
www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

D
ez

e w
ee

k:

Weekdiensten
spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
spoedpost
spoedpost st. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
spoeddienst ApotHeken:
Centrale dienstapotheek eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 040 - 243 66 66
Ma. t/m. vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
extrA openstelling in nuenen:
Apotheek nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 
Benu Apotheek kernkwartier,
Hoge Brake 2. 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur. 

T

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Vindt u nieuwe gordijnen te duur?
Wij bewijzen u het tegendeel!

Geopend woensdag t/m zaterdag 
van 9.30 tot 17.00 uur of 

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Voedselbank  
Nuenen kan 
weer gezonde 
pakketten maken

Glasvezel 
Eeneind is 
van start
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Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

3 Scampi
spies 

voor 5,95

Sociaal Nuenen geschokt door plotseling overlijden van 
Ans Jonkhout (74)

In Memoriam 
Ans Jonkhout-Kempink

ijdens een korte vakantie met haar partner in België werd Nuenen 
op 27 juni jl. opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Ans 
Jonkhout-Kempink, oud-gemeenteraads-, commissie- en bestuurs-
lid van de politieke groepering W70. Ans is 74 jaar geworden. In 

2003 werd Ans benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ans Jonkhout was een zeer sociaal en 
maatschappelijk  bewogen vrouw en 
was raadslid namens W70  tussen ja-
nuari 2000 en maart 2002. Als raadslid 
had ze tevens zitting in de Commissie 
voor Welzijn, Sociale Zaken en On-
derwijs en in de Commissie voor Ge-
organiseerd Overleg. In haar rol als 
secretaris was Ans gedurende vijf jaar 
verbonden aan het bestuur van de 
partij.

Ans heeft zich decennia lang ingezet 
op sociaal en maatschappelijk terrein, 
met name voor de opvang en begelei-
ding van hulpbehoevenden, vluchte-
lingen en nieuwkomers binnen de 
gemeente Nuenen c.a.

In 1988 was Ans - mede op initiatief 
vanuit Amnesty International (afde-
ling Nuenen c.a.) en de plaatselijke 
Reformatorische Gemeente Nuenen - 
mede-oprichtster van de Stichting 
Vluchtelingenwerk Nuenen. In de pe-
riode 1989-1991 was zij secretaris van 
deze stichting. 
Naast bestuurslid was Ans vanaf de 
datum van oprichting in 1988 tot 1996 
coördinator van de stichting en had zij 
de supervisie over begeleidingswerk-
zaamheden, opvang, huisvesting en 
het wegwijs maken van vluchtelingen 
en nieuwkomers. 

* In 1971 was Ans mede-oprichtster 
van de Algemene Hulpdienst Nue-
nen c.a.;

* Van 1971 tot 1986 bekleedde Ans 
een leidinggevende functie bij de 
Katholieke Gezinszorg Nuenen c.a.;

* Van 1981 tot 1984 was zij lid van de 
Ouderenraad van het Rommert Ca-
simir Lyceum   in Eindhoven;

* Van 1984 tot 1987 was Ans secretaris 
van Buurtvereniging De Poelakkers;

* In 1997 trad ze - als bestuurslid - toe 
tot het Structureel Overleg Vrijwil-
ligers van de Algemene Hulpdienst 
Nuenen c.a.;

* Ans was jarenlang collectante voor 
hulporganisaties als het Rode Kruis, 
de Hartstichting en de Aktie 'Samen 
Verder';

* In de afgelopen jaren fungeerde Ans 
binnen de Nuenense afdeling van 
het KBO als secretaris van de Com-
missie Welzijn en Zorg

* Vanaf 2003 was Ans bestuurslid/ad-
viseur en coõrdinatrice van de advi-
seurs bij de Stichting Leergeld/
Plusminus Nuenen c.a.

* In 1994 werd Ans onderscheiden 
met de Dwèrsklippel met het witte 
voetje door de Oud-Prinsen van 
Nuenen vanwege haar positieve 
dwèrsheid bij haar werk van de op-
vang en integratie van tientallen 
vluchtelingen in Nuenen.

Ans Jonkhout-Kempink, sociaal bewogen Nuenenaar, op 74-jarige leeftijd plotse-
ling overleden.

Vanaf  zondag 7 juli a.s. alle 
Nuenense supermarkten open 
Vanaf aanstaande zondag 7 juli zullen alle Nuenense supermarkten open 
zijn van 10.00 tot 18.00 uur.

Het gaat dus om Albert Heijn Kern-
kwartier, Albert Heijn Parkstraat, 
C1000 Grimberg, Jan Linders en Jum-
bo Kernkwartier.
Op dit moment is nog niet bekend of 
Aldi aan zal sluiten bij de zondagsope-
ning.
De gezamenlijke supermarkten heb-

ben voor duidelijkheid gekozen en 
hanteren daarom allemaal dezelfde 
openingstijden. Ze hopen met deze  
keuze de  Nuenense klanten nog beter 
van dienst te zijn, 7 dagen per week.

Archipel Jo van Dijkhof 
officieel fietscafé!
Vanaf deze zomer is de Gasterij ‘Jo van Dijkhof’ officieel een Fietscafé. Met 
een duidelijk herkenbaar bordje op de gevel en een vermelding op de web-
site www.allefietserswelkom.nl. Jo van Dijkhof aan de Jo van Dijkhof 110 in 
Nuenen, is hiermee één van de 1.100 Fietsers Welkom!-bedrijven die dit 
kwaliteitslabel mogen voeren in Nederland. 
Jo van Dijkhof is een ideale rustplaats 
voor fietsers. Fietsers worden hartelijk 
ontvangen en kunnen hier even ont-
spannen en uitrusten. Bij mooi weer 

op het grote terras voor de deur en bij 
minder weer binnen in de gezellige 
ruimte. Voor koffie, thee met iets lek-
kers, een lekkere, voedzame lunch of 
even een ijsje. 

Jo van Dijkhof is een prachtig vertrek-
punt voor mooie fietstochten. Als 
men van verder weg met de fietsen op 
de auto komt, dan kan de auto voor de 
deur van Jo van Dijkhof gratis gepar-
keerd worden. Fietsen van de auto af 
en fietsen maar! Kortom, Jo van Dijk-
hof biedt alle faciliteiten om te vol-
doen aan het officiële label ‘Fietscafé’.

Nieuw 
parcoursrecord 
voor Gerben van 
den Biggelaar

Gewoon bij Albert Heijn.

  We zijn vanaf 
nu elke zondag 
  open van 10.00 
 tot 18.00 uur.

Hoge Brake 8, 
Parkstraat 22, Nuenen



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

4 juli 2013Rond de Linde  Nr.  27

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN 
VAKANTIEPERIODE
Vanwege de vakantieperiode is het gemeentehuis van 15 juli t/m 9 au-
gustus 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 17 juli, 24 juli, 31 juli en 7 augustus komt dan te vervallen.
Let wel: voor de meeste zaken moet u een afspraak maken! Bel daar-
voor met (040) 2631 631 of regel het zelf via www.nuenen.nl

WEGWERKZAAMHEDEN EN AFSLUITING 
COLLSE HOEFDIJK
Vanaf 1 juli wordt de Collse Hoefdijk gereconstrueerd. Het werk wordt 
in 2 fasen uitgevoerd.

Fase 1 start maandag 1 juli en duurt  t/m 19 juli. De werkzaamheden 
vinden voornamelijk buiten de huidige hoofdrijbaan plaats. De hoofd-
rijbaan Collse Hoefdijk is in deze fase in beide richtingen bereikbaar. 
Fase 2 is vanaf 20 juli t/m 10 augustus. Vanaf dit moment is de Collse 
Hoefdijk geheel afgesloten voor het doorgaande verkeer. Voor bestem-
mingsverkeer zijn voorzieningen getroffen. Het verkeer wordt omgeleid 
door middel van de omleidingsroutes (gele borden)
Na 10 augustus zijn de werkzaamheden gereed en is de Collse Hoefdijk 
weer normaal begaanbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via kcc@nuenen.nl of 
via (040) 2631 631.

VERKEERSMAATREGELEN   
TIJDENS KERMIS NUENEN
Van vrijdag 12 juli tot en met dinsdag 16 juli a.s. wordt in het centrum 
van Nuenen weer de jaarlijkse kermis gehouden. In verband met het 
opzetten en afbreken van de attracties worden enkele wegen in het 
centrum tussen woensdag 10 juli 8.00 uur en woensdag 17 juli 15.00 
uur afgesloten voor het verkeer, namelijk:
•  Park, tussen H. Clemenskerk en Parkstraat;
•  Park, tussen Berg en Boordseweg;
•  Park, tussen H. Clemenskerk en Vincent van Goghstraat/Berg. 

Het openbaar vervoer wordt omgeleid.

EXTRA RAADSVERGADERING
De raad houdt een openbare extra vergadering met als onderwerp de 
jaarrekening op 11 juli 2013, vanaf 19.30 uur in de commissiekamer 
in het Gemeentehuis.

AFVAL EN AFVALDUMPINGEN
Gedumpt afval kan het milieu verontreinigen maar is ook storend voor 
het oog. Onze BOA’s (opsporingsambtenaren) zien deze weken extra 
toe op het thema “afval en afvaldumpingen”. Op de naleving van an-
dere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Grof huishoudelijk afval
De gemeente haalt eenmaal per maand grof huishoudelijk afval op. 
Bij grof vuil kunt u denken aan voorwerpen zoals kapot meubilair, 
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VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Er is ingevolge het Besluit Algemene Voorwaarden en Bepalingen Mach-
tiging en Mandaat. Een uitgebreide omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 
 
26/06/ N-HZ-2012- Boord 19 Bouwen bouwwerk Oprichten van 26/06/

2013 0185 en Boord Het gebruiken van  een boerderij 2013 
  ongenummerd gronden of  met bijgebouw   
   bouwwerken  en een woonhuis   
   in strijd met     
   bestemmingsplan    

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag 
van verzenddatum van het besluit, op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht schriftelijk een beroepschrift indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuurs-
recht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.
Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan een voorlo-
pige voorziening te treffen.

VERLENGEN BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING MET ZES WEKEN

Soort Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  Nummer    

Regulier N-HZ-2013-0035 Papenvoortse Heide 5B Plaatsen aanbouw, poort en  
   masten  

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN 
BIJZONDERE WETTEN
Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•  aan de bewoners van De Beemel is vergunning verleend voor het 

organiseren van een buurtbarbecue/buurtfeest  in De Beemel ter 
hoogte van huisnummers 26 en 29 op zaterdag 28 september 2013 
(verzenddatum 27 juni 2013);

•  aan de bewoners van de Vrouwe Cecilialaan is vergunning en ont-
heffing verleend voor het organiseren van een straatbarbecuefeest 
in het voorste gedeelte van de Vrouwe Cecilialaan op zaterdag 17 
augustus 2013 (verzenddatum 27 juni 2013);

•  aan Stichting Rooise Fietsvierdaagse is medewerking verleend aan 
de doorkomst van deze fietstocht door Nuenen in de periode van 
16 tot en met 19 juli 2013 (verzenddatum 27 juni 2013);

•  aan OLAT Wandelsportvereniging is medewerking verleend aan 
de doorkomst van de wandeltocht door Nuenen op 4 augustus 
2013 (verzenddatum 27 juni 2013);

•  aan circus Barani zijn vergunningen en ontheffingen verleend voor 
het geven van circusvoorstellingen in de periode van 8 tot en met 
11 augustus 2013 op een weiland aan de Dubbestraat ter hoogte 
van huisnummer 1a (verzenddatum 28 juni 2013);

•  aan Stichting Kindervakantie Activiteiten Nuenen zijn een vergun-
ning en ontheffing verleend voor het organiseren van de kinderva-
kantieweek Nuenen in de periode van 5 tot en met 10 augustus 
2013 op de velden van Honk- en softbalclub Nuenen aan de Lis-
sevoort (verzenddatum 28 juni 2013); 

•  aan Belangenvereniging Omwonenden Andriesplein zijn vergun-
ning en ontheffingen verleend voor het organiseren van buurtac-
tiviteiten waaronder het organiseren van een camping voor één 
nacht in het weekend van 17 en augustus 2013 op het grasveld aan 
de Wilgenstraat (verzenddatum 28 juni 2013).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond van 
de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na datum 
van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester 
van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaarschrift 
een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzie-
ningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

WINKELTIJDENVERORDENING NUENEN 2013
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 juni 2012 heeft 
besloten tot vaststelling van de ‘Winkeltijdenverordening Nuenen 
2013’. De nieuwe verordening geeft winkels meer vrijheid om zelf te 
bepalen of zij op zon- en feestdagen al dan niet open willen zijn.
Deze verordening is op 1 juli 2013 in werking getreden.
Het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage 
op het gemeentehuis bij de balie Wonen en Openbare Ruimte (Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen).

tapijten, palen, stoeptegels, vlonders e.d. Grof huishoudelijk afval 
wordt opgehaald op de laatste woensdag van de maand. 

Bij de gemeente kunt u stickers kopen van ca. € 16,-- per afvalpakket. 
U plakt de sticker op het pakket zodat de inzamelaar ziet dat hij het 
pakket moet meenemen. Dit pakket mag niet groter zijn dan 0,5 x 0,5 
x 1,5m. Hebt u bijvoorbeeld twee keer zoveel afval dan dient u twee 
stickers te kopen. Natuurlijk kunt u grof huishoudelijk afval ook bij de 
Milieustraat inleveren. 

Tuinafval
Soms leidt illegaal gestort tuinafval ertoe dat men sneller andere zaken il-
legaal stort. Hierom hebben wij in de gemeente Nuenen een aantal regels 
waar u zich aan moet houden voor tuinafval. Zo moet tuinafval afzonder-
lijk worden aangeboden, dus niet in de grijze container. Daarnaast moet u:
•  het kleine, “normale” tuinafval aanbieden in de groene GFT-container, 

die afhankelijk van uw woongebied om de twee weken op woensdag 
of donderdag wordt geleegd (in het buitengebied kunt u bellen met 
het gratis nummer 0800 - 023 24 99 voor het legen van de container);

•  het grove tuinafval aanbieden bij de milieustraat aan De Huufkes, 
omdat dit bij het grove huisvuil hoort. U mag 2 kubieke meter per 
keer storten. Dit kost eerste vier keer  € 5,-- per storting. Vanaf de 
vijfde keer is dit € 15,-- per storting.

Het is dus niet toegestaan om tuinafval op een andere dan de hiervoor 
beschreven wijze aan te bieden of te storten zoals in parken, gemeen-
telijke plantsoenen, bossen of op parkeerplaatsen. 

Zwerfafval
In Nuenen is op sommige plaatsen overlast van straatafval wat op de 
grond wordt gegooid: zwerfafval. Het verschil tussen straatafval en 
huishoudelijk afval is dat straatafval huishoudelijke afvalstoffen van 
zeer beperkte omvang en gewicht zijn zoals proppen papier, sigaret-
tenpeuken, kauwgom, blikjes, etenswaren, verpakkingsmateriaal etc. 
die buitenshuis ontstaan zoals op straat, voetpad of park. De ge-
meente heeft ter voorkoming van zwerfafval diverse afvalbakken in 
de openbare ruimte geplaatst. 

Het is verboden om:
straatafval op een andere plaats achter te laten dan in de afvalbakken;
de afvalbakken te gebruiken voor huishoudelijk afval;
chemisch afval te deponeren in de afvalbakken. 

Overige informatie
Het is niet toegestaan om grof huishoudelijk afval, tuinafval of zwerf-
afval op een andere dan de hiervoor beschreven wijze aan te bieden, 
te deponeren, of te storten zoals in parken, gemeentelijke plantsoenen, 
bossen of op parkeerplaatsen. Uw normale huishoudelijke afval biedt 
u natuurlijk aan via de grijze, groene of blauwe afvalbak. Daarnaast 
kunt u uw plastic aanbieden in de speciale plastic zakken. Deze zijn 
verkrijgbaar bij de gemeente en bij de meeste supermarkten. 

Onze BOA’s zijn bevoegd om op te treden tegen afvalovertredingen. 
Als u nog vragen heeft over dit artikel kunt u bellen met het nummer 
2 631 631. Voor meldingen over bijvoorbeeld illegaal gestort afval kunt 
u ook contact opnemen met ons via dit nummer. U kunt uw melding 
ook op onze site kwijt, www.nuenen.nl.

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 28/06/2013 N-HZ-2013-0078 Park 5 Plaatsen erfafscheiding 
 
Regulier 01/07/2013 N-HZ-2013-0079 Vincent van Wijzigen brandcompar 
   Goghstraat 76 timentering 2e verdieping  
 
Regulier  01/07/2013 N-HZ-2013-0080 Tweetermansweg 1 Oprichten woning  

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.
Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat 
kan pas nadat de vergunning is verleend.

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV  
EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:

•  Aanvrager: De heren Retera en Claassen voor de uitoefening van 
het horecabedrijf in het pand Opwettenseweg 203.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 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 aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

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

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD



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: 5 & 6 juli: 
Holl. Tuinbonen, hele kilo  ...........0,99
Holl. Trostomaten, hele kilo  ...0,99
Spaanse Galia meloen, per stuk  0,75
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDaG 8 juli:

Hollandse broccoli, 1/2 kilo  ..0,99
DiNSDaG 9 juli:

Spitskool, panklaar, 1/2 kilo .................0,99
WOeNSDaG 10 juli:

chinesekool, panklaar, 1/2 kilo  .......0,99
DONDerDaG 11 juli:

aardappel-Gratin, per bakje  ....1,35
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GeHele Week vaN 5 juli T/m 11 juli:

Watermeloen, hele kilo  .................0,99
limoenen mexico, 4 stuks  .....0,99
Fruitsalade, 250 gram  .....................1,89
Perssinaasappels, 12 stuks  ....1,99

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

Aanbiedingen KERSVERS
Lekker makkelijk!!!

De Best Belegde Broodjes!
5 Duitse Biefstukken
met GRATIS saus ..............5,50
Oosterse Varkensfilet
met aubergine
100 gram ......................................1,85 

Bij 150 gr. Filet Americain
100 gr. Eiersalade .............GRATIS

Kip in Braadzak
per stuk  ........................................4,50
Quiche Lorraine
“Uit eigen keuken”
per stuk .........................................1,50
Caprese al forno
100 gram  .....................................2,45

SPecial

SPecial

kOOPje

Parkstraat 12A • Nuenen • Tel. 283 13 93 / 284 03 47

VAkANTieVoordeel!
geldig t/m zaterdag 6 juli

Witte bollen
4 + 2 GRATIS
eierkoeken
4 + 2 GRATIS

iedere week het brood 
van de week

Voor or € 1,75

acties geldig van 1 t/m 6 juli

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Deze aanbiedingen zijn ook geldig bij onze bezorger Jan van Tien

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

• Renovatie • Nieuwbouw • Herstel • Houtrot • Spiegels • Decoratie

Kerkakkers 1 • 5674 RP Gerwen
040 - 283 56 19 • 06 - 54 75 76 94

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

Vestiging nuenen is 1 week gesloten: Van 8 juli tm 14 juli.
Vanaf 15 juli bent u weer welkom!  

nieuwe openingstijden:
Maandag 14.00-17.00u - dinsdag 14.00-17.00u - woensdag 14.00-20.00u
donderdag 14.00-17.00u - vrijdag  14.00-17.00u - zaterdag 11.00-14.00u

actie: Tot en met 4 augustus voor nieuwe leden:
 Een hele aanbieding voor half geld, op www.bibliotheekdommeldal.nl

Voor trouwe bezoekers: een energieke traktatie

www.bibliotheekdommeldal.nl

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

info@maisontresbonne.nl |  www.maisontresbonne.nl

de Hooge akker 23, 
5661 ng geldrop. 

T 040 283 12 05 
F 040 244 87 47

Harry Smulders
m 06 5335 3814

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

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! 

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
Europalaan 2, 5674 Ca nuEnEn

Tel. 040-2831774

voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

SBN SBN
Studie Begeleiding Nuenen
Ons bureau richt zich op leerlingen uit het voortgezet onderwijs, 
die behoefte hebben aan:
Huiswerkbegeleiding in kleine groepen met
 aandacht voor leren studeren
Individuele begeleiding voor een of meer vakken
Inlichtingen: 040 - 2836524, postbus 10, 5670 AA Nuenen
www.studiebegeleidingnuenen.nl
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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.

Bernhardstraat 4, Nuenen
T 040 284 1550, www.vdstappen.nl   

Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

 Elke maandag 
13.30-16.00 uur handwerken Jo v. Dijkhof

13.30 15.00 uur Spelletjes op 
Den Heuvel/Tip19.30 uur Kienen 

in D’n Heuvel Gerwen

Zondag 7 juli
14.00 uur KLEZMAJEUR

Weverkeshof

Zondag 14 juli
12.00 tot 17.00 uur, Kleine Boerenmert

Weverkeshof

Zondag 28 juli
20.30 uur Liederentafel, 

Café Schafrath

Maand juli 
Wandelen met WSV

elke zondag 09.00 uur +
elke woensdag 19.00 uur

Vertrek vanaf vijver Gemeentehuis

Vrijdag 5 juli
20.00 uur lezing van Gerard Spong 

Boekhandel van de Moosdijk 

Vrijdag 12 tot en met 21 juli
Bloem & Tuin

Landgoed Gulbergen

Vrijdag 26 juli
11.45-12.45 uur Pianospel 

door Wim Witkamp
13.00-17.00 uur Biljartclub gast en vrij

Jo van Dijkhof

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12 

11.45 uur-12.45 uur pianomuziek+
13.00-17.00 Biljarten

Jo van Dijkhof

Vrijdag 12 tot en met 16 juli
Kermis Nuenen

Dinsdag 23 juli
20.00 uur Kienen 

in het Dorpshuis Lieshout

Zondag 4 augustus
14.00 uur Jazz Combo So Nice

Weverkeshof

CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., 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, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout. 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.

© 2013 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Elke dinsdag
13.30-15.30 tekenen en schilderen +

14.00 uur-16.00 uur pianomuziek 
Jo van Dijkhof

Dinsdag 9 juli
19.30 uur Bridge, 
Zaal Berkenbosch

Dinsdag 16 juli
20.00 uur Orkest Vasilv Ostrov 

in Het Klooster

Dinsdag 30 juli
19.30 uur Bridge, Zaal Berkenbosch
20.00 uur Kienen in het Dorpshuis 

Lieshout 

Elke donderdag
12.00-15.00 uur “De Vlinder” 

2e hands kledingwinkel
(gesloten van 18 juli tot 8 augustus.)

Donderdag 11 juli 
Grote Fietsdag van KBO Lieshout

Schutsstraat 37 in Lieshout

Zondag 21 juli
Ierse Folkmuziek Duo Simply Folk 

Weverkeshof

Woensdag 31 juli, 1 en 2 augustus
Kindervakantieweek Gerwen 

Huikert, Gerwen

2013

12 tot 21 juli

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl l 

Weekenddiensten
Zondag 7 juli 10.00 uur: Eucharistie-
viering, volkszang met klein koortje, 
voorgangers pastor F. Verhoeven en 
pastoraal werker J.Deckers.

Misintenties
Zondag 7 juli 10.00 uur: Leo Hoens; 
Pastor Henk Gerrits; Betsie van Kes-
sel-van den Broek; Francisca en An-
toon van Moorsel; Lies Noten-van Ke-
menade; Lajos van der Bij (vanwege 
verjaardag); Joke Schepers-Cremers 
en Paul Schepers; Toos Snoeijen-
Manders; overleden ouders Jan de 
Louw en Drika van Happen en Geert 
Haex en Theo Saris; Toos Lijten-van 
Kessel; Arnold Backx; Ad Poulissen; 
overleden ouders Poulissen-Harweg; 
Berend en Ans Scholtens; Jac Hamers; 
Marjo de Boer-Sanders (vanwege 
sterfdag); Henk Bollen.

