
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag is apotheek Nuenen van 
11.00 tot 13.00 uur en BENU apotheek 
Kernkwartier open van 10.00 tot 12.00 
uur. 
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”BENU Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.

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

is afwezig i.v.m. vakantie
van 16 juli t/m 3 augustus

Telefoon 040-2951030

Dokter K. Cornelissen en 
Dokter B. de Win zijn 

afwezig i.v.m. vakantie 
van 2 juli t/m 23 juli 
Telefoon 040-2951030
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2012 heeft 
weer een 
primeur

Anne Peters 
neemt afscheid 
van Nuenense 
gemeenteraad

De Huufkes 19b - Nuenen
040 - 284 31 06

Opwettenseweg 50 • 5672 AJ Nuenen
040 - 283 67 40 • GSM: 06 - 30 489 968

E-mail: p.bisseling@onsnet.nu

Wespenbestrijding

Bentje
Bisseling

Kleine sloop- en 
diverse werkzaamheden
op de bouw

Voor de twintigste keer matinee 
variété op kermismaandag

Rondreis familie Coolen door Canada

‘Herbeleven van ons verleden’
Door Edwin Coolen

Jos, Toon, Jan, Mario, Leo, Peer, Tinus, Jac, Marjan, José en Leentje Coolen. 
Elf van de veertien broers en zussen Coolen uit Nuenen zijn van 14 tot en 
met 25 juni samen op reis geweest door Canada. De andere drie, Paul, 
Louis en Nelis, konden niet mee en de koude kant ‘mocht’ niet mee op deze 
bijzondere familiereis terug in de tijd.
Ik zit aan tafel bij de broers Peer, Tinus 
en Jac Coolen (geen familie van mij 
overigens). Er wordt veel gelachen tij-
dens het gesprek, typerend voor de 
onderlinge sfeer. En dan zijn dit er nog 
maar drie. Nog voor de koffie is inge-
schonken, barsten ze los. Peer: ‘Ergens 
in maart, april vorig jaar ontstond het 
idee. Onze broer Leo woont namelijk 
in Lethbridge, in het westen van Ca-
nada. Daar waren sommige van ons 
nog nooit geweest. Onze zus Marjan 
die in het oosten van Canada woont, 
hadden we vaker bezocht. Het plan 
was uiteindelijk om met al onze broers 
en zussen die mee konden, een rond-
reis door Canada te maken. In Calgary 
begon de reis, daar kwamen we alle-
maal samen: Marjan vanuit Ontario, 
onze broer Toon uit Guatemala waar 
hij ontwikkelingswerk doet, Leo van-
uit Lethbridge en wij uit Nederland.’

Canada
Na aankomst in Calgary maakte de fa-
milie een rondreis door British Co-
lumbia met bestemming Vancouver. 
Volgende stop was Lethbridge, de 
woonplaats van Leo, om vervolgens 
weer te eindigen in Calgary. Een tocht 
van 5500 kilometer. Jac: ‘We hadden 
een bus gehuurd. Jos en Leo waren 
chauffeur. We reden daar in uitge-
strekte gebieden zonder internet of 
andere communicatiemiddelen. We 
wisten dat Nederland tegen Portugal 
moest voetballen voor het Europees 
Kampioenschap. En dat wilden we 
graag zien. Na lang zoeken vonden we 
een klein restaurantje met tv en met 
de goede sportzender. Alles ging voor 

ons aan de kant en daar hebben we 
met z’n allen de wedstrijd zitten kij-
ken. Leo zei nog tegen ons: ‘Ik ben Ca-
nadees maar in m’n hart ben ik 
Hollander’. Ook zijn we in British Co-
lumbia een paar dagen op een ranch 
geweest, midden in de prairie en tus-
sen de paarden. Dat was een prachtige 
belevenis. We zijn tenslotte toch van 
boerenafkomst.’

Emigreren
Jac: ‘Onze Leo is in 1980 geëmigreerd 
naar Canada. Toen speelde hier in 
Nuenen de gebiedsuitbreiding en zijn 
boerderij moest daarvoor wijken. Hij 
wilde toch verder boeren en is daarom 
naar Canada vertrokken, dat hij al ken-
de via ons Marjan. Uiteindelijk is hij 
daar in de bouw terecht gekomen.’ ‘We 
hebben verschillende mensen ontmoet 
die oorspronkelijk uit de omgeving 
Eindhoven komen. De meeste zijn 
goed terecht gekomen. Maar een enke-
ling heeft ook veel pech gehad. We 
hebben daar iemand opgezocht die ik 
vanuit het ziekenhuis in Nederland 
kende. Die was zo ontroert door ons 
bezoek, dat maakte op mij veel indruk. 
Je gaat er wel van relativeren’, aldus 
Peer.’ Tinus vult aan: ‘Iedereen recht-
vaardigt zijn keuze. De één waarom hij 

is geëmigreerd, de ander waarom hij in 
Nuenen is gebleven.’

Oude patronen
Tijdens de overnachtingen sliepen de 
broers en zussen, net als vroeger, met 
een paar bij elkaar op de kamer. ‘Alleen 
snurkten we toen niet’, zegt Peer. Ti-
nus: ‘Het was nostalgie, het ophalen 
van familieverhalen. In het begin van 
de reis zaten we allemaal naar buiten 
te kijken en genoten we van de prach-
tige natuur. Maar na een paar dagen 
waren we vooral met elkaar aan het 
praten, lachen, plezier maken en zin-
gen. 
Onze vader kon altijd mooi vertellen, 
dat hebben we wel mee gekregen. Als 
iemand een verhaal begon, wist ieder-

een meteen welk verhaal het was.’ 
Peer: ‘Dat vond ik opvallend. De ver-
houdingen van vroeger waren zo weer 
terug. Iedereen had al snel zijn eigen 
plek aan tafel en in de bus. De oudste 
blijft de oudste, de jongste blijft de 
jongste. En de meisjes wasten af.’

Vertrek
Het begin- en eindpunt van de fami-
lietocht was Calgary. Bij het vertrek 
ging iedereen weer naar zijn of haar 
thuis: Leo naar Lethbridge, Marjan 
naar Ontario, Toon naar Guatemala 
en de rest via Schiphol richting Bra-
bant. ‘Maar het zal niet de laatste keer 
zijn geweest. Reizen zit ons in het 
bloed, net als bij onze kinderen’, zeg-
gen ze alle drie.

De familie Coolen in Canada.
Bovenste rij van links naar rechts: Sjaak (Jac), Tinus, Marian, José, Leo, Jan.
Onderste rij van links naar rechts: Antonio (Toon), Leentje, Peer, Mario, Jos.

Door Gerrit van Ginkel

Het jaarlijks roemruchte Toeptoernooi zal dit jaar voor de twintigste keer 
plaats vinden bij Café Schafrath aan het Nuenense Park op maandag 9 juli 
a.s. aanvang 11.00 uur. Godefridus Antonius Josefus Royakkers van de 
Gerwenseweg 10, beter bekend als Fritske, doet al vanaf het begin mee en 
is vastbesloten zich dit jaar in de finale te spelen.
Omheining
Hardnekkige geruchten doen de ron-
de dat om Schafrath dit jaar een dich-
te omheining geplaatst zal worden 
zoals onlangs bij een eerder evene-
ment in het Park. Toernooi directeur 
Fons Linders vertelt dat de spelers 
daardoor minder afgeleid zullen wor-
den door invloeden van buitenaf maar 

de kastelein van Schafrath wil met het 
plaatsen van dat hek zijn imago wat 
beschermen, omdat het niet al te fraai 
is wat van buiten af waarneembaar is 
op het eind van het toernooi. Voor de 
entreeprijs kun je vier keer een vlieg-
reis naar Barcelona boeken maar je 
moet er volgens Linders wel bij mee 
tellen dat er dit jaar nog meer amuse-

ment en meer artiesten zullen zijn. 
Verder zullen er een aantal debutan-
ten uitgenodigd  worden en dat heeft 
ook zo zijn prijs. De prijzen trouwens 
zullen dit jaar ludiek van karakter zijn, 
wat dat ook moge betekenen.

De uitnodiging dit jaar is weer bijzon-
der stijlvol. Vincent van Gogh zou zo 
mee willen doen aan het Toeptoer-
nooi 2012. De aardappeleters van zijn 
beroemde schilderij hebben in hun 
handen een aantal toepkaarten en op 
de tafel staan wat stevige potten bier 
die vol zijn en voorzien van een 
schuimkraag. Echter volle glazen zijn 
niet veel te zien op het toernooi. De 
uitnodiging vermeldt ook de oproep 
om de bretels aan te doen die bij een 
eerdere jaargang verstrekt zijn. Dit al-
les natuurlijk om de broeken op te 
houden die door de crisisinvloeden 
kunnen afzakken. Er worden trou-
wens voedselpakketten verstrekt aan 
degenen die ondervoed zijn of uitdro-
gingsverschijnselen vertonen. 

Toepkampioen 2012
Of de winnaar van vorig jaar mee zal 
doen is bij het ter perse gaan van deze 
editie nog niet bekend. Voor die het 
zich nog kan herinneren hebben we 
het hier over Frans (Fredje) d’n Brou-
wer. Het schijnt dat hij druk in de 
weer is om zijn nieuwe huis in de om-
geving van het gemeentehuis in te 
richten. Of dat nieuwe huis iets te ma-
ken heeft met het behaalde kampi-
oenschap van vorig jaar is niet geheel 
duidelijk. Wat wel duidelijk is dat 84 
uitverkorenen zich maandag weer als 
leeuwen zullen weren om de titel 
Toepkampioen van Nuenen 2012 te 
mogen dragen.

NIEUW!
Adverteerders opgelet!

Vanaf 1 juli 
een nieuwe 

tarievenlijst voor 
Full colour 

advertenties in 
Rond de Linde.



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.
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GEVONDEN VOORWERPEN
Vanaf 1 juli: 
Wat je vindt moet je naar de POLITIE  GEMEENTE brengen!

Gevonden voorwerpen brengt u vanaf 1 juli niet 
meer naar de politie, maar naar de gemeente. 
Vanaf 1 juli is namelijk de gemeente verantwoorde-
lijk voor het innemen, registreren en bewaren van 
gevonden voorwerpen.

Iets gevonden?
Wanneer u een voorwerp vindt, bent u verplicht om dit zo snel moge-
lijk te melden bij de gemeente. U kunt dit zowel digitaal, via www.
nuenen.nl, telefonisch via 040-2631631 of persoonlijk bij de receptie 
in de hal van het gemeentehuis doen.

Vervolgens kan de vinder er voor kiezen om het voorwerp zelf te be-
waren of bij de gemeente in bewaring te geven. De geschatte waarde 
van het voorwerp bepaalt weer hoe lang het voorwerp bewaard moet 
worden.

De gemeente probeert een match te maken tussen het gevonden voor-
werp en mogelijk verloren voorwerp. De politie verdwijnt niet helemaal 
uit beeld: de politie controleert of het voorwerp gestolen is. Wanneer 
er een match is, dan geeft de gemeente het voorwerp terug aan de 
eigenaar.

Iets verloren?
Wanneer u een voorwerp heeft verloren, kunt u dit ook bij de ge-
meente melden. Dit kan via www.nuenen.nl, telefonisch via (040) 263 
1631 of persoonlijk bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Als 
uw voorwerp gevonden is, neemt de gemeente met u contact op. U 
moet uiteraard wel kunnen aantonen dat u de eigenaar bent. 

Vergeet bij een bezoek aan het gemeentehuis niet uw legitimatiebewijs 
mee te nemen.

Uitzonderingen 
•	 Rijbewijzen,	paspoorten,	identiteitskaarten	en	vreemdelingendo-

cumenten.
 Deze voorwerpen zijn en blijven eigendom van de staat. De vinder 

mag die niet thuis bewaren en moeten altijd bij de gemeente wor-
den afgegeven. Bent u één van deze documenten verloren? Geef 
dit dan aan bij de politie.

•	 (Bank)pasjes
 Pasjes (met enige waarde) zoals bankpasjes en/of creditcards stu-

ren wij direct terug naar de instantie die het pasje heeft verstrekt.
•	 Gevonden	of	verloren	dieren
 Wanneer u een dier heeft gevonden, verzoeken wij u dit te melden 

bij de Dierenbescherming: de Dierenambulance Brabant Zuid-Oost 
via telefoonnummer 0900-112 0000.

 Ook wanneer u een dier vermist, kunt u met de Dierenbescherming 
contact opnemen. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de 
Stichting AMIVEDI (www.amivedi.nl).

•	 Gestolen	voorwerpen
 Wanneer u bestolen bent, doet u hiervan aangifte bij de politie. 

Dat kan via Internet www.politie.nl of via 0900 88 44. Ook wan-
neer u vermoedt dat het voorwerp gestolen is, is het verstandig 
aangifte te doen bij de politie.

BOUWPLANNEN?
Eerst een principeverzoek indienen kan handig zijn
Als u bouwplannen heeft of u wilt uw pand anders gaan gebruiken, 
heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning voor bouwen en/of 
gebruik nodig.
Als u nog geen formele vergunning wil aanvragen maar wel de haal-
baarheid van uw plan wil laten onderzoeken, kunt u vanaf nu een 
principeverzoek indienen. Wij kijken dan voor u of hetgeen u wilt 
überhaupt volgens geldende regels en plannen mogelijk zou zijn. Let 
wel: bij de uiteindelijke vergunningverlening kijken we ook naar het 
uiterlijk (welstand), de technische eisen en hebben derden mogelijk-
heid om bezwaar in te dienen.

Wilt u een principeverzoek indienen? Dat kan via het formulier op de 
website. Dit formulier is te vinden onder het kopje bouwen, vervolgens 
klikt u op Omgevingsvergunning. Op het formulier staat aangegeven wat 
wij nodig hebben om een goede beoordeling te kunnen maken. U kunt 
het formulier met de bijlagen mailen naar gemeentehuis@nuenen.nl.

Wij kunnen u het formulier ook opsturen, u kunt dan telefonisch con-
tact	opnemen	met	de	Balie	Wonen	en	Openbare	Ruimte	via	telefoon-
nummer (040) 263 16 99.

Een principeverzoek kost € 150,-. Dit bedrag wordt verrekend met de 
leges voor de omgevingsvergunning, als u die later indient.

AMBROSIA:     
VEROORZAKER HOOIKOORTS NUMMER 1
Raar	maar	waar.	Juist	het	plantje	dat	niet	van	hier	komt,	blijkt	nu	de	
grootste veroorzaker van hooikoorts te zijn. Mensen die in het verleden 
eigenlijk nooit last van hooikoorts hadden, krijgen het nu soms wel. 
De kans is groot dat deze mensen last hebben van de Ambrosia. De 
Ambrosia bloeit vanaf eind augustus tot en met oktober. In deze pe-
riode geeft dit bij veel mensen klachten. De mensen die vaak al last 
van hooikoorts hadden, krijgen hiermee dan ook met extra klachten 
te maken. Het hooikoorts seizoen was normaal gesproken in augustus 
al flink aan het afbouwen. Door deze Ambrosia wordt het hooikoorts 
seizoen dus behoorlijk verlengd. Daarbij is de groep mensen die er last 

van heeft, ook nog eens vrij groot. De Ambrosia is dus niet alleen de 
plant die het hooikoortsseizoen verlengt; de Ambrosia is wereldwijd 
ook de grootste veroorzaker van hooikoorts 

Dringend verzoek: verwijder Ambrosia
De Ambrosia is voor mensen met hooikoorts echt een probleem. Er 
wordt dan ook opgeroepen de Ambrosia te verwijderen waar dat mo-
gelijk is. Wil je dus precies weten wat je met de Ambrosia aan moet, 
dan kun je dat allemaal vinden op www.ambrosiavrij.nu. De site is 
een	onderdeel	van	de	Voedsel	en	Waren	Autoriteit.	Je	kunt	er	ook	de	
wijze van verwijderen downloaden.

HONDEN
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 28 en 29 extra toe op het thema 
honden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toe-
gezien. 

Binnen onze gemeente gelden verschillende regels voor honden. Deze 
regels zorgen ervoor dat de verkeersveiligheid wordt beschermd en 
moeten voorkomen dat onze gemeente verontreinigd wordt en u hier-
van hinder ondervindt. De regels over honden zijn:
•	 U	moet	uw	hond	overal	aanlijnen.	Dit	geldt	natuurlijk	niet	voor	de	

hondenlosloopwegen. 
•	 Op	speelplaatsen,	zandbakken,	speelweiden	en	sportvelden	zijn	

geen honden toegestaan. U moet ervoor zorgen dat uw hond niet 
op deze plaatsen komt, tenzij er sprake is van een blindengeleide-
hond.

