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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. 
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Voedselbank 
inzamelactie 
groot succes

Restaurant 
De Lindehof  
door naar finale 
VariatieChef van 
het Jaar verkiezing

Gratis 
toegangs-
kaarten 
Bloem 
en Tuin 

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

HOME
deco

Berg 36 • Nuenen • Tel.: 040 - 283 15 24 

VERF, BEHANG, GLAS, 

RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

www.decohomemeulendijks.nu

Nuenen 040-283 96 47

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

vliegen, houtworm, etc...

Wespen overlast?

Advies is om niet te veel op te vallen

Opnieuw Toepconcours   
op kermismaandag
Door Gerrit van Ginkel

elet op allerlei lopende onderzoeken die dorps breed plaats vin-
den, adviseert het Toepcomitee aan alle deelnemers zich zo onop-
vallend mogelijk te gedragen. Het bekende onderzoeksbureau 
WPZW (Wij Pakken Ze Wel) is opdracht gegeven om opvallend 

gedrag tijdens de hele kermis te melden. Dus nog duidelijker: Als er geen 
grond is om te kloppen tijdens het toepspel, kun je dat beter niet doen. 

Frans van Nunen van de geschillen-
commissie heeft opdracht gekregen 
van het onderzoeksbureau om vooral 
ruige toepers te noteren en door te ge-
ven. Het zou te maken kunnen hebben 
met plotseling gegroeid inkomen bij al-
lerlei transacties. Toernooidirecteur 
Fons Linders heeft inmiddels diverse 
brandbrieven aan allerlei instanties ge-
stuurd met de mededeling dat als er bij 
hen iets niet klopt dat niet wil zeggen 
dat er tijdens het toepen niet geklopt 
mag worden. ‘Bij ons klopt alles’, is zijn 
veelzeggend eind van die brandbrief.

Veelzeggend
De uitnodiging voor ouverwets Toepen 
die binnenviel bij de 84 gelukkigen, 
meldde verder dat het evenement plaats 
vindt op maandag 14 juli vanaf 11.00 
uur bij Schafrath. De entreeprijs die er 
op staat is echter wel van deze tijd. 
Dat de organisatie niet precies weet 

voor de hoeveelste keer het toepcon-
cours wordt gehouden is veelzeggend 
voor hun bijhouden van de boeken, 
iets dat in Nuenen wel meer voor 
komt. ‘We zijn blij met info hierover 
van de deelnemers’, zegt Linders.

Het amusementsgedeelte is zoals al-
tijd weer in handen van ‘De Ficus’. Uit 
zijn stal verschijnen weer artiesten die 
hun première maken in Nuenen of 
hun carrière eindigen in ons dorp. We 
zullen het nooit zeker weten. Wat wel 
duidelijk is dat alles zeer goed hoor-
baar wordt gebracht.
Iedereen wordt verwacht om 11.00  
uur aanwezig te zijn. Het einde valt 
tussen drie ’s middags en drie uur de 
volgende morgen. De finale kan soms 
lang duren.

1e editie Nuenense Dorpsquiz
Na het succes van de Dorpsquiz in de omliggende dorpen: Beek en Donk, Stip-
hout en Son & Breugel kan ook Nuenen niet uitblijven. Op zaterdagavond 1 
november 2014 is het daarom eindelijk zover.  Onder de titel ‘Hee doede mee’ 
zal ook Nuenen worden omgetoverd tot levensgroot speelbord waar huiska-
mers veranderen in digitale zenuwcentra, de straten van Nuenen het decor 
vormen voor spannend speurwerk en het klooster als hoofdkwartier voor de 
‘Geheime Opdracht’. 

Echte Nuenense Quiz
‘’Hee doede mee, dan goan we een 
quizke maoken, loat oewe hersens 
kroaken, nie te flauw” is de slogan die 
elke Nuenenaar mee moet kunnen 
zingen als parodie op het bekende 
nummer van de Nuenense zanger Ge-
rard van Maasakkers. Hiermee wil de 
organisatie een echte Nuenense draai 
geven aan de dorpsquiz die gedeelte-
lijk is gebaseerd op het grote succes 
van Dorpsquiz ‘Kwizut’ in Beek en 
Donk. Naast vragen over Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten komen er ech-
ter ook veel algemene vragen, over he-
den, verleden en actualiteiten aan bod 
en dus voor ieder wat wils. 

De regels in het kort
Vanaf heden is het mogelijk om je als 
team in te schrijven via www.heedoe-
demee.nl. Aan de teamsamenstelling 
zit geen minimum of maximaal aantal 
leden, wel wordt door de organisatie 
aangeraden om met een grote groep 
vanaf 10 personen deel te nemen want 
je hebt iedereen hard nodig. Op 1 no-
vember om stipt 18.30 uur mogen de 
teamcaptains het quizboek op komen 
halen om deze op een zelf gekozen lo-
catie met hun team te gaan maken. Om 

stipt 23.30 uur moeten de antwoorden 
weer ingeleverd worden bij het kloos-
ter. Gebruik maken van Internet, me-
dia, lectuur, telefoon en eigen netwerk 
is toegestaan. De vragen zijn echter 
dusdanig opgesteld dat ze niet zomaar 
overal terug te vinden zijn. Op vrijdag 
7 november zal de uitslag bekend wor-
den gemaakt tijdens een spetterende 
feestavond in Het Klooster. 

Organisatie
De organisatie van de dorpsquiz ligt bij 
zeven enthousiaste inwoners van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten die zich 
hebben verenigd in een stichting. Bin-
nen de organisatie heeft ieder zijn eigen 
specialiteit, maar delen ze één gemeen-
schappelijke hoofdmotivatie: ‘Het sa-
men deelnemen aan een spannende 
dorpsactiviteit die ondanks de gezonde 
rivaliteit zorgt voor gezelligheid en 
saamhorigheid’. Dit vormt daarmee ook 
het motto van dorpsquiz ‘Hee doede 
mee’. www.heedoedemee.nl

Kermis in Nuenen
De kermis komt naar Nuenen. De kermis 
wordt rondom het park geplaatst en 
draait vanaf vrijdagmiddag 11 juli tot en 

met dinsdag 15 juli. De twee Nuenense gil-
den, het St. Annagilde Nuenen-dorp en de 

Antoniusschutterij Eeneind-Opwetten, komen 
vergezeld van Brassband De Vooruitgang op zater-

dagavond traditiegetrouw bij burgemeester Houben 
officieel ‘de kermis aanzeggen’. Wij nodigen u uit 
deze gebeurtenis te volgen bij het gemeentehuis 
aan de Papenvoort om 19.00 uur. Daarna wordt een 

rondgang over de kermis gemaakt.

Voor de kermisdagen is het volgende 
programma opgesteld: 

Vrijdag 11 juli: Kermis open: 15.00 uur

Zaterdag 12 juli: Kermis open: 13.30 uur

18.45 uur: Vertrek van de Antonius-
schutterij, het St. Annagilde en Brass-
band ‘De Vooruitgang naar de 
voorzijde van het gemeentehuis Pa-
penvoort 15.
19.00 uur: ‘Officiële aanzegging van de 

kermis 2014 aan de burgemeester door 
de Hoofdman van de Antoniusschutte-
rij Eeneind-Opwetten en het brengen 
van de vendelgroet’; • toespraak door 
burgemeester; • muzikaal intermezzo 
door Brassband ‘De Vooruitgang’.
19.20 uur: Vertrek voor de rondgang 
over de kermis waarbij aangelegd 
wordt bij Café Bar van Gogh en Eetcafé 
Ons Dorp in het centrum van Nuenen. 

Zondag 13 juli: Kermis open: 13.30 uur

Maandag 14 juli: Kermis open: 13.30 uur

14.00 tot 16.00 uur: Een GRATIS kop 

koffie en een portie poffertjes voor 
dorpsgenoten van 65 jaar en ouder. U 
bent welkom bij de poffertjeskraam. 
19.00-21.00 uur: ‘Clown Desalles’ be-
zoekt de kermis en vermaakt groot en 
klein.

Dinsdag 15 juli: Kermis open: 13.30 uur

19.00-21.00 uur ‘Clown Desalles’ be-
zoekt wederom de kermis en vermaakt 
groot en klein.

Sluiting inschrijven 
Kunst met een grote T
In het tweede weekeinde van oktober 
(zaterdag 11 en zondag 12) vindt weer 
de tweejaarlijkse expositie ‘Kunst met 
’n grote T’ van amateurkunstenaars 
plaats. De inschrijving voor deelne-
mers is in volle gang. Er zijn nog enkele 
plaatsen ter beschikking. Het comité 
roept voor het laatst iedereen op die op 
enigerlei wijze met amateurkunst ac-
tief is. Dat kan gaan om schilderen, 
beeldhouwen, tekenen, fotograferen, 
edelsmeden, videokunst etc. Vooral 
jongeren worden aangespoord om uit 
de schaduw te treden en van zich te la-
ten zien! Elke Nuenenaar die nog niet 
heeft ingeschreven door vakantie, twij-
fel of welke andere reden ook, heeft 
nog een laatste kans zich aan te mel-
den. Zie daarvoor op: 

www.kunstmeteengrotet.nl

Kermis schieten
 
Zoals elk jaar zal het St. Annagilde 
Nuenen-dorp ook dit jaar het traditio-
neel kermis schieten organiseren. 
Maandag 14 juli is iedereen van harte 
welkom om op de puist te schieten op het 
schietterrein aan de Pastoorsmast tegen-
over de gemeentewerf. Aanvang 13.00 
uur. Natuurlijk kan er ook een kaartje ge-
legd worden. U bent van harte welkom.
 

foto: Petra van Laarhoven.