Vakantieschema in de periode maandag 
1 juli  t/m zondag 11 augustus.
In de schoolvakantie zijn er enkele wij-
zigingen in de vieringen en de bereik-
baarheid van de parochie. In Nuenen 
vervalt de viering van zaterdagavond en 
op zondag is er één viering om 10.00 
uur. In Nederwetten blijft de viering om 
09.30 uur en in Gerwen om 11.00 uur.
Het parochiesecretariaat is open op 
dinsdag en vrijdag van 09.00–12.00 
uur. Op dinsdag 16 juli is het secretari-
aat gesloten i.v.m. de kermis. Van 
Week tot Week verschijnt niet in de 
vakantieperiode. 
Bereikbaarheid parochie in dringende 
gevallen op 06 1007 5993.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 7 juli, 10.00 uur. Voorganger: 
pastor W. v.d. Wouw. In de schoolvakan-
tie is er geen kindernevendienst. De col-
lecte is voor het jeugdwerk in de PGN.
Van Gogh kerkje, 19.30 uur: Taizé-vie-
ring. Muzikale begeleiding: Paul Weij-
mans. Collecte voor de Wilde Ganzen.
Elke donderdagochtend bent u van 10.00 
uur tot 12.00 uur welkom in het Open 
Huis voor ontmoeting en een kop koffie. 
Voor meer informatie: zie de website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 7 juli 9.30 uur: Woord en Com-
muniedienst met volkszang, voorgan-
gers werkgroepleden.

Misintenties
Kees en Anna Verhagen-Scheepers; Mar-
tina Verheugten-Swinkels; Wies Evers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 7 juli 11.00 uur: Woord en 
Communiedienst, voorgangers werk-
groepleden.

Misintenties
Nellie de Greef–van Ravestein, Lea 
van Rooij–Donkers.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm van 

Opeens was er nog zoveel te zeggen.
Opeens was er nog zoveel te vragen.
Opeens is het te laat.

Tot ons grote verdriet is zeer onverwacht overleden 
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en fantastische oma

Ans Jonkhout-Kempink
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

echtgenote van

Henk Jonkhout
Deventer, 4 september 1938         Arlon (B), 27 juni 2013

 Nuenen: Henk 

 Nuenen: Mariët en Mart
   Thijs, Imke
   Bo 5

 Arnhem: Geert Jan en Annelies
   Noah, Floris

Beth van de Rijtlaan 10
5673 AB Nuenen

De crematiedienst wordt gehouden op vrijdag 5 juli om 
15.45 uur in de aula van het crematorium te Heeze, 
Somerenseweg 120.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar voor aanvang van de dienst gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren.

U kunt afscheid nemen van Ans op donderdag tussen 
17.45 en 18.15 uur in uitvaartcentrum Van der Stappen, 
Spaarpot Oost 2 te Geldrop.

Zij die geen persoonlijke kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen.

Bevrijding van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten onder begeleiding van 
slagveldgids
Battlefield Discovery organiseert rondleidingen langs locaties waar in de tweede 
wereldoorlog is gevochten. Deze rondleidingen staan onder leiding van een deskun-
dig slagveldgids/krijgshistoricus. Vanaf dit jaar worden ook een aantal fietsrondlei-
dingen gegeven, waaronder de fietsrondleiding “Market Garden – bevrijding van 
Nuenen ca.” Deze fietsrondleiding wordt op 3 augustus 2013 en 21 september 2013 
gegeven. Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden op www.battlefield-
discovery.nl. Ook kan men zich via deze site aanmelden voor een rondleiding.
Battlefield Discovery doet onderzoek naar en geeft educatieve rondleidingen (bat-
tlefield tours) naar slagvelden en andere krijgshandelingen in onze geschiedenis. 
Meer specifiek; de krijgshandelingen in de 20ste eeuw in Noordwest Europa.

Veldcamera kwijt
Als lid van de dassenwerkgroep Nuenen Son en Breugel had ik bij een das-
senburcht in het buitengebied Olen, een veldcamera opgehangen voor het 
tellen en observeren van de dassenpopulatie op die burcht. 

Werkgroep Leefbaar Gerwen
Jeugd bij Inloop tijdens vakantie
De vakanties zijn begonnen; veel jonge gezinnen zijn misschien al weg. Veel andere 
gezinnen gaan mogelijk later. Ouders en kinderen die in de vakantieperiode thuis 
zijn en die dat willen, kunnen op de maandagmiddagen bij de Inloop in den Heuvel 
in Gerwen spelletjes komen doen. Als het  weer het toestaat wordt er  op de Tip on-
der andere gebasketbald en gevolleybald. Bij slecht weer zijn er activiteiten binnen.

Voor spelmateriaal wordt gezorgd. Verzamelen en een kop koffie of glaasje fris in 
den Heuvel van 13.30 uur tot 15.00 uur. Wilt u meer weten, bel dan met 06-41102625.

de Romeinse ritus”, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Bene-
dictus XVI, van 7 juli 2007. De geschie-
denis van de kerk vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.sre.nl.
Donderdag 4 juli: 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis. Eerste donderdag van de 
maand; votiefmis van Onze Heer Jezus 
Christus, Hogepriester.
Vrijdag 5 juli. 17 uur Lof; 18.30 uur H. 
Mis. Eerste vrijdag van de maand; votief-
mis van het H. Hart van Jezus; gedachte-
nis H. Antonius Maria Zaccaria, belijder. 
Zaterdag 6 juli: 08.30 uur H. Mis, daarna 
uitstelling tot 12.30 uur. Eerste zaterdag 
van de maand; votiefmis van het Onbe-
vlekte Hart van Maria. 
Zondag 7 juli; 10.30 uur gezongen Hoog-
mis; zevende zondag na Pinksteren. 
Maandag 8 juli. Kloosterstilte. 
Dinsdag 9 juli, 18.30 uur H. Mis; feest 
van H. Martelaren van Gorcum. 
Woensdag 10 juli; 07.15 uur H. Mis; de 
zeven Heilige Broers, martelaren en Ru-
fina en Secunda, maagden en martelaren. 

Regelmatig breng ik deze camera naar 
een andere burcht. Helaas is nu in de 
periode van 16 t/m 20 juni de veldca-
mera door iemand meegenomen en 
kan ik tot mijn spijt geen waarnemin-
gen meer doen en bekijken.
Waarschijnlijk heeft iemand met de 
beste bedoelingen deze camera mee 
genomen en mijn vraag is nu  of deze 
persoon de camera weer terug wil ge-
ven, of ergens kan afleveren zodat ik 
de camera weer kan gebruiken voor 
mijn vrijwilligerswerk. 
De vinder kan eventueel de stick uit de 
camera verwijderen als een waarborg 
voor het onbekend blijven van de iden-
titeit. Als die persoon meer wil weten 
over dassen of andere dingen uit de na-
tuur of over dieren ben ik graag bereid 
daar meer over te vertellen. Hopelijk 

kan ik op deze manier mijn veldcame-
ra terug krijgen en bedank ik iedereen 
alvast voor de medewerking.

Boswachter, Flora en fauna beheerder, 
Ad Biemans. Tel. 06 - 54 99 56 66. 
a3boa@upcmail.nl  
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Voor 1 september operationeel

Glasvezel Eeneind is van start
De recent opgerichte Coöperatie Glasvezel Compagnie Nuenen is goed op 
stoom. De coöperatie heeft zich tot doel gesteld om bedrijven op de Nue-
nense bedrijfsterreinen Eeneind en Berkenbosch van glasvezel te voorzien. 

Op 1 juni heeft de gemeente de be-
staande buizen op de bedrijfsterreinen   
overgedragen aan de coöperatie en in-
middels is aannemer Donk & Gordijn 
uit Rosmalen begonnen met de werk-
zaamheden om het netwerk te realise-
ren (zie foto). De werkzaamheden 
gaan tijdens de bouwvak door, zodat al 
in augustus de eerste aansluitingen 
operationeel zullen zijn. Bedrijven op 
Eeneind I, Eeneind II en de Collse Hei-
de die zich nu aanmelden zullen voor 
1 september een werkende internet-
aansluiting hebben met hoge snelheid. 
Voor veel bedrijven een verademing 
ten opzichte van de slechte verbinding 
waar ze nu gebruik van maken. En 
omdat de coöperatie een samenwer-
king is van de bedrijven zelf, is dit te-
gen een tarief dat ongeveer de helft is 
van wat gebruikelijk is.
 
Bestuurslid van de coöperatie Gerard 
van Keulen, die zelf met zijn bedrijf 
ETB van Keulen gevestigd is op Een-
eind II, geeft aan: "Bedrijven kunnen 
tegenwoordig niet meer zonder goede 
internetverbinding. Daarom is dit 
goed voor de ondernemers en goed 
voor Nuenen, want het maakt de be-
drijfsterreinen veel aantrekkelijker 

voor anderen om er zich te vestigen. 
En door het zelf te organiseren, kun-
nen we het goed regelen voor ons alle-
maal".
De coöperatie is een initiatief van On-

dernemers Contact Nuenen en 10 lo-
kale Nuenense bedrijven die sa-
men met de BBT hebben geïnvesteerd 
om dit mogelijk te maken. De plan-
ning is dat na Eeneind ook bedrijfster-
rein Berkenbosch van glasvezel zal 
worden voorzien.
 
Bedrijven die zich aanmelden vóór 1 
augustus krijgen 20% korting op de 
aansluitkosten.  Bedrijven die geïnte-
resseerd zijn, kunnen zich wenden tot 
de Coöperatie GVCN, p/a: Close the 
Gap: 040-2838373 of per email: info@
closethegap.nl
 

De aanleg van glasvezel op Bedrijfsterrein Eeneind I en II en Collse Heide  is begonnen.

PTMD is een sterk Nederlands merk 
met stoere, chique en sfeervolle woon-
accessoires en meubels. Bovendien 
betaalbaar en passend in ieder interi-
eur. Bij binnenkomst zie je direct dat 
er veel waarde gehecht wordt aan een 
juiste uitstraling. “We proberen zoveel 
mogelijk unieke producten in onze 
winkel te hebben waardoor we ieder 
interieur een eigen karakter mee kun-
nen geven. PTMD is een perfecte aan-
vulling op onze collectie. Ze hebben 
unieke producten en als style shop 
hebben we een perfecte mix van het 
zeer brede assortiment van PTMD”. 
Mo & El nemen er graag de tijd voor 
om samen met u een prachtig interi-

eur samen te stellen tegen een zeer be-
taalbare prijs. Vormen, afmetingen, 
kleuren, plaats van de meubels en ac-
cessoires worden op elkaar afgestemd.
Desgewenst werken ze op afspraak of 
bekijken ze uw situatie op uw locatie. 
Ze doen er alles aan om woonwensen 
uit te laten komen.
Ter introductie ontvangt u bij uw aan-
koop boven € 75,00 een goody-bag 
t.w.v € 22,50 cadeau. Wees er snel bij, 
want op is op!

Mo & El Wonen en Sfeer, Nieuwstraat 
50-52, Son en Breugel, 0499-479508. 

www.mo-el.nl 

 

Nieuws met zaken
Mo & El is PTMD Style Shop 
voor regio Eindhoven
De verrassend veelzijdige woonwinkel Mo & El heeft weer een grondige 
metamorfose achter de rug. Sinds maart is de collectie uitgebreid met 
woondecoraties van het eigentijdse merk PTMD. Nu zijn ze de eerste PTMD 
style shop voor de regio Eindhoven. 

Familie van den Boomen 
neemt Strandpaviljoen in 
Dishoek over
De Nuenenaren Inge en Tom van den Boomen hebben onlangs Strandpavil-
joen de Zilvermeeuw in Dishoek bij Vlissingen overgenomen. Speciaal 
dankzij de Nuenense contacten en ervaringen met Karnaval, gaan zij in en 
rond hun Paviljoen op het mooiste Zuidstrand van Nederland een Zomer 
Karnavals weekend organiseren.

Een aantal Nuenense Dweilorkesten 
heeft reeds toegezegd acte de presen-
ce te geven. Graag nodigt de familie 
alle Nuenenaren uit om 9, 10 en 11 au-
gustus, CV De Dwèrsklippels te verte-
genwoordigen op deze eerste editie 
van het Nuenense Karnaval in Zee-
land op het strand aan de Noordzee.
 
Het voorlopige programma van 9, 
10 en 11 augustus 2013 is als volgt:
vrijdag aankomst en opwarm avond in 
De Zilvermeeuw (en strand natuur-
lijk) er is evenement vergunning aan-
gevraagd om tot 02.00 open te zijn.
Zaterdagmiddag frühshoppen, zater-
dagavond; groot Zomer Dwersklippel 
Bal in Dishoek zondag, brunch aange-

boden door deZilvermeeuw.com.
Zondagmiddag, grandioze middag 
met traditioneel kapellen festival Dis-
hoek met podia’s on the beach bij goed 
weer.
Zondagavond slot en eind speech om 
11.11 op 11 aug. door ..... de prins na-
tuurlijk.
Hopenlijk lukt het jullie om hierbij 
aanwezig te zijn, mochten er leuke 
ideeen of initiatieven uit het Nuenen-
se komen, schroom niet en bel:
0118 551 734 voor het StrandPaviljoen 
of 06-387 28484 voor de mobiel van 
Tom van den Boomen. 

Meer info via 
www.dezilvermeeuw.com.

Gerwense Vlooienmarkt

Nieuw: loterij en jeugdstand
Drumfanfare Jong Leven is al druk bezig met de voorbereidingen van de 44e 
vlooienmarkt in Gerwen op zondag 25 augustus. Dan staan er weer heel veel 
kraampjes met allerlei spullen op het Heuvelplein. Daarnaast zullen bezoe-
kers ook diverse kraampjes met koffie, frisdrank, hartige hapjes en voor het 
eerst een loterij met leuke prijzen aantreffen. Nieuw dit jaar is de jeugstand.. 
Bij deze stand kunnen de kinderen onder andere knutselen en zich laten 
schmincken. 
Kortom, deze markt biedt u vele mogelijkheden en gezelligheid en de toe-
gang is uiteraard gratis.

Op de markt worden geen kramen verhuurd. In de periode vanaf 1 juli t/m 25 
augustus (vakantieperiode) kunnen er geen vlooienspullen aangeleverd of opge-
haald worden. Op 25 augustus zal er enkel opgehaald worden in het Centrum 
van Gerwen. Meer informatie op www.drumfanfarejongleven.nl.

 

Ingezonden brieven
Gevonden voorwerp
Op het fietspad van Nuenen naar Eindhoven vond ik een portemonnee met o.a. 
een identiteitskaart van een Iranese jongen. Op nog geen kilometer van de vind-
plaats heb ik drie agenten aangesproken, maar afgeven van de portemonnee aan 
de agenten lukte me niet. De politie heeft de taak ‘gevonden voorwerpen’ overge-
dragen aan de gemeente, maar volgens mij met uitzondering van verloren identi-
teitsbewijzen. Ik op de fiets naar het gemeentehuis in Nuenen. Daar krijg ik van de 
receptie medewerkster de suggestieve opmerking dat er nog geld in de portemon-
nee zit en dat is niet normaal. Op mijn vraag of er iets geregistreerd gaat worden 
komt het antwoord: “als u het wilt kan ik een formulier invullen”. En op mijn vraag 
wat er mee gaat gebeuren was het antwoord: “het gaat naar de afdeling en als ’t 
niet opgehaald wordt vernietigen we alles”. Dan neem ik het maar weer mee.
Is dit de manier waarop de instanties met gevonden voorwerpen omgaan. De jon-
gen uit Iran is waarschijnlijk diep ongelukkig door het verlies van zijn kostbare 
spulletjes. Rondvragen op de middelbare school heeft mij niet verder geholpen. Ik 
zal de jongen zonder hulp van de officiële instanties moeten vinden zodat ik alles 
kan teruggeven. Hulde aan medewerkers van politie en gemeente.

Rikus Meelker, Vrouwkensakker 15, Nuenen.

Financiële crisis, hoezo?
De IDOP gelden zijn net besteed en men breekt alweer een deel van de Gerwense 
weg in Gerwen open. Een plantsoenstrook waar het gras net op hoogte is wordt 
weer verwijderd. Dit om grasstenen te leggen zodat de botsauto’s van de kermis 
goed ondersteund geplaatst kan worden. Terwijl er een uitstekend verhard plein 
in de directe omgeving ligt. Verder wordt de toch al levens gevaarlijke fietspad 
oversteek verhoogd terwijl twee derde van de fietsers en voetgangers daar geen ge-
bruik van maakt. Zij gebruiken nog steeds het tracé van de vrij nieuwe maar wel 
gesloopte asfalt fietspad.
Het is te zot voor woorden dat je als voetganger of fietser komende vanuit Nuenen 
verplicht bent om 3 maal de doorgaande weg over te steken om in Gerwen te ko-
men en dat binnen een afstand van 300 meter. Hier is duidelijk verkeerskundig 
over nagedacht en de dorpsraad zat erbij en keek erna. Hoe dom kun je zijn!!

Namens diverse Gerwenaren was getekend Jos Thielemans, 
Dungensekant 16, Gerwen

Zorgen voor morgen
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de        
mogelijkheid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week het CDA.

De gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2014 werpen hun schaduw 
reeds vooruit.
De vele politieke partijen in onze 
mooie gemeente Nuenen doen hun 
best om de kiezer voor zich te winnen. 
Ook het CDA is een partij die zich wil 
inzetten voor de belangen van de Nue-
nense inwoners en met name voor hen 
die niet zelfredzaam zijn. In de ko-
mende jaren zullen veel taken die nu 
nog bij de rijksoverheid liggen, wor-
den neergelegd bij de gemeentelijke 
overheid. Dit zijn zonder uitzondering 
taken die te maken hebben met de 
zorgplicht jegens onze inwoners:
•	 zorg	 voor	hen	die	 tijdelijk	 geen	of	

onvoldoende inkomen kunnen ver-
werven.

•	 zorg	 voor	 hen	 die	 moeite	 hebben	
om zich zelfstandig staande te hou-
den in de samenleving.

•	 zorg	 voor	 hen	 die	 moeite	 heb-
ben om kun kinderen op een goede 
manier te doen opgroeien en 

•	 zorg	voor	hen	van	wie	de	(geestelij-
ke) gezondheid afneemt.

Het CDA is in dezen de partij die de 
kant kiest van de zorgvrager en alles in 
het werk zal stellen om hem of haar 
volwaardig mee te laten doen in de sa-
menleving. 
In de keuzes die daarvoor moeten 
worden gemaakt, wellicht ook de (fi-
nanciële) offers die daarvoor moeten 
worden gebracht, zal het CDA worden 
herkend.
De gemeente Nuenen staat er financi-
eel slecht voor, samenwerking met an-
dere gemeenten is een noodzaak om 
de taken die op de gemeente afkomen 
uit te voeren.
Samenwerken zal het motto worden 
voor de komende periode. Samenwer-
ken met belangenorganisaties, zoals 
ouderenbonden en belangenvereni-
gingen om de zorgverplichting die op 
ons afkomt verantwoord in te vullen.
We maken ons ernstig zorgen over de 
verantwoorde zorgverlening ten be-
hoeve van ouderen. Het is de wens van 
vele ouderen om zolang als mogelijk 
de regie over het leven zelf in de han-
den te houden. Een wens die we graag 
ondersteunen, waarbij we ons realise-

ren dat er duidelijk grenzen zijn aan de 
zelfredzaamheid. 
Zorgen voor een goede zorg moet u 
aanspreken, als burgers van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten.
Wij nodigen u dan ook van harte uit om 
uw zorgen met ons te delen en om mee 
te denken over passende oplossingen. 
Uw steun is voor ons van grote waarde. 
We zien uw reactie in de vorm van op-
merkingen, vragen, suggesties, het 

noemen van knelpunten, een gesprek 
of een aanbod om mee te denken, of in 
welke vorm dan ook met belangstel-
ling tegemoet. 

Tom van den Boomen, fractievoorzit-
ter, fractiecdanuenen@gmail.com, 
Bestuur CDA Nuenenc.a., 
cdanuenen@onsnet.nu  

Of website: www.nuenen.cda.nl
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GeslaaGden

Geslaagd Voor En gefeliciteerd door:
Mariska Meulendijks Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg Papa, mama. Anouschka en Koen
Danique van den Nieuwenhuyzen HAVO Lorentz Casimir Opa Wim en Oma Lies
Esmee de Jong HAVO Novalis College En tóch! PROFICIAT van Francis & Ina
Vronie van de Rijt HAVO Ster College OPA, OMA, JOKE, MIKE EN TANTE SONJA
Pascalle van Rooij HAVO Strabrecht College Opa en Oma Beekmans (Proficiat Pascalle, goed gewerkt)
Fay Klaassen Koning Willem 1 College Den Bosch opleiding mode Mama en papa
Beau Klaassen Summa college opleiding verpleegkundige Mama en papa
Ties Bakker VMBO-K Pleincollege Nuenen Papa, Judith, Kaat en Mees
Michelle Vos VMBO-T Novalis College En je hebt het gehaald! PROFICIAT van Ina Winkler
Brent Bos VMBO-T Strabrecht College  Op naar de Groene Campus. Pap, mam, je broers en Luna.
Edwin van de Ven VMBO-T Strabrecht College  Papa Mama en Ilse, succes op het CIOS!
Mark Westerterp VWO Lorentz Casimir Lyceum Papa, mama en Nicole; we zijn trots op jou!
Coco van Gerwen VWO Strabrecht College  Super gedaan! Van: Hans en Heidi
(foto Coco samen met Stijn Derkx)

Feliciteren voor geslaagden
Rond de Linde wil de komende periode, net zoals in voorgaande jaren, haar lezers de gelegenheid geven om de 
Nuenense jeugd te feliciteren met het behalen van het eindexamen van het voortgezet onderwijs. 

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 is behaald en voor welk type onderwijs de leerling geslaagd is. De felicitatie moet gestuurd 
worden naar geslaagden@ronddelinde.nl

Lezersaktie Bloem en Tuin
Zin om het evenement Bloem en Tuin te bezoeken?

Via Rond de Linde kan dit misschien wel gratis!
De komende 5 weken publiceren wij elke week een puzzel met daarin 

een aantal van onze adverteerders verstopt.
Elke week worden uit de goede inzendingen 10 sets 

van 2 entree- kaarten geselecteerd.
Vanwege het 20- jarige bestaan zijn elke week ook 2 jubileumtickets 
beschikbaar voor de juiste oplossing. Deze tickets bevatten naast de 

gratis entree ook tegoedbonnen t.w.v. € 20,00.

Meedoen? 
Stuur de namen van de adverteerders die u in de puzzel kan vinden 
naar: wedstrijd@bloem-en-tuin.nl
Vermeld hierbij: naam en adres i.v.m toesturen kaarten.
De winnaars worden geselecteerd door de 
organisatie van Bloem en Tuin, gratis kaarten 
worden door Rond de Linde  naar u toegestuurd.

Succes en tot ziens op landgoed Gulbergen 
van vrijdag 12 juli t/m zondag 21 juli 2013.
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Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

Een groot assortiment tuinplanten 
- hangpotten & groenteplanten

DagElijks vErsE

aarDbEiEn
van DE vollE gronD De prijswinnaars van de Bloem & Tuin Lezersactie

afgelopen week:
Mw. Klomp, Saskia Consemulder, Hr. en Mevr. van de Ven, Hans van 
Lieshout, Fam. W. Lenting, W. van der Putten, Annette Oude Grote 

Bevelsborg, Frans van Stiphout, Dianne van de Sande, K. Beks.
Zij ontvangen hun toegangskaarten thuis.

KBO kienen in 
Lieshout
In afwijking van wat eerder is gepubli-
ceerd gaan de kienavonden van senio-
renvereniging KBO Lieshout dit jaar 
in de zomervakantie maar gedeeltelijk 
door. Alleen op de dinsdagen 23 en 30 
juli en op dinsdag 6 augustus is er kie-
nen in het Dorpshuis. 
De zaal gaat steeds om 19.00 uur open, 
het kienen begint om 20.00 uur.

Afscheid twee 
marktkooplieden 
Vorige week hebben wethouder Jan 
Dierckx en marktmeester Elma van 
Keulen namens de gemeente Nuenen 
afscheid genomen van twee markt-
kooplieden op de laatste dag dat zij in 
Nuenen op de weekmarkt stonden. 
Mevrouw Willemsen stond al vanaf 1 
april 1985 op de weekmarkt met wens-
kaarten. De heer Van Loon stond op 
de Nuenense weekmarkt vanaf het 
eerste uur (begin jaren 60). De eerst 10 
jaar stond hij in de marktkraam van 
zijn vader die hij daarna opvolgde van-
af 9 april 1973. Hij verkocht al die tijd 
(ruim 50 jaar) beenmode.
Zij ontvingen hun originele vergun-
ningaanvraag uit 1973 en 1985 in een 
lijstje met een boeket bloemen. Ook 
vele vaste klanten en de andere markt-
kooplieden hebben afscheid van hen 
genomen. Mevrouw Willemsen en de 
heer Van Loon gaan nu genieten van 
hun pensioen.

Dirty Daffodils bij Van Gogh-bar
De Dirty Daffodils spelen op zondag 7 juli bij de Van Gogh-bar, Park 63a in 
Nuenen. Van 16.00 tot 19.00 uur.

Dirty Daffodils is een Eindhovense coverband die roots-americana-surf-rocka-
billy-rock ‘n’ roll spelen. Ze halen onder anderen hun inspiratie uit: Johnny Cash, 
Treble Spankers, Brian Setzer, Dick Dale, The Doors, Elvis, Darrel Higham & the 
Enforcers, Imelda May en The Shadows.

Gratis muziekles voor kinderen

Start nieuw    
cursusjaar Music Kids
Op 3 september start een nieuw cursusjaar Music Kids, met gratis muziekles 
voor kinderen. Music Kids biedt kinderen uit groep 4, 5 en 6 de mogelijkheid 
om een jaar lang in groepsverband bezig te zijn met muziek, zonder direct te 
hoeven kiezen voor een instrument. De muzieklessen bij Music Kids zijn 
gratis. Elke dinsdag is er muziekles van 18.30 uur tot 19.15 uur in basis-
school De Mijlpaal aan de Brabantring 1.

Gedurende dit oriëntatiejaar worden de beginselen van muziek spelenderwijs 
bijgebracht. De lessen staan in het begin van het jaar in het teken van algemene 
muzikale vorming. Thema’s als dynamiek en ritme komen dan aan bod. Daar-
naast is er ook ruimte voor dans en beweging.
De kinderen maken kennis met verschillende muziekinstrumenten. Elke bijeen-
komst komt een muzikant om een instrument te tonen en er wat over te vertel-
len. Later in het jaar kunnen de kinderen twee keer, 5 weken lang een instrument 
uitproberen. Ze krijgen dan in kleine groepjes les en mogen het instrument mee 
naar huis nemen om te oefenen.
Na dit jaar kan het kind kiezen of het wil doorgaan met muziekles bij het Show-
korps of elders, of op een andere manier bezig te zijn met muziek of om helemaal 
te stoppen.
Music Kids is een initiatief van Showkorps O&V | Nuenen, maar er is geen lid-
maatschapsverplichting. Gedurende het jaar Music Kids mogen de deelnemen-
de kinderen meedoen aan alle verenigingsactiviteiten van Showkorps O&V.
Voor aanmelden of vragen mail naar musickids@live.nl (Dit e-mailadres wordt 
beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekij-
ken), met daarin naam kind, geboortedatum, telefoonnummer. Ontvangst van 
aanmelding wordt bevestigd. Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen, 
geldt voor plaatsing het aanmeld moment per e-mail.

Soeterbeek gaat weer even open
De situatie rond de afsluiting van de Soeterbeekseweg wordt alleen maar 
onduidelijker. Wethouder  Annegien Wijnands vertelde in de raadsvergade-
ring van 27 juni  j.l. dat eind september de weg weer even open gaat nadat 
Eindhoven en Nuenen een gezamelijke verkeerstelling op de wegen rondom 
Soeterbeek hebben uitgevoerd.

Gouden ring 
gevonden
Peer Geboers heeft op het terrein van de 
Heerlyckheid De Opwettense Water-
molen een gouden ring gevonden.

Een deel van de inscriptie luidt ‘Riet 58’. 
Wie de rest van deinscripte kan geven 
mag de ring komen halen.  Het  tel. num-
mer van Peer is 06-513 92 051. Het adres 
is Opwettenseweg 199 in Nuenen.

Daarna gaat in november de weg weer 
dicht nadat een gewenningsperiode 
heeft plaats gevonden. Eindhoven en 
Nuenen gaan in die periode dan op-
nieuw tellingen uitvoeren en die wor-
den dan weer vergeleken met cijfers 
voor en na  de aanleg van de HOV2. 
Als dan het definitieve traject van het 
Nuenense deel van de HOV2 bekend 
is zal na analyse van de uitkomsten 
van de tellingen de definitieve situatie 
op de Soeterbeekseweg door de beide 
gemeenten bepaald worden.
De wethouder vertelde nog dat zij hele 
goede contacten had met Eindhoven. 

Impuls bestrijding jeugdwerkloos-    
heid regio Eindhoven  

 
De inzet in het plan is gericht op jon-
geren van 18 tot 27 jaar die niet wer-
ken en geen onderwijs volgen, onge-
acht hun opleidingsniveau. “Met het 
extra geld van het ministerie kunnen 
we meer doen om de kans op werk 
voor jongeren te vergroten, doordat 
zij werkervaring kunnen opdoen en 
daarmee de kans krijgen om hun ta-
lenten in te zetten“, aldus Monique 
List, wethouder Economie, Werk en 
Beroepsonderwijs van de gemeente 
Eindhoven, die namens de regio Eind-
hoven de extra gelden aanvraagt.
 
Startersbeurs
In navolging van andere gemeenten 
gaan ook de gemeenten uit de regio 
Eindhoven, bij toekenning van de rijks-

bijdrage, de Startersbeurs inzetten voor 
jongeren die klaar zijn met hun oplei-
ding, maar geen baan weten te vinden. 
Met de Startersbeurs krijgen deze jon-
geren de kans om zes maanden werker-
varing op te doen bij een bedrijf naar 
keuze, om zo een start te maken op de 
arbeidsmarkt. De jongeren ontvangen 
een vergoeding van € 500 per maand. 
De werkgever stort maandelijks € 100 
in een potje waarmee de jongere een 
aanvullende opleiding kan volgen.
 
Werkgelegenheidsprojecten
Er wordt ook ingezet op extra projecten, 
in samenwerking met werkgevers, om 
jongeren met en zonder WW- of bij-
standsuitkering aan een betaalde (leer-
werk)baan van minimaal drie maanden 

te helpen. Ook is er geld gereserveerd 
voor nieuwe innovatieve projecten die de 
kans op werk voor jongeren vergroten.
 
Aanvulling regionaal arbeidsmarkt-
convenant
Het plan van aanpak Jeugdwerkloos-
heid is een aanvulling op bestaande 
maatregelen ter bestrijding van de 
(jeugd)werkloosheid (zoals de Werk-
cheque-subsidie) die voortvloeiden 
uit het in 2011 door het Regionaal Ar-
beidsmarkt Platform Zuidoost-Bra-
bant (RAP) ondertekende arbeids-
marktconvenant. Met het convenant 
wordt, door het bedrijfsleven, over-
heid en kennisinstellingen (verenigd 
in het RAP), ingezet op het versterken 
van de arbeidsmarkt in de regio Zuid-
oost-Brabant. De twee arbeidsmarkt-
regio’s binnen het RAP, Helmond- De 
Peel en Eindhoven, dienen beide een 
afzonderlijk (en waar mogelijk op el-
kaar afgestemd) plan van aanpak 
Jeugdwerkloosheid in.
 
*De gemeenten uit de arbeidsmarktregio 
Eindhoven zijn: 
Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, 
Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, 
Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mier-
den, Son en Breugel, Valkenswaard, 
Veldhoven en Waalre

De gemeente Eindhoven heeft, mede namens de gemeenten* uit de arbeids-
marktregio Eindhoven, een plan van aanpak opgesteld dat een impuls moet 
geven aan de bestrijding van de werkloosheid onder jongeren van 18 tot 27 
jaar in de regio. Met het plan wordt € 680.000 aangevraagd die door het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de regio ter beschik-
king wordt gesteld ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Landelijk 
wordt er in totaal € 25 miljoen ter beschikking gesteld aan de 35 arbeids-
marktregio’s. De toekenning van de rijksbijdrage volgt in september.
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Algemene beschouwingen 
tijdens de behandeling van de 
kaderbrief
Door Gerrit van Ginkel

ractie Pijs/Van Bruggen betoogde dat samenwerking in Dommelvallei 
betekent dat er 4 gemeentehuizen komen met 3 burgemeesters en 3 
secretarissen en nog veel meer in 3voud.

Ook veel extra reiskosten. Nuenen 
hoeft niet noodzakelijk te fuseren met 
Eindhoven. Het kan ook taken overhe-
velen naar de provincie.
De Combinatie was blij met het Colle-
gebesluit over Coppelmans zodat die 
aan de gang kan.
Niet alleen focussen op grote maar 
ook op kleine projecten in Gerwen en 
Nederwetten. Blij met openbaar groen 
onderhoud door burgers. Verenigin-
gen kunnen ook rol spelen bij burger-
participatie op het gebied van WMO. 
Kan de kostenpost voor externe kos-
ten van 28.000 Euro niet vervallen als 
het SRE wordt opheven, vroeg  Moni-
que Donkers van De Combinatie. Zij 
wilde wel de HOV2 steunen maar niet 
de VSP2 (Verkeers Structuur Plan) net 
zoals de Kaderbrief voorstelt. Niet 
verder investeren in vervanging van 
openbare verlichting in LED verlich-
ting. De partij is voor samenwerking 
in Dommelvallei maar de zeggenschap 
en het dorpse karakter van alle ge-
meenten moet behouden blijven.

Slappe taal
Fractie  Van Bree noemde de kader-
brief slappe taal omdat er geen finan-
ciële onderbouwing in zit. De be-
stuurswisseling heeft niets opgeleverd. 
We hollen achter de feiten aan. Heb-

ben we nu wel de kwaliteit in huis, 
vroeg van Bree zich af. Een aantal wet-
houders heeft nu al aangegeven niet 
terug te komen na de verkiezingen. 
Het is ongelooflijk en kost heel veel 
geld dat door de burgers opgebracht 
zal moeten worden. Wie is op het idee 
gekomen om de jaarrekening  in sep-
tember in te leveren. Het is al jaren-
lang uiterlijk 15 juli. Hoe gaat u de be-
lofte waar maken dat er ‘indien 
mogelijk’ lastenverlichting voor de 
burgers in zit. Hoe financiert men de 
tegenvaller van bijna 4 ton door de ex-
tra ingediende bezwaarschriften over 
de OZB aanslagen. Wellicht komt de 
huidige wethouder in februari 2014 
met een voorstel over het subsidiebe-
leid, terwijl hij heeft aangegeven niet 
terug te keren in maart 2014 na de ver-
kiezingen. Wat levert het opzeggen 
van de huur op van de leegstande klas-
lokalen.
Tot slot verklaarde van Bree dat het 
wegsturen van hoog gekwalificeerde 
wethouders grote gevolgen heeft voor 
de continuering van verantwoord be-
sturen en heel veel geld kost.
De VVD was content met de aanbie-
ding van de kaderbrief. De verwach-
ting van de partij is dat de OZB sub-
stantieel verlaagd kan worden als 
mede de heffingen op riool en afval.

Het schrappen van formatieplaatsen 
(ambtenaren, red.) kan aan de orde 
komen bij samenwerking met andere 
gemeenten. De HOV2 lijn dient door-
getrokken te worden op de gekozen 
Eindhovense infrastructuur (met 2 ge-
scheiden rijstroken voor openbaar 
vervoer, red.) Samenwerking met an-
dere gemeenten is noodzakelijk maar 
wel met behoud van de kaderstellende 
en controlerende taak van de gemeen-
teraad. De ingezette samenwerking 
met Dommelvallei verdient een eerlij-
ke kans en beschik over je eigen toe-
komst voordat anderen dat gaan doen, 
besloot Chris Eeuwhorst.

Starterslening
Ernst van der Ley vergeleek de wisse-
ling van de seizoenen met de verande-
ringen bij gemeenten in verschillende 
tempo’s.. De meerderheden in de raad 
zijn wisselend van samenstelling bij de 
verschillende inhoudelijke onderwer-
pen. Door het gematigde tempo kun-
nen we wennen aan de veranderingen. 
We maken deel uit van Brainport en 
Nuenen is een prachtige woonge-
meente en de woonplaats van duizen-
den inwoners die dagelijks een grote 
bijdrage leveren aan de ontwikkelin-
gen en productie van high tech oplos-
singen voor de hele wereld. Door sa-
menwerking in Dommelvallei hebben 
we geleerd over onze eigen schutting 
heen te kijken. De PvdA kan niet in-
stemmen met de ruit om Eindhoven 
als die niet goed ingepast in de natuur 
wordt aangelegd. Ook niet als die zo 
kort langs Nederwetten scheert en 
niet leidt tot aanzienlijke verkeersre-
ductie in het dorp en dus geen aan-
zienlijk rendement oplevert.  De partij 
verzocht het College het ongenoegen 
over te brengen aan provinciebestuur-
der van Heugten. Het accent bij het 

subsidiebeleid dient te liggen bij de 
jeugd. Volwassenen kunnen hun eigen 
kosten dragen. V.d. Ley vroeg om een 
terugkoppeling over de voortgang na 
het zomerreces. Hij vroeg het college 
om publiciteit te geven aan de star-
terslening die zojuist door de provin-
cie bekend was gemaakt.
Gulbergen moet een groen en duur-
zaam park worden en geen standaard 
bungalowpark volgens de PvdA. De 
gemeente Nuenen wordt anders maar 
de bewoners blijven gewoon Dwèrs-
klippels, besloot van der Ley.
Voor W70 leverde de voorliggende ka-
derbrief nauwelijks iets op. Er staan 
geen harde cijfers en verder heel veel 
onzekerheden. Het is de plicht van ie-
dere gemeente om een sluitende  be-
groting aan te leveren. Het bouwen 
van luchtkastelen heeft nog nooit iets 
opgeleverd. Geen banen meer schrap-
pen of eerst moeten wij weten welke 
taken er dan niet meer uitgevoerd 
kunnen worden. De partij was blij met 
de reservering van 2 miljoen voor de 
Sintilocaties. Ten aanzien van het sub-
sidie- en accommodatiebeleid vond 
W70 dat er geen enkele vereniging om 
mag vallen door financiële tekorten. 
Toos van de Ven had veel vertrouwen 
in de werkgroep die samen met de 
wethouder nieuwe beleidsregels gaat 
formuleren en door de raad moet 
loodsen. Het zou een aanzet kunnen 
zijn van echt samenwerken in de raad. 
Verder vroeg de partij naar de stand 
van zaken van het plan voor een woon-
zorgcomplex in de Kloostertuin.

Jac. Leemans was zoals gebruikelijk 
kort in zijn betoog. Hij kon zich vin-
den in de kaderbrief en  was verheugd 
over twee zaken die opgenomen waren 
in de kaderbrief. Het besluit om de 
WOZ waarde nauwkeuriger te bepalen 

door vergelijkingen van woningen te 
doen met vergelijkbare objecten. Ook 
het feit dat winkeliers ondernemers 
genoemd werden deed hem deugd. Ze 
zijn een belangrijke schakel in de eco-
nomie van Nuenen en leefbaarheid, 
vond Leemans van Nuenens Belang,
D66 besloot haar inbreng met de op-
merking dat de kaderbrief nog veel 
kanttekeningen had met nog teveel 
onzekerheden. Als er keuzes gemaakt 
worden zijn dat niet de keuzes van 
D66, zei Willemijn van Werkum. Die 
slotopmerking dekte eigenlijk de hele 
lading van haar betoog.In de commis-
sievergadering had zij veel vragen ge-
steld om duidelijkheid te krijgen over 
de financiële positie van de gemeente. 
Verschillende vragen zijn niet of niet 
helder beantwoord. Dat ontlokte bij 
haar de uitspraak dat je beter gewoon 
kunt toegeven als je geen antwoord 
hebt. Ze vroeg naar de stand van za-
ken bij de projecten Nuenen-West en 
Luistruik en of die stagnatie ook ge-
volgen had voor de bouw van een 
nieuwe vmbo school. Van Werkum 
zette ook vraagtekens bij het verder 
functioneren van de Werkgroep op 
weg naar Herstel. Die werkzaamhe-
den zijn gedeeltelijk niet goedgekeurd 
en de samenstelling is niet meer raads-
breed. W70 is al uitgestapt en D66 is 
niet meer vertegenwoordigd en zal 
geen vervanger aanwijzen. De alterna-
tieve begroting was uitgangspunt voor 
de kaderbrief 2014. Die begroting is 
echter gebaseerd op achterhaalde cij-
fers en moet dan ook als zodanig ge-
bruikt worden. D66 is het er mee eens 
dat de uitgangspunten van het Wmo 
beleid ook gebruikt moeten worden 
bij het komen tot een nieuw subsidie-
beleid. Dus als er aanleding voor be-
staat kan iedereen, ongeacht leeftijd, 
een bijdrage krijgen.

F

Voedselbank Nuenen kan weer gezonde pakketten maken

Inzamelingsactie succesvol
Dankzij de geweldige inzet en de gulle gaven van heel veel Nuenenaren is de 
jaarlijkse inzamelactie in juni van Voedselbank Nuenen succesvol verlopen. 
De vaste vrijwilligers van de Voedselbank kunnen weer een hele tijd voor-
uit. Ze proberen elke week met de ontvangen producten een gezond en ver-
antwoord pakket samen te stellen. 

Op de oproep om vooral langhoudba-
re producten te geven is positief gere-
ageerd. Dat betekent dat er nu van de 
meeste etenswaren een houdbare 
voorraad is voor bijna een jaar. Jam-
mer dat de datum op diverse produc-
ten, zoals melk, meestal maar een half 
jaar houdbaarheid aangeeft. Ook zijn 
er minder was- en poetsmiddelen in-
geleverd, dus die zijn binnen een paar 
maanden ook op. Daar zal dus voor 
het einde van het jaar een sponsor 
voor gevonden moeten worden !! Is 
dat iets voor u? 

“Is er in Nuenen een Voedselbank no-
dig” ? Die vraag wordt vaak gesteld. En 
het antwoord is: “Ja zeker wel, want 

ook in onze gemeente zijn er mensen 
die door zware pech, te weinig inzicht 
of vergissingen flink in de problemen 
gekomen zijn.” Het Nuenense aantal 
schommelt meestal tussen de 70 en 90 
personen per week.

Een pakket krijgen kan pas als de uit-
komst van een berekening zo is dat, na 
aftrek van genormeerde vaste lasten, 
minder dan € 3,- per dag per persoon 
voor eten, kleding en dergelijke te be-
steden is. Bovendien komt daar nog 
bij dat er een veranderplan moet zijn 
en er elke paar maanden een her-con-
trole is. 
Voedselbank  Nuenen is lid van de lan-
delijke vereniging van Voedselbanken 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Beatrixstraat
Elwien Bibbe

e redactie van Rond de Linde kreeg een mailtje met in de onder-
werpregel: ‘vreemd voorwerp op de stoep’ en een foto. Op de foto 
stond een electriciteitskastje, zo'n kleine grijze,  en inderdaad: 
midden op de stoep. Een raar gezicht. Dus ben ik even gaan kijken. 

De hele Beatrixstraat is op de schop ge-
gaan. Net zoals meer straten in de 
buurt.  Niet alleen ondergronds, nieu-
we riolering, maar ook bovengronds. 
Al het groen in de straat, op dat in de 
tuintjes na, is verdwenen. Daarvoor in 
de plaats komt een smalle weg ( die is 
nog niet af ) en liggen er hele brede 
stoepen. De Beatrixstraat is nu meer 
plein dan straat en als het zonnetje zich 
ook even laat zien, is het er  heel licht.  
Burendag, buitenspeeldag, straatfees-
ten,  de weekmarkt, dat kan nu allemaal 
makkelijk in de Beatrixstraat.
Nergens zie ik uitsparingen voor bo-
men. Een buurtbewoner vertelt me 
dat ie er wel zullen komen. Ze  wijst 
me op een  strook zand vrijgehouden 
voor een beukenhaagje.  Maar waar de 
bomen komen ontdek ik zo snel niet.
Het groene karakter van Nuenen is 
een beetje weg in de Beatrixtraat. 

D

Vakantie op de Dassenburcht 
begint met speelgoedruilbeurs
Het is half negen, kinderen komen met volle tassen speelgoed, bloemen en Mer-
ci chocolaatjes het schoolgebouw binnen. Het is een prachtig gezicht als je ziet 
met hoeveel warmte en trots ze de juffen en meesters bedanken voor het fijne 
schooljaar. Traditioneel zal het laatste uur van de ochtend besteed worden aan 
de speelgoedruilbeurs. Een evenement waar iedereen naar uitkijkt. Hoe span-
nend is het om op je eigen kleedje je spulletjes uit te stallen en te ruilen met je 
schoolgenootjes.
Voorafgaande aan de ruilbeurs staan de laatste groepen van dit schooljaar “In de 
Schijnwerpers”. De kinderen van groep 1 en groep 4/5 brengen iedereen, on-
danks het slechte weer, in vakantiestemming met hun liedjes en hun dansjes. 
Alle aanwezige ouders en belangstellenden genieten ervan. Onder het genot van 
een kopje koffie, limonade en een ijsje sluiten we samen het schooljaar in stijl af. 
Over 6 weken staan de deuren weer wijd open, maar eerst gaat iedereen uitrus-
ten en genieten. 12 augustus begint het schooljaar weer.

Daarvoor de Nieuwe Nuenense zake-
lijkheid. En daar past dit mooie strak-
ke kastje ook prima in. Of is het meer 
een herinnering aan vroeger. Even kij-
ken op google maps, hoe het vroeger 
was. Toen stond het kastje waarschijn-
lijk een beetje verborgen in een van de 
groene borders! 

Crowdfundingactie voor herplaatsing 
kunstwerk Hugo Brouwer in Nuenen

Rond 23 april van dit jaar zijn er diver-
se activiteiten geweest rondom de 
honderdste geboortedag van Hugo 
Brouwer. Hij woonde en werkte meer 
dan 30 jaar in Nuenen in het witte huis 
in ’t Broek. Hij heeft van vele Nue-
nenaren portretten gemaakt.
Het college van B en W heeft de schen-
king nu officieel aanvaard. Gedacht 
wordt aan herplaatsing in of nabij het 
Cultureel centrum Het Klooster. Maar 
goede ideeën over een andere openba-
re locatie zijn welkom.

Kanttekening is wel dat het de ge-
meente geen geld mag kosten. Daar-
om zijn twee particulieren, Robert van 
Rixtel en Jan Vellekoop, een crowd-
fundingactie begonnen om de her-
plaatsing in Nuenen ook financieel 
mogelijk te maken. Zij zoeken 100 
mensen die bij doorgaan van de her-

plaatsing ieder 100 euro willen bijdra-
gen. De eerste 20 toezeggingen zijn 
binnen, dus het gaat de goede kant op. 
U kunt zich aanmelden of nadere in-
formatie verkrijgen bij info@zoopro-
ducties.nl of j.vellekoop@nuenen.nl. 

en daar worden deze spelregels afge-
sproken. Net zoals de richtlijnen van 
de Voedsel- en Warenautoriteit die 
streng controleert op hygiëne en 
“overdatum”! 

Voor meer informatie: tel 06.23848755 
of www.voedselbanknuenen.nl.

10.000 euro is er nodig om een kunstwerk van Hugo Brouwer te kunnen 
herplaatsen in Nuenen. De Rabobank schenkt een keramiek kunstwerk van 
6 bij 3 meter van de Nuenense kunstenaar Hugo Brouwer aan de gemeente 
Nuenen. Het kleurrijke reliëf dateert uit 1966 en wordt verwijderd uit de 
laagbouw van het kantoor van de Rabobank aan de Fellenoord in Eindho-
ven. De bank betaalt de kosten van verwijdering.



  

SPOEDPOST CATHARINA
De Centrale Huisartsen Post is gehuisvest in het Cathari-
naziekenhuis. De Centrale Dienstapotheek is gehuisvest 
in hetzelfde gebouw. 
Beide posten zijn alleen geopend voor spoedgevallen.
Openingsuren:
Spoedpost, tel. 0900-8861 (10 ct/m.): 
Maandag t/m vrijdag van 17.00-08.00 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en  nacht.
Centrale Dienstapotheek, tel. 040-2436666: 
Maandag t/m vrijdag van 17.30 - 08.30 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en nacht.______________________________________

LEVGROEP
Berg 22c, 5671 CC Nuenen tel: 040-2831675, 
info@levgroep.nl. Geopend: ma. t/m do. Van 8.30-
16.00 uur en vrijdag van 8.30-12.30 uur.
Spreekuren:
• Algemeen Maatschappelijk Werk: Op afspraak
• Echtscheiding: Inloopspreekuur iedere dinsdag   
 van 19.00-21.00 uur
• Sociaal Raadsliedenwerk: Op afspraak
• Jeugd en Jongerenwerk:Tel: 040-2831675
• Vluchtelingenwerk: Inloopspreekuur dinsdag van  
 12.00- 14.00 uur
• Steunpunt Vrijwilligerswerk / Maatschappelijke   
 stages: Op afspraak
Heeft u vragen voor het CJG ? Op donderdag van 
8.30-12.30 inloop Servicepunt. 
Heeft u vragen voor het Vluchtelingenwerk? Op 
donderdag van 13.00-16.00 inloop Servicepunt.

SERVICEPUNT WELZIJN, WONEN EN ZORG NUENEN
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, 
tel: (040) 2831675, servicepunt@nuenen.nl 

Telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.
De inlooptijden voor vragen over Welzijn, Wonen en 
Zorg zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30- 12.30.

Het Sevicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over aanvragen en voor-
zieningen op het terrein van welzijn, wonen en zorg. 

Dit zijn: 
•  Woonvoorzieningen •  Steunpunt Mantelzorg
•  Huishoudelijke hulp •  Steunpunt Vrijwilligerswerk
•  Informatiewinkel •  Vervoersvoorzieningen 
•  Rolstoelen •  Centrum Jeugd en Gezin
Het Servicepunt is een samenwerkingsverband tus-
sen de Levgroep en de gemeente Nuenen.

Op www.nuenen.nl onder de button Servicepunt 
vindt u uitgebreide informatie over het Servicepunt.______________________________________

SENSOOR NOORD BRABANT
Dag en nacht gesprek van mens tot mens: 
0900-0767 (5ct/m) of 040-2125566. Chat:
www.sensoor.nl • Postbus 4644, 5601 EP Eindhoven______________________________________

TELEKABEL
Storing 0800-1424 (22 ct. per minuut).
Klantenservice ma. t/m vr. 08.30-18.00 uur.

KINDERTELEFOON VOOR Z.O.-BRABANT (GRATIS)
Iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur. Tel. 0800-04322______________________________________ 

BEREIKBAARHEID POLITIE NUENEN
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen
Alarmnummer 1 - 1 - 2 (spoedeisende gevallen).
Telefoon 0900 8844 (24 uur per dag).
Bureau geopend: Ma. t/m vr.: 10.00-13.30 uur, 
zaterdag en zondag gesloten.______________________________________ 

STICHTING LEERGELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus 
62, 5670 AB Nuenen of e-mail: leergeld@onsnet.nu______________________________________

MELD- EN KLACHTENLIJN 040-2631699, 
Afd. Werken en Beheer, 24 uur per dag.______________________________________ 

OPENINGSTIJDEN VAN DE MILIEUSTRAAT
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur en 
zaterdag van 10.00-17.00 uur. 
Heeft u vragen, bel dan het gemeentehuis, 040-2631699. 
Ophalen van grof vuil kan ook door de gemeente, tegen 
betaling. Meer informatie: Tel. 040-2631699.______________________________________                                                        

VOEDSELBANK NUENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, 
5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675______________________________________

OPEN HUIS ”DE REGENBOOG”
Sportlaan 5. Elke donderdag van 10.00 - 12.00 uur.
Ook tijdens de vakanties. 

VAN DER STAPPEN UITVAARTVERZORGING
Bernhardstraat 4, 5671 HX Nuenen, tel. 040-2841550
info@vdstappen.nl • www.vdstappen.nl______________________________________ 

HULPDIENST VOOR OUDEREN
Tel. 2831675 op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.______________________________________ 

ARCHIPEL AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en dienstverlening 
bij u thuis. Bel voor meer informatie 264 64 64 (24u 
per dag bereikbaar). ______________________________________ 

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel. 2833097. 
Openingstijden: ma. van 14.00-17.00 uur, di. gesloten, 
wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 uur, vr. 14.00-
20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 
Leeszaal open tijdens openingstijden bibliotheek______________________________________ 

VRIJWILLIGERSHULP VOOR THUISSTERVENDEN
Voor hulpaanvraag tel. 040-2864199 
(St. Annaziekenhuis) 24 uur per dag bereikbaar. ______________________________________ 

AA - EINDHOVEN E.O. 
Zelfhulpgroepen voor mensen met alcoholproblemen, 
tel. 040-2110124, dag en nacht bereikbaar.______________________________________

BLOEDAFNAME
Bloedafnamedienst Regio Eindhoven: 
Ma. t/m vr. in de Akkers (M. Begemannstr.) 8.30-10.45 
uur en in Medisch Centrum De Berg, 8.30-10.30 uur.

ZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: 
Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Parkstraat 3F Nuenen.
 Voor aanvraag/verhuur verpleegartikelen en andere  
 hulpmiddelen. 
• Open: ma. t/m vr. 9.30 - 18.00. Za. 9.00 - 17.00 uur.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-173, 
 Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en verkoop van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
• Open op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur______________________________________

ST. ANNAZIEKENHUIS BLOEDAFNAMEPOSTEN
• ELC Pluspunt (Kloosterstraat 15): Maandag, woens- 
 dag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 08.45 uur. 
• Gasterij Archipel (Jo van Dijkhof 110): Maandag, woens-
 dag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 09.30 uur. 
Vragen voor het klinisch laboratorium of de trombose-
dienst neem contact op. Het laboratorium: 040-2864866, 
de trombosedienst: binnen kantooruren 040-2864060.______________________________________ 

SOCIAAL-FINANCIEEL ADVISEUR KBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.______________________________________ 

”PLUSMINUS” 
Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt zich aanmel-
den via tel. 06-39243420, postbus 62, 5670 AB Nuenen 
of e-mail: plusminus@onsnet.nu

DIENSTEN EN INFORMATIE 11-03-2013

LINDEBLAADJES 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.

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

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

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

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

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

B O E D E L - t O tA A L 
Woning-ontruimingen 
Ophalen 2de hands 
goed. 040 - 241 56 70 / 
06 - 36 07 26 11. www.
boedeltotaal.nl

Nagelstudio ALtA GRAcE 
pedicure-Manicure. 
Pedicure behandeling € 18,- 
Voetmassage € 15,50 Ma-
nicure behandeling € 15,50. 
Lekker makkelijk, ik 
kom ook bij u thuis! Ma-
rieke van der Hijden. 06 - 50 
57 11 83.

Ervaar maar eens wat ‘n 
wonderlijke ontspanning

deze visjes jou kunnen brengen.

Vakantie stress?!
Bij Garra Rufa Nuenen niet hoor,

040 - 787 03 38
www.garrarufa-nuenen.nl

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

WIJ vERhuREN 
BOxEN vOOR 

tIJDELIJkE
OpSLAG

Lieshout
INfO: 06 - 53 86 35 12
www.abonne.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

MEGAvLOOIENMARkt 
7 juli. Graver spektakel, 200 
kramen bomvol. Kerstroos-
straat, Valkenswaard. 9-16 
uur. gratis entree. 06 - 20 29 
98 24

AANGEBODEN: Hulp in 
de huishouding. Tel. 06 - 
84 79 24 11.

GEZINSWONING tE 
huuR: 4 slaapkamers, 
(lig-) badkamer, gemeubi-
leerd en gestoffeerd. Graag 
voor langere tijd. 06 - 81 36 
73 80.

tE huuR vRIJStAAND 
GESchAkELD WOON-
huIS,  MARGOt BEGE-
MANNStRAAt 2 tE NuE-
NEN. Zeer aantrekkelijk gele-
gen, midden in het centrum, 
130 m² woonoppervlakte met 
beneden slaapkamer en bad-
kamer, boven twee slaapka-
mers en badkamer, garage, 
mooie tuin, winkels te voet 
bereikbaar. Tel. 06-22573393.

Geboren JULIA
27 juni 2013

Dochter van 
bas en Marieke.
Zusje van 
Midy, Junior, Maud en Tijn

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Vakantiebezorgers
voor Rond de Linde

voor de maanden juli en augustus
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 06 - 48 69 89 19.

Leuke BijVeRDienste

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

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

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

Een groot assortiment tuinplanten 
- hangpotten & groenteplanten

DagElijks vErsE

aarDbEiEn
van DE vollE gronD

EINDELIJk DE Op-
LOSSING vOOR kALk 
Of SchIMMELNAGELS!! 
Behandeling met de FOX 
3 Laser. Geen medicij-
nen  of smeersels meer 
nodig! INStItuut ZIL-
vERSchOON Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.insti-
tuutzilverschoon.nl. 



4 juli 2013Rond de Linde  Nr.  27

Tennis

Triathlon

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

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
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Dolphin Triathlon Nuenen 2013

Nieuw parcoursrecord voor 
Gerben van den Biggelaar
Op zondag 30 juni was het tijd voor de eerste lustrumeditie van de Dolphin 
Triathlon Nuenen. Voor alweer de vijfde keer speelde deze triathlon zich af 
in en rondom het centrum van Nuenen. Dat deze wedstrijd inmiddels een 
vaste plek in de agenda heeft van veel atleten bleek wel uit het feit dat de 
inschrijving al ruim een maand voor aanvang van de wedstrijd met een 
recordaantal van 550 deelnemers vol was. 
Wederom werden de deelnemers ge-
trakteerd op ideaal triathlonweer met 
aangename temperaturen, hoewel het 
zwemwater door de slechte weersom-
standigheden van de afgelopen tijd 
aan de frisse kant was. Mede dankzij 
het weer was het in het centrum weer 
gezellig druk op de terrassen en rond-
om het parcours, en werd er nog wat 
extra sfeer gemaakt door blaas- en 
drumband Vierkant Rond uit Nuenen.
De wedstrijd werd traditioneel afge-
trapt door de jongste deelnemers in de 
Erica scholieren/ouder triathlon, een 
in de triathlonwereld uniek concept 
waarvoor zich tegenwoordig ook deel-
nemers van ver buiten Nuenen aan-
melden. Hierna volgden de atleetjes 
uit het NTB jeugd- en juniorencircuit, 
die een kortere afstand op het par-
cours van de volwassen atleten afleg-
den.

Op de achtste triathlon werd een he-
vige strijd geleverd om de ereplaatsen, 
waarbij Waldo van Hemert uiteinde-
lijk aan het langste eind trok met een 
winnende tijd van 1:03:06, mede 
dankzij de snelste looptijd. Het podi-
um werd gecompleteerd door Adrian 
Siemons (1:03:46) en Jeffrey Reijnders 
(1:04:18, vorig jaar nog eerste). Bij de 
dames werd de winnares van 2012, 
Kirsten Nuyes, verslagen door team-
genote Jeanine Kocken met een win-
nende tijd van 1:10:13. Het podium 
werd gecompleteerd door Annemarie 
de Witte uit Den Haag.
Hoofdnummer van de triathlon was 
ook dit jaar weer de kwart afstand, 
waarbij 1 km gezwommen, 43.4 km 
gefietst en 10 km gelopen werd, met 
ruim 250 startplaatsen verdeeld over 2 
startseries. In de eerste serie werd de 
snelste tijd gezet door Eindhovenaar 

Nuenense 
kampioenschappen 
2013
De jaarlijkse Nuenense tenniskam-
pioenschappen worden dit jaar 
gespeeld op de banen van Tennis-
vereniging Wettenseind. De eerste 
wedstrijden beginnen in het week-
end van 17 augustus en de finales 
worden gespeeld op zondag 1 sep-
tember. 

Er wordt gespeeld in alle categorieën 
van Open tot Laagste Jeugd. De in-
schrijving staat open voor alle mensen 
die lid zijn van een Nuenense tennis-
vereniging (TV de Lissevoort, TV de 
Goudhoek, TV Nederwetten, of TV 
Wettenseind) ofwel woonachtig zijn 
in de gemeente Nuenen. Je hoeft niet 
ingeschreven te staan bij de KNLTB. 
De inschrijfkosten zijn 6 Euro per 
deelnemer voor de senioren en 3 Euro 
per jeugddeelnemer.
Dit toernooi is niet aangemeld bij de 
KNLTB zodat er geen gevolgen zijn 
voor de ranking. Graag nodigen wij ie-
dereen uit om in te schrijven via www.
toernooi.nl. Als er vragen zijn dan kan 
contact worden opgenomen met de 
wedstrijdleiding via nuenense@tvwet-
tenseind.nl.

Vierde scholierentriathlon 
voor Owen
Owen van der Hijden(12), leerling van de Crijnsschool deed voor de vierde 
keer mee aan de scholierentriathlon. Owen zwom de 125 meter op Strand-
bad Enode samen met zijn overbuurman Math van Braght. Niet met zijn 
vader, want die zit in de organisatie. En ook niet met zijn moeder, want die 
zit in de informatietent. Vertelt hij mij bij de finish in het Park.  Maar zijn 
buurman had dus wel zin om mee te doen. Vanaf Enode was het nog 3,2 
kilometer fietsen naar het Park en vanaf daar nog 1 kilometer lopen.

Het zwemmen vindt hij het moeilijkst en het fietsen het makkelijkste. Het gaat 
niet om het winnen, iedereen krijgt een medaille. Van de Crijns deed alleen zijn 
zus mee. Het is hem niet gelukt om meer kinderen uit zijn klas te overtuigen. Hij 
denkt dat het lopen voor de meesten het zwaarste is want bij het lopen krijg je 
steken. Maar daar had Owen gelukkig geen last van. Aan de scholierentriathlon 
deden 15 kinderen mee. Alle uitslagen van de Dolphin Triathlon zijn te vinden 
op www.triathlonnuenen.nl

Owen in de kiosk in het Park in een shirt van de organisatie.

Jeroen Leuverink (die wel de snelste 
zwemtijd van de dag zette), maar deze 
tijd bleek niet voldoende om in de 
buurt van het podium te komen aan-
gezien de snelste deelnemers zich in 
de tweede startgroep bevonden.  Na 
het fietsen bleken in de tweede start-
groep een drietal atleten op een halve 
minuut van elkaar te zitten, waarna zij 
onderling de podiumprijzen verdeel-
den. Dankzij de snelste looptijd ging 
de winst naar Gerbert van den Bigge-
laar met een nieuw parcoursrecord 
van 1:56:39, op een ruime minuut ge-
volgd door Wardie van Wouw, en een 
kleine minuut daarachter Kevin Slee-
gers van de organiserende vereniging 
“De Triotters” uit Eindhoven. De 
winst bij de dames ging naar Carcia 
Stegen, gevolgd door Esther van 
Duijnhoven en Hetty Bankers-van 
Berlo. In teamverband ging de eerste 
prijs voor de   achtste trio-triathlon 
naar het team Snelle Wielen; die op de 
kwartafstand naar het team Ravestijn.
Aan de Dolphin Triathlon deden ver-
schillende atleten uit Nuenen c.a. mee.

Hieronder de uitslag:
Kwart triathlon
10 Leon Rooijakkers
54 Thomas Vael
71 Frans van Grotel
105 Lex van Grotel
137 Carola Stork
199 Hans Pijs
204 Niek Senders

Achtste triathlon
42 Esther Oomen-Gevers
59 Annetje Dilleman
68 Marjon Gevers
84 Bart van der Wijk

In het midden winnaar bij de kwart triathlon Gerben van den Biggelaar, tweede 
Wardie van Wouw en derde Kevin Sleegers.

Beginnerscursus 
hardlopen
Loopgroep Nuenen (LONU) start ook 
dit jaar weer met een beginnerscursus 
hardlopen. Op dinsdag 20 augustus 
begint de cursus.

De 15 trainingsavonden zijn op dins-
dag en donderdagavond en starten om 
19.30 uur.
Onder begeleiding van een ervaren 
trainers kunt u op verantwoorde en 
prettige manier kennismaken met de 
sport. Voor € 25,- kunt u deelnemen 
aan de training. Wordt u na afloop lid 
van LONU dan is dit gratis tot 1-1-
2014 en ontvangt u een LONU shirt. 
Minimum leeftijd voor deelname is 18 
jaar.
Voor aanmelding en vragen: trainers@
lonu.nl of kijk voor meer informatie 
www.lonu.nl.

Wandelen bij 
WandelSport
Vereniging Nuenen 
 
Ook tijdens de vakantiemaanden 
wordt er twee keer per week gewan-
deld. 

De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling bij 
de Nuenense wandelsportverenging 
WSV is in de maand juli de parkeer-
plaats aan de vijverzijde bij het ge-
meentehuis. Op zondagmorgen om 
09.00 uur en op woensdagavond om 
19.00 uur vertrekken 2 groepen, ieder 
in een eigen tempo, voor een sportieve 
wandeling van maximaal 2 uur door 
de mooie Nuenense omgeving. Ieder-
een is welkom om ook eens vrijblij-
vend mee te wandelen.
Vooraanmelden is niet nodig. Men 
kan zich melden op de startlocatie. 
Meer informatie op www.wsvnuenen.
dse.nl. Of mail naar joke_wsv@hot-
mail.com.

AdvocatuurTheo de Egel
Eens per drie weken schrijft Theo De Egel 
een prikkelende column over de turbulente 
wereld waar Nuenen ook deel van is.

De Dertiende.

Vakantie:
Dus ik naar Mallorca. Zon, paella, olijven en vrijheid. Vijf dagen helemaal alleen 
op “loslaatvakantie”. “Even op de vliegtuigstand”, aan staan terwijl niemand je 
kan bereiken. Alles los en achter je laten.
Glimlachend loop ik Eindhoven Airport binnen. Op het moment dat mijn rug-
zak door de scanner gaat wordt omgeroepen dat mijn vlucht, “tot spijt van       
Ryanair”, is geannuleerd. 
In de twintig seconden daarna volgen vier andere vluchten met totale anarchie 
als gevolg. Verwarring, woede, teleurstelling, onbegrip en verbazing. Ryanair 
roept om dat iedereen zijn geld terug kan vragen via internet en “ondanks alles 
een hele fijne vakantie”.
Ik was in staat om daar de boel opnieuw te gaan verbouwen en als een Hulkach-
tige-KingKong de vliegtuigen van de landingsbaan te plukken en ze de Sahara in 
te smijten. Om vervolgens over de balie van Ryanair heen te schijten en te roe-
pen “ik had toch geen zin in vakantie!” Maar je bent op loslaatvakantie dus laat 
gaan, laat gaan. 
Een uur later rijd ik Nuenen binnen. In een weiland staat een bord met daarop 
“Nuenen West brengt alles dichterbij”. Ik denk dat met “alles” stiekem “faillisse-
ment en annexatie” wordt bedoelt. Maar ja, dat staat een beetje treurig op zo 
een vrolijk bord.  
Het wordt tijd dat we Nuenen loslaten. Nuenen is het kind dat eigenlijk vier jaar 
geleden al op kamers had moeten gaan. Nuenen is zo een kind wat eeuwig bij 
zijn moeder blijft wonen en denkt dat tosti’s maken koken is. Waarom kramp-
achtig blijven trekken aan een paard wat al jaren ligt te rotten? Hoe de wind ook 
staat, het hele dorp stinkt naar rottend paard. Laat dat kadaver toch los.
Dus ik maar naar Brugge. Met de trein. Om alles los te laten zodat ik vrij de zo-
mer in kan. Ik begin met een brief aan mijn zieke tante. Dit is haar laatste zomer 
en ik wil iets tegen haar zeggen, maar heb dat steeds uitgesteld.  
Ik post de korte brief. Bijna. Houdt hem in de brievenbus toch nog even vast en 
twijfel, laat dan toch maar los en dan kan de vakantie echt beginnen.

Ik wens u een vrije zomer toe,
Theo de Egel

De heren Ludo Weebers en Louis Moors genieten van 'n kopje koffie in de zon, 
midden in Nuenen! Eindelijk mooi weer!

Klezmajeur speelt op Weverkeshof
De Eindhoven klezmer band Klezmajeur speelt zondagmiddag 7 juli op 
Dorpsboerderij Weverkeshof. Klezmajeur speelt onder andere uit haar 
tweede theaterconcert Ayn Mentsj Tsu Zayn. 
Hierin reist u mee met de chassidim, 
op zoek naar wat een Mentsj is: een 

rechtvaardig integer mens die be-
scheidenheid, zelfkennis en vooral le-
vensvreugde hoog in het vaandel heeft 
staan. Samen beleven we hun tegen-
slagen en overwinningen en komen 
uiteindelijk tot de ontdekking dat we 
nooit genoeg kunnen liefhebben.

De klezmermuziek vindt haar oor-
sprong in feestelijke joodse volksmu-
ziek uit Oost-Europa en in de chassi-
dische traditie die muziek gebruikte 
om in vervoering te komen. Het is een 
mengeling van volkswijsjes met in-
vloeden van Turkse en Arabische mu-
ziek.  De muziek is vaak uitbundig, 
soms ingetogen maar altijd vol  le-
venswijsheid.
Klezmajeur bestaat al sinds 2006 uit 
Erwin Engelsma (klarinet en zang); 
Onno van Hagen (contrabas); Cora 
van den Berg (viool en zang) en He-
leen ’ t Hart (accordeon).

Klezmajeur op zondag 7 juli in dorps-
boerderij Weverkeshof, Hugo van 
Berckellaan 5 te Nuenen. Aanvang 
14.00 uur, vrij toegang.



WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

Olympisch kampioen 
& Sportman van het jaar!

 Epke Zonderla
nd

Goede ventilatie

Uitstekende 
ondersteuning

www.mline.nl

*Vraag naar de voorwaarden

Voortreffelijke 
drukverdeling

Epke Zonderland
kiest voor M Line!

Nu 2e halve prijs M Line Matrassen, 
Kussens en Textiel*

Opwettenseweg 81, Nuenen

Tel. 040 - 284 00 13

info@tijdvoorkwaliteit.nl

www.tijdvoorkwaliteit.nl

Olijf
r e s t a u r a n t

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl

Juli, Augustus & September  

Plateau Fruits de Mer bij Olijf
Gedurende de zomermaanden kunt u bij Olijf genieten 

van etagères vol met heerlijke vruchten uit de zee, 
in ijs geserveerd voor € 34,50 per persoon.

Hopelijk werkt het weer mee en kunnen we dit lekkers 
ook op ons terras voor u serveren.

Speciaal voor de liefhebbers schenken we daarbij 
een heerlijk glas wijn. 

Wij kijken er naar uit u bij Olijf te mogen ontvangen.

Restaurant Olijf is:
- gesloten gedurende de maand juli; op dinsdag én woensdag
- gesloten van maandag 29 juli t/m woensdag 7 augustus                                                                                             

Donderdag 8 augustus is Olijf vanaf 17.00 uur weer 
geopend. Vanaf donderdag 8 augustus is Olijf alleen 

weer op woensdag gesloten. 
Alle andere dagen zijn wij geopend van 12.00 – 21.30 uur.
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