•	 U	 moet	 uw	 hond	 voorzien	 van	 een	 halsband,	 tatoeage	 of	 chip	
waaruit blijkt wie de eigenaar is.

•	 U	 moet	 ervoor	 zorgen	 dat	 uw	 hond	 zich	 niet	 van	 uitwerpselen	
ontdoet op een openbare plaats. Als een hond zich op een open-
bare plaats ontdoet van uitwerpselen dan moet u deze opruimen. 
U moet hiervoor altijd een opruimmiddel bij u hebben. Dit moet 
u kunnen aantonen. Voor sommige hondenlosloopwegen geldt de 
opruimplicht niet. De opruimplicht bij een hondenlosloopweg of 
–terrein geldt alleen als dit staat aangegeven. 

Als u uw hond uitlaat, houd dan rekening met deze regelgeving. Over-
tredingen door onze BOA’s geconstateerd kunnen leiden tot een 
boete. De regels komen uit artikel 2.57 en 2.58 van de Algemeen 
Plaatselijke Verordening (APV). U kunt deze vinden via www.nuenen.
nl onder “bestuur en organisatie” – “Gemeentelijke regelgeving (ver-
ordeningen)”.  

Voor klachten en meldingen over honden kunt u contact opnemen 
met het meldpunt van de gemeente Nuenen: (040) 2631 699. U kunt 
op onze site ook uw melding doen via de button met het groene 
katje. Voor vragen over dit artikel kunt u bellen naar het algemene 
nummer: (040) 2631 631.

VOLDOENDE DEKKING AED’S,   
SUBSIDIEREGELING STOPGEZET
In de afgelopen jaren hebben diverse verenigingen en instellingen in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten Automatische Externe Defibrillato-
ren (AED’s) aangeschaft. Een AED is een apparaat dat het leven kan 
redden van iemand die als gevolg van een hartaanval een dodelijke 
hartritmestoornis heeft. Waar in Nederland jaarlijks 15.000 mensen 
aan een plotselinge hartstilstand overlijden scheelt consequent gebruik 
van een AED al gauw honderden mensenlevens per jaar.

Om verenigingen tegemoet te komen in de aanschafkosten van een 
AED heeft de gemeente in het najaar van 2008 een tijdelijke subsidie-
regeling in het leven geroepen. Daarnaast is medio 2011 met steun 
van de gemeente Nuenen en woningbouwvereniging Helpt Elkander 
de stichting Heartsafe Nuenen c.a. opgericht. Deze stichting heeft als 
doel te bevorderen dat er een dekkend aanbod van AED in de ge-
meente aanwezig is, dat het onderhoud wordt gecoördineerd en dat 
er voldoende vrijwilligers worden getraind.

Inmiddels zijn we bijna vier jaar verder en kunnen we constateren dat 
mede door deze subsidieregeling en de inspanningen van de stichting 
Heartsafe er sprake is van een dekkend aanbod van AED’s in de ge-
meente Nuenen.
Om die reden wordt de gemeentelijke subsidieregeling voor AED’s met 
onmiddellijke ingang beëindigd.

Mensen die tot vrijwilliger willen worden opgeleid, kunnen contact 
opnemen met de stichting Heartsafe.

ONTVANGEN AANVRAGEN
Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Drumfanfare	“Jong	Leven”	Gerwen	voor	het	organise-

ren van de jaarlijkse vlooienmarkt op het plein aan de Heuvel in-
clusief het wegdeel Gerwenseweg ter hoogte van het Heuvelplein 
op zondag 26 augustus 2012;

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

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

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS 
TIJDENS VAKANTIE
Aangepaste openingstijden gemeentehuis tijdens vakantieperiode
Vanwege de vakantieperiode is het gemeentehuis van 16 juli t/m 10 
augustus alleen geopend op maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 
12.30 uur. De openstelling van de publieksbalies op woensdagmiddag 
en –avond op 18 juli, 25 juli, 1 augustus en 8 augustus komt dan te 
vervallen.

MILIEUSTRAAT
Sinds 1 april 2012 is het alleen mogelijk om met uw pinpas te betalen 
op de milieustraat.

KERMIS NUENEN      
VAN 6 TOT EN MET 10 JULI
De kermis wordt rondom het park geplaatst en draait vanaf vrijdag-
middag 6 juli tot en met dinsdag 10 juli. De drie Nuenense gilden, het 
St. Catharinagilde Nuenen-Boord, het St. Annagilde Nuenen-dorp en 
de Antoniusschutterij Eeneind-Opwetten, komen vergezeld van Brass-
band De Vooruitgang op zaterdagavond traditiegetrouw bij burge-
meester Houben officieel ‘de kermis aanzeggen’. Wij nodigen u uit 
deze gebeurtenis te volgen bij het gemeentehuis aan de Papenvoort 
om 19.00 uur. Daarna wordt een rondgang over de kermis gemaakt.

Het programma voor zaterdag 7 juli luidt als volgt:
18.45 uur: vertrek van de Antoniusschutterij, het St. Annagilde, het 

St. Catharinagilde en Brassband “De Vooruitgang” naar 
de voorzijde van het gemeentehuis aan de Papenvoort;

19.00 uur: officiële aanzegging van de kermis 2012 aan de burge-
meester door de Hoofdman van het gilde St Annagilde en 
het brengen van de vendelgroet;

	 •	toespraak	door	burgemeester
	 •	muzikaal	intermezzo	door	Brassband	“De	Vooruitgang”.
19.30 uur: vertrek voor de rondgang over de kermis.

Voor de kermisdagen is het volgende programma opgesteld:

Vrijdag 6 juli: Kermis open: 15.00 uur

Zaterdag 7 juli: Kermis open: 13.30 uur
19.00 uur: Officiële aanzegging van de kermis door de gilden 

aan de burgemeester bij het gemeentehuis. Gevolgd 
door een rondgang over de kermis, onder de muzi-
kale begeleiding van Brassband “De Vooruitgang”

Zondag 8 juli:  Kermis open: 13.30 uur

Maandag 9 juli: Kermis open: 13.30 uur
14.00	tot		 Een	GRATIS	kop	koffie	en	een	portie	poffertjes	voor
16.00 uur: dorpsgenoten van 65 jaar en ouder. U bent welkom 

bij de poffertjeskraam. 
19.00 tot Clown Desalles bezoekt de kermis en vermaakt groot
21.00 uur: en klein.
20.00	uur:	 DJ	Tony	Star,	bekend	uit	“OhOh	Cherso”	en	“In	love	

with” sterretje

Dinsdag 11 juli: Kermis open: 13.30 uur
19.00 tot Clown Desalles, bezoekt opnieuw de kermis en ver-
21.00 uur: maakt groot en klein.
20:00 uur Meervoudig Nederlands kampioen Mountainbike 

Patrick Smit met een heuse trialshow.



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

 

  

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 6 eN 7 JUlI: 
Hollandse Bloemkool, per stuk ...  0,99
Nectarines, 8 stuks ..........................  1,99
champignons, per bakje .................  0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 9 JUlI:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo ........0,79
DINSDag 10 JUlI:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo .......  0,89
WOeNSDag 11 JUlI:

Zomer rodekool, panklaar, 1/2 kilo ...0,99
DONDerDag 12 JUlI:

Wokgroenten, 1/2 kilo ......................0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 6 JUlI t/m 12 JUlI:

granny Smith appelen, per kilo ......  1,69
Wilde Perziken, 1/2 kilo ......................  1,25
mexicosalade, 250 gram ...............  1,59
Perssinaasappels, 12 stuks ............. 1,99

Voor goede service 
en kwaliteit!!!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

3 Peper Steaks
voor ............................................................5,95 
4 Runder Minute Steaks
voor ........................................................... 6,00
100 gr. Spilanata Romana +
100 gr. Eiersalade, samen ...3,95
Oosterse Varkensfilet
100 gram  .........................................1,75 
Rucola Rolletje
100 gram  .........................................2,00 
Kip in Braadzak
per stuk  .............................................4,50
Bijna al onze broodjes gaan 

warm de deur uit!!!

kOOPJe

kOOPJe

  

Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

SPecIal

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 

Brood van de maand: Juli
Frans Wit € 2,12

   

OpruiminG!

LINGERIE • BORSTPROTHESES
NACHTHEMDEN • PYJAMA’S • DUSTERS 
MEY / SlOGGI / BJÖRN BORG 

Livano ondermode; Voor hem en haar.
Bezoek ook eens onze website: www.livano.nl

• BH’s
• Luxe slips
• Pyjama’s
• Nachthemden
• Dusters
• Badpakken

EXTRA AANBIEDING
Mey Hemdjes
100% Katoen, maten 38 t/m 50
Smalle en Brede bandjes
van: 13,95  14,95 voor: 9,95

Schiesser Hemdjes
100% Katoen, maten 38 t/m 48

van: 15,95 voor: 9,95

 

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

Ma. gesloten    Di. t/m Do. 10.00 tot 18.00 uur    Vrij. 10.00 tot 20.00 uur    Za. 10.00 tot 17.00 uur

19
92

2

In 2012
bestaan wij 50 jaar!

Bekijk nu onze geheel vernieuwde website op: www.vhwonen.nl

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl, laminaat,

fineerparket en pvc-stroken

4 APPEL-
MEISJES

5.95

CARTON
POMMEDE

of op z’n Hollands 
 ‘Appelmeisjes’

Actie geldig van 
6 t/m 12 juli:



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

Botermals !!!!!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

DeZe WeeK:

Kogelbiefstuk 
3 voor .............................................................................................................................................................695

Wij zijn er klaar voor!
kijk ook op www.vogels.keurslager.nl 

voor de BBQ folder

oosterse Filet
100 gram ......................................................................................................................175

spianata en eisalade
samen ...............................................................................................................................395

Kipkotelet
4 voor ................................................................................................................................550

Coburger
100 gram ......................................................................................................................199

In een sfeervolle, natuurlijke ambiance! 
Kun je ervaren; Hoe genezend, prettig, ontspannend
en apart een ‘Garra Rufa’ bad voor iedereen zal zijn.

Maak ’n afspraak (max. 4 pers).
En laat je inspireren en entertainen door dit 

bijzondere ‘Water wondertje’.

Ook Nuenen heeft nu
een ‘Garra Rufa Spa’!

040-787 03 38 | Witte put 22, Nuenen
www.garrarufa-nuenen.nl

Glen Talloch
Schotse whisky
70cl … €9,95
Jägermeister

Nu met gratis T-shirt!
70cl … €12,50

Gorter
Jonge jenever

100cl … €9,95
Esbjaerg

Wodka
100cl … €12,50
Acties geldig tot en met 26 juli

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES
Ginderdoor 55, Mariahout t:0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

TIJDENS DE VAKANTIE NORMALE OPENINGSTIJDEN

Maaiers vakantieperiode Rond de Linde.indd   1 6/18/2012   2:17:08 PM

GARANTIEBEDRIJF

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

tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

TM

--

klik voor meer (glas-en/of reclame) voorbeelden op: www.rela-art.nl, of     06-19 20 20 70 a

auto-gevel-en lichtreclame

zon-en inkijk-werende glasfolies

promotiekleding

textieltransfer druk

advertentieopmaak

drukwerkbegeleiding

voor 
partic

ulier
en

 en bed
rijv

enT t

(Fun)
Tekst

Tekst
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Auto Service Verbroekken

Het adres voor: APK - reparatie - onderhoud
  Schadeherstel aan auto’s en motorfietsen
   Schokbrekers, uitlaten, accu’s, trekhaken
 Het spuiten van auto’s en motoren, airbrush 

De Tienden 10  Nuenen  Telefoon 040-2839527
                  WWW.verbroekken.com
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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.

5 juli 2012Rond de Linde  Nr.  27 

•	 Aanvrager:	Wielervereniging	TML	Dommelstreek	voor	het	organi-
seren van de 33e Van Goghronde van Nuenen op zondag 19 au-
gustus 2012 in het centrum van Nuenen met start en finish aan 
het Park.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
Postbus 10 000, 5670 GA  Nuenen.

De aanvragen liggen ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) bij de balie Wonen en 
Openbare	Ruimte	 in	het	gemeentehuis,	 Jan	van	Schijnveltlaan	2	 te	
Nuenen.

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

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 
 
02/07/ N-HZ-2012- De Stockbempt 28 Bouwen Plaatsen serre 02/07/ 
2012	 0052	 	 RO	 	 2012	  

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	de	buurtbewoners	van	Barisakker	is	vergunning	verleend	voor	

het organiseren van een buurtbarbecue op 11 augustus 2012 in de 
Barisakker ter hoogte van huisnummer 30 tot en met huisnummer 
42 (verzenddatum 2 juli 2012);

•	 aan	het	Heilig	Kruisgilde	zijn	vergunning	en	ontheffingen	verleend	
voor het organiseren van een gildedag district Noord Kring Kem-
penland op zondag 30 september 2012 op het gildeterrein aan 
Lankveld 10 (verzenddatum 3 juli 2012);

•	 aan	de	bewoners	van	de	Berkenstraat	is	een	vergunning	verleend	
voor het organiseren van een straatbarbecue op 1 september 2012 
in de Berkenstraat (verzenddatum 4 juli 2012); 

•	 aan	Harley	Davidson	Club	Gerwin	zijn	vergunningen	en	ontheffing	
verleend	voor	het	organiseren	van	het	jaarlijks	Harleyweekend	in	
de periode van 31 augustus 2012 tot en met 2 september 2012 op 
het terrein van strandbad Nuenen (verzenddatum 4 juli 2012);

•	 aan	Stichting	Jeugd-	en	jongerenactiviteiten	Gerwen	zijn	vergun-
ningen en ontheffingen verleend voor het organiseren van de jaar-
lijkse “Kindervakantieweek Gerwen 2012” in de periode van 1 tot 
en met 3 augustus 2012 op het terrein aan de Huikert links naast 
het	Huysven	(verzenddatum	4	juli	2012).

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	voorzieningenrechter	van	de	rechtbank	te	‘s-Her-
togenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90 125, 5200 MA ‘s-Her-
togenbosch, worden verzocht terzake van het bestreden besluit een 
voorlopige voorziening te treffen. 

Nuenen, 5 juli 2012

PUBLICATIE
INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn 
om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht in te trekken van:
•	 W. Raaijmakers, gelegen aan Hooidonk 2,voor een gedeeltelijke 

intrekking van een vergunning voor het houden van varkens;

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

•	 Mevrouw A. de Vries-Maas en/of de heer P.H.F. de Vries, Stad van 
Gerwen 7, voor een gehele intrekking van een vergunning, voor het 
houden van varkens;

•	 Mevrouw van de Mortel, Papenvoortse Heide 3a, voor een gehele 
intrekking van een vergunning voor het houden van varkens;

•	 De heer A. van der Putten,	Rullen	7,	voor	een	gehele	intrekking	van	
een vergunning voor het houden van varkens;

Allen te Nuenen.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking ligt ter inzage van 6 juli 2012 
tot 17 augustus 2012.
U	kunt	deze	inzien	bij	het	gemeentehuis	Nuenen,	Jan	van	Schijnveltlaan	
2 te Nuenen. De openingstijden zijn elke werkdag van 8.30 uur tot 
12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 uur tot 18.00 uur.
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken dan kunt u hiervoor 
een	telefonische	afspraak	maken	met	de	heer	 J.	Aarts,	SRE	Milieu-
dienst: (040) 259 46 30.

Binnen de hierboven genoemde termijn kan schriftelijk of mondeling 
zienswijze worden ingediend.
De schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van Nuenen, p/a Postbus 726, 5700 AS  
Helmond.

De zienswijze moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
•	 naam	en	adres	indiener;
•	 datum	indiening	bezwaarschrift;
•	 tegen	welk	besluit	bezwaar	wordt	gemaakt;
•	 wat	is	uw	bezwaar.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden 
opgenomen	met	de	heer	J.	Aarts,	SRE	Milieudienst,	telefoonnummer:	
(040) 259 46 30.

De ingediende zienswijzen zullen worden toegezonden naar de aan-
vrager (conform Algemene wet bestuursrecht). De aanvrager krijgt de 
mogelijkheid om hierop te reageren.

Nuenen, 5 juli 2012

PUBLICATIE
KENNISGEVING WET ALGEMENE 
BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn 
om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht te verlenen aan:
•	 L.J.G. Renders, voor het veranderen van een agrarisch bedrijf, 

gelegen aan de Hoekstraat 7, te Nuenen.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 6 juli 
2012 tot 17 augustus 2012.
U	kunt	deze	inzien	bij	het	gemeentehuis	Nuenen,	Jan	van	Schijnveltlaan	
2 te Nuenen. De openingstijden zijn elke werkdag van 8.30 uur tot 
12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 uur tot 18.00 uur.
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken dan kunt u hiervoor 
een	telefonische	afspraak	maken	met	de	heer	J.	Aarts,	telefoonnum-
mer: (040) 259 46 30.

Binnen de hierboven genoemde termijn kan schriftelijk of mondeling 
zienswijze worden ingediend.
De schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van Nuenen, Postbus 10.000, 5670 AG 
Nuenen.
De zienswijze moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

•	 naam	en	adres	indiener;
•	 datum	indiening	zienswijze;
•	 het	besluit	ten	aanzien	waarvan	een	zienswijze	wordt	
 ingediend;
•	 wat	is	uw	zienswijze.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden 
opgenomen	met	de	heer	J.	Aarts,	SRE	Milieudienst,	telefoonnummer:	
(040) 259 46 30.

De ingediende zienswijze(n) zullen worden toegezonden naar de aan-
vrager (conform Algemene wet bestuursrecht). De aanvrager krijgt de 
mogelijkheid om hierop te reageren.

Nuenen, 5 juli 2012

PUBLICATIE
GELUIDSKAARTEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen maken bekend 
dat zij geluidsbelastingkaarten en -tabellen hebben vastgesteld als 
bedoeld in artikel 118 van de Wet geluidhinder.
Deze kaarten en tabellen liggen voor een ieder ter inzage gedurende 
een	periode	van	zes	weken	op	het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	
2,	bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	Ruimte	(maandag	t/m	vrijdag	van	
08.30	tot	12.30	uur),	en	bij	de	SRE	Milieudienst,	afdeling	RO	te	Eind-
hoven (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur).
De kaarten en tabellen zijn tevens in te zien op de internetsite van de 
SRE	Milieudienst:	www.sre.nl
U kunt ook gebruik maken van de rechtstreekse link naar de betref-
fende webpagina:
http://atlas.sre.nl/eurichtlijn
De	kaarten	en	tabellen	kunnen	tot	slot	ook	nog	op	CD-ROM	worden	
verkregen	(tegen	kostprijs)	bij	de	SRE	Milieudienst,	afdeling	Ruimte-
lijke	Ordening.	Telefoonnummer	(040)	2594	594.

De verplichting tot het opstellen van geluidsbelastingkaarten is opge-
nomen in artikel 118 van de Wet geluidhinder en vloeit voort uit de 
implementatie	van	de	Europese	Richtlijn	omgevingslawaai	in	Neder-
land. De geluidsbelastingkaart is een weergave van de geluidsbelasting 
die veroorzaakt wordt door de wegen, spoorwegen en bedrijven in of 
nabij de gemeente. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt hoeveel ge-
luidsgevoelige objecten, geluidsgevoelige terreinen en stille gebieden 
er zijn, en hoeveel bewoners van woningen in een bepaald gebied aan 
bepaalde waarden van de geluidsbelasting worden blootgesteld.

Tegen	de	(vaststelling	van	de)	kaarten	en	tabellen	is	geen	bezwaar	of	
beroep mogelijk.
De kaarten en tabellen vormen de basis voor een Actieplan, dat bur-
gemeester en wethouders medio 2013 gaan opstellen. In dit Actieplan 
zal het geluidsbeleid voor de periode 2013-2018 worden bepaald. 
Centraal in het Actieplan staan de zogenaamde plandrempels. Als de 
geluidsbelasting hoger is dan de plandrempel, worden maatregelen 
aangegeven waarmee overschrijdingen ongedaan kunnen worden 
gemaakt. Het ontwerp van het Actieplan zal worden gepubliceerd, 
waarbij dan iedereen wel zijn of haar zienswijzen naar voren zal kun-
nen brengen.

Nuenen, 5 juli 2012
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a.

PUBLICATIE
WIJZIGING LEGESVERORDENING
De raad heeft op 28 juni 2012 de Eerste wijziging Legesverordening 
2012 vastgesteld.

De wijziging betreft de volgende onderdelen:
1. het vervallen van de artikelen 2.1.1.3, 2.3.7.1.2, 2.3.4.9, 2.3.4.10 

en	Hoofdstuk	9	van	Titel	2	in	verband	met	een	wetswijziging	over	
sloopmeldingen en recreatiewoningen;

2.	 het	redigeren	van	hoofdstuk	2	van	Titel	2	in	verband	het	toevoegen	
van een tarief van € 150,00 voor een aanvraag om een principe-
verzoek;

3. het toevoegen van een tarief van € 395,00 om een aanvraag om 
omgevingsvergunning voor het wijzigen van de dakconstructie;

4. het opnemen van een maximumtarief van € 500,00 voor aanvragen 
om omgevingsvergunning voor meerdere kleine bouwwerken. Mits 
deze kleine bouwwerken gezamenlijk in één aanvraag in behande-
ling worden genomen;

5. het opnemen van een viertal tarieven voor ontheffingen voor de 
openstelling van een winkel in het kader van Winkeltijdenwet. 

Dit besluit ligt gedurende een periode van 6 weken ter inzage bij de 
balie Wonen en openbare ruimte op het gemeentehuis van de ge-
meente Nuenen. Het besluit treedt in werking op 6 juli 2012.

Nuenen, 5 juli 2012

C1000 Ton Grimberg rijdt elektrisch
Onlangs overhandigde Renault Janssen Nuenen aan supermarkt C1000 Ton 
Grimberg de sleutels van een nieuwe Renault Kangoo Z.E. (Zero Emission) 
bedrijfsauto. 
Deze volledig elektrische Renault 
Kangoo - niet te verwarren met een 
hybride auto - heeft 0% CO2-uitstoot 
tijdens het rijden. 
De enige motor die de auto voort-

stuwt, is immers een state of the art-
elektromotor. In de auto zitten de laat-
ste generatie lithium-ion batterijen. 
Deze kunnen snel, gemakkelijk en 
schoon worden opgeladen.

“Naast respect voor het milieu is het 
ook praktisch dat de Gemeente Nue-
nen haar bijdrage heeft geleverd om 
een laadpaal aan te bieden aan de be-
zitters van een elektrische auto. 

Toevallig bevindt deze laadpaal zich 
naast onze winkel”, aldus Ton Grim-
berg. De Kangoo is overigens de eerste 
elektrische bedrijfsauto van zijn soort 
die door een ondernemer in Nuenen 
in gebruik is genomen.

De Renault Kangoo Z.E. met Roland 
(links) en Ton Grimberg van C1000 . 

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl



Horecagelegenheid Heerlyckheid de Opwettense 
Watermolen in Nuenen is met spoed op zoek naar:

  

Interieurverzorger M/V
  

Aantal uren en periode in overleg, start per direct.
  
Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar goede en 
flexibele krachten voor de bediening, afwas en keuken. 
Het is ook mogelijk om enkel vakantiewerk te doen.  

Heb je interesse?  Stuur je gegevens en motivatie naar 
personeel@opwettensewatermolen.com en we nemen 
zo snel mogelijk contact met je op! 

Voor meer informatie: 06-28101638

www.opwettensewatermolen.com

Proef de Heerlyckheid
Bij de Heerlyckheid worden 
verse streekproducten met 
een natuurlijke touch bereid. 
Onze chef de cuisine haalt de 
inspiratie rechtstreeks uit de 
eerlijke en heerlijke producten 
die ons bourgondische Bra-
bantse land te bieden heeft.  

Maar ook specialiteiten met dagverse vis, direct van de  
visafslag, Mechelse Koekoekkip of Wagyu-rund ontbreken 
niet op de kaart.

Geniet van onze heerlycke wijnen die in een steeds  
wisselende samenstelling, maar liefst 15 soorten en smaken, 
per glas voor u worden ontkurkt.

Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 10.00 uur.

Heerlyckheid de Opwettense Watermolen
Opwettenseweg 203  •  5674 AC  Nuenen
T 040 - 263 63 20  •  E info@opwettensewatermolen.com

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

www.diepvriesspecialist.nl

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7   T: 0493-320051
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Hamburger evenement
van Lieshout, 

30 stuks. 11,49

Kleintje kip (kipnuggets)
Diepvriesspecialist, 

1 kg. 6,95

Goudfrikandel
van Lieshout, 

40 stuks. 14,95

Dikke of dunne frites
Lutosa, 

2,5 kg. v.a. 3,99

BBQ worstjes
Diepvriesspecialist, 4 stuks. 2,49

Kip- of varkenssaté, 
zakje met of zonder stokjes
Diepvriesspecialist, per zakje. 1,99

Doos à 12 zakjes, 21,95

Pangasiusfi let
Diepvriesspecialist, 1 kg. 6,95

Garnalenspies
Fisherman’s Choise, 15 stuks. 11,49

Rundvleessalade
Diepvriesspecialist, 1 kg. 3,99

Rainbowdrops (ijsbeker met smarties)
Jacques, 5 stuks. 2,69

 7,99

 12,95

 2,79

 1,59

 4,95

 8,95

 2,99

 1,79

 17,95

 1,89

 4,89

SPAARKAART AANBIEDING
tegen inlevering van 10 spaarpunten

GRATIS GEHAKTBALLETJES 
18 STUKS

uw ijs & dessert specialist

actie
 3,49

Roomijsblok vanille of 3-kleur
Diepvriesspecialist, 10 stuks 4,59 

ZE ZIJN 
ER WEER!

EXCL. 
WAFEL

Berg 33 Nuenen  tel: 06-13701730 
‘t nostalgische witte huisje tegenover de Lindeboom 

ma: gesloten di t/m vrij 9.30-17.30 zat. 11.00-17.00 
Dinsdagavond 19.30-21.00 

Beauty  Arrangementen 
voor jou alleen of samen met  

vriendinnen 

Nieuw bij Blush: O.P.I 
MANICURE € 25,= 
VOET BEHANDELING € 35,= 
VOETEN LUXE € 55,= 

    + gratis leuk OPI cadeautje 
 

www.blush-beauty.nl 

 V n de Kerkhof
d kwerken

Tel. 040 - 295 25 77• Mobiel 06 - 22 395 840
In verband met 
onze vakantie zijn 
wij gesloten van 
maandag 25 juni 
t/m 
maandag 16 juli.

Ju
w

el
ie

r

Boordseweg 2, 5671 AS Nuenen, tel 040-2845262

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

Informeer naar de mogelijkheden of kom gewoon een keertje langs. 
Collse heide 58 (Eeneind II zuid) • Nuenen 

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

Verhuur van o.a.; Sta- tafels, stoelen & krukken,  
tap installaties, tenten, glaswerk, servies & bestek.. 

NU OOK HELIUMBALLONNEN !! 
Ook voor het compleet verzorgen van uw bruiloft, receptie, feestavond, 

jubileum of opening bent u bij ons aan het juiste adres! 

MORE THAN SEVEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

WONDERS OF THE WORLD IMPORTS

Berg 52a, 5671 CD Nuenen
Tel. 040-2836192, Mobiel 06-54674325

liz@morethanseven.nl
www.morethanseven.nl

ONZE KOE HUILT....
  

MORE THAN SEVEN, 
DE WINKEL MET DE KOE! 

Zaterdag a.s. laatste dag, van 10.00  - 16.00 uur

  

Laatste kado artikelen :  - 80 %
Laatste zomerjurken : € 5,-
Laatste kettingen     : € 1,-

  

Wij zorgen voor koffie of thee en zeggen u 

dan graag persoonlijk dag en tot ziens,  

NAMASTÉ

Team van More Than Seven

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Wat wil de klant van de krant
Is er niets opgevallen aan Rond de Linde. Nee? Prima. Maar de laatste tijd 
wordt Rond de Linde ook meer in kleur gedrukt. Dit door de veranderingen 
van de techniek die in de grafische wereld spelen, hierdoor zijn de mogelijk-
heden steeds uitgebreider. En dan kun je niet achterblijven. 

Rond de Linde dankt het succes van 54 
jaar aan de adverteerders en lezers. 
Het is een wisselwerking: zonder ad-
verteerders geen krant en zonder le-
zers geen reden om een krant uit te ge-
ven. Wij richten ons met name op het 
nieuws uit de gemeente Nuenen c.a. 
en het verspreidingsgebied: verenigin-
gen, stichtingen, ondernemers en in-
woners van de gemeente enz. Uiter-
aard komen daar ook onze meeste 
adverteerders vandaan.
 
Veranderingen
Om nog beter in te kunnen spelen op 
de wensen van onze adverteerders zijn 
wij dan ook overgestapt naar een an-
dere verdeling van onze verhouding 
kleur en zwart/wit in de krant. Het 
voordeel is voor de adverteerder voor 
wie nu ook een kleine advertentie 
kleur (tegen geringe meerprijs) betaal-
baar is en dat zwart/wit adverteren 
ook mogelijk blijft. Door deze mix zal 
de krant kleurrijker worden en door 
de kwaliteit van het drukken zal het 
geheel een mooie krant opleveren zo-
als men nu al kan zien. Het moet wel 
prettig leesbaar blijven en dat bete-
kent dat het niet te druk mag worden.

Redactie
De zes man sterke redactie, geheel 
woonachtig in Nuenen, bevordert met 
eigen artikelen het leesplezier. Men zit 
boven op het nieuws en doet daar zo 
goed mogelijk verslag van. Natuurlijk 
blijven de aangeleverde artikelen zeer 
belangrijk voor de krant zoals onder 

andere: sportverslagen, gemeente-
nieuws, zakelijk nieuws, familiebe-
richten enz. Tenslotte maken wij sa-
men Rond de Linde al 54 jaar. We 
blijven dit doen en staan altijd klaar 
voor de lezers en adverteerders. 
 
Bezorgdienst
Rond de Linde heeft een eigen bezorg-
dienst. Met 45 bezorgers voorziet men 
heel het verspreidingsgebied van 
Rond de Linde tot zelfs in het buiten 
gebied. Daarbij is Rond de Linde ook 
elke week in diverse winkels en open-
bare ruimtes te vinden, zo ook in 
Brandevoort en Stiphout. 

Internet
Mocht u Rond de Linde toch hebben 
gemist dan kunt u deze ook geheel bla-
derbaar op internet vinden: 
www.ronddelinde.nl

Milieu
De krant wordt milieuvriendelijk ge-
drukt door milieubewust de platen te 
maken waarvan afgedrukt wordt. We 
drukken met milieuvriendelijke ink-
ten. Een krant is in zekere zin een aan-
slag op de natuur en op deze manier 
proberen wij het zo milieuvriendelijk 
mogelijk te houden.

Info
Voor meer informatie over adverteren 
en teksten aanleveren kunt u ook te-
recht op www.ronddelinde.nl of bel 
040-2831200 voor advertenties en 040-
7870281 voor redactionele artikelen.

Grote Fietsdag KBO Lieshout
De traditionele jaarlijkse Grote Fietsdag van Seniorenvereniging KBO Lies-
hout vindt dit jaar plaats op donderdag 12 juli. 

De werkgroep Fietstochten heeft een 
tweetal fraaie routes uitgezet. De start 
is als vanouds bij familie Van den Big-
gelaar aan de Schutsstraat 37 in Lies-
hout. Daar staan de koffie en thee 
klaar. Ook voor een lunch onderweg 
zorgt de Seniorenvereniging. De spor-
tievelingen gaan 55 km in de pedalen. 
Zij worden om half elf ’s ochtends aan 
de Schutsstraat verwacht. De minder 
doorgewinterde fietsers nemen 30 ki-
lometer voor hun rekening. Zij wor-
den om één uur ’s middags voor de 
start verwacht. 

Na terugkomst aan de Schutsstraat is 
er onder het genot van een glas gele-

genheid ervaringen van de dag uit te 
wisselen. Tot besluit kan men in de 
tuin genieten van een Chinees buffet.

Inschrijven bij de Inloop in het Dorps-
huis aan de Grotenhof. Iedere dins-
dagmorgen van tien uur tot half twaalf 
en iedere dinsdagavond van zeven tot 
acht uur. Daar kunt u ook meteen het 
inschrijvingsbedrag voldoen. 

Bent u ouder dan vijftig jaar en wilt u 
wel eens wat meer weten over de 
KBO? Loop gewoon eens vrijblijvend 
bij de Inloop binnen om kennis te ma-
ken met een actieve seniorenvereni-
ging.