Mooi in Nuenen

Eendjesrace
Het was een drukte van belang tijdens 
de eerste Nuenense eendjesrace op 
Laco Strandbad Enode. Voor 5,- kon-
den de deelnemers een eendje sponso-
ren. De opbrengst hiervan gaat naar 
twee initiatieven: Speelkr8 en Club 
Sam. Organisator van het evenement 
is Serviceclub Tafelronde Nuenen. De 
brandweer moest er met een blusslang 
aan te pas komen om de eendjes te ‘la-
ten zwemmen’. Welke eendjes er ge-
wonnen hebben staat op 
www.eendjesracenuenen.nl



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.
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•	 Vraag	de	buren	om	hun	auto	op	uw	inrit	te	parkeren.
•	 Vraag	iemand	om	de	post	te	verwijderen	en	uit	het	zicht	neer	te	

leggen.
•	 Heeft	u	planten	in	de	vensterbank	staan,	laat	deze	dan	ook	tijdens	

uw vakantie daar staan en vraag of iemand ze water geeft.
•	 Een	tijdschakelaar	op	meerdere	lampen	zorgt	dat	ook	’s	avond	de	

indruk wordt gewekt dat er iemand in huis is.

Buren informeren
Het	is	altijd	verstandig	om	de	directe	buren	te	infomeren	over	uw	va-
kantie. Zij kunnen bij verdachte situaties de politie inschakelen. Maar 
liefst	80	procent	van	alle	aanhoudingen	wegens	woninginbraak,	ge-
beurt	dankzij	de	alertheid	van	omstanders.	Wie	’s	nachts	verdachte	
geluiden	bij	de	buren	hoort,	terwijl	die	op	vakantie	zijn,	moet	dan	ook	
niet aarzelen om 112 te bellen. 

U kunt zelf via de campagnesite www.politiekeurmerk.nl/zomer-
campagne gratis een burenkaart downloaden. Print de burenkaart 
en noteer daarop uw vakantiegegevens zodat uw buren weten waar 
ze	u	kunnen	bereiken	in	geval	van	nood.	Het	dient	ook	als	geheugen-
steuntje voor wat u met elkaar hebben afgesproken over hoe zij uw 
woning een bewoonde indruk kunnen geven tijdens uw vakantie.

Voorzichtig met social media
Een live vakantieverslag vanaf het vakantieadres op internet of twit-
terberichtjes	over	je	vakantie	zijn	natuurlijk	leuk	voor	familie	en	vrienden,	
maar vergeet niet dat inbrekers ook met hun tijd zijn meegegaan. Wees 
ervan	bewust	dat	criminelen	berichten	mee	kunnen	lezen,	pas	berichten	
hierop	aan.	Maak	dus	geen	melding	op	Twitter,	Linkedin,	Facebook	of	
op uw weblog dat u op vakantie gaat en hoe lang u wegblijft.

Meer informatie
Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op vakan-
tie	gaat	op	de	website	van	het	Politiekeurmerk	Veilig	Wonen:	www.
politiekeurmerk.nl/preventietips. Naast deze maatregelen is het na-
tuurlijk wel belangrijk dat uw woning aan een aantal veiligheidseisen 
voldoet.	Het	Politiekeurmerk	Veilig	Wonen	helpt	u	hierbij.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 2	juli	2014	 Kerkstraat	10,	5671GP	-	oprichten	van	een	
   blokhut (BOUWEN);
•	 1	juli	2014	 Langlaar	15,	5674	SK	–	wijzigen	van	het	gebruik	
   ten behoeve van een Bed en Breakfast 
	 	 	 (RO,	afwijken	van	de	bestemming);
•	 4	juli	2014	 Nuenen	West,	kavel	10	tot	en	met	14	en	70	tot	
	 	 	 en	met	74	–	oprichten	van	10	geschakelde	
   woningen (BOUWEN);
•	 4	juli	2014	 Nuenen	West,	kavel	3	tot	en	met	7	en	57	tot	en	
	 	 	 met	65	–	oprichten	van	14	geschakelde	woningen	
   (BOUWEN);
•	 6	juli	2014	 Nuenen	West,	kavel	0	tot	en	met	2	en	15	tot	en	
	 	 	 met	18	–	oprichten	van	7	woningen.

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	U	kunt	hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning	is	verleend.	Als	u	een	aanvraag	wilt	inzien,	vragen	wij	
u	hiervoor	een	afspraak	te	maken	voor	‘inzien	ontvangen	aanvraag’.	
Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aanvraag 
om	vergunning	op	grond	van	de	A.P.V.	en	bijzondere	wetten	ingekomen:
•	 Aanvrager:	Rijvereniging	Sint	Clemens	voor	het	organiseren	van	

een springconcours op 9 en 10 augustus 2014 op het terrein naast 
windmolen	De	Roosdonck,	gelegen	aan	Gerwenseweg	2.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij	 het	 college	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.,	
Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.

De 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.

Nuenen,	10	juli	2014.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunningen verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 2	juli	2014	 Cederlaan	2,	5671	BT	–	uitbreiden	van	een	
   woonhuis (BOUWEN);
•	 2	juli	2014	 Velakker	15,	5672	PE	–	uitbreiden	van	de	woning	
	 	 	 aan	de	voorzijde	(BOUWEN	en	RO,	afwijken	
   van de bestemming);
•	 3	juli	2014	 Beukenlaan	16,	5671	AJ	–	verbouwen	van	een	
	 	 	 woonhuis	(BOUWEN	en	RO,	afwijken	van	de	
   bestemming).

De vergunningen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de 
dag	van	bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	grond	van	

de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
College	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	
10.000,	5670	GA	Nuenen.	
Als	u	een	dossier	zelfstandig	wilt	inzien,	vragen	wij	u	hiervoor	een	af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	
inzien	een	van	onze	medewerkers	nodig,	dan	kunt	u	een	afspraak	voor	
‘omgevingsvergunning	inzien’	maken	via	www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.
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.

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten
•	 aan	het	Oranje	Fonds	is	een	vergunning	verleend	voor	het	organi-

seren	van	een	collecte	in	de	periode	van	27	april	2015	tot	en	met	
2	mei	2015	(verzenddatum	3	juli	2014).

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 college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester	 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	voorzieningenrechter	bij	de	rechtbank,	sector	Bestuursrecht,	
Postbus	90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE
Vooraankondiging Fietsverbinding Helmond - Eindhoven
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden in verband met het 
aanleggen van een regionaal fietspad direct ten noorden van de spoor-
lijn. De bestemmingsplanprocedure is nog niet opgestart. 
Binnen	het	plan	wordt	het	mogelijk	om	de	fietsverbinding	Helmond	
- Eindhoven op Nuenens grondgebied aan te leggen. 

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt 
hier	gemeld,	dat	in	deze	fase	nog	niet	de	gelegenheid	bestaat	ziens-
wijzen over dit voornemen naar voren te brengen en dat er nu ook nog 
geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid worden gesteld advies 
uit te brengen over dit beleidsvoornemen.

Nuenen,	10	juli	2014.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Aanwijzingsbesluit gebied tijdelijke ontheffing geluid Nuenen Kermis 2014
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken het 
volgende bekend:
1.	 in	overeenstemming	met	art.	4:2	lid	7	van	de	Algemene	Plaatse-

lijke	Verordening	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	wijst	het	college	
het gebied “Park” te Nuenen aan als gebied waar tijdens de Nue-
nense	Kermis	2014	(van	12	tot	en	met	15	juli	2014)	geen	geluid-
grenswaarden van kracht zijn voor open luchtoptredens van mu-
zikanten bij de horecagelegenheden rondom het Park;

2. deze volledige ontheffing is slechts geldig tussen 13.00 en 19.00 
uur op de onder punt 1 genoemde data;

3.	 het	gebied	waarvoor	de	ontheffing	geldt,	is	het	Park	te	Nuenen,	
zoals aangegeven op de kaartbijlage bij het desbetreffende besluit.

Buiten de genoemde data en tijden is voor het gebied de collectieve ont-
heffing van kracht conform het besluit van het college van 4 februari 2014.
Het	besluit	kan	tijdens	kantooruren	worden	ingezien	op	het	gemeen-
tehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

Nuenen,	8	juli	2014.

Niet eens met het besluit?
Dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief 
een bezwaar indienen. U doet dat in de vorm van een brief. Deze brief 
stuurt	u	naar	het	college	van	burgemeester	en	wethouders,	Postbus	
10.000,	5670	GA	Nuenen.

In	het	bezwaarschrift	moeten	de	volgende	gegevens	staan:	uw	naam,	
uw	adres,	de	datum	van	verzending,	uw	handtekening,	een	omschrij-
ving	van	het	besluit	waartegen	u	bezwaar	maakt,	een	uitleg	waarom	
u	bezwaar	maakt.	Voor	de	behandeling	van	het	bezwaarschrift	hoeft	
u niet te betalen.

Digitaal indienen bezwaarschrift
U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders. U kunt dat doen via de website www.
nuenen.nl door gebruik te maken van het formulier “Digitale brief met 
DigiD”.	U	zoekt	op	de	website	in	het	Digitaal	Loket	in	“alle	producten	
en diensten” onder de letter B naar “bezwaar en beroep”. Op die pa-
gina kunt u onder de knop “voorwaarden” worden doorgeleid naar 
het bedoelde formulier voor het digitaal indienen van uw bezwaar-
schrift. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische hand-
tekening (DigiD).

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

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

VERKEER
Asfaltonderhoud enkele wegen
In	de	week	van	maandag	21	juli	t/m	vrijdag	25	juli	2014	gaat	de	ge-
meente Nuenen asfaltonderhoud uitvoeren aan een aantal wegen 
binnen	de	gemeente.	Het	betreft	de	wegen	Gerwenseweg,	Smits	van	
Oyenlaan	(kruising	Laan	van	Gherwin)	en	Laan	van	Nuenhem	(nabij	
kruising	 Smits	 van	 Oyenlaan).	 Hiervoor	 zullen	 de	 wegen	 enige	 tijd	
afgesloten zijn. Er zullen omleidingsroutes ingesteld worden.
Ook de lijnbussen zullen tijdens de uitvoering van deze werkzaamhe-
den andere routes rijden.

Werkzaamheden Europalaan t/m 25 juli
In verband met werkzaamheden aan de Europalaan zal het verkeer 
enige tijd hinder ondervinden.  In opdracht van de gemeente Nuenen 
zal	 de	 firma	 Heijmans	 Wegenbouw	 enkele	 tijdelijke	 voorzieningen	
aanbrengen	aan	rijbanen,	sloten	en	bermen		op	het	gedeelte	van	de	
Europalaan	tussen	de	Panakkers	en	de	Vorsterdijk.	Deze	voorzieningen	
worden weer ongedaan gemaakt tijdens de reconstructie van de Eu-
ropalaan en het bouwrijp maken van Nuenen-West. 
De werkzaamheden starten in de loop van deze week (week 28) en 
zullen	25	juli	(eind	week	30)	gereed	zijn.	Weggebruikers	worden	met	
borden gewaarschuwd. Tijdens de uitvoering wordt de snelheidslimiet 
tijdelijk verlaagd tot 30km/uur. 

Na de werkzaamheden is de oversteek (Dubbestraat naar Dubbe-
straat) voor autoverkeer op de kruising Europalaan niet meer mogelijk.
De	Vorsterdijk	(van	en	naar	het	tuincentrum	Coppelmans)	is	tijdens	
de werkzaamheden voor autoverkeer niet aangesloten op de Europa-
laan.	De	afsluiting	is	gepland	van	maandag	14	juli	t/m	vrijdag	25	juli.	
Fietsverkeer	kan	wel	van	de	kruising	Europalaan	–	Vorsterdijk	gebruik	
maken,	maar	hier	de	Europalaan	niet	oversteken.	Tijdens	de	werk-
zaamheden	wordt	(vracht)autoverkeer	met	bestemming	Vorsterdijk	
omgeleid.	Het	benzinestation	aan	de	Europalaan	zal	bereikbaar	blijven.

AFVALINZAMELING
Openingstijden Milieustraat Nuenen
•	 Dinsdag	van	13.00	tot	17.00	uur
•	 Woensdag	van	13.00	tot	17.00	uur
•	 Vrijdag	van	13.00	tot	17.00	uur
•	 Zaterdag	van	10.00	tot	17.00	uur
Op de milieustraat kunt een aantal afvalstromen gratis inleveren. Wilt 
u meer informatie? Kijk dan op uw persoonlijke afvalkalender via afval-
kalender.nuenen.nl en vul daar uw eigen postcode en huisnummer in. 
In de kalender staat wanneer u welke container aan de weg moet zetten. 
Ook	de	plaatsen	van	bijvoorbeeld	textielcontainers,	luiercontainers	en	
glasbakken kunt u op deze website vinden. Met uw toegangspas kunt 
u op de milieustraat onderstaande afvalstromen gratis aanleveren.
Wit-	en	bruingoed,	kadavers	van	kleine	huisdieren,	asbest	(onder	be-
paalde	voorwaarden	zie	website),	piepschuim	(heel),	textiel	en	schoe-
nen,	glas,	papier/karton,	klein	chemisch	afval,	metaal	en	oud	ijzer,	
plastic	verpakkingsmateriaal,	luiers	en	incontinentiemateriaal,	maxi-
maal	5	banden	van	personenwagens	zonder	velgen	en	afgewerkte	olie	
(maximaal 10 liter).

ZOMERCAMPAGNE POLITIEKEURMERK 
PREVENTIETIPS

Inbrekers doen niet aan vakantie. Deze periode is voor hen een toptijd. 
Het	is	vaak	eenvoudig	de	woningen	eruit	te	pikken	waarvan	de	bewo-
ners	 langere	 tijd	weg	zijn:	uitpuilende	brievenbussen,	gordijnen	die	
continu	gesloten	zijn,	nooit	een	lampje	aan.	
Wat kunt u doen om de kans op inbraak te verkleinen? 

Waardevolle zaken uit het zicht
In veel gevallen is een inbraak te voorkomen met de juiste voorzorgs-
maatregelen.	Het	begint	al	bij	de	voorbereiding	van	de	vakantie.	Het	
loont om de woning door te lopen alsof u een inbreker bent. Waar 
zou	uw	oog	op	vallen?	Het	antieke	zilver,	de	mooie	klok,	de	computer	
met	groot	beeldscherm,	een	waardevol	schilderij?	Kijk	voor	dat	u	op	
vakantie	vertrekt	wat	er	uit	het	zicht	geplaatst	kan	worden.	Voor	de	
kleinere zaken kan een goed verankerde kluis een oplossing zijn.

Bewoonde indruk
Een inbreker kiest voor de woning waar hij gemakkelijk binnen kan 
komen.	De	afwezigheid	van	bewoners	is	een	belangrijke	factor.	Veel	
inbraken overdag gepleegd als mensen naar hun werk zijn. De vakan-
tieperiode,	waarin	mensen	soms	wel	weken	weg	zijn,	is	voor	inbrekers	
helemaal ideaal. Om te voorkomen dat inbrekers tijdens uw vakantie 
hun	oog	op	uw	woning	laten	vallen,	is	het	dus	zaak	dat	de	woning	een	
bewoonde indruk maakt.
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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

  

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

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

 

SPECIAALZAAK
IN AARDAPPELEN

GROENTE EN FRUIT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

WEEKENDRECLAME: 11 & 12 JULI: 

Venkel ......................................... 1/2 kilo 0,79
Trostomaten ...................... 1/2 kilo 0,69
Champignons ................per bakje 0,69
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Maandag 7 juli:

Wittekool panklaar ................. 1/2 kilo 0,69
Dinsdag 8 juli:

Spitskool panklaar .................. 1/2 kilo 0,79
Woensdag 9 juli:

Koolrabi ..................................per stuk 0,89
Donderdag 10 juli:

Gekookte mais ............. 2 stuks  1,49
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 11 t/m 17  juli:

Minneolas .............................  7 stuks 1,99
Abrikozen............................... 1/2 kilo 1,49
Stroganoff salade .. 250 gram 1,59
Perssinaasappels .... 12 stuks 1,99

Ook voor de 
best belegde broodjes!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Volgt u ons al
 op facebook?

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

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

Bij 500 gr. Spare Ribs
500 gr. Aardappelsalade

GRATIS
100 gr. Gebraden Rosbief +
100 gr. Boterhamworst 3,25
Aubergine Kip en Papillotte
100 gram .......................................1,75
Varkens Oesters
met GRATIS saus, 4 stuks ..5,95
Runder Ribeye Reepjes
100 gram .......................................2,20
Caprese al Forno
100 gram .......................................2,45

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Acties geldig van 7 juli t/m 12 juli 2014

Mueslibollen
 
  4 + 2 GRATIS!
_____________________________________________________

Turks brood 
met kaas of pesto

nu € 1,95
_____________________________________________________

Ovenverse Kwarkbolletjes

5 stuks  € 2,50
_____________________________________________________

KERMIS ACTIES geldig van vrijdag 11 juli t/m dinsdag 15 juli 2014

Alle Limburgse vlaaien 
Kersen, abrikozen, pruimen, appel,
kruimel en appel-kruimel   € 7,50
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

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.

TE KOOP AANGEBODEN (bemiddeling)

TOYOTA STARLET 1.3 • 1993 • GROEN
Handgeschakeld • Met trekhaak • Benzine

zomerkaart
Puff Inn

Nieuw op de kaart: 
Sweet Table, Turkse High Tea, 

en ....

Parkstraat 2B, Nuenen   040 787 0041

 Sushi  Shisha
  (waterpijp)

Vanaf 15.00 uur relaxen op ons terras met een 
waterpijp, gevuld met de heerlijkste fruittabak.

www.puff-inn.nl

Parkstraat 2b, 5671 GG Nuenen 
Tel. 040 - 787 00 41 • www.puff-inn.nl

Openingstijden:
Dinsdag: 11.00 - 18.00 uur.

Woensdag t/m Zaterdag: 11.00 uur – 22.00 uur.
Zondag: 12.00 uur – 22.00 uur. 

De keuken is geopend tot 20.00 uur.
Maandag: gesloten 

(geopend voor grote groepen met reservering)

Nieuw op de kaart: 
met zowel bekende als 

nieuwe gerechten:
 fingerfood, picknick 

en high tea

Juli actie
Vijf soorten
fingerfood

met sangria

€ 12,50

lunch • high tea • dinner

In verband met 
onze vakantie 
zijn wij gesloten 
t/m 
maandag 21 juli.Ju

w
el

ie
r

Boordseweg 2, 5671 AS Nuenen, tel 040-2845262

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. Vrouwe Cecilialaan 20, 5673 MX Nuenen

Inschrijven voor het nieuwe schooljaar nu al mogelijk!

WWW.STUDIEBEGELEIDINGNUENEN.NL

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Smeets
Jonge Jenever 1lt.€11,25 

Licor 43  
Spaanse likeur 1lt.€20,95 

Luxardo  
 Limoncello  0,7lt.€13,95

Clan Macgregor
Scotch whisky 1lt.€14,95

Galatheo, Sicilië
Witte of Rode wijn

Zes flessen voor €25,00
Acties geldig tot en met 31 juli  

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Voor de 
dagaanbiedingen,

let op onze 
stoepborden!
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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"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDACOLOFON
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 omstandighe-
den foutief of niet geplaatst zijn, geven geen recht 
op schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal die-
nen 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.

© 2014 - “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:

Maand juli
WSV-wandeling 

Woensdag 19.00 uur. Zondag 09.00 uur 
parkeerplaats aan de vijverzijde bij het 

gemeentehuis

Zaterdag 11 juli t/m dinsdag 15 juli
Nuenen kermis

Centrum Nuenen

Zondag 12 juli
11.00 -15.00 uur 
Honing slingeren 

Weverkeshof

Zondag 12 juli
19.00 uur 

‘De Nieuwe Kleren van de Keizer’
openluchttheater van Mariahout

Zondag 13 juli
14.00 uur 

Combo SO NICE
Weverkeshof

Maandag 14 juli
11.00 uur 

Toepconcours
Café Schafrath

Dinsdag 15 juli
vanaf 10.30 uur 

Openbare repetitie DVS
Jo van Dijkhof

Dinsdag 15 juli
19.45 uur 

Bridge
Zaal Berkenbosch

Vrijdag 18 t/m zondag 27 juli
De 21e editie van Bloem & Tuin
Landgoed Gulbergen in Nuenen

Zondag 20 juli
9.00-16.30 uur 

Luikse Markt
Floreffeplein in Lieshout

Zondag 20 juli
12.00 - 17.00 uur 
Kleine Boerenmert 

Weverkeshof 

Maandag 21 juli
14.30 uur 

‘De Nieuwe Kleren van de Keizer’
openluchttheater van Mariahout

Zaterdag 27 juli
19.00 uur 

Disco voor mensen
 met verstandelijke beperking

Café René

Zondag 27 juli
14.00 uur 

Blazerij de Molshoop
Weverkeshof

Donderdag 31 juli 
14.30 uur 

‘De Nieuwe Kleren van de Keizer’
Openluchttheater Mariahout

Dinsdag 5 augustus
Veilig Verkeer Nederland, 

fietscursus elektrische fiets
Het Klooster 

Dinsdag 5 augustus
20.00 uur 

Kienen KBO kienavond 
Dorpshuis in Lieshout

Donderdag 7 augustus
Veilig Verkeer Nederland, 

fietscursus elektrische fiets
Het Klooster

Zaterdag 9, zondag 10 augustus
Springconcours 

Rijvereniging Sint Clemens
terrein Fons Linders, hoek Broekdijk/

Gerwenseweg 

Dinsdag 12 augustus
19.45 uur 

Bridge
Zaal Berkenbosch

Dinsdag 12 augustus.
20.00 uur 

Kienen KBO kienavond 
Dorpshuis in Lieshout

Woensdag 13 t/m vrijdag 15 augustus
Kindervaktieweek gerwen

Terrein de Huikert

Vrijdag 15 t/m 18 augustus
Dorpsfeest/kermis Nederwetten 

terrein aan de Koppeldreef

Zaterdag 17 augustus
Doen! KPJ touwtrekken over water 

weiland hoek Oude Torendreef 
en Hoekstraat Nederwetten

Dinsdag 19 augustus.
20.00 uur 

Kienen KBO kienavond 
Dorpshuis in Lieshout

Kerkberichten

Dank voor alle warme blijken van medeleven, uw aanwezigheid bij 
de crematie, uw schriftelijke condoleances en uw bloemen. Tevens 
een extra dankwoord aan het personeel van De Akkers afdeling 
Vlindertuin voor de respectvolle begeleiding. Alle medeleven zal 
zeker een grote steun zijn bij het verwerken van ons verdriet na het 
overlijden van mijn vrouw, ons mam, onze (super)oma:

Josina Hebing-van de Laar
Geldrop 25 juli 1919 – Nuenen 24 juni 2014

Familie Hebing

Uw medeleven tijdens het korte ziekbed en na het overlijden van 
mijn man, onze vader en schoonvader

Nick Pernot
en de overweldigende belangstelling bij de begrafenis hebben we 
zeer gewaardeerd. De vele reacties zijn een enorme steun voor ons 
bij de verwerking van dit grote verlies. Op deze wijze willen wij u 
hiervoor bedanken.
                                                                      

Gerda Pernot
Joep en Chantal Pernot
Nicole Pernot en Pieter Verhoeven
en kleinkinderen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zondag 13 juli 09.30 uur: Viering, 
volkszang en klein koor voorganger: J. 
Vossenaar.

Misintenties
Zondag 13 juli 09.30 uur: Drieka van 
de Tillaart en familie; Giny Linders; 
Wim van Eijk; Piet Geven; Toon Aarts; 
Leo van Hevelingen en Lotte van 
Rooij; overleden ouders Vermeulen-
Donkers en familie; Anneke Meulen-
dijk-Biemans; Jacques Hamers (van-
wege sterfdag); Harrij van der Velden; 
Cobie Derks-van der Cruijsen; Piet 
Joosten; Harrie Reijnders; Frans Teu-
nissen, Harrie Schmitz (in verband 
met verjaardag).

Mededelingen
In onze parochie is overleden Jan van 
de Ven, Mgr. Cuytenlaan 42. Wij wen-
sen de familie en vrienden veel troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

Afgelopen zaterdag, na de uitvaart van 
de heer Van de Ven, is er waarschijn-
lijk door iemand een verkeerde para-
plu meegenomen bij het uitgaan van 
de kerk. Er is een soortgelijke paraplu 
blijven staan. Zou diegene die de ver-
keerde paraplu per abuis heeft meege-
nomen, zich s.v.p. willen melden op 
het secretariaat van de parochie? De 
andere paraplu kan ook daar worden 
afgehaald. 

Vakantieregeling
In de periode van de schoolvakantie, 
12 juli t/m 22 augustus, is het paro-
chiesecretariaat alleen geopend op 
dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 
uur. Op dinsdag 15 juli is het secretari-
aat gesloten vanwege de kermis. Op 
zaterdagavond vervalt de viering.
Op zondagmorgen zijn er geen wijzi-
gingen in de drie kerken van Parochie 
Heilig Kruis.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 13 juli 11.00 uur: Viering, te-
vens Eerste Heilige Communievie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Pastor Jan van Dooren (vanwege sterf-
dag); Pastor Freek Groot; Pastor Claes; 
Lena en Sjef Saris; Nellie de Greef-van 
Ravestein (vanwege verjaardag).

Mededeling
Gelieve tijdens de vakantieperiode 
medio juli t/m medio augustus de mis-
intenties uiterlijk donderdag op te ge-
ven i.p.v. zondag.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 13 juli, De Regenboog 10.00 
uur. Voorganger ds. C. Crouwel. Dit is 
een zg. Stiltedienst. In de zomerperi-
ode is er geen kindernevendienst. De 
collecte is voor een ZWO-project in 
Oeganda. Op donderdag 17 juli is er 
weer Open Huis van 10.00-12.00 uur. 
U bent van harte welkom!

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 13 juli 09.30 uur: Viering, 
volkszang, voorganger Paul Peters

Misintenties 
Piet Coolen; Ad Teunisse en familie; 
Kees en Anna Verhagen-Scheepers; 
Tina van Hoof; Theo Coolen

Mededeling
In onze Parochie is overleden: Theo 
Coolen, Margot Begemannstraat 9 te 
Nuenen. Wij wensen familie en vrien-
den troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

Gelieve tijdens de vakantieperiode 
medio juli t/m medio augustus de mis-
intenties uiterlijk donderdag op te ge-
ven i.p.v. zondag.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 10 juli. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, de zeven H. Broe-
ders, martelaren en Rufina en Secun-
da, maagden en martelaressen. 
Vrijdag 11 juli. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Pius I, paus en mar-
telaar. 
Zaterdag 12 juli. Kloosterstilte. Feest 
van H. Johannes Gualbertus, abt; ge-
dachtenis van H. Nabor en Felix, mar-
telaren. 
Zondag 13 juli. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 5de zondag na Pinksteren. 
Maandag 14 juni. Kloosterstilte. Feest 
van H. Bonaventuram bisschop, belij-
der en kerkleraar. 
Dinsdag 15 juli. 18.30 uur H. Mis, H. 
Plechelmus, bisschop en belijder; ge-
dachtenis H. Henricus, keizer en belij-
der. 
Woensdag 16 juli, 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van Onze Lieve Vrouw 
van de berg Karmel. 

In memoriam Theo Coolen
Op dinsdag 1 juli ontvingen we het be-
richt dat Theo is overleden. Wij kijken 
terug op een goedlachse persoon die 
genoot van het leven. Hij is ruim 54 
jaar lid van het St. Anna Gilde van Ne-
derwetten geweest en was Koning van 
2000 tot 2002. De herinnering zal bij 
ons blijven door zijn verhalen van 
vruuger. De oorlogsverhalen en dorps-
perikelen waren een bron voor hem 
die onuitputtelijk waren, al hadden we 
ze al verscheidene keren gehoord. 
Vanaf 1932 was het Gilde St. Anna te 
gast in het café Coolen, tot het huidige 
Gildenhuis in gebruik werd genomen. 
Samen met zijn echtgenote Sjaan was 
dat een mooie tijd geweest. Ondanks 
zijn ziekte die meer greep op Theo 
kreeg, bleven de Gilde leden contact 
met hem onderhouden Onze gedach-
ten gaan uit naar de familie, we zullen 
Theo niet vergeten, hij rust in vrede.

St. Anna Gilde Nederwetten

Op woensdagavond 2 juli organiseerde de Zonnebloem een muziekavond in 
Zaal Berkenbosch aan de Opwettenseweg. Gasten en vrijwilligers hebben 
onder het genot van een drankje en hapje genoten van deze avond. Er werd 
ook volop meegezongen.
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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.
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Wat u kunt doen in spoedeisende gevallen
Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig. Kunt u aantonen dat het besluit grote 
gevolgen voor u heeft? Dan kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter 
vragen maatregelen te treffen. De voorzieningenrechter kan dan beslissen dat het 
besluit nog niet mag ingaan. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. Het 
aanvragen van een voorlopige voorziening is niet gratis. U betaalt hiervoor griffie-
recht.Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief naar de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ 
’s-Her to gen   bosch. Het telefoonnummer van de rechtbank is 073 - 6202020.

Digitaal indienen verzoekschrift voorlopige voorziening
U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde Rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elek-
tronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voor-
waarden. U kunt ook contact opnemen met de Rechtbank Oost-Brabant in 
’s-Hertogen bosch via het bovengenoemde telefoonnummer.
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Uw herinneringen zijn geld waard

Gratis toegangskaarten 
Bloem en Tuin 
Ook dit jaar is het weer mogelijk gratis toegangskaarten voor Bloem en 
Tuin te winnen via Rond de Linde. Van 18 t/m 27 juli is het alweer de 21e 
editie van Bloem en Tuin, op landgoed de Gulbergen in Nuenen. Omdat dit 
evenement al jaren zo succesvol in onze gemeente plaatsvindt, moet het 
voor velen mooie herinneringen oproepen. Naar deze herinneringen zijn 
wij op zoek, op allerlei manieren.

•	 Ooit	een	memorabel	moment	of	ge-
zellige	middag	daar	gehad?	

•	 Iets	 moois	 of	 praktisch	 gekocht	
waar	u	nog	steeds	plezier	van	heeft?	

•	 Foto's	van	bloemen,	tuinen	of	men-
sen	daar	gemaakt?	

•	 Vrienden	leren	kennen?	
•	 Leuke	 ontmoetingen	 waar	 u	 met	

plezier	aan	terugdenkt?	
•	 Iets	geleerd	wat	nu	nog	steeds	toe-

gepast	wordt?	
•	 Gedenkwaardig	 bezoek	 om	 andere	

reden?	
•	 Misschien	 een	 romantische	 ont-

moeting?	
•	 Dat	plantje	wat	u	zo	klein	kocht	en	

nu	een	pronkstuk	in	de	tuin	is?	
•	 Uw	jaarlijks	uitstapje	waar	u	zo	naar	

uitkijkt?

Alle	herinneringen	aan	Bloem	en	Tuin	
zijn	welkom	en	doen	mee.	De	mooiste	
20	inzendingen	worden	beloond	met	2	
entreekaarten	 en	 de	 allermooiste	 in-
zendingen	 ontvangen	 een	 set	 VIP	
kaarten.	

Wat ontvangt u bij het V.I.P. ticket?
•	 Een	 prachtige	 en	 bijzondere	 plant:	

de	Yacon.	(t.w.v.	€	7,95)
•	 3	bloembollen	van	de	prachtige	Le-

lie	(t.w.v.	€	5,-)
•	 een	stuk	gebak	(t.w.v.	€	2,50)
•	 de	allernieuwste	uitgave	van	het	ma-

gazin	LandIdee!	(t.w.v.	€	4,95)
•	 toegang	tot	de	beurs.

Stuur	 uw	 verhaal	 of	 foto	 naar	 wed-
strijd@bloem-en-tuin.nl	met	 vermel-
ding	 van	 uw	 naam	 en	 telefoonnum-
mer.	In	de	Rond	de	Linde	van	volgende	
week	 worden	 de	 winnaars	 van	 deze	
week	 bekend	 gemaakt.	 De	 winnaars	
kunnen	dan	op	vertoon	van	legitima-
tie	de	 kaarten	ophalen	bij	 Slijterij	 en	
Wijnhandel	 André	 van	 Lieshout,	
Parkstraat	25A,	Nuenen.

De	V.I.P.	kaarten	en	voorverkoopkaar-
ten	zijn	te	koop	bij	Intratuin	Nuenen	
of	via	www.bloem-en-tuin.nl

Winnaars tickets Bloem & Tuin 
Deze	week	heeft	een	aantal	mensen	al	
bericht	gekregen	dat	ze	de	tickets,	op	
vertoon	van	hun	 legitimatie,	op	kun-
nen	 halen	 bij	 Slijterij	 en	Wijnhandel	
André	 van	 Lieshout,	 Parkstraat	 25A,	
Nuenen,	Een	greep	van	de	 inzendin-
gen	treft	u	hier	aan.

Wilt	u	ook	tickets	van	Bloem	&	Tuin	
winnen,	stuur	dan	uw	verhaal	of	foto	
naar	wedstrijd@bloem-en-tuin.nl

Afval ‘nestelen’ in Nuenen 
De gemeente Nuenen is begin mei als proef 
gestart met het zogenaamd ‘nestelen’ van 
afval in de Heikampen en het gebied tussen 
de Barisakker en de Klamperlaan. Aan de 
bewoners wordt gevraagd om hun contai-
ners en plastic zakken op een aangewezen 
locatie aan te bieden om de inzameling zo 
efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

De	vuilniswagen	hoeft	hierdoor	niet	meer	alle	zijstraten	in	te	rijden,	wat	fouten	
en	overlast	van	vrachtwagens	voorkomt.	Voor	de	plastic	zakken	zijn	speciale	ha-
ken	aan	lantaarns	geplaatst,	zodat	de	zakken	netjes	van	de	grond	blijven	en	niet	
meer	wegwaaien.	De	gemeente	Nuenen	is	wekelijks	in	de	wijken	te	vinden	om	de	
proef	waar	nodig	te	verbeteren.	Het	is	de	bedoeling	dat	de	gemeente	Nuenen	dit	
in	de	toekomst	in	meerdere	wijken	gaat	invoeren.	

Op	de	foto	ziet	u	het	resultaat,	een	goede	samenwerking	tussen	de	bewoners,	de	
afvalinzamelaar	en	gemeente	Nuenen.	Samen	doen	we	meer!

Verstuurd vanaf mijn iPad

Krul
Door Elwien Bibbe

Ik	kan	er	niks	aan	doen,	maar	bij	mij	ontwaakt	ook	een	oranjegevoel	en	dat	komt	niet	
alleen	door	die	oranje	straten	en	die	oranje	hamsters.….ja,	ik	zie	ook	overal	oranje	
achterlichten,	vooral	‘s	nachts	en	oranje	stoplichten….en	ik	heb	zelfs	een	oranje	shirt	
aangeschaft,	dat	gezien	de	prijs	niet	duurzaam	is,	alhoewel	het	7	wedstrijden	zeker	
mee	kan	en	als	ik	het	niet	was,	blijft	het	mijn	verdere	leven	ook	knaloranje…..
Nog	niet	zo	lang	geleden	heb	ik	besloten	om	wat	minder	sport	te	kijken,	niet	
omdat	ik	dan	zelf	meer	zou	kunnen	sporten,	maar	gewoon	meer	tijd	voor	andere	
dingen	dan	sport….	Maar	het	orakel	van	Gaal,	de	geluiden	op	de	achtergrond,	de	
tv	staat	bij	iedere	wedstrijd	wel	aan,	vormen	een	onweerstaanbare	verleiding….
En	zo	zit	ik	zaterdagavond	dan	toch	voor	de	buis	en	whatsapp	ik	met	een	oranje-
gek	in	Breda	over	het	knietje	op	Neymar,	de	onzichtbaarheidsmantel	van	kabou-
ter	Wesley,	de	tuimelingen	van	Robben,	en	de	‘zweef ’	van	Van	Persie,	die	deze	
wedstrijd	maar	niet	lukken	wil…
……en	dan	is	daar,	na	120	minuten	voetbal,	Krul…..zien	we	Cilissen	nog	even	
ergens	tegenaan	schoppen…en	daarna	de	uitzinnige	vreugde….want	Krul	houdt	
twee	strafschoppen….	

Of	Oranje	gisteren	tegen	de	Argentijnen	nog	eens	kon	stunten,	weet	ik	op	het	
moment	van	schrijven	niet.	Maar	ook	een	zonsondergang	kleurt	oranje…

Een mooie foto die ik genomen heb op 
bloem en tuin. Een evenement dat wij 
elk jaar met veel plezier bezoeken als 
echte natuurliefhebbers.
Hopelijk geniet u ook van deze foto en 
mogen wij dit jaar weer jullie met veel 
plezier bezoeken.  

Met vriendelijk groet,
 Tonny Ermens, Lieshout

Vorig jaar was ik met een jongere vrien-
din, die voor haar gezondheid i.v.m. een 
voedselallergie alles zelf moet maken, bij 
bloem en tuin. Wij stonden samen voor 
de kraam met gedroogd fruit, en ik zei 
tegen haar, dit kun je ook heel goed door 
je deeg doen in je broodmachine. Oh zei 
ze, mijn broodmachine is kapot en kan 
niet meer gemaakt worden, en ik heb 
geen geld om een nieuwe te kopen. Toen 
zei de mevrouw achter de kraam, ik heb 
er een ongebruikt in de kast staan kom 
die maar halen. Maar die mevrouw 
woonde bij Rotterdam. Toch zijn mijn 
man en ik deze gaan halen.
Deze mevrouw was blij dat zij er ie-
mand een plezier mee kon doen, en As-
trid was er heel erg blij mee.  

Groetjes,
Rina van Esch, Nuenen

 

Het kan wel zo’n tien jaar geleden zijn dat 
mijn man tijdens ons jaarlijks bezoek aan 
Bloem en Tuin een beeldje van een meisje 
ontdekte waar hij a.h.w. direct verliefd op 
werd. Hij wilde dat beeldje wel kopen, 
maar ik was niet zo enthousiast. We lie-
ten het staan. Een paar dagen later ging 
ik met mijn dochter nog een keer naar 
Bloem en Tuin . Ik vertelde van het beeld-
je en zij wilde het ook wel eens zien. Ze 
vond het (net als haar vader) ook heel 
mooi en haalde mij over om het toch 
maar te kopen. “Koop dat toch als papa 
dat leuk vindt”. De kogel was door de kerk. 
We kochten er ook maar een sokkeltje bij. 
Het beeldje en de sokkel waren echter zo 
zwaar dat we de nieuwe aankoop om de 5 
meter neer moesten zetten. Gelukkig heeft 
toen een aardige mijnheer met een golf-
wagentje ons met beeld en sokkel naar de 
uitgang gebracht. Sindsdien staat het 
meisje bij onze vijver te pronken. We heb-
ben er nooit spijt van gehad.  

Gr. Toos van Roij

Al voor de 21e keer dit jaar met mijn 
lieve schoonmoeder Jose naar het ge-
weldig jaarlijks terugkerend Bloem en 
Tuin. Samen hopen we dit nog jaren te 
mogen beleven. De mooie stands, idee-
en opdoen, terrasjes, heerlijk buiten 
zijn. Zien ruiken proeven. Voor de zo-
veelste keer op Gulbergen in ons prach-
tige Nuenen. Nog steeds zeggen we elk 
jaar, volgend jaar gaan we weer.  

Henriëtte Salden

Deze bananen plant is gekocht 3 jaar 
geleden op Bloem en Tuin. Drie win-
ters overgehouden, door goede verzor-
ging en bescherming tegen vorst. Door 
vermoedelijk de zeer zachte winter van 
afgelopen jaar, kwam er opeens een 
bloemknop in de bananen plant.
Op foto 1 is de net open gaande bloem 
te zien ( 11-06-2014).
Op foto 2 met kleine banaantjes ( 3-7-
2014)
 
Het is dus mogelijk om een bananen 
oost te krijgen in het Nuenense, als het 
weer maar mee zit.  

Met vriendelijke groet,
Peter Meijers, Nuenen

Osteopathie 
Al 9 jaar heeft Adri Raaijmakers een praktijk voor Osteopathie in Nuenen. 
In deze 9 jaar heeft Adri al vele mensen met diverse klachten goed geholpen. 
Toch blijkt dat het voor veel mensen en huisartsen nog steeds onduidelijk is 
wat een osteopaat doet en waarvoor je bij hem terecht kunt. Zeker ook naar 
aanleiding van mijn collega uit Limburg die als Wonderdokter word 
beschouwd na het behandelen van Voetballer Arjen Robben. Voor iedereen 
is Osteopathie bereikbaar topsporter, sporter of voor de niet sporter en 
daarbij zijn we geen wonderdokters maar medici die gezondheid nastreven.

Een	 osteopaat	 zoekt	 naar	 de	 oorzaak	
van	een	klacht	en	behandeld	deze	met	
manuele	technieken.	Hij	gebruikt	hier-
bij	zijn	handen.	Adri	probeert	ervoor	
te	 zorgen	 dat	 alle	 spieren,	 botten	 en	
banden	beter	bewegen	zodat	de	beze-
nuwing,	doorbloeding	en	het	hormo-
nale	 systeem	 beter	 functioneren.	 Er	
zijn	drie	grote	systemen	waarop	de	os-
teopaat	werkt.	Het	skelet	met	zijn	spie-
ren,	banden	en	pezen.	De	organen	en	
cranio-sacrale	 systeem	 (schedel-hei-
ligbeen	 systeem).	 Simpel	 gezegd	 be-
handeld	 een	 osteopaat	 van	 hoofd	 tot	
teen.	Deze	drie	systemen	beïnvloeden	
elkaar	en	worden	door	de	osteopaat	als	
een	geheel	bekeken	en	behandeld.	Het	
doel	van	de	behandeling	is	het	energie	
niveau	te	verhogen	en	het	zelfherstel-
lend	vermogen	van	het	lichaam	te	op-
timaliseren.	Daarbij	komt	ook	nog	dat	
onze	 voeding	 steeds	 belangrijker	
wordt	 	 ten	aanzien	van	allerlei	klach-
ten	 en	 ziektebeelden	 ten	 aanzien	 van	
verzuring.	Ook	 hier	word	 naar	 geke-
ken	in	de	praktijk.	Hippocrates	zij	niet	
voor	niks	“Laat	u	voeding	uw	medicijn	
zijn	en	uw	medicijn	uw	voeding’’.

Zo	kan	het	zijn	dat	de	oorzaak	van	de	
klacht	uit	een	ander	gebied	komt	dan	
waar	de	pijn	 gevoeld	wordt.	Bijvoor-
beeld:	 rugpijn	 kan	 veroorzaakt	 wor-
den	door	problemen	in	de	darmen	of	
bekkenregio	maar	 ook	 door	 een	 val,	
stoot	of	verkeerstrauma.

Veel	mensen	verwarren	een	osteopaat	
met	een	chiropracticer.	Een	osteopaat	
kijkt	verder	dan	een	chiropracticer	of	
manuele	 therapeut,	 al	 kan	het	mani-
puleren	van	gewrichten	een	onderdeel	
zijn	 van	 de	 osteopatische	 behande-
ling.	Manipuleren	wordt	 in	de	volks-
mond	ook	wel	‘kraken’	genoemd.

Een	osteopaat	behandeld	mensen	met	
rug,	nek,	arm,	been	en	orgaanklachten.	
Ook	huilbaby’s,	reflux	en	andere	klach-
ten	 bij	 kinderen	 kunnen	 bij	 een	 os-
teopaat	terecht.	Kortom	voor	bijna	alle	
lichamelijke	klachten	kunt	u	bij	een	os-
teopaat	 terecht.	 Bent	 u	 benieuwd	 of	
Adri	iets	voor	u	kan	betekenen	kijk	dan	
op	 www.raaijmakers-osteopathie.nl	
of	bel	06-55713664.	U	kunt	zonder	een	
verwijzing	van	uw	huisarts	of	specialist	
een	afspraak	maken.	De	meeste	verze-
keringen	vergoeden	de	behandelingen	
van	een	osteopaat	gedeeltelijk	afhanke-
lijk	van	uw	polis.

Advertorial
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Voor de Nuenenaren die daarvoor in 
aanmerking komen, is deze steun echt 
noodzakelijk, want als er (na aftrek van 
de vaste lasten) maar € 3,- per dag per 
persoon mag overblijven voor eten en 
kleding dan heeft de maand meer da-
gen dan er geld in je beurs zit. Het gaat 
nu zeker lukken om, afhankelijk van de 
uiterste gebruiksdatum, de komende 
periode verantwoorde pakketten te 
maken voor drie dagen per week.
Veel dank aan de Nuenenaren die bij 
vijf supermarkten producten kochten 
om weg te geven. Heel veel dank aan 
het St. Annagilde Nuenen-dorp, Scou-
ting Rudyard Kipling, Voetbalclub 
RKSV, de M25 jongeren groep, de le-
den van B&W en Gemeenteraad, de 
leden van het Comité van Aanbevelin-
gen en vooral aan al die Nuenense vrij-
willigers die zich gemeld hadden om 
mee te helpen bij deze jaarlijkse inza-
melactie. Enkele maatschappelijke 
stage jongeren hebben veel leerzame 
uren kunnen maken.

Was u dit jaar verhinderd? Geen pro-
bleem: het hele jaar door kunnen we 
altijd verse groenten gebruiken… als u 
wilt geven laat het aub weten en bel 
06-23848755.
Nuenen nogmaals HARTELIJK DANK 
en over een jaar rekent de Voedselbank 
weer op u allemaal. 

Tenslotte: 
Het Nuenense bedrijf LIHO, Creating 
Safety & Comfort, zorgt er met een 
fantastische sponsorbijdrage voor dat 
de aangevulde voorraad goed bewaard 
en bewaakt blijft. 
Zie www.voedselbanknuenen.nl 

“Luuk en Saar bezoeken De Krakenburg”
Deel 12.1 

Hallo Lindekids, Hebben jullie het ook zo warm? Nou wij wel hoor.
Vandaag hebben we weer een heel leuk verhaal te vertellen, ga er 
maar eens goed voor zitten.
Deze week zijn we met de mooie trapkarren die Michael voor ons 
heeft gekocht, weer door het mooie Nuenen C.A. gefietst en zijn 
op een heel bijzondere plek geweest. We dachten dat Nuenen C.A 

alleen uit Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten bestond maar 
er is ook een stad van Ger-
wen. Nou daar kun je heel 
mooi fietsen zeg!
Er staan mooie boerderijen 
en je kunt er veel dieren 
zien, zoals ; koeien, schapen, 
kippen,eenden zelfs lama’s 

zagen we.
Nou van al dat fietsen 
kregen we wel dorst na-
tuurlijk en Michael wist 
een fijnee plek om wat te 
drinken midden tussen al 
die mooie dieren.
We kwamen aan bij zorg-
boerderij De Krakenburg 
in het buurtschap Olen.
En wat we daar allemaal gezien en beleefd hebben is te veel om 
hier op te schrijven, dus ik denk dat je toch even naar onze site 
moet, want we gaan oma Nel ook zo mailen. Kijk je Mee?
Kom dan vertellen we jullie de rest van het verhaal op internet.

Dus snel kijken maar: 
“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 12.2

Stel je vraag aan Luuk en Saar! En misschien kom jij 
volgende week wel in de krant te staan.

Deze week:
met Luuk & Saar

met Luuk & Saar

Hallo Konijnengroep 1,

Nou en of, we hebben 
bijna alle wedstrijden 

gezien, spannend hè?

Basisschool de Nieuwe Linde Nuenen, 
De Konijnengroep 1. Bijna allemaal 5 jaar.

Hebben jullie ook een oranje shirt aan als je naar 
de voetbalwedstrijden van Nederland kijkt?

Lees verder op www.luukensaar.nu
Scan de QR-code in met je tablet of smartphone.
Hier vind je foto’s, tekeningen en alle andere 
weetjes over dit artikel en natuurlijk Luuk en Saar.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Anja van Baast
Administratief
medewerkster

Meer weten over ons? Kijk op 
www.vdstappen.nl of bel 040 284 1550.

A D V E R T O R I A L

Een waardig afscheid met passende 
rituelen en symboliek
Ongeacht onze verschillen in cultuur en achtergrond weten we één ding 
zeker; de dood wacht ons allemaal. Echter de manier waarop we met de 
dood en bijbehorende rituelen en gebruiken omgaan, varieert per cultuur. 
In de hedendaagse maatschappij wonen we met veel culturen samen dus 
de kans is groot dat u ook afscheidsceremonies bijwoont, waar het afscheid 
totaal anders verloopt dan u gewend bent.

Verschillen per cultuur
Bij veel culturen wordt de dood 
gezien als een overgang naar een 
beter bestaan en beschouwt men het 
sterven niet als verdrietig. Zo kan men 
een overledene dansend en zingend 
naar de laatste rustplaats begeleiden. 
In andere culturen toont men juist 
luidruchtig en heftig de emoties van 
verdriet tijdens het afscheid. Maar in 
welke cultuur men ook sterft, rituelen 
en symboliek zijn overal belangrijk, 
of dat nou is in de begeleiding van 
de dode naar een ander bestaan of 
voor de eerste verwerking van het 
verdriet van de nabestaanden. 
Er is ook veel diversiteit in de rituelen 
bij  stervensbegeleiding, verzorging 
en afscheid. Het kan een komen 
en gaan zijn van bezoekers aan het 
sterfbed, terwijl in andere culturen de 
stervende juist zoveel mogelijk met 
rust wordt gelaten. 
Ook de eindbestemming varieert 
per cultuur, zo kiest men bij het 
Hindoeïsme altijd voor cremeren en 
bij Moslims voor begraven.

De hulp van de ritueelbegeleider 
In elke religie zijn er geestelijken die 
gelovigen begeleiden bij hoogtij-
dagen, zoals geboorte, huwelijk en 
sterven. 

Daarnaast ontstond ook de behoefte 
aan een ander type begeleiding die 
niet bij een bepaald geloof hoort. De 
ritueelbegeleider vult deze behoefte 
in door een persoonlijke afscheids-
ceremonie samen te stellen op basis 
van gesprekken met familie. Het 
leven van de overledene vormt de 
rode draad waarbij een doordachte 
keuze is gemaakt wat men wil 
delen met de aanwezigen bij de 
ceremonie. 

De ritueelbegeleider heeft ook 
ervaring in het verzorgen van een 
stijlvol afscheid waar iedereen zich 
in kan vinden als het een verdeelde 
familie betreft. Wij helpen u graag 
om in contact te komen met de 
begeleider die bij u past. 

Geen inloopochtend Kiekeboe 
in de zomervakantie

Groep 8 OBS de Rietpluim ‘bakt er wat van’
Afgelopen schooljaar is Marijn Zandboer, klasgenootje van de leerlingen van groep 8 
van OBS de Rietpluim (hoofdlocatie), overleden. De kinderen hebben veel voor Ma-
rijn betekend toen hij ziek was. Ze wilden ook gedurende dit laatste schooljaar op 
OBS de Rietpluim nog iets doen voor Marijn. Marijn droeg ‘Stichting Semmy’ een 
warm hart toe. Deze stichting zet zich in voor kinderen die een hersenstamtumor 
hebben. Groep 8 is daarom in januari een actie gestart: ‘groep 8 bakt er wat van!’ Er 
zijn cup cakes, appelflappen, brownies, donuts en wolkencakes gebakken. De actie is 
een groot succes geworden. Er zijn enorm veel bestellingen gedaan en groep 8 zag de 
winst groeien…
Tijdens een feestelijke viering afgelopen donderdag is de cheque met de uiteindelijk 
opbrengst overhandigd aan een vertegenwoordiger van ‘Stichting Semmy’. Groep 8 is 
trots op zo’n mooie opbrengst. En iedereen op OBS de Rietpluim is trots op groep 8.

Voedselbank    
inzamelactie groot succes
De inzamelactie voor de Voedselbank was weer heel hard nodig. De vrijwil-
ligers en het bestuur van de Nuenense Voedselbank zijn ontzettend blij met 
alle producten die afgelopen vrijdag en zaterdag ontvangen zijn.

GESLAAGDEN
Geslaagd voor en gefeliciteerd door:
Niels Plekkenpol HBO Amsterdam Opa en oma Plekkenpol

Vanaf 8 juli t/m 19 augustus is Kieke-
boe gesloten in verband met de zo-
mervakantie. Op 26 augustus is ieder-
een weer welkom. Wekelijks bezoeken 
tussen de 10 en 15 ouders of verzor-
gers de inloopochtend met hun kinde-
ren. De kinderen kunnen samen spe-
len en de ouders kunnen met elkaar of 
de gastvrouwen praten over de opvoe-
ding of andere zaken. Er staat iedere 
week ander speelgoed klaar en er is 
ruimte voor knutselen, verven en mu-
ziek. Eens per maand komt een ver-
pleegkundige van het consultatiebu-
reau voor het beantwoorden van 
vragen over de verzorging, opvoeding 
of gezondheid van uw kind.

Kiekeboe is er voor kinderen tussen 0 en 
4 jaar en is gevestigd op OBS De Riet-
pluim aan de van Duynhovenlaan 15.

Rectificatie
Ulrike Arts
Door een fout is de naam van Ulrike 
Arts, sportpodotherapeut in onze vori-
ge uitgave niet goed weergegeven.
Ulrike heeft sinds 1 juni haar praktijk in 
sportpodotherapie uitgebreid naar de 
Vincent van Goghstraat. Zij is iedere 
werkdag tussen 08.00 -18.00 uur bereik-
baar voor het maken van een afspraak 
op telefoonnummer: 06-54308622.

Jasje verloren
Op maandag 30 juni ben ik een blauw 
gewatteerd jasje in de Larikslaan ver-
loren. Ik zou het heel fijn vinden als de 
vinder contact met mij opneemt.
A. Prins, tel.nr 06-10308975.

Weverkeshof
So Nice, a jazzy 
afternoon
Op zondag 13 juli komt So Nice na ge-
slaagde optredens in 2011, 2012 en 
2013 weer naar de Nuenense dorps-
boerderij. De groep bestaat uit Els 
Gerbrands, zang, Piet de Lange op 
contrabas, Frans van Zundert, op 
drums en Bert Sibbing op elektrische 
piano.
Alle vier hebben ze tientallen jaren 
muzikale ervaring met het accent op 
jazzy muziek. Ze spelen ‘cool jazz’, 
muziek uit het American Songbook 
met ballads, uptempo nummers en 
bossa nova jazz. Aanvang: 14.00, vrij 
entree. Hugo van Berckellaan 5. 
www.weverkeshof.nl
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Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

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

Is de gemeente Nuenen ISO-proof?
Mijn inspreekbeurt op de laatste gemeenteraadsvergadering voorafgaande aan de 
stemming over al dan niet geheimhouding van de inhoud van het Kafi rapport heeft 
geleid tot nog al wat reacties, waarvan de meeste gelukkig positief waren. En ook al 
was je het niet met de inspreker eens, het blijft een democratisch recht. Op zich was 
het een heel redelijk efficiënte bijeenkomst, met over het algemeen een goede dossier-
kennis, en vooral de voorzitter blonk uit in gevatheid. Toch zijn er enkele procedurele 
verbeterpunten:
Een der geachte afgevaardigden meende het recht te hebben de inspreker te mogen 
bekritiseren en de raadsvoorzitter greep niet in, dit kan mijns inziens niet. De inspre-
ker maakt geen deel uit van de vergadering en kan zich dus formeel niet verdedigen. 
Slechts één afgevaardigde bleek dit te beseffen en nam het voor de inspreker op.
De raadsvoorzitter had bij het heikele thema geheimhouding Kafi rapport 2 petten 
op, noch de plaatsvervangend voorzitter, noch de griffier greep in, dit kan denk ik ook 
niet. Blijkbaar wist ook de raad hier geen raad mee.
Amendementen en een collegevoorstel werden tegen het protocol als een cocktail ge-
mixt, één partij die voor het collegevoorstel was en tegen het amendement stemde 
daardoor tegen het collegevoorstel, en omgekeerd, een rare gewaarwording.
De oppositie van geheimhouding heeft enkele bestuur- en wetdeskundigen geraad-
pleegd om te onderzoeken of dit procedureel correct is. Dit om nietig verklaring van 
de afgelopen raadsvergadering te bewerkstelligen. Beste mevrouw de griffier, noteert 
u mij dan alvast in uw agenda voor een nieuwe inspreekbeurt.
En als alle 24.000 Nuenenaren dit nu eens zouden doen, iedereen krijgt 5 minuten 
dus gaan er 12 sprekers in een 1 uur en zo gaat de volgende raadsvergadering 2.000 
uur duren oftewel een kwart jaar. 
Geacht college, dit is ook een manier om langere geheimhouding te bewerkstelligen.

Conclusie, er valt nog iets verbeteren voor ISO certificatie van Nuenense raadsverga-
deringen.

Jan Zuring, Nuenen

Openheid en Integriteit uit balans
Medeburgers van Nuenen, Gerwen, en Nederwetten,
De Gemeenteraad heeft op 26 juni met meerderheid van stemmen, 10 voor 7 te-
gen, besloten het KAFI rapport over het frauduleus handelen in de gemeente ge-
heim te blijven houden. Met dezelfde stemverhouding (10 / 7) is besloten dat de 
geheimhouding wordt gecontinueerd, ook als het OM zal hebben besloten al dan 
niet tot vervolging over te gaan. Onduidelijk is wanneer de politiek zal besluiten 
dat hij wèl kan worden opgeheven.
Wel is met een krappe meerderheid van stemmen, 9 vóór en 8 tegen, besloten een 
raadsenquête op te starten, zodra de geheimhouding zal zijn opgeheven. Deze be-
sluitvorming levert dus geen duidelijkheid op. Gezien de stemverhouding heeft het 
er alle schijn van dat meerdere partijen boter op hun hoofd hebben. 
Bovendien is onduidelijk hoe de enquêtecommissie zal worden samengesteld en de 
objectiviteit, kwaliteit en integriteit ervan zal worden gewaarborgd. Je kan de 
raad, die in het recente verleden in verschillende combinaties heeft samengewerkt 
toch niet over zichzelf laten oordelen? Een andere vraag is of de betrokken ambte-
naar, die plotseling (met of zonder oprotpremie) ontslagen is, nog wel voor de en-
quêtecommissie kan worden gedaagd en zo niet levert dat weer de vraag op waar-
om dat ontslag nu zo plotseling moet. Is er iets te verbergen?
Als gewacht wordt met de enquête tot het onderzoek van het OM geheel is afge-
rond en de raad vervolgens besluit de geheimhouding op te heffen heeft genomen, 
zijn we jaren verder met de kans dat er veel onder de mat is geveegd uit overwegin-
gen van partij- en/of vriendjespolitiek. Accepteren we dat maar van onze verte-
genwoordigers in de raad? 
Door de fraude is de bevolking van Nuenen financieel gedupeerd en deze heeft dus 
recht op informatie over de bij de fraude betrokkenen. Opening van zaken naar de 
burgerij toe is verder dringend nodig om het vertrouwen in de politiek te kunnen 
herstellen. Zo snel mogelijk na het besluit van OM zal het gehele KAFI rapport 
inclusief bijlagen moeten worden vrijgegeven.
Openbaarheid van Bestuur is niet alleen nodig om de strafbaarheid van het frau-
duleus handelen volgens de wet op te sporen en te vervolgen, maar ook om verwijt-
baar (laakbaar) gedrag, zoals bijvoorbeeld het stimuleren van strafbare feiten 
door derden of achterhouden van kennis erover, te kunnen aantonen, zowel van 
personen, als van groeperingen.
Beoordeling van de strafbaarheid is de verantwoordelijkheid van het OM.
Beoordeling van de laakbaarheid van personen of groeperingen is aan de burgerij. 
Zo kan inzicht worden verkregen over personen, partijen en groeperingen die Nue-
nen in de toekomst beter zouden kunnen vertegenwoordigen. 

Om dit te bereiken is het volgende benodigd:
Direct na het besluit van het OM tot al dan niet vervolging moet het rapport vol-
ledig publiekstoegankelijk zijn en zal de enquêtecommissie die benodigd is om de 
waarheid boven water te krijgen van start moeten gaan.
De enquêtecommissie zal uit objectieve, capabele en boven enige verdenking 
staande personen moeten zijn opgebouwd, die onder ede hebben verklaard te wil-
len bijdragen dat de gehele waarