijd overleden. Door dit toernooi 
te organiseren willen teamgenoten en 
bestuur een van zijn doelen alsnog re-
aliseren.

Het toernooi heeft tien teams uit vijf 
verschillende landen t.w. Italië, Tje-
chië, Zwitserland, Duitsland en Ne-
derland. Deze teams nemen het tegen 
elkaar op in spannende wedstrijden 
om de titel, maar er is nog veel meer te 
doen dan alleen de wedstrijden bekij-
ken.
E-hockey staat voor elektrisch rol-
stoelhockey en wordt gespeeld op een 
klein veld met vijf spelers per team. 
Eindhoven wordt vertegenwoordigd 
door twee teams van de GP Bulls. Men 
hoopt natuurlijk dat zij de beker in 
Eindhoven houden, maar met de grote 
internationale concurrentie belooft 

het erg spannend te worden. 
 Op de ene helft van de zaal worden de 
wedstrijden gespeeld, maar op de an-
dere helft organiseert (S)cool On 
Wheels allerlei activiteiten. Om te la-
ten zien dat sporten mogelijk is voor 
alle mensen in een rolstoel. Andere  
mindervaliden krijgen tijdens dit eve-
nement de mogelijkheid om zelf eens 
deel te nemen aan een rolstoelsport. 
Zo kan er rolstoelbadminton, zitvol-
leybal en E-hockey gespeeld worden, 
en kunt uzelf uitproberen welke sport 
het best bij u past. Er zijn hiervoor vol-
doende sportrolstoelen en begeleiding 

Geniet van de Zonnige Zomerfruit Weken bij de Groenteman

Vier de zomer met vrolijk vers fruit!

Gezond snoep
Van al dat zonnige zomerfruit mag je 
snoepen zoveel je wilt. Want zomerfruit 
is behalve heel lekker, ook nog eens 
erg gezond! Vooral rood zomerfruit 
zit boordevol vitamines, mineralen en 
antioxidanten. Allemaal stoffen die ons 
tegen (welvaarts)ziekten beschermen! 
Aardbeien leveren veel vitamine C. 
Een portie van 100 gram levert zelfs 
meer vitamine C dan een sinaasappel. 
Frambozen en blauwe bessen blijken 
volgens onderzoek aan de Universiteit van 
Wageningen rijk te zijn aan antioxidanten. 
En vooral frambozen en bramen bevatten 
veel vezels, die onze darmen goed op 
gang houden. Al dat vrolijke en zoete 
zomerfruit zit ook nog eens boordevol 
vruchtensuiker. Dat geeft net als een 
tabletje druivensuiker direct energie! 
En toch levert zomerfruit maar weinig 
calorieën. Lekker gezond snoepen dus! 
Een schaal vol zomerfruit op tafel is in 
mum van tijd leeg.

Lekker met zoet en hartig
Met sappig vers zomerfruit maak je ook 
de lekkerste gerechten. Van gezonde 
ontbijtjes, frisse tussendoortjes en 
onweerstaanbare toetjes tot hippe 
salades, pittige salsa’s en vrolijke hapjes. 
Want vers zomerfruit is lekker met 
zowel romig als fris zoet en combineert 
ook uitstekend met frisse hartige 
ingrediënten. Aardbeien, frambozen 
en ook bramen zorgen voor een vrolijke 
noot in lunchsalades met geitenkaas of 
noten. En doen het ook prima in originele 
borrelhapjes. Bestrijk bijvoorbeeld 
knapperige crostini met wat fijngeprakte 
bramen en garneer met een plakje 
gerookte eendenborstfilet en wat rucola. 

Of maak tapasspiesjes van rolletjes 
rauwe ham met aardbeien. Rood fruit is 
gepureerd ook lekker fris in dressings en 
sauzen voor bij geroosterd vlees.

Fruitidee
Maak een zomerse fruitsalade van 
aardbeien, frambozen, bramen en bessen. 
De intense fruitsmaak benadruk je door 
een beetje suiker en wat citroensap of 
balsamicoazijn toe te voegen. Laat de 
salade een half uurtje staan, dan proef je 
het fruit nog beter!

Hollandse aardbeien
Bij de groenteman liggen vaak 
verschillende rassen aardbeien. 
Allemaal speciaal gekweekt op 
hun volle, aromatische smaak. Het 
bekendste Hollandse ras is de Elsanta: 
grote, knalrode en bolronde aardbeien. 
Lambada’s zijn wat puntiger met het 
kroontje hoog op de vrucht. Korona’s zijn 
dieprood, heel sappig en een tikkeltje 
zuur. Maar dat komt de aardbeiensmaak 
juist ten goede. 

Tip van de groenteman
Aardbeien zijn het lekkerst bij 
kamertemperatuur, dus haal ze op tijd uit 
de koelkast. Dan komt de fijne zoete en 
lichtzure smaak het best tot zijn recht. 
Spoel aardbeien pas vlak voor het eten in 
een vergiet onder een zachte straal koud 
water. Laat ze goed uitlekken en verwijder 
daarna pas de kroontjes. Zo voorkom je 
dat aardbeien zich tijdens het wassen 
volzuigen met water.

Frambozen en bramen
Frambozen en bramen zijn duidelijk 
familie van elkaar. Beide fruitsoorten 

zijn op dezelfde manier opgebouwd uit 
kleine sappige bolletjes. Frambozen 
zijn fluweelzacht en mooi roze. Hun 
fijne zoetzure smaak doet het goed bij 
romig ijs en meloen of perzik. Bramen 
zijn stoerder en met hun dieppaarse 
kleur en volle smaak aardser van 
karakter. Ze smaken goed bij chocola, 
maar ook bij rood vlees.

Tip van de groenteman
Eet frambozen en bramen op de dag 
dat je ze koopt. Bewaar ze hooguit  
1 dag in de originele verpakking.  
Was frambozen en bramen liever niet, 
dat gaat ten koste van de smaak. 
Haal alleen aangetaste vruchtjes 
ertussenuit. 

Rode, witte en blauwe bessen
Rode en witte bessen - beide ook bekend 
als aalbessen - zijn vrij zuur. Ze zijn het 
lekkerst als je ze omschept met een 
klein beetje suiker en een tijdje laat 
staan. De bessen groeien in trosjes aan 
dunne takjes. Blauwe bessen lijken op 

bosbessen, maar zijn veel dikker en groter. 
Ze hebben een paars schilletje met een 
natuurlijk waslaagje. De romige witte 
binnenkant smaakt mild en zoet. Blauwe 
bessen zijn lekker met dikke Griekse 
yoghurt. En ook in zelfgemaakte muffins 
of kleine pannenkoekjes. 

Tip van de groenteman
Bewaar bessen niet langer dan een, twee 
dagen en in de originele verpakking. Spoel 
de bessen aan de takjes in een vergiet 
onder stromend water. Verwijder eerst 
aangestoken vruchtjes en ris pas daarna 
met een vork de bessen van de takjes. 

Fruitidee
Rood fruit doet het goed in gebak. Vul een 
zelfgebakken taart met banketbakkersroom 
en leg in het midden een flinke berg 
gemengd rood fruit. Bestuif het fruit 
met wat poedersuiker. Aardbeien en 
frambozen zijn ook een lekkere vulling 
voor kwarktaarten. En bramen en blauwe 
bessen zijn lekker zoet in muffins of 
zomerse appeltaart.

Kersen
Veel kersen worden geïmporteerd uit 
Zuid-Europa, waar ze meer zon krijgen 
dan hier. En meer zon maakt kersen 
lekker zoet. Kersen variëren in kleur van 
helderrood tot diep paars. En in smaak 
van friszuur tot pittig zoet. De groenteman 
laat je er graag eentje proeven. Kersen 
zijn een lekker tussendoortje. Een schaal 
kersen op tafel is zo leeg gesnoept. Vooral 
kinderen zijn er gek op. 

Tip van de groenteman
In kookwinkels zijn speciale kersenontpit-
ters te koop. Hiermee ontpit je kersen in 
een handomdraai. Handig als je kersen wilt 
verwerken in lekkere toetjes of taarten. 

Fruitidee
Vries zomerfruit in voor lekkere toetjes 
later in het jaar. Verwerk bevroren fruit 
bijvoorbeeld supersnel tot een frisse 
sorbet. Pureer het bevroren fruit in de 
keukenmachine of blender. Voeg per 150 
g fruit 50 g poedersuiker toe. Serveer het 
sorbetijs direct.

Kijk voor meer tips en smakelijke 
recepten op www.degroenteman.nl 

Spoel de aardbeien af met koud water en laat ze uitlekken. Verwijder de 
kroontjes en halveer de aardbeien. Klop in een kommetje een dressing van het 
sinaasappelsap met de azijn, honing, olijfolie, kappertjes, wat zout en peper. 
Meng in een kom de aardbeien met 3 eetlepels dressing. Snijd de komkommer 
in dunne plakjes en leg deze dakpansgewijs op vier borden. Sprenkel de rest 
van de dressing erover en schep in het midden een berg aardbeien. Garneer met 
basilicumblaadjes.

Tip: Verwijder de kroontjes van de aardbeien pas na het afspoelen!

•	 250	g	aardbeien
•	 sap	van	½	sinaasappel
•	 1	eetlepel	(witte)	balsamicoazijn
•	 1	theelepel	honing
•	 3	eetlepels	olijfolie
•	 1	eetlepel	kappertjes,	fijngehakt

•	 versgemalen	zwarte	peper
•	 1	komkommer
•	 handje	kleine	basilicumblaadjes

Komkommercarpaccio met aardbeien
Voorgerecht – 4 personen

Kook de mihoen volgens de aanwijzingen. Kook in een pan met ruim water en wat 
zout de haricots verts in 6 minuten beetgaar. Spoel ze met koud water en laat ze 
uitlekken.	Laat	ook	de	mihoen	uitlekken.	Wrijf	de	kipfilets	in	met	knoflook,	de	helft	
van	de	gember	en	wat	sojasaus.	Bestrijk	de	filets	met	olie	en	bak	ze	in	een	koe-
kenpan	op	matig	hoog	vuur	in	12	minuten	bruin	en	gaar.	Spoel	de	aardbeien	af	met	
koud water en laat ze uitlekken. Verwijder de kroontjes en halveer de aardbeien. 
Klop	een	dressing	van	het	limoensap	met	3	eetlepels	olie,	2	eetlepels	sojasaus,	
bieslook, de rest van de gember en wat peper. Schep de aardbeien, sla en haricots 
verts om met de helft van de dressing. Schep de mihoen in vier wijde kommen 
en	schep	de	salade	eromheen.	Snijd	de	kipfilet	in	plakjes	en	leg	ze	op	de	salade.	
Schep de rest van de dressing op en garneer met koriander.

•	 125	g	mihoen
•	 150	g	haricots	verts,	

schoongemaakt
•	 250	g	kipfilet
•	 1	teen	knoflook
•	 2	cm	verse	gemberwortel,	geraspt
•	 3	eetlepels	sojasaus

•	 250	g	aardbeien
•	 sap	van	1	limoen
•	 2	eetlepels	bieslook
•	 ½	krop	ijsbergsla,	in	brede	repen
•	 2	eetlepels	verse	

korianderblaadjes

Oosterse salade met kip en aardbeien
Hoofdgerecht – 4 personen

Spoel de aardbeien en rode bessen 
onder koud water en laat ze uitlekken. 
Verwijder de kroontjes van de aard-
beien en ris de bessen van de takjes. 
Halveer de aardbeien. Meng in een 
schaal	het	fruit	met	azijn,	1	eetlepel	
suiker, koekjes en munt. Verdeel de 
salade over 4 kleine ovenschaaltjes. 
Klop in een kom het eiwit stijf en klop 
de rest van de suiker erdoor. Schep het 
eiwitschuim op het fruit en verwarm 
het schuim met een crèmebrulée-
brander tot het kleurt. Of schuif de 
schaaltjes onder een hete ovengrill 
en laat het schuim in enkele minuten 
licht kleuren.

Zomerfruit gratin
Nagerecht – 4 personen

Vers en gezond zomerfruit fleurt deze zomer de winkel en marktkraam van de 
groenteman op! Knalrode aardbeien, felroze frambozen, dieppaarse bramen, 
glimmende kersen en een heel scala aan kleurige bessen! Het wordt weer 
een heerlijk zonnige zomer met veel vers zomerfruit. Laat je tijdens de Zonnige 
Zomerfruit Weken van 25 juni tot en met 16 juli bij de groenteman inspireren 
en maak vrolijke zoete en hartige gerechten met gezond vers zomerfruit. 
De groenteman heeft volop keus.

Deze pagina is gemaakt in samenwerking met het 

Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Foto’s: The Greenery.

•	 125	g	aardbeien
•	 125	g	rode	bessen
•	 125	g	frambozen
•	 125	g	bramen
•	 1	eetlepel	frambozenazijn
•	 100	g	kristalsuiker
•	 6	cantuccini	(Italiaanse	

amandelkoekjes,	in	stukjes)
•	 2	eetlepels	verse	munt	blaadjes,	in	

dunne reepjes
•	 2	eiwitten	(van	verse	eieren)

aanwezig.
Pak die kans en ervaar zelf De KICK 
van sport met daarbij alle aspecten en 
gevoelens.

Tevens zijn valide bezoekers ook meer 
dan welkom en ook zij kunnen kennis-
maken met rolstoelsport. Speciaal 
hiervoor wordt een rolstoelparcours 
opgezet, zodat valide kinderen en vol-
wassenen zelf eens kunnen beleven 
hoe het is om te sporten met een han-
dicap. Dit is niet alleen erg leuk, maar 
ook erg leerzaam. 
Datum: 20 en 21 augustus en de entree 
is gratis. Tijd: 09.30 – 17.30 Indoor 
Sportcentrum, Theo Koomenlaan 1, 
Eindhoven.
Activiteiten van (S)cool On Wheels 
zaterdag van 09.30 tot 17.30 en zon-
dag 09.30 – 14.15 uur. 
Websites: 
www.gpbulls.nl en 
www.indoor-eindhoven.nl



Ook op uw vakantieadres 
Rond de Linde op internet: 

www.ronddelinde.nl

LINDEBLAADJES

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

●  Voor al uw schade-reparaties
●  Uitleenauto beschikbaar            www. autoschadesmits.nl

COLLSE HOEFDIJK 25, 5674 VL NUENEN Tel. 040-2837774

Albert Schepers
Veiligheid & Comfort
Wegens specialisatie

20 - 50% 
korting

op bijna het 
gehele assortiment

www.albertschepers.nl
Duivendijk 5b, Nuenen

Tel. 040-2840053

DIEF IS KANSLOOS!

VERKEERSSCHOOL

Sinds 1955

NIEUW
v.a. 16,5 jaar autorijles

Reserveer tijdig

Rijopleidingen
 • Auto
 • Automaat
 • E achter B
 • Bromfi ets
 • Aangepast rijden

040-2831486

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-appara-
ten. Tevens verkoop van 
AEG, Siemens, Miele en 
Beko. Zowel vrijstaand als 
inbouw. Voor aanbiedingen 
zie www.adivitswasdroog-
koelspec-nl. - Uw specialist 
AD IVITS, tel. 040-2541803 
/ 06-14697792, www.ivits.nl, 
email: aivits@onsmail.nl 

Klussen - Beveiliging - Senioren
Klussen-reparatie-onderhoud van

ALLE voorkomende zaken in en om 
huis/tuin/auto/pc/caravan/enz. enz.

Senioren ”Handyman”
Dus één vertrouwd adres!

www.kbsvangrootel.nl
TELEFOON

06 - 53 42 14 18
(Bellen is direct actie!)

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 
040-2434706 of 06-1058 
7405. Voor particulier en 
bedrijf.

Feestje? Huur: Statafels   
€ 4,-; Barkruk €  1,25; Ka-
raoke €  40,-; Tenten vanaf 
€ 25,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, 
telefoon 0492-510855 of 
06-27175412. website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Stichting Vrijwilligers 
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereik-
baar via tel. 040-2864199.  
Voor zorg aan mensen 
met dementie en/of een 
lichamelijke beperking: 
Geldrop via Loket Zorg, 
tel. 14040. Servicepunt                                           
Nuenen: tel. 040-2831675.

Te huur gezocht: Ap-
partement/studio voor 
werkende man (54) max. 
€500. Bij voorkeur rustig ge-
legen in groene omgeving. 
Nuenen, Son of Sint-Oe-
denrode. Tel: 06-22395347

WIJ VERHUREN 
BOXEN VOOR 

TIJDELIJKE
OPSLAG

Lieshout
INFO: 06 - 53 86 35 12 
of  0499-421386/421711

LINDEBLAADJES per 
FAX of E-MAIL opgege-
ven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet voor-
uit betaald is. Er volgt geen 
tegenbericht

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

V E R R A S S E N D 
K O M P L E E T !        
Wilt u vakkundig binnen- of 
buitenonderhoudsschilder-
werk met garantie? Bel dan: 
040-2419092.

Filiaal Nuenen
De Pinckart 42, 5674 CC Nuenen
tel. (040) 283 63 83
fax. (040) 283 47 86
nuenen@druk-en-kopie.nl

U kunt op onze website nu zelf eenvoudig prijzen uitrekenen 
en orders plaatsen voor diverse soorten printwerk.

Bij inlevering van deze advertentie krijgt u 
10% korting op uw web to print order 
Bij ophalen van het printwerk deze advertentie inleveren, aktie loopt tot 30 augustus 2011. 
deze korting is niet geldig op afspraakprijzen of lopende offertes

p r i n t  e n  d r u k

WIJ ZIJN VOORTAAN
24 UUR PER DAG OPEN
w w w . d r u k - e n - k o p i e . n l

  Posters                  Flyers          Visitekaartjes        Canvasprints        Kaarten

Filiaal Best
Buitenweg 9a, 5683 PM Best
tel. (0499) 37 29 30
fax. (0499) 37 62 37
best@druk-en-kopie.nl                          RdL juli 2011

Boekjes

Briefpapier

Brochures full colour

CAD prints/Bouwtekeningen

Enveloppen

Flyers

Kaarten

Posters & Canvas A3 tot A0

Prints Kleur & Zwartwit

Visitekaartjes

Web to Print artikelen Web to Print 

T U I N A A N L E G 
www.lapagondatuinen.nl 
Tel: 06-19702668.

AANHANG
WAGENS

VERHUUR - VERKOOP
ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040-2832029

HONDENUITLAAT-
SERVICE “de Snuffelende 
Snuit” Bij ons kan uw hond 
lekker uitdollen met soort-
genoten, maar rustig rond-
snuffelen mag natuurlijk 
ook! Op omheind terrein. 
Voor info: 040-2839549.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 040-2864199.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking:

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer  040-2862395 of  040-2844005

De mooiste horeca 
locatie van helmonD 

Paviljoen de Warande, De Kluis 4, Helmond
 T: 0492-536361, www.paviljoendewarande.com

gehele dag geopend VanaF 11.00 UUR
Van dinsdag t/m zondag

Geheel vernieuwd buitenterras met tuin.

4-GANGEN KEUZE MENU

e 26,- p.p.

www.restaurantdesteenoven.nl

Steenovenweg 21
Helmond

0492-507507

www.lekkereteninhelmond.nl  www.trouweninhelmond.nl

Gehele maand augustus

25% kortinG op ons
3-GanGen menU van E 28,-

nu E 21,- p.p.

Met mooi weer lunch en diner buiten in 
onze restauranttuinGeheel vernieuwd buitenterras met tuin.

4-GANGEN KEUZE MENU

e 26,- p.p.

www.restaurantdesteenoven.nl

Steenovenweg 21
Helmond

0492-507507

Park 45 - 5671 GB Nuenen
040 283 3774

Tuihu Hu & Shuli Hu

Chinees Indisch Restaurant

www.tongah-nuenen.nl

7 dagen per week geopend:
van 16.00 tot 22.00

Maandmenu augustus € 17,00
 voor 2 à 3 personen

• Gon Bao Kai
 (Kip met cashewnoten)

• Babi Pangang
• Foe Yong Hai
• Indisch rundvlees
• Pisang Goreng
• Kroepoek
Bami, Nasi of Rijst

AUGUSTUS ACTIEMAAND
op DIvErSE wErkEN

v.A. 20% korTING
Werken van o.a.  Jos Leurs, Gerd Wilfert, Michel Leemans, 

Annemiek Groenhout, Wil van der Laan, Jos de Wit.

Berg 41 Nuenen  •  040 2837878  •  www.galerie-bonnard.com
Open:  vr - za - zo van 13.00 tot 18.00 uur

COLLSE HEIDE 58 - NUENEN - 040 283 93 66 
INFO@DEVERHUURSPECIALIST.COM - WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

Geslaagd ? Proficiat ! 
Feestpakket, bestaande uit; 

 - Luxe tafeltap compleet, 
    (incl. koolzuur, spoelbak, spoelborstel, spoelglans, afschuimer en viltjes) 
 - 20 ltr. Warsteinerbier óf 20 ltr. Bavariabier, 
 - 3 statafels, 
 - 20 bierglazen, 
 - 10 wijnglazen, 
 - 10 longdrinkglazen, 
 - en een leuke attentie! 

€ 100,00 
(Excl. 19% BTW en transport) 

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18  -  5691 CA Son  -  Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl
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