Volgens bezoekers Dining with the Stars: 

De Lindehof Nuenen beste 
sterrenrestaurant van Nederland 
Wie dit jaar bij het beste sterrenrestaurant van Nederland wil dineren kan 
terecht bij De Lindehof in Nuenen. Bezoekers van de culinaire week ‘Dining 
with the Stars’ beloonden het sterrenrestaurant met de publieksprijs en een 
gemiddeld cijfer van 9,3. 

De Lindehof werd beoordeeld op kwa-
liteit, service en prijs. Tijdens Dining 
with the Stars (1 juni - 10 juni) aten 
13.000 fijnproevers bij een van de 60 
deelnemende sterrenrestaurants in 
Nederland tegen een gereduceerde 
prijs. Wie te laat was met reserveren, 
krijgt nog een herkansing. Van 2 juli 
tot en met 15 juli verlagen de vijf win-
nende publieksprijswinnaars nog-
maals hun prijzen.

Grote fietsdag 2011: Klaar voor de start!

100 x gratis 
toegangsbewijzen 
Bloem & Tuin 
Op vrijdag 13 juli tot en met zondag 
22 juli zal op Landgoed Gulbergen 
opnieuw een Bloem & Tuin plaats-
vinden. Dit jaar is het de 19e editie. 
Het evenement is dagelijks geopend 
van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Lezersactie 
Speciaal voor de lezers van Rond de 
Linde treft u deze en volgende week 
een lezersactie aan.
In enkele exemplaren van de Rond de 
Linde treft u een stempel aan van 
Bloem & Tuin. Indien uw Rond de 
Linde deze stempel heeft, kunt u, ui-
teraard in ruil voor de Rond de Linde 
met stempel, 2 vrijkaarten afhalen bij 
Wijnhandel André van Lieshout, 
Parkstraat 25a, 5671 GD Nuenen. 
(www.wijnhandelvanlieshout.nl).

Geen winnaar, niet getreurd
Volwassenen € 12,- per persoon. 65- 
Plussers en CJP paspoorthouders € 10,- 
per persoon. Kinderen onder de 12 jaar 
(onder begeleiding) gratis. 
Voorverkoop: via de www.bloem-en-
tuin.nl voor € 9,- p.p. tot en met 10 juli. 
Meer informatie over dit evenement 
vindt u op http://www.bloem-en-tuin.nl

Stichting Vrienden van de Akkers is 
actief
Afgelopen maandag 2 juli werd er door Stichting Vrienden van de Akkers een 
elektrische duo-fiets overhandigd aan Zorgcentrum De Akkers/Jo van Dijkhof.
Een dergelijk fiets (een side by side) was 
een grote wens van enkele vrijwilligers 
die graag met bewoners gaan fietsen. 
Stichting Vrienden van de Akkers/Jo 
van Dijkhof heeft er ruim een jaar aan-
dacht aan besteed om er de financiële 
middelen voor te krijgen. Uiteindelijk is 
de Rabobank de sponsor geworden.

Stichting Vrienden van de Akkers 
spant zich in om het leven van de be-
woners van de Akkers meer welzijn te 
schenken. 

Wilt u meer informatie over de stich-
ting dan kunt u contact opnemen met 
G. Schijven 2831593.

Ben Simmelink gaat elke maandag fietsen met dhr. Dekkers. Sylvia de Vries neemt 
ook als vrijwilliger op vaste dagen bewoners mee uit fietsen.

Tweede editie     
Blaaie Maondaag
Tijdens de kermis is Nuenen vindt bij Café Ons Dorp sinds vorig jaar een 
nieuwe traditie plaats. Iedereen kent ondertussen het fenomeen kermistoe-
pen wel, echter dit is een echte mannen aangelegenheid. Daar moest vol-
gens vriendinnenclub de Blaaie Vrollie (De Vrolijke Dames) verandering in 
komen want ook de dames van Nuenen moeten iets te doen hebben op de 
kermismaandagmiddag.

Na een geslaagde en zeer gezellige eer-
ste keer komt er dit jaar een vervolg. 
Een middag met ludieke spelen waar-
bij plezier, lol en gezelligheid boven-
aan staan. Net als vorig jaar is de orga-
nisatie in handen van Charon & 
Sharon, van de Blaaie Vrollies en 
neemt Nieky de presentatie weer op 
zich. De winnares mag zich een jaar 
lang MissPoes Kermis 2012 noemen. 
Hoewel de spelen in het diepste ge-

heim worden voorbereid kan men wel 
alvast de titels prijsgeven. Zo wordt er 
gestreden in de spelen: String Schie-
ten, Piemeltje Prik, Word Jij Geflest en 
het ouderwetse Klokkenspel Hangen.
Je kunt je nog aanmelden voor deze 
maandagmiddag die begint om 14.00u 
en duurt tot ongeveer 18.00u. Komen 
kijken mag natuurlijk ook. Locatie: 
Café Ons Dorp, meer weten 040 
8428879.
 

Nationale Zonnebloemloterij 2012 van start 
De Nationale Vereniging de Zonnebloem afdeling Nuenen gaat deze week en 
de komende maanden van start, ze gaan op pad om de loten van € 2,- per stuk 
te verkopen en doen dit in het kader van de Nationale Zonnebloemloterij.

De opbrengst gaat naar de lokale dagjes 
uit en de aangepaste vakanties voor de 
Nuenense ouderen. Ook voor mensen 
met een fysieke beperking, jong en oud 
organiseren zij een dagje of middag uit. 
Zij zijn misschien wel de grootse win-
naars. Alhoewel de hoofdprijs van € 
15.000,= niet mis is. Naast de hoofdprijs 
zijn er nog € 5.020,= geldprijzen te win-
nen. De loterij vormt één van de belang-

rijkste inkomstenbronnen voor de Zon-
nebloem.

De loten zijn te koop via de vrijwilligers 
aan de deur of te bestellen via e-mail: 
marijke@moviat.com. De bestelde loten 
worden thuis bezorgt. De uitslag wordt 
bekend gemaakt op de website www.
zonnebloem.nl of via telefoonnummer; 
0900 0633 (0,35 ct. per gesprek).

Nieuw parcoursrecord 
voor Verhaegen bij 
Dolphin Triathlon 
Nuenen 
Zondag 1 juli werd de vierde editie 
gehouden van de Dolphin Triath-
lon. Onder bijna ideale weersom-
standigheden. konden dit jaar ruim 
500 athleten hun rondes afwerken. 

In de eerste startserie van de kwart triath-
lon werd direkt al een scherpe tijd neer 
gezet door Kevin Sleegers van de organi-
serende triathlonvereniging "Triotters", 
door een snelle fiets- en looptijd waarbij 
hij net boven de 2 uur bleef. De snelste 
athleten bleken zich echter in de start in 
de tweede startserie te bevinden. Hier 
ging de winst naar de Belgische athleet 
Hendrik-Jan Verhagen in een tijd van 
1:57:23, waarmee hij het parcoursrecord 
met ruim een minuut aanscherpte. De 
nummer 2 René Vosters finishte in 
1:58:29. De derde plaats ging naar Erwin 
Delisse met een tijd van 1:58:55. Bij de da-
mes ging de eerste plaats naar Kim van 
Wijck die finishte in 2:19:13. Een bijzon-
dere vermelding verdient bovendien 
Hans Strijbosch (H65+), die op de achtste 
afstand zijn 20e Triathlon Nuenen vol-
bracht.
De achtste triathlon werd gewonnen door 
het jonge talent (categorie 16+) Jeffrey 
Reijnders in een tijd van 1:05:29, op een 
halve minuut gevolgd door Mark Rijk. 
Het podium werd gecompleteerd door 
Pieter Crombach (1:07:12). Ook bij de da-
mes ging de eerste prijs naar een jong ta-
lent, de Belgische Kirsten Nuyes die uit-
kwam in de categorie D14+ (1:14:18).
Ook voor de jonge athleten was er dit jaar 
weer voldoende plek. Zoals gebruikelijk 
werden de wedstrijdseries weer vooraf 
gegaan door de scholieren/oudertriath-
lon. Daarnaast was er ook weer een aparte 
serie voor de jeugdige wedstrijdathleten, 
die een mini-triathlon aflegden. De dag 
werd afgesloten door de trio-triathlon.

 
De Lindehof wist zijn gasten te over-
tuigen met onder andere een heerlijke 
Helvoirtse eend, dit is een tamme 
eend uit de regio. De ingrediënten 
voor het nagerecht bestonden onder 
meer uit aardbei, limoen en witte cho-
colade. Patron-cuisinier Soenil Baha-
doer: “Zo’n mooie prijs van het pu-
bliek is weer een kroon op je werk. 
Ons team heeft er ook hard voor ge-
werkt. Hier zijn we erg trots op.”

EHBO-vereniging 
Nuenen groeit
Begin vorig jaar verkeerde de EHBO-vereniging 
Nuenen in een moeilijke positie. Het ledenaantal liep terug en het bestuur 
was zwaar onderbemand. Na een wervingsactie was in augustus 2011 het 
bestuur weer op sterkte en werd besloten een mediaoffensief te starten om 
het ledenaantal op niveau te brengen. 
Op de jaarvergadering presenteerde 
het bestuur een plan van aanpak dat 
direct daarop voortvarend in gang ge-
zet werd. Folders werden gedrukt, ad-
vertenties geplaatst, de website gemo-
derniseerd, een frissere uitstraling 
ontworpen en last but not least: een 
marktkraam op de van Goghmarkt. 
Vooral dit laatste heeft de belangstel-
ling in onze vereniging enorm doen 
toenemen met 29 belangstellenden! 
De inschrijvingen voor de cursussen is 
zelfs zó toegenomen dat er overwogen 

wordt een extra cursus in te lassen. 
Mocht u ook belangstelling hebben, 
bezoek dan onze nieuwe website: 
www.ehbonuenen.nl.

Mede dankzij de medewerking van de 
Rond de Linde is de actie een succes 
geworden, waarvoor de redactie har-
telijk wordt bedankt.
Op naar een behulpzaam en succesvol 
nieuw seizoen! Voor meer informatie: 
Tel.: 06-27349940, ehbo.nuenen@ons-
net.nu, www.ehbonuenen.nl
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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
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Uit d’n hoek…
Europa in

Vakantie. Op een goei half uur rijden ga je de grens over met België en Duitsland. 
Het buitenland is dichterbij dan bijvoorbeeld Amsterdam of Groningen. Caravans, 
koffers, auto’s, en aanhangers worden langzaam vol geladen. Betalen met de Euro 
is verrekte hendig. Nieuwe bestemming: de steden van Polen en Oekraine, dankzij 
het EK voetbal.
 Genieten van Belgisch bier, Duitse worst, Portugese nagerechten, Spaan-
se stranden, Italiaans ijs, Franse wijn, de Ierse gastvrijheid, koffie drinken in Wenen. 
De stilte van de Aletschgletsjer in Zwitserland, Catalonië, de Languedoc en de his-
torie van Andalusië.
 De prachtige steden, het mooie platteland, de regionale muziekstijlen. 
Stilstaan en herdenken op de stranden van Normandië, in Waterloo of Berlijn. De 
oude Griekse en Romeinse prestaties die nog steeds overeind staan, de Renais-
sance in Italië.
 Toch wel mooi, Europa.

Edwin Coolen

Aanpak A67 bij knooppunt 
Leenderheide versneld 
Het knooppunt Leenderheide wordt versneld aangepakt. Dat gebeurt omdat 
er nu dagelijks problemen zijn met de doorstroming op de A67 tussen Leen-
derheide en Geldrop. De versnelde aanpak is mogelijk omdat het Samen-
werkingsverband Regio Eindhoven en minister Schultz van Haegen (Infra-
structuur en Milieu) samen de kosten voor hun rekening nemen. 

Het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven (SRE) draagt 5,5 miljoen 
euro bij aan de duurzame aanpassing 
van de A67. Het Ministerie van Infra-
structuur en Milieu financiert de an-
dere 5,5 miljoen euro in het kader van 
het programma Beter Benutten. “Het 
is niet gebruikelijk dat we als regio 
meebetalen aan de aanpak van een 
Rijksweg. We doen dit nu wel vanwege 
het belang om de files op de A67 op te 
lossen. We steken daarmee onze nek 
uit. Door de eenmalige bijdrage van 
het SRE kan het knelpunt op de A67 
bij Leenderheide nu versneld worden 
aangepakt”, aldus Fons Jacobs, porte-
feuillehouder Mobiliteit van het SRE. 

Versnelde aanpak
Het in- en uitvoegend verkeer ten oos-
ten van knooppunt Leenderheide ver-
oorzaakt dagelijks files. De aanpak van 
de A67 bij Leenderheide omvat de vol-
gende maatregelen:
1. komend vanuit Venlo wordt de uit-

voegstrook richting het verkeers-
plein verlengd en verdubbeld en 
wordt het verkeersplein aangepast;

2. vanaf het verkeersplein richting 
Venlo wordt de invoegstrook ver-
lengd en verdubbeld.

Na de aanpak van knooppunt Leen-
derheide volgt tussen 2020 en 2023 de 
aanpassing van de aansluiting Geldrop 
en de verbreding van 2 naar 3 rijstro-
ken. 

Beter Benutten maatregel
De aanpak van de A67 is een maatre-
gel binnen het landelijke programma 
Beter Benutten van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. Beter Benut-
ten staat voor minder files, groei op 
het spoor en meer gebruik van vaar-
wegen, zodat de economie kan groei-
en. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen 
samen in de drukste regio's, waaron-
der Brabant, innovatieve maatregelen 
die de bereikbaarheid verbeteren.

Anne Peters neemt afscheid 
van Nuenense gemeenteraad
Door Gerrit van Ginkel

Enkele uren voor aanvang van de raadsbijeenkomst op 28 juni j.l. nodigde 
Anne Peters, fractievoorzitter van D66, de pers uit om haar besluit toe te 
lichten om te stoppen met het raadswerk.

”Ja, ik weet het, zei ze enigszins ver-
ontschuldigend, ”Het is wel erg vlug 
om nu al te stoppen na 2 jaar raads-
werk. Heel veel vergaderen zoals frac-
tiebesprekingen, seniorenconvent 
(bijeenkomst alle fractievoorzitters, 
red.) voorbereiden en inlezen stukken, 
voorbereiden raadsvergaderingen en 
comissiebijeenkomsten, dat alles slokt 
wel heel veel tijd op. Daarnaast ben ik 
ook nog moeder van twee kleine 
schoolgaande kinderen en moet hier 
ook nog de schoorsteen roken. Ik doe 
nog een cursus in Amsterdam en ben 
beroepsmatig bezig als freelance jour-
nalist waarvoor ik structureel voor 
Omroep Brabant opdrachten krijg. 
Daarnaast helpt de sfeer van de raads-
vergaderingen ook niet echt mee”, be-
sluit zij zuchtend haar verklaring.

Het niet kunnen combineren van deze 
nevenfunctie met haar reguliere werk 
stemt haar toch wel zorgelijk. Het is 
niet goed voor Nederland dat raads-
werk vanwege de enorme voorberei- Anne Peters verlaat de Nuenense politiek en Nico Pijnacker Hordijk volgt haar op.

dingstijd eigenlijk alleen maar gedaan 
wordt door gepensioneerden. Dat is 
niet de evenwichtige afspiegeling van 

de maatschappij. Ze zegt veel bewon-
dering te hebben voor raadsleden die 
het werk kunnen doen naast hun ge-
wone baan. Anne Peters zal zich op de 
achtergrond blijven inzetten voor 
D66.

Haar opvolger wordt per direct Nico 
Pijnacker Hordijk die het fractievoor-
zitterschap overneemt en in septem-
ber als raadslid geïnstalleerd zal wor-
den. Hij staat 4e op de D66 lijst en is al 
actief als burgeraadslid in de commis-
sie Financiën/ ABZ.

Nuenens Belang wil 
huisartsenpost en apotheek in 
Nuenen-zuid
 
Sinds een lange tijd is er geen huisartsenpost in het Nuenen-Zuid. Bijna alle 
huisartsenposten zijn gevestigd in en rond het centrum van Nuenen.Dit wil 
zeggen dat al de bewoners van Nuenen-zuid, daar naar toe moeten voor 
medische hulp.

Nuenens Belang, vindt dit niet han-
dig. Zeker niet voor de oudere bewo-
ners. Men is dan afhankelijk van een 
zorgbus of ander vervoer.
In Nuenen-zuid wonen relatief veel 
oudere mensen, zeker gezien de ver-
grijzing zou het juist voor deze doel-
groep erg handig zijn als er een 
huisartsenpost gecombineerd met 
een apotheek in hun omgeving geves-
tigd zou worden. Zeker omdat er nu 
het Jo van Dijkhof gevestigd is en dat 
er plannen zijn om in de toekomst een 
zorg c.q. bejaardencentrum te bou-
wen op de locatie “sportcomplex de 
Hongerman”.
Juist in deze locaties zou een huisart-
senpost uitstekend werk kunnen ver-
richten.  Dichtbij de bewoners en 
dichterbij voor de bewoners van Nue-
nen-zuid.
Op dit moment is er alleen een fysio-
therapie praktijk in Nuenen-Zuid, dit 
is te minimaal om optimale zorg te 
verlenen voor deze bewoners.
Nuenens Belang pleit dan ook voor 
meer en betere zorg in Nuenen-Zuid. 
Heeft u advies of suggesties laat het 

Joost Vereijken, burgerraadslid voor 
Nuenens Belang

ons weten. Nuenens Belang is er voor 
alle bewoners dus ook zeker voor de 
bewoners van Nuenen-Zuid.
Voor informatie en al uw vragen kunt 
u contact opnemen met: Joost Vereij-
ken ( Nuenens Belang): 06 18 45 97 90. 
Mailen kan ook naar: joost.vereij-
ken@onsnet.nu.

Dierenrijk drie leeuwen rijker
Door Elwien Bibbe

Kinderen bekijken de kisten waarin de drie leeuwen 
zijn vervoerd. Rob, Henk en Mike in hun nieuwe verblijf.

Een beetje spannend is het wel voorafgaand aan de opening van het nieuwe 
leeuwenverblijf in Dierenrijk. Dierenverzorgers poetsen nog even de hou-
ten leeuwen bij een van de afgeplakte ramen. En de kinderen van groep 3 en 
4 van OBS de Mijlpaal zijn nog aan het spelen. Maar om 11 uur is het toch 
zover. 

De kinderen die de leeuwenverblijven 
gaan controleren worden opgetrom-
meld. Het zijn Coenraad, Emmy en 
Jarmo. Samen met de dierenverzorger 
testen ze of er voldoende ruimte is en 
of de klimtoestellen uitdagend zijn 
voor de 3 leeuwenbroers. Dat laatste 
doen ze door er zelf ook maar eens op 

te klimmen. Dan verlaten de kinderen 
het buitenterrein en kan Martin van 
Hees, manager van Dierenrijk, het 
startsein geven voor de officiële ope-
ningshandeling. De leerlingen van de 
Mijlpaal trekken in een vloek en een 
zucht het papier van de afgeplakte ra-

men en tegelijkertijd gaan de deuren 
van het nieuwe verblijf open. Het 
duurt niet zo heel lang of Rob, Henk 
en Mike verkennen het terrein. De 
broers komen uit het zelfde nest en 
zijn geboren op 7 juli 2011 in Burgers 
Zoo in Arnhem. En vieren deze week 
dus al weer hun eerste verjaardag! Het 
zijn al flinke jongens, maar manen 
hebben ze nog niet. 

Om het verblijf staat een imposant 
hekwerk. Of ze zich uit kunnen gra-
ven, vraag ik aan de bouwers, die ook 
bij de opening aanwezig zijn. “We 
hebben de schop meegenomen”, la-
chen ze, “Dus kunnen ze zich niet uit-
spaaien.”
Dierenrijk bevindt zich op Landgoed 
Gulbergen.

KIDS Society Erica 
neemt afscheid van 
TSO
Met het einde van dit schooljaar 
heeft KIDS Society Erica afscheid 
genomen van haar 25 Tussen 
Schoolse Opvang (TSO) vrijwilli-
gers en coördinator.

Met enorm veel kundigheid, plezier, 
inzet en enthousiasme hebben deze 
vrijwilligers de afgelopen jaren ervoor 
gezorgd, dat de tussenschoolse perio-
de, in de volksmond ook wel bekend 
als het overblijven op school, een ge-
slaagd en plezierig moment voor de 
kinderen was.

Een groot aantal TSO krachten heeft 
de TSO in lengte van jaren onder-
steund, een aantal wel meer dan twin-
tig jaar. Dit kenmerkt de immense be-
trokkenheid van de TSO krachten 
waarvoor zij allen hulde verdienen. 
Het is dan ook met pijn in het hart dat 
deze krachten en coördinator afscheid 
nemen van hun geliefde TSO. Met de 
komst van een continurooster op een 
aantal scholen en meer tijd voor na-
schoolse activiteiten in Brede Scholen 
werd het afscheid van de TSO krach-
ten helaas onvermijdelijk.

Weekendje weg 
voor mantelzorgers
PuntExtra in samenwerking met OpKracht organiseert een ontspannings-
weekend op 7, 8 en 9 september 2012 in Hotel Boschoord in Oisterwijk.

De zorg voor een chronisch zieke part-
ner, kind, familielid of andere naaste 
kan erg zwaar zijn. In veel gevallen 
blijft er voor de mantelzorger geen of 
te weinig tijd over voor hobby, ont-
spanning, sociale contacten of vakan-
tie. Terwijl het juist belangrijk is om af 
en toe eens even de zorg los te kunnen 
laten. Even afstand nemen, even nieu-
we energie opdoen, even wat tijd voor 
jezelf nemen.

Zelf aandacht krijgen
Van vrijdag- tot zondagmiddag kun-
nen mantelzorgers genieten van een 
prachtige omgeving, heerlijk verzorg-
de maaltijden en lekker veel vrije tijd. 
Er worden ook drie groepsbijeenkom-
sten georganiseerd waarin mantelzor-
gers tips krijgen om de zorg beter vol 
te houden. Alles is erop gericht hen 
even uit de dagelijkse zorgsituatie te 
halen, zodat ze bij thuiskomst met her-
nieuwde energie de zorgtaak weer op 
zich kunnen nemen. Ex-deelnemers 
spreken over “fantastisch fijne dagen”, 
“tot in de puntjes verzorgd”, “fijne ge-

sprekken met lotgenoten” en “heerlijk 
om zelf eens aandacht te krijgen”.

Informatie 
Het “Even de mantel los”- weekend is 
exclusief voor leden van PuntExtra. 
Wanneer iemand per direct lid wordt, 
kan hij/zij ook deelnemen aan het 
weekend. Als tegemoetkoming in de 
kosten van het weekend wordt een ei-
gen bijdrage van € 90,- gevraagd. Dit is 
een all-in prijs, alleen drankjes zijn 
voor eigen rekening. Deelname ge-
schiedt op volgorde van inschrijving. 
Aanmelden kan tot 10 augustus. Rea-
geer snel en bel met PuntExtra, tel. 
040–2 308 538. Meer informatie: 
www.puntextra.nl.
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De nieuwe unieke plant: De Yacon!

Bloem & Tuin 2012 heeft weer 
een primeur
Tijdens dit evenement wordt een nieuwe bijzondere plant gepresenteerd: de 
Yacon (Smallanthus sonchifolius), die oorspronkelijk voorkomt in het 
Andes Gebergte. 

Een echte Nuenense plant
Vincent van Gogh is waarschijnlijk te 
vroeg gestorven want de Yacon heeft 
de ingrediënten die Vincent en Nue-
nen zo bekend heeft gemaakt. Yacon is 
een plant uit de Zonnebloem-familie 
en heeft mooie gele bloemen die lijken 
op de zonnebloem. Daarnaast levert 
deze plant zeer gezonde, eetbare knol-
len vergelijkbaar met de aardappel. In 
diverse literatuur komt men verschil-
lende benamingen tegen als "Grond-
appel" of  "Zonwortel". De zonne-
bloem en eetbare knol in 1 plant: voor 
Nuenen is er geen betere combinatie.

langstelling gekomen door uitzonder-
lijke eigenschappen die aan het licht 
zijn gekomen bij diverse wetenschap-
pelijke onderzoeken. De eetknollen 
zouden zeer gezond zijn, goed voor de 
lijn, kunnen een gunstige werking 
hebben voor diabetici en stimuleren 
de ontwikkeling van een goede darm-
flora. De knol, familie van de zonne-
bloem, kan men zeer gemakkelijk zelf 
verbouwen. Maar daarnaast is het ook 
een lekkere plant (zowel de verse knol 
als de verwerkte producten als thee, 
sap, concentraat e.d.) en heeft de be-
waareigenschappen van een aardap-
pel. Iedere plant produceert 10-15 kilo 
knollen. Een aanwinst voor de eetbare 
tuin!

1.000.000ste bezoeker tijdens Bloem 
& Tuin
Bloem & Tuin is hèt tiendaags tuine-
venement met deelnemers uit Neder-
land, Duitsland en België. Jaarlijks 
trekt het evenement tussen de 50.000 
en 60.000 bezoekers naar Nuenen. 
Hiermee is Bloem & Tuin qua duur en 
opzet het grootste openlucht-tuineve-
nement van de Benelux. Tijdens de 
komende editie wordt de miljoenste 
bezoeker verwacht. De organisatie is 
er ontzettend trots op en is zeer be-
nieuwd wanneer deze de poorten zal 
passeren. Deze bezoeker kan rekenen 
op een mooie verrassing.

Voorzieningen Bloem & Tuin
De bospaden, hellingen en vennen op 
het landgoed zijn ook zeer aantrekke-
lijk voor kinderen. Verder is er bij de 
inrichting van dit openluchtevene-
ment gedacht aan alle bezoekers: een 

parkeerterrein direct tegen het evene-
mententerrein, terrassen, horeca en 
voorzieningen voor mensen met een 
functiebeperking.

Algemene informatie
Bloem & Tuin vindt plaats in het bosrij-
ke gebied op Landgoed Gulbergen aan 
de Schoutse Vennen in Nuenen (tussen 
Eindhoven en Helmond). Van vrijdag 13 
juli tot en met zondag 22 juli is Bloem & 
Tuin dagelijks open van 10.00 uur tot 
18.00 uur. Toegangsprijzen: volwasse-
nen € 12,- per persoon. 65-Plussers en 
CJP paspoorthouders € 10,- per per-
soon. Kinderen onder de 12 jaar (onder 
begeleiding) gratis. Voorverkoop: via de 
www.bloem-en-tuin.nl voor € 9,- p.p. 
tot en met 10 juli. Honden mits aange-
lijnd zijn welkom. Bewaakt parkeren: 
auto (voor een hele dag) € 5,-. Fietsers 
en bromfietsers betalen € 0,50

100 vrijkaarten via de Rond de Linde
Speciaal voor de lezers van Rond de 
Linde treft u deze en volgende week 
een lezersactie aan.
In enkele exemplaren van de Rond de 
Linde treft u een stempel aan van 
Bloem &Tuin. Indien uw Rond de Lin-
de deze stempel heeft, kunt u, uiter-
aard in ruil voor de Rond de Linde met 
stempel, 2 vrijkaarten afhalen bij 
Wijnhandel André van Lieshout, 
Parkstraat 25a, 5671 GD Nuenen 
(www.wijnhandelvanlieshout.nl).

Meer informatie over Bloem & Tuin 
vindt u op www.bloem-en-tuin.nl.

Hoe gaan we om met het Park?
Het overmatig gebruik van het Park voor diverse activiteiten laat zien dat de 
kwaliteit zienderogen achteruit gaat. Het zou een plek moeten zijn in het 
midden van ons dorp waar iedereen zou moeten kunnen zitten, wandelen 
en vooral genieten. 

GeslaaGden
Geslaagd Voor En gefeliciteerd door:
Joyces Wijnhoven De Rooi Pannen Jan Helga Kim Jeroen Jill en Sven
Alexander Salem  HAVO Lorentz Casimir Paul & Liesbeth, Bart & Moniek, Rob & Anne,  
  Mark, Anwar en Melissa en Luna natuurlijk!!
Max Gramser  HAVO Pleincollege Eckart Hans van Gool, Christine Weidema & Kids
Ted van de Langenberg HAVO Pleincollege Eckart Jos, Gerrie, Yvonne, Jeroen en Nathasja
Mirjam van den Biggelaar Master Educational, Science en Technology, 
 Universiteit Twente Michiel, Peter, Ellen, Rens, Elke
Sebas Roessingh VMBO-T Strabrecht College  Reindert, Simone en Roos
Elke van den Biggelaar VWO De Berkenschutse Peter, Ellen, Mirjam, Michiel, Rens
Eva Woudsma  VWO Lorentz Casimir Lyceum Opa, mama, papa en Thomas
Nathalie Verschueren  VWO Pleincollege Eckart Mama, Papa en Nicole
Annelien Renders VWO Strabrecht College  Papa, mama en Carlijn

Wilt u ook iemand 
feliciteren met 

zijn of haar diploma? 

Stuur de felicitatie op naar: 
geslaagden@ronddelinde.nl. 

De felicitatie dient voorzien te 
zijn van de naam(en) van de 
afzender(s), de naam voor 

wie de felicitatie bestemd is, 
op welke school het diploma 
behaald is en waarvoor de 

leerling geslaagd is.

De eetbare knol en de mooie gele bloem 
in 1 plant: de Yacon.

Spelen met de vissen: Bloem & Tuin is toegankelijk voor jong en oud.

Nuenen kermis van 
vrijdag 6 t/m dinsdag 10 juli
De Nuenense kermis is van oudsher een familiefeest voor jong en oud. Ook 
dit jaar is er weer alles aan gedaan om u een aantal fantastische dagen te 
bezorgen met groot kinder- en familievermaak, behendigheidsspelen en 
het nodige eten en drinken. De kermisvreugde begint op vrijdagmiddag om 
15.00 uur en sluit op dinsdagavond om 24.00 uur.

Dit jaar geeft een spiksplinternieuwe 
attractie, de ICE JET van de firma Ro-
pers “acte de presence” op de Nuenen-
se kermis.
Deze mooie attractie, voorzien van 
sfeervolle beschilderingen in ‘ijzige’ 
kleuren en prachtige verlichting, is een 
snelheidsmolen met uitzwaaiende 
gondels, die u zeker veel plezier en hi-
lariteit zal verschaffen.
De attracties zijn er klaar voor om u te 
ontvangen en een paar onvergetelijke 
dagen te bezorgen. De mooiste Cake 
Walk van Nederland, Katapult Bungee, 
Break Dance, Autoscooter, Trampoli-
ne, Rupsbaan La Paloma, Familie Acht-
baan, Free Style American Wip, Rue de 
Paris glazendoolhof.
Uw behendigheid kunt u testen bij de 
Euro Ball, Foto Schietsalon, American 
Skeeball, Voetbalspel Penalty Shot, 
Pusher-Schuivenspel, Lucky Cranes, 
Bussensporten Jackpot.
Voor het vermaak van de kleintjes 
staan Ufo-Jet, Eendjes vissen, Le Grand 
Carrousel, Reis door Toverland, Lijn-
trekspel, en Aqua Blasta garant.
De Poffertjeskraam, Snacks en de 
prachtige zwenkgrill, Spaanse Chur-
ros, Hollandse Gebakkraam, Corry’s 
Visstekje, Pizza bakkerij, Royal Monté-
limar Snoepkraam, Suikerspin -Pop-
corn en verse Jus d’Orange zorgen er-
voor dat kleine en grote honger worden 
gestild.
Verdere activiteiten:
Zaterdag 7 juli
Om 19.00 uur wordt, traditioneel, de 
kermis aangezegd door de Nuenense 
Gilden aan de burgemeester bij het ge-
meentehuis met muzikale medewer-

king van Brassband 'De Vooruitgang'. 
Na de ceremonie trekt de stoet naar het 
kermisterrein waar een rondgang over 
de kermis wordt gemaakt. Gedurende 
deze rondgang worden een aantal ho-
recagelegenheden bezocht.

Maandag 9 juli
Tussen 14.00 uur en 16.00 uur zijn alle 
65 plussers van Nuenen welkom bij de 
poffertjeskraam in het park. Zij krijgen 
een gratis portie poffertjes en een gra-
tis kop koffie aangeboden door de ge-
zamenlijke kermisexploitanten.
Om 19.00 uur maakt Clown Desalles 
zijn opwachting op de kermis om de 
kinderen te vermaken met o.a. zijn bal-
lonnenacts en natuurlijk kunt u, als u 
dat wilt, met hem op de foto.
Om 20.00 uur komt DJ Tony Star naar 
de kermis om zijn fans te begroeten en 
is er gelegenheid om met hem op de fo-
to te gaan. Hij is wekelijks op de televi-
sie te zien met zijn eigen programma 
“In love with sterretje”.

Dinsdag 10 juli
Vanaf 19.00 uur is Clown Desalles op 
de kermis om de kinderen te vermaken 
en met hen op de foto te gaan. Om 
20.00 uur komt meervoudig Neder-
lands kampioen Mountainbike Patrick 
Smit naar de kermis met een heuse tri-
alshow. Op een parcours dat op de ker-
mis wordt opgebouwd zal hij laten zien 
wat er allemaal mogelijk is met een 
mountainbike. Naast zijn demonstra-
ties is het, voor een aantal van jullie 
mogelijk, onder zijn begeleiding zelf 
trucjes te leren op zijn professionele 
trialbike. Dus zorg dat je erbij bent.

Een aanwinst voor de eetbare tuin
Yacon kan geteeld worden in de tuin 
en in grote potten op een balkon of 
terras. De plant stelt geen bijzondere 
eisen aan grond of klimaat, kan in de 
volle zon en half schaduw, maar men 
moet wel regelmatig water geven. De 
plant kan een hoogte bereiken van wel 
200 cm. De plant is niet gevoelig voor 
ziekten of plagen. De Yacon is niet 
winterhard en daarom moet men de 
knollen oogsten vanaf eind september 
maar zeker voor de vorst. De knollen 
zijn gemakkelijk en lang te bewaren, 
(in donkere en koele kelder of koel-
kast). Hoe langer je ze bewaard hoe 
zoeter ze worden. 
De plant produceert twee soorten 
knollen (uniek in de plantenwereld), 
zogenaamde broedknollen (roodkleu-
rig) voor de vermeerdering en eet-
knollen (bruin/rood lijkt op aardappel 
maar is langer van vorm) voor de verse 
consumptie. 

De Yacon is de laatste tijd in de be-

De ballon van Lars komt heel ver

Uitslag Ballonnenwedstrijd 
Speeltuin De Kievit 
De winnaars van de ballonnenwedstrijd zijn bekend! Het was een prachtig 
gezicht tijdens de opening van speeltuin De Kievit op 22 april jl.: alle kinde-
ren lieten hun kleurrijke ballonnen los. De wind stak op en de ballonnen 
hebben een hele vlucht richting het noorden gemaakt. 

Van de onderstaande kinderen is het kaartje gevonden in de volgende plaatsen. 
Teun    8 jr., Stadtlohn in Duitsland, 111 km
Ruben Coolen  4jr., Winterswijk-Miste, 93 km
Aniek Schellekens 7jr., Sinderen, 79 km
Jesse Gielen  4jr., Dinxperlo, 78 km
Bram Bloemen  9jr., Mill, 28 km
Dagmar van Kuijk 4jr., Handel, 15 km
Guus van Loon  1jr., De Mortel, 13 km

Gelukkig voor de kinderen zijn de vin-
ders van de ballonnen zo lief geweest 
om het kaartje terug te sturen. De 
meest verre ballon werd terugge-
stuurd vanuit Duitsland. 

1e, 2e en 3e prijs
Lars Bastiaans van 7 jaar is de geluk-
kige winnaar. Zijn ballon landde 162 
km verder in Wietmarschen - Lohne, 
Duitsland. 

De tweede prijs gaat naar Sophie en 
Joris Dams. Zij hadden de kaartjes aan 
één ballon vastgemaakt en het kaartje 
werd door een opa en oma gevonden 
uit Emsbüren, Duitsland (158km). 

De derde prijs is gewonnen Stein v.d. 
Louw (4). Zijn ballon landde na 153 
km in Lemmer. De winnaars kunnen 
hun prijs komen ophalen in speeltuin 
De Kievit. 

Zoals het nu gaat ontstaat een situatie 
die we niet moeten willen. Het wordt 
nog erger als er een bepaalde exclusivi-
teit wordt verlangd door organisatoren 
van bepaalde evenementen zoals on-
langs Nuenen Culinair die het recht 
bedongen heeft het gehele park af te 
sluiten voor een puur commerciele 
happening die geen enkel algemeen be-
lang voor Nuenen dient. Het is een 
treffen voor mensen wiens portemon-
naie wat dikker is als van de gemiddel-
de Nuenenaar en waarvan de organisa-
tie berust bij lieden die connecties 
hebben met soortgelijke evenementen 
in Eindhoven en Veldhoven.

Om de staat van het park te waarbor-
gen en te verbeteren zijn wij van me-
ning dat er een fonds moet worden ge-
vormd waarbij de gebruikers van het 
park in zullen moeten storten om zo-

doende het aanzien van het park en het 
onderhoud daarvan mogelijk te maken 
en te houden. Wij zullen hiervoor een 
initiatief nemen en met de betreffende 
wethouder deze zaak bespreken. Het 
kan naar onze mening niet zo zijn dat 
commerciële belangen van individuen 
het algemene belang te boven gaan. 

Zeer vele reacties hebben ons bereikt 
over dit onderwerp en laat duidelijk 
zijn dat wij niet tegen het organiseren 
van alle activiteiten zijn in het park. 
Wij vinden dan wel dat een bijdrage op 
zijn plaats is om het park mooi te hou-
den. Immers de keuze van de organisa-
toren om voor het park te kiezen wordt 
gedaan omdat het een mooie en sfeer-
volle omgeving is. Laten we dit dan ook 
zo houden.

Lijst Pijs/van Bruggen.



TUINAANLEG en ont-
werp, gazonaanleg: Gras-
zoden of kunstgras, tuin-
beregening, grondwerk. 
www.lapagondatuinen.nl. 
Tel: 06-19702668.

Aangeboden hulp in 
de huishouding. Tel. 06-
84634724.

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.

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 

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 € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting vrijwilligers 
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

WIJ vERhUREN 
BoxEN vooR 

TIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

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.

DE BEvEILIGINGS-
SpEcIALIST van Nue-
nen e.o. voor hang en sluit-
werk, spoeddienst na inbraak 
en buitensluitingen, alarm 
en camera, verlichting etc. 
www.kbsvangrootel.nl 
tel: 06 - 53 42 14 18.

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

De beveiligingsspecialist 
van Nuenen e.o. voor hang 
en sluitwerk, spoeddienst 
na inbraak en buitenslui-
tingen, alarm en camera, 

verlichting etc.
www.kbsvangrootel.nl
tel: 06 - 53 42 14 18

NIEUWE
Prijzen Printen

A4 Full Colour
€ 1,00

A3 Full Colour
€ 2,00

A2 Full Colour 
90 grams papier

€ 8,50  

A2 Full Colour
120 grams papier 

€ 9,00

A1 Full Colour 
90 grams papier

€ 12,50

A1 Full Colour 
120 grams papier

€ 14,00
(prijzen exclusief 19% B.T.W.)

Uw foto op Canvas? 
Opgespannen op lijst
Formaten A4 tot A2  

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan!
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

LINDEBLAADJES per FAX 
of E-MAIL opgegeven, wor-
den NIET GEPLAATST in-
dien niet vooruit betaald is. 
Er volgt geen tegenbericht.

TE koop: z.g.a.n. winter-
banden set 4 stuks, merk 
Goodyear. Maat: 215/65 R15 
96T. + Sneeuwkettingen. Prijs 
€ 250,- Tel. 06-51373272.

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

Collse Hoefdijk 25, 5674 Vl NUeNeN Tel. 040-2837774

voor al uw klussen in 
en om ‘t huis, zowel 
particulier als bedrijf. 
Uw klusser Frans van Esch 
Tel. 06-20487628, 040-
2835577.

NUENEN • 040 - 787 80 81 • 06 - 11 08 22 12
vrbouw@onsnet.nu • www.vrbouw-onderhoud.nl

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 06 - 12 45 89 61.

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

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.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.

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Docent geeft bijles Ne-
derlands, examentrai-
ning, hulp bij huiswerk-
planning, dyslexie en 
voorbereiding op HBO-
taaltoets, Nederlandse 
les voor anderstaligen. 
Ook in schoolvakanties. 
06-18345736

MoRE ThAN SEvEN; 
DE WINkEL MET DE 
koE, a.s. Zaterdag: Laat-
ste dag!!! 10.00 - 16.00uur. 
Zie advertentie elders in 
Rond de Linde! Berg 52a, 
Nuenen. Geslaagd voor 

haar rijbewijs
Chantal

Messerschmidt
Van harte 

gefeliciteerd! 
Lian, Luuk, 

Robin, Guido en Christian  

 
 

HET IS WEER KERMIS IN 
 

VRIJDAG 06/07 

GOOD OLD TIMES PARTY 
ZATERDAG 07/07 

DJ Duo 
 

TWO FOR YOU 
ZONDAG 08/07 

Feestduo - LIVE vanaf 17.00u 

 
 
 
 

BLAAIE MAANDAG 
MAANDAG 09/07 

Middagprogramma speciaal voor de dames, dus meld je aan! 
 

THE BAD BACKBONES 
Rock ’n Roll  - LIVE vanaf 20.00u 

 

KERMIS UITBLOAS  
DINSDAG 10/07 

M.m.v. VIERKANT ROND 

 
 

Meer info:  www.CafeOnsDorp.nl 

Profi teer nu van heel veel voordeel

BANKEN, STOELEN, TAFELS, 
KASTEN EN ACCESSOIRES

DIRECT LEVERBAAR MET MEGAKORTINGEN!

OP
=

OP
De Bontstraat 84 • SON

0499 - 47 95 08
di. t/m vr. 10.00 - 17.30 uur

za. 10.00 - 17.00 uur

www.dewoondiscounter.eu

Meubels & Meer
bij

T O TA L E  L E E G V E R KO O P!!
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Ingezonden brieven
Moeten er eerst doden vallen?
Ruim een jaar woon ik nu in het appartement aan de Lange Akker, dat deel uit-
maakt van plan Luistruik. Het is heel fijn wonen hier, maar zoals vaak bij nieuw-
bouw zijn er dingen die niet kloppen of verkeerd zijn ingeschat.
Zo hebben we hier een noordelijke en een zuidelijke ingang, die niet met elkaar 
verbonden zijn door een bellenbord. Lastig voor de bewoners als er bezoek aan de 
verkeerde ingang staat. 
Nog veel erger is het feit dat de wegbewijzering onduidelijk is. 
Reeds meerdere malen moest de ambulancedienst hier zijn en in elk geval de laat-
ste twee keer is dat niet helemaal goed gegaan. De ambulance moest in beide ge-
vallen bij de ingang van de noordkant (hoofdingang) zijn en probeerde de betref-
fende woning te bereiken door op de wegaanduiding Luistruik te vertrouwen en 
aan de zuidkant aan te bellen, hetgeen niet mogelijk is. Vele kostbare minuten zijn 
daardoor verspild. 
Grootste boosdoener de slechte aanduiding van de Lange Akker. Als men van het 
verkeerslicht bij het kruispunt aan het begin van de V. van Goghstraat komt, is er 
geen bordje dat wijst naar de Lange Akker, maar wel naar de Luistruik. Zeer irri-
tant als het om gewone bezoekers gaat, maar erg kwalijk in noodgevallen.
De oplossing is zeer eenvoudig, namelijk een bordje met daarop Lange Akker met 
de huisnummers eronder van de woningen aan de zuidkant. Idem dito aan de 
noordkant.

Ella de Vries, Lange Akker 56, 5671 LA Nuenen.

Musical Inspiratie op 
Crijnsschool
Donderdagmiddag 28 juni werd de musical opgevoerd voor alle leerlingen 
en ‘s avonds was de theaterzaal van de school weer tot de nok toe gevuld… 
Dit keer met ouders, verzorgers, opa’s , oma’s, leerkrachten en andere 
belangstellenden. Groep 8 bracht de musical “Inspiratie” twee keer op de 
planken en deed dit vol overgave.

De acteurs gingen zó op in hun rol dat 
ze bijvoorbeeld met een stalen gezicht 
vertelden dat ze het ijskoud hadden, 
terwijl de temperatuur in werkelijk-
heid, bijna de mussen van het dak 
deed vallen. Gedurende de musical 
werd het publiek meegenomen in de 
dromen van kinderen. Soms mooie 
dromen, soms nachtmerries… ook re-
aliteit. Gelukkig kwam daar ook weer 
een einde aan. Iedereen in de zaal 
heeft kunnen genieten van prachtig 
toneelspel, mooie muziek en knappe 
dansen!
Groep 8 heeft de school een mooi 
naambord voor op de speelplaats na-
gelaten. Die gaat voortaan “Crijns-
plein” heten. En het team zwaaide 
groep 8 uit met een afscheidslied en 
elke leerling kreeg een zonnebloem 
om hem / haar een bijzonder zonnige 
toekomst toe te wensen, waarbij ze 
steeds nieuwe inspiratie op zullen 
doen… en ieders dromen uit zullen 
komen! Daarvoor zullen deze tieners 
volgend jaar hun beste beentje voor-
zetten op het voortgezet onderwijs. 
Het team van de Crijns heeft er alle 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Nuenen, bij Eindhoven 
Door Elwien Bibbe

In de trein kom ik de aardigste mensen tegen. En gaandeweg een gesprek 
wisselen we uiteindelijk altijd dezelfde gegevens uit. Waar ga je naar toe en 
waar kom je vandaan.

Mijn laatste medereiziger ging naar 
Hengelo, want daar lagen haar roots! 
Nu ging ze haar kwakkelende broer 
bezoeken. Maar ze woont in Bladel. Al 
weer meer dan 30 jaar. Of ze niet terug 
wil naar Hengelo. Een logische vraag, 
want de hele familie woont er, wist ik 
inmiddels. We deelden de coupé tot 
Den Bosch. Maar de kinderen zijn ge-
hecht in Bladel en er zijn kleinkinde-
ren....

Ik zeg altijd, ik kom uit Nuenen, bij 
Eindhoven. Ik zeg nooit, ik kom uit 
Vincent van Gogh Village. Ik denk op 
voorhand dat niemand daar wijzer van 
wordt. Los van het feit dat de Franse 
taal bij mij altijd een beetje krom in de 
mond voelt. Dat heb ik ook met de uit-

spraak van Vincentre. Vangoghdoc 
krijg ik veel gemakkelijker over mijn 
lippen. En ik weet ook nog steeds niet 
of village een Engels of een Frans dorp 
betreft! Dus doe ik het maar gewoon 
met Nuenen, Nuenen bij Eindhoven.

Maar mijn reisgenoot kent het dorpje 
van Van Gogh. Ze is er geweest met 
een vriendinnenuitje. Ze noemt het 
Vincentre: museum. En de rondlei-
ding heeft ze ook gedaan. Nuenen is 
een mooi dorp. En ze straalt. En ik 
straal een beetje met haar mee!

Over Van Gogh Village heb ik het toen 
niet meer gehad. En ik ben vergeten te 
vragen of ik ook eens naar Bladel 
moet.

Afscheid van groep 8 met de musical ‘Inspiratie’

vertrouwen in, dat de leerlingen het 
daar helemaal gaan maken! 

Einde jubileumjaar
Een dag later luidde de Crijnsschool 
de zomervakantie in met de school-

viering en de laatste optredens in dit 
speciale jubileumjaar. De school be-
staat 35 jaar. Het is inmiddels een goe-
de traditie om ook het begin van de 
zomervakantie samen te vieren! De 
theaterzaal zat opnieuw vol. Elke 
groep had een mooi optreden voorbe-
reid: van een gezellig vakantielied, tot 
een swingende salsa-dans… er werd 
weer van alles opgevoerd. Afsluitend 
werd de school door de ouderraad 
verrast met een prachtig cadeau, een 
schilderij van de school, met het logo 
op de voorgrond… alles opgebouwd 
met ruim tweehonderd pasfoto’s van 
de leerlingen en teamleden. Dit kunst-
werk krijgt een mooie plaats in school!

Bokkenollen in Gerwen

Na eerst grondig het parcours verkend 
te hebben, starten de eerste teams 
voor een spannende wedstrijd Bok-
kenollen. Drie Lopers eventueel onder 
begeleiding van een coach starten met 
een dienblad voorzien van een flesje 
bokbier en vier met bokbier gevulde 
glazen en leggen een parcours  af om 
te trachten zo snel mogelijk het bok-
bier aan de finish terug te bezorgen.

Voor de uiteindelijke klassering is de 
tijd en het gewicht van het terugge-

brachte bokbier bepalend voor de uit-
eindelijke klassering.

Waar: Terrein KVW aan de Huikert in 
Gerwen. 
Voor Wie: iedereen ouder dan 12 jaar. 
Aanvang: 19.00 uur, het programma 
duurt tot 22.00 uur.
Opgave: bokkenollen-in-gerwen@
hotmail.nl of Harold Hendriks 06-
24367603. 
Inschrijven is gratis en toeschouwers 
en supporters zijn van harte welkom. 

Onduidelijkheid over kosten 
speelveld voor Oude Landen 
De inspanningen van Gemeenteraadslid Hans Pijs zijn eindelijk beloond 
met het opleveren van het speelveld aan de Oude Landen. Een paar jaar 
geleden is er door de raad een bedrag van € 50.000,-- goedgekeurd voor het 
inrichten van een panna-voetbalveldje. Door de stelling : “We vinden alles 
goed als het maar niet bij mijn voordeur is”, heeft het lang geduurd voordat 
er een geschikte locatie gevonden werd. 

In de afgelopen raadsvergadering heeft 
de fractie Pijs/Van Bruggen vragen ge-
steld met betrekking tot de kosten van 
het aangelegde veldje op de Oude Lan-
den en voor de volledigheid ook maar 
gevraagd of het terrein klaar was. Dit 
laatste werd door de wethouder beves-
tigd maar van de kosten zijn we ge-
schrokken. Deze kwamen afgerond uit 
op €35.000,-- en dit vinden we rijkelijk 
aan de hoge kant. Eigen navraag leverde 
een geheel ander prijskaartje op name-
lijk €12.500,-- en we zullen derhalve een 
specificatie opvragen van de kosten die 
de gemeente hiervoor heeft gemaakt. 

Het resterende deel van de hierboven 
genoemde €50.000,- zou worden ge-
bruikt om de skateramp die oorspron-
kelijk bij het Pluuke stond op te knap-
pen en deze t.z.t. te gaan plaatsen in 
Gerwen. Nadat we ook hier zijn ingedo-

ken blijkt dat de skateramp wordt opge-
knapt uit IDOP gelden. Dit is een Pro-
vinciale subsidie die de gemeente 
ontvangt en o.a. gebruikt moet worden 
om kleine dorpskernen leefbaarder te 
maken. Naar onze mening wordt dus 
een gereserveerd bedrag ten onrechte 
aangewend. Ook hierover zullen wij na-
dere vragen aan de wethouder stellen 
om met duidelijke uitleg te komen.
Het is genoegzaam bekend dat de ge-
meente Nuenen een belabberde finan-
ciele situatie kent die voorlopig niet op-
gelost zal worden. Een van de 
prioriteiten die we dan ook stellen is een 
nog intensievere controle op de gelden 
die worden uitgegeven aan de projecten 
waarvoor ze zijn bestemd. Het boven-
staande is daar een voorbeeld van.

Fractie Pijs/Van Bruggen, Hans Pijs en 
Jan van Bruggen.

Kindervoorstellingen in 
Mariahout
Peter Faber
Maandag 9 juli om 14.30 uur speelt 
Peter Faber de kindervoorstelling 
Kroon aan de Kapstok in het Open-
luchttheater in Mariahout. De voor-
stelling gaat over een koning die hof-
nar werd en is voor elk kind van 5 tot 
100. 
Wat een opluchting, weg met die 
Kroon, dat knellende ding. Zo moe 
werd de koning van altijd kalm, braaf, 
verstandig en héél saai te moeten zijn. 
Nu springt hij als hofnar op de troon 
en zet met raadsels, grappen en enge 
sprookjes het hele hof op stelten.
Lang leve de vrijheid. Iedereen van 
kok tot lakei doet waar hij zin in heeft. 
Het wordt een grote rotzooi en nie-
mand weet meer wie de baas is. Maar 
wie ruimt er dan op? En wie wast er af? 

Dirk Scheele
Donderdag 12 juli om 14.30 uur is er 
een heus popconcert voor kinderen in 
het Openluchttheater Mariahout. 
Dirk Scheele zingt allerlei leuke zo-

merliedjes en maakt er een echt va-
kantiefeestje van. De voorstelling is 
voor iedereen vanaf 3 jaar. 
Dirk zit in een luie strandstoel en is 
lekker op vakantie. Hij heeft echter 
niet door dat hij eigenlijk op moet tre-
den voor de aanwezige kinderen. Het 
publiek wil toch echt wel graag dat 
Dirk zijn liedjes gaat zingen, maar 
Dirk is natuurlijk in een vakantiestem-
ming. Daarom neemt hij de kinderen 
mee op vakantie met zijn leukste zo-
merliedjes.

Kaartjes kosten € 4,- en zijn verkrijg-
baar via de www.oltm.nl of aan de the-
aterkassa.

Uniek initiatief van RKSV Nuenen en Kids Society Erica

Doe jij mee aan 
Voetbal-na-School?’
Coördinatie, techniek, balbehandeling, speltips en samen lekker voetbal-
len; dat leren kinderen allemaal op de nieuwe Voetbal-na-School.  
Na de schoolvakantie gaat dit van start en de Voetbal-na-School is tot stand 
gekomen door een unieke samenwerking tussen RKSV Nuenen en Kids 
Society Erica. 

Na school nog lekker voetballen
De Voetbal-na-School richt zich op 
kinderen vanaf 8 jaar die na school lek-
ker willen bewegen en het voetbalspel 
willen leren onder begeleiding van 
professionele trainers en pedagogisch 
medewerkers. De accommodatie van 
de voetbalclub RKSV leent zich uitste-
kend voor dit initiatief; er is voldoende 
ruimte en mogelijkheid om het voet-
balspel tot in de kneepjes te leren. Alle 
faciliteiten worden geboden waaron-
der de begeleiding en aanwezige hulp-
verlening op het sportpark. Maar het is 
vooral gewoon leuk en fijn om samen 
met vriendjes en vriendinnetjes spor-
tief bezig te zijn. 

Buitenschoolse opvang
De Voetbal-na-School richt zich op 
kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, 
de school valt onder de buitenschoolse 
opvang en zal door Kids Society Erica 
ook zo uitgevoerd worden. Kinderen 
worden indien nodig opgehaald van 
school en voor eten en drinken wordt 
gezorgd. Buiten het voetballen om zijn 
er allerlei activiteiten. Voorlopig is het 
initiatief georganiseerd op woensdag-
middag. 

De mogelijkheden zijn enorm: bij veel 
aanmeldingen wordt het ook op ande-

re middagen georganiseerd. De zorg 
van Kids Society Erica, die meerdere 
BSO locaties in Nuenen heeft, staat 
bekend om haar kwaliteit. Het welzijn 
van een kind staat hierbij voorop zodat 
een kind uitgroeit tot een gelukkig 
mens. Ook dat principe zal door RKSV 
Nuenen en Kids Society Erica gehand-
haafd worden in de Voetbal-na-School!

Plezier en energie!
Lekker bewegen en actief zijn is voor 
kinderen heel belangrijk; ze krijgen er 
energie van en worden er gelukkiger 
van. Met het initiatief van RKSV Nue-
nen en Kids Society Erica wordt het 
mogelijk gemaakt dat kinderen na 
school lekker bewegen. En belangrij-
ker nog: leren voetballen. De trainers 
en de pedagogisch medewerkers - al-
lemaal professionals - zullen elke week 
een programma aanbieden. Een pro-
gramma dat niet zozeer gericht is op 
prestatie maar op plezier! De Voetbal-
na-School moet vooral leuk zijn!

Interesse
Heeft u en uw kind interesse in de 
Voetbal-na-School? Dan kunt u con-
tact opnemen met Kids Society Erica, 
zij kunnen u alles vertellen over de 
kosten en of u in aanmerking komt 
voor kinder-opvangtoeslag.

Voorzitterswissel 
Morgen Groene 
Energie afdeling 
Nuenen
In verband met het opstarten van 
een eigen bedrijf neemt Henrico van 
den Boomen, voorzitter van de afde-
ling Nuenen van Morgen Groene 
Energie, afscheid van de coöperatie. 

De coöperatie dankt hem voor zijn inzet 
en het mede vormgeven aan de richting 
in het afgelopen jaar. Met het vertrek 
van Henrico komt er een voorzitters va-
cature die men snel na de vakantie wil 
invullen. Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden via info@morgengroene-
energie.nl.   Bart Swinkels, bestuurslid 
van het eerste uur, neemt voorlopig de 
voorzitterstaken waar.

Weverkeshof
Optreden 
Pop Band Beez
In de vijf jaren van hun bestaan 
heeft Beez zich ontwikkeld tot een 
band die garant staat voor een boei-
end optreden. 

Eigen en ‘eigengereid’ werk in een stijl 
die niet in een woord te vatten is. Beez 
is gek op spelen en verrast het publiek 
graag met mooie liedjes. Muziek van 
eigen hand, songs met verrassende 
wendingen of grappige bewerkingen. 
De humor zal de luisteraar zeker niet 
ontgaan. Alles komt aan bod. Achter 
elke noot zit een verhaal. Een optre-
den zit dan ook vol typische Beez-me-
lodieën. Gezongen en gespeeld door 
zes ras muzikanten op viool, saxofoon, 
piano, bas, drums/percussie en accor-
deon. Beez zet een geheel eigen geluid 
neer.

Zondagmiddag 8 juli, aanvang 14.00, 
vrij entree. Dorpsboerderij Weverkes-
hof, Hugo van Berckellaan 5 in Nue-
nen. www.weverkeshof.nl

Donderdagavond 2 augustus zal voor de tweede keer het Gerwens kampi-
oenschap Bokkenollen worden georganiseerd.
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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. Monique van Hagen.
Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandig-
heden 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.

© 2012 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geautoma-
tiseerd gegevensbestand en/of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fo-
tokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgevers.”

Kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...

Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

Spaarpot Oost 2, Geldrop 
T 040 286 1383, www.vdstappen.nl

Met menselijke 
betrokkenheid

Den Haak 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.uitvaartzorgnuenen.nl

UITGAANSAGENDA komENDE pErIoDE:  
Opgave via redactie@ronddelinde.nl 
onder vermelding "uitgaansagenda"

Niets of niemand kon hem dwingen,
behalve de natuur...

Na alle jaren die we met hem mochten beleven, hebben we geheel onverwacht afscheid 
moeten nemen van 

Adriaan van den Bogaard
echtgenoot van

Riek van Geelkerken

Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar.

Riek van den Bogaard-van
Geelkerken

Thieu en Angèle
Betsy en Peter
Mieke 
Christien en Toon
Agnes en Ton
Hein en Mirella
Simone en Marc

Kleinkinderen en 
achterkleinkinderen

Nuenen, 29 juni 2012

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 6 juli om 11.00 uur in de parochiekerk 
Sint Clemens aan de Heuvel te Gerwen, waarna de begrafenis volgt op de parochiebe-
graafplaats.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten 
Zondag 8 juli, 09.30 uur: Woord en 
communiedienst, muzikale omlijs-
ting, voorganger Dhr. J. Haan.
Zondag 8 juli, 11.00 uur: Eucharistie-
viering, parochiekoor, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zondag 8 juli 09.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege sterfdag); Francisca 
en Antoon van Moorsel; Ineke Hilbe-
rink; Overleden ouders Vermeulen-
Donkers en overige familieleden.
Zondag 8 juli 11.00 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege sterfdag); Toos Lij-
ten-van Kessel; Overleden ouders Jan 
de Louw en Drika van Happen en Geert 
Haex en Theo Saris; Jan Matthijsse; Sjef 
van Nunen; Jan Schoenmakers; Piet en 
Jaantje Coolen-van Poppel; Hann de 
Brouwer; Johannes en Catharina Basti-
aans-van Baren; Lambertus en Helena 
de Vries-van Baren; Marjo de Boer-
Sanders (vanwege sterfdag); Tiny 
Steenbekkers; Miet Sanders; Ria van 
Gerwen-Tas; Iet Gevers-Donkers; Geer 
van den Nieuwenhof; Gerrit van Bree.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Eefje 
Zaat-Willberg, Bart de Ligtstraat 30 en 
Harrie Vermeulen, Boord 73. Wij wen-
sen familie en vrienden troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

Gedurende de vakantieperiode van 1 
juli tot en met 12 augustus is het Paro-
chiesecretariaat alleen geopend op 

dinsdag- en vrijdagochtend van negen 
tot twaalf uur.
Ook vervalt in deze periode de viering 
op zaterdagavond. De door u opgege-
ven misintenties worden verplaatst 
naar zondag 11.00 uur. Mocht u een 
andere datum of tijd wensen, dan kunt 
u contact opnemen met het parochie-
secretariaat, dat geopend is op dins-
dag en vrijdag van 09.00-12.00 uur. 
Telefoonnummer 2831210.
Aanstaande dinsdag, 10 juli, is het pa-
rochiesecretariaat gesloten in verband 
met de Nuenense Kermis.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 8 juli is de tweede vakantie-
dienst, die om 10.00 uur begint. Voor-
ganger is onze kerkelijk werker: dhr. P. 
Flach. Vanwege de schoolvakanties zijn 
er in deze periode geen speciale dien-
sten voor de kinderen en de jongeren. 
Wel is er elke donderdag van 10.00-
12.00 uur Open Huis, waarvoor u ge-
woon kunt binnenlopen voor een kop 
koffie of thee en een gezellig contact 
met anderen. U bent van harte welkom.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 8 juli, 09.30 uur: Eucharistie-
viering met volkszang, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties 
Piet Renders namens kaartclub “De 
Vrolijke Katters”, Piet Coolen, Kees en 
Anna Verhagen-Scheepers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 8 juli, 11.00 uur: Eucharistie-
viering met volkszang, Poolse kinde-
ren aanwezig in deze dienst. Voorgan-
ger pastor F. Groot.

Misintenties
Harrie de Groot, Riek van de Putten-
Sanders, Ben van de Hurk, Jo Renders-
Schoenmakers en Clarine van Duppen.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis 
Donderdag 5 juli: 17.30 uur Lof, 18.30 
uur H. Mis. Vrijdag 6 juli: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur H. Mis. Zaterdag 7 juli: 
08.30 uur Heilige Mis, daarna uitstel-
ling tot 12.30 uur. Zondag 8 juli: 6e 
zondag na Pinksteren, 10.30 uur 
Hoogmis. Maandag 9 juli: geen Heili-
ge Mis. Dinsdag 10 juli: 18.30 uur Hei-
lige Mis. Woensdag 11 juli: 07.15 uur 
Heilige Mis.

Datum tijdstip activiteit organisatie plaats website 
       
Maand juli 09.00 zo 19.00 wo Wandelen maand juli WSV Nuenen Gemeentehuis, vijver www.dse.nl/~wsvnuenen 
 
19 juni t/m 28 augustus 19.30 uur Iedere dinsdagavond Bridge-instuif BCN Zaal Berkenbosch Nuenen www.feestcentrum-berkenbosch.nl 
 
1 / 15 Juli  Poolse kinderen in Nuenen De Stichting Poolse kinderen in Nuenen  www.poolsekindereninnuenen.nl 
 
6 / 10 Juli  Kermis in Nuenen  Centrum Nuenen   

8 Juli 14.00 uur Popband Beez Weverkeshof Hugo van Berckellaan 8 www.weverkeshof.nl  

12 Juli  Jaarlijkse Grote Fietsdag  KBO Lieshout Schutsstraat 37 in Lieshout   

15 Juli 14.00 uur Klezmajeur Weverkeshof Hugo van Berckellaan 8 www.weverkeshof.nl  

13 / 22 juli 10.00-18.00 uur 19e Bloem & Tuin Bloem & Tuin Landgoed Gulbergen www.bloem-en-tuin.nl

Initiatief Nationaal Ouderenfonds

Ombudsman speciaal voor       
ouderen 

Door de vele bezuinigingen en de brij 
aan regelgeving hebben veel senioren 
geen idee meer waar ze recht op heb-
ben. Daarnaast hebben ze grote moei-
te om de juiste instanties te vinden. 
Ook familie en vrijwilligers, die zorg 
aan een oudere verlenen, zien vaak 
door de bomen het bos niet meer. De 
OuderenOmbudsman wil aan deze 
onoverzichtelijke situatie een einde 
maken. De organisatie verwijst men-
sen met vragen door naar de juiste re-
gelingen en instanties. Daarnaast kun-
nen mensen, die zich onheus bejegend 
voelen door bijvoorbeeld een zorgin-
stelling of op enigerlei wijze gediscri-
mineerd worden, bij de OuderenOm-
budsman een klacht indienen. De 
OuderenOmbudsman bekijkt alle 
klachten serieus en onderneemt actie 

waar nodig. Daarnaast biedt de Oude-
renOmbudsman senioren de moge-
lijkheid hun stem te laten horen. Zo 
zal de kersverse instantie nauwlettend 
in de gaten houden of bepaalde maat-
schappelijke ontwikkelingen, die ou-
deren treffen, leiden tot extra klach-
ten. Indien nodig, trekt de Ouderen 
Ombudsman hierover aan de bel. 

Bevorderen zelfredzaamheid
Het Nationaal Ouderenfonds, de drij-
vende kracht achter de OuderenOm-
budsman, wil met haar initiatief de 
zelfredzaamheid van ouderen bevor-
deren. Omdat de groep senioren al-
maar groter wordt, mensen langer op 
zichzelf blijven wonen en familie/
mantelzorgers steeds minder tijd heb-
ben, is het van groot belang dat de ou-

deren zelf de weg weten te vinden naar 
de juiste instanties. 

Oproep
Het Nationaal Ouderenfonds doet een 
oproep aan ouderen en degenen die 
voor hen zorgen om hun vragen, erva-
ringen of klachten te delen met de Ou-
derenOmbudsman. Dit stelt de Oude-
renOmbudsman in staat om in de 
toekomst gerichte hulp te verschaffen 
aan al diegenen die dat nodig hebben. 
De OuderenOmbudsman is op door-
deweekse dagen geopend van 9 uur 
'smorgens tot 17 uur ‘s middags en is 
bereikbaar via het telefoonnummer 
0900-60 80 100 (5 cent per minuut) of 
via de mail op ouderenombudsman@
ouderenfonds.nl.

Het Nationaal Ouderenfonds lanceerde op 27 juni de OuderenOmbuds-
man: een vraagbaak en klachteninstituut, speciaal voor ouderen. Een initi-
atief dat volgens bestuur en directie van het Ouderenfonds hard nodig is in 
deze economisch moeilijke tijden, waarin ook de ouderen flink worden 
geraakt. 

Wereldwinkelproject 
in Coban krijgt bezoek
Weet u het nog? Een paar jaren geleden vierde Wereldwinkel Nuenen haar 
25 jarig bestaan. Elke maand was er een speciale activiteit voor heel Nue-
nen. Met de opbrengst van al die acties is er in Coban (Guatemala) een ate-
lier opgezet voor een groep oorlogsweduwen.

Deze vrouwen kunnen nu met de 
weefgetouwen en naaimachines rok-
ken maken en voor hun eigen inko-

men zorgen. De Nuenenaren die deze 
maand in Guatemala zijn, gaan op 
werkbezoek in Coban. 

Verslag van de ervaringen en bevin-
dingen kunt in augustus zien op de 
website www.wereldwinkel.nl

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders



5 juli 2012Rond de Linde  Nr.  27 

VoetbalWielersport

Paardensport

Kunstrolschaatsen

Afvaardiging Brabantse Kampioen-
schappen Chaam bekend
Deze week zijn alle afgevaardigden bekend gemaakt voor de Brabantse Kampi-
oenschappen in Chaam op 11 en 12 augustus. Ponyclub Prins Willem Alexan-
der gaat met een grote delegatie een gooi doen naar de felbegeerde titels. 
Dressuur: Laura van Gennip (kring-
kampioen DB), Julia Gevers (DB), 
Laura van Gennip (kringkampioen 
AL2), Julia Raaijmakers( BM1), Romy 
Hertogs (kringkampioen EL1), Lisa 
v.d. Heuvel (kringkampioen DL2), 
Laura van Gennip (CL2), Julia Visari-
us (DL2), Lisa v.d. Heuvel (EL2), Ju-
dith v. Gennip (kringkampioen DM2). 
Springen: Kirsten Kreemers (kring-

Julia Ibes Nederlands kampioen 
Op 30 juni is Julia Ibes, speelster van de D1 bij RKSV Nuenen, Nederlands 
kampioen straatvoetbal geworden. 

Aylin Nederlof wint goud in Parijs
Afgelopen weekend werd in Parijs de internationale wedstrijd “Prestige 
International d’Issy Paris” kunstrolschaatsen gehouden. Aan deze wed-
strijd namen deelnemers uit: Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Denemar-
ken, Oostenrijk, Italië, België, Spanje en Nederland deel. Voor Nederland 
kwam onder andere de Nuenense Aylin Nederlof in de klasse Jeugd (jeu-
nesse) uit.

Donderdagmiddag vertrok Aylin rich-
ting Parijs. De reis was afzien bij 38 
graden. Gelukkig koelde het de dag 
daarna weer een beetje af. Vrijdag was 
de korte kür. Aylin reed een foutloze 
kur en dat leverde een spannende 
strijd tussen Spanje, Frankrijk, Duits-
land en Nederland. Aylin trok aan het 
lange eind en werd 1e. 
Zaterdag was het dan ook de kunst om 
deze mooie uitgangspositie te kunnen 
houden. Ze had startnummer 8 geloot 
en dat betekende dat Duitsland, 
Frankrijk en Spanje achter haar moes-
ten. Op een klein foutje in het begin 

van de kür reed ze de rest foutloos. 
Met dubbele en drievoudige sprongen 
en zeer moeilijke pirouetten overtuig-
de ze de jury. Met zeer hoge punten 
ging Aylin er met de 1e plaats van 
door. Zondag was het genieten van 
een dagje Parijs en aan het einde van 
de dag de prijsuitreiking voor de num-
mers een twee en drie per klasse. 
Samen met haar trainster Gerrie Ob-
bens kunnen ze terug kijken op een 
geslaagde en gezellige wedstrijd. Vol-
gend weekend neemt Aylin deel aan 
de SBSTrophy 2012 in Brussel (Bel-
gië).

Korfbal
Leden NKV benoemen 
nieuwe voorzitter en secretaris
Op de algemene ledenvergadering van de Nuenense Korfbalvereniging 
N.K.V. van dinsdag 26 juni hebben de leden van NKV ingestemd met de 
voordracht van Coen Verbaan voor de functie van nieuwe voorzitter.  
De vorige voorzitter, Jasper van de 
Ven, kan na drie jaar de voorzittersha-
mer overdragen aan Coen Verbaan. 
Hij beseft dat NKV de komende jaren 
een moeilijke tijd tegemoet gaat met 
betrekking tot het accommodatiebe-
leid. Maar hij  heeft het volste vertrou-
wen in zijn mede bestuursleden dat de 
beste keuzes gemaakt zullen worden 
voor de vereniging.
Tijdens deze algemene ledenvergade-
ring hebben de leden van NKV ook in-
gestemd met de benoeming van Nik-
kie Dielissen als nieuwe secretaris. 
Nikkie is speelster van het vaandel-
team van NKV. Belangrijkste eerste 
uitdaging voor haar is de opzet van 
een degelijk secretariaat.

Jasper van de Ven overhandigt de voor-
zittershamer aan de nieuwe voorzitter 
Coen Verbaan.

Met de benoeming van bovenstaande 
voorzitter en secretaris is NKV klaar 
voor de komende jaren.

Eerste Tour voor Steven 
Afgelopen weekeinde is voor het eerst een Nuenenaar van start gegaan in de 
Tour de France, het grootste wielerspektakel ter wereld. De 25-jarige Rabo-
renner Steven Kruijswijk is één van de 198 renners die zaterdag in Luik de 
proloog over 6,4 km reden. Steven eindigde op 30 seconden van winnaar en 
eerste gele truidrager Fabian Cancellara. Fanclub Steven Kruijswijk was 
met een volle autobus naar Luik gereden om de Nuenenaar in zijn eerste 
Tour aan te moedigen.

Nuenenaar Steven Kruijswijk in actie tijdens de proloog van de Tour de France…  
              (foto: Cees van Keulen)

De allereerste deelnemer aan de Tour 
uit deze gemeente was Piet Rooijak-
kers uit Gerwen. Piet was de eerste 
Gerwenaar en Steven de eerste Nue-
nenaar in de Tour. Piet Rooijakkers 
startte in 2009 in de Ronde van Frank-
rijk en moest na een noodlottige val in 
de ploegentijdrit opgeven. De editie 
van 2012 telt naast een proloog wel 
twee tijdritten, maar geen ploegen-
tijdrit.   
In de eerste etappe over 198 km op 
zondag 1 juli kwam Steven Kruijswijk 
als 61ste over de meet op 23 seconden 
van krachtsprinter Peter Sagan. In de 
algemene rangschikking na zondag 
stond de Nuenenaar als 60ste geklas-
seerd op 53 seconden van leider Can-
cellara. 

Keiharde finales
“De Tour is niet zoals de andere wed-

kampioen AB-L), Kimberly Peter (CL 
+ kringkampioen DE-L), Max v.d. Rijt 
(DE-L en DE-M), Esmay van Griens-
ven (DE-M), Teddy v.d. Rijt (kring-
kampioen D-ZZ), Kimberly Peters (D-
ZZ).  
De Ponyclub in Nuenen beschikt over 
zeer talentvolle ruiters en amazones 
en zijn ieder op eigen wijze bezig met 
de ponysport. Nieuwe leden zijn altijd 

Hageman wint 
opnieuw
Nuenenaar Robbie Hageman heeft 
zaterdag 30 juni op Its Showtime 
gala gewonnen van Mandela Anto-
ne uit Soedan. 

Deze partij op K1 regels werd vanaf 
het begin gedomineerd door de 21 ja-
rige Nuenenaar. Hij zette direct druk 
op de sterke vechter uit Soedan.
Deze wist hier geen raad mee. Robbie 
werd door de uit 5 man bestaande jury 
unaniem als winnaar uitgeroepen.
Op dit gala waar ook wereldtoppers 
als Peter Aerts en Andy Souwer voch-
ten heeft Robbie naam gemaakt in de 
thaibokswereld: zijn partij wordt in 
maar liefst 162 landen uitgezonden.
Voor beelden zie http://fightnext.
com/video/267OX1A6XW3R/Rob-
bie-Hageman-vs-Mandela-Antone-
-Its-Showtime-58- 

Uitslag paarden 
spektakel 
Landgoed 
Henkelman  
 
Rubriek enkelspan Paard
1 Eric Eypelaer Prinsenbeek 57,2 
Piet Peepers Keldonk 63,8 
3 Sofie Geentjes Tielen (B) 64,4 

Rubriek tweespan Paarden
1 Jan Heijnen Prinsenbeek 56,6 
2 Lucien Nuyts Poederlee (B) 58,9 
3 Hans Hoens Valkenswaard 64,8 

Rubriek enkelspan Pony
1 Arion Vissers Achtmaal 48,2 
2 Ilse Verkuil Drunen 53,8 
3 Sjoerd Lenssen  Castenray 59,4 

Rubriek Tweespan Pony’s
1 Chantal vd Wijst Nuenen 47,8 
2 Jules Stienstra Elst 48,2 
3 Tinus van Kuyk Reusel 49,2 
  
Rubriek Meerspannen
1 Nick Weijtjens Zutendaal (B) 51,8 
2 Karel Geentjes Tielen (B) 53,5 
3 Frank Vissers Achtmaal 72,6 

Rubriek Amazones
1 Janice Kortbeek Nuenen  329,4
2 Kim v.d. Meer Nuenen 329,8 
3 Pleun Roovers Hapert 340,4 

Op de Dam in Amsterdam waren de 
meiden van de KNVB-selectie Den 
Bosch als eerste geëindigd na de pou-
lewedstrijden en mochten ze het in de 
finale opnemen tegen sterke tegen-
standsters uit Den Haag. De finale was 
zenuwslopend; na de eerste goal voor 
Den Bosch volgde al snel de tegengoal! 
De tweede en derde goal voor Den 
Bosch maakten de wedstrijd af! Na 10 
minuten klonk het verlossende fluit-
signaal. Djensy, Luka, Jilke, Mandy en 
Julia waren net als alle supporters op 
de overvolle Dam door het dolle heen! 
De grote beker, de medaille en de eer 
gingen mee naar Noord-Brabant! 
Voor filmpjes, foto's en een interview 
kijk op: www.knvbstraatvoetbal.nl/

strijden die ik heb gereden. Keiharde 
finales en nervositeit, niet te vergelij-
ken met andere etappekoersen. De fi-
nale ging op zich wel goed maar ik zat 
net te ver van achteren waardoor ik 
achter een breuk kwam. Het is niet zo 
makkelijk om hier van voren te rijden”, 
zo laat Steven na de eerste etappe we-
ten. De Tourrenners gaan eerst naar 
de Alpen en dan naar de Pyreneeën 
om op zondag 22 juli te finishen in Pa-
rijs. Voor meer informatie over Steven 
Kruijswijk en de fanclub, zie www.ste-
venkruijswijk.nl

van harte welkom! Kijk voor meer in-
formatie op www.ponyclubnuenen.nl. 
of kom eens een kijkje nemen op de 
wekelijkse oefenavond op het clubter-
rein aan de Tweerijtensedreef in Nue-
nen.

Op Concours Hippique Nuenen is Ro-
my Hertogs met Buitenlust Jamaica 
kringkampioen dressuur geworden in 
de Klasse EL1. Zij ontbrak vorige week 
in het rijtje kampioenen.  

Chantal vd Wijst Nuenen

Aylin Nederlof wint in Parijs.

Julia Ibes (midden) samen met haar 
teamgenoten op de Dam in Amsterdam.

Jaarvergadering 
RKGSV
Op donderdag 5 juli vindt de jaar-
vergadering van RKGSV plaats. De 
jaarvergadering begint om 20.30 
uur in de kantine. 
Alle leden van RKGSV zijn hierbij uit-
genodigd. De agenda staat op de web-
site van RKGSV. Tijdens de vergade-
ring zal de voorzitter een terugblik 
geven van de bijeenkomst van de le-
den van afgelopen 3 april. Daarbij zal 
het bijbehorende actieplan gepresen-
teerd worden. Verder zal de laatste 
stand van zaken met betrekking tot de 
privatisering toegelicht worden. Tij-
dens de jaarvergadering zullen ook de 
jubilarissen gehuldigd worden.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

13 juli t/m 22 juli 2012



100.-
energiepremie

50.-
energiepremie
50.-

energiepremie25.-
energiepremie

LAPTOP VPCEH3F1EWNL3.

• Intel Core i3-2350M processor
• Numeriek toetsenbord
• In enkele seconden online

LED-TV 32LS3400.

• Geschikt voor Digitenne
• HDMI en USB
• Energiebespaarfunctie

KOELER ZRG716CW.

• Netto inhoud 153 liter
• Verstelbare glazen legplateaus
• Makkelijk te reinigen

150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
www.expert.nl/winkels

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de 
voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 7 juli 2012. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.

KOEL-/
VRIESCOMBINATIE 
ERB36533X.

• Totale netto inhoud 337 liter
• Zeer stil
• Freshzone: vlees en vis langer vers

KOEL-/
VRIESCOMBINATIE 
KG36NAW32.

• Totale netto inhoud 252 liter
• Super koelen
• Hydrofresh: groente en fruit langer vers

Expert verlaagt uw
energierekening!

Expert denkt met u mee om uw energierekening te 
verlagen. Niet alleen zijn de apparaten in deze 
advertentie zeer energiezuinig, maar als u één van 
deze apparaten aanschaft, ontvangt u ook nog eens 
tijdelijk aantrekkelijke energiepremies!    

Meer weten? Uw Expert vertelt het u graag!

Nu tot wel 100.-
energiepremie!
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Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

1ste eigenaar  ....................................................... April 2008

ROBO bouwkundig ontwerp- & adviesbureau [T] 040 - 290 60 55 [M] 06 - 13 46 39 59 
Vredehof 6, 5671 DS Nuenen [E] r.vanrooij@robobureau.nl [I] www.robobureau.nl

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

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

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

Het gehele traject van ontwerp t/m 
de selectie van de aannemer kunnen 
wij voor u verzorgen.
Voor een vrijblijvend gesprek komen 
wij dan ook graag bij u langs. 

Het fundament voor de start van een goede bouw!

 

1ste medewerker bediening
Alle vacatures zijn full-time functies. 

Uw sollicitatie wordt discreet behandeld, 
voor meer informatie kunt u bellen met Paul van Thiel 06-21293435 

of stuur uw cv naar paul@paviljoendewarande.com 

www.paviljoendewarande.com

personeel

ZelfstAndig werkend kok 
of chef de pArtie

2012 een mooi jaar
 

wij gaan onze huidige keuken brigades uitbreiden en zijn 
op zoek naar gemotiveerde personen in de functies:

tevens zijn wij in de steenoven op zoek naar een: 

www.restaurantdesteenoven.nl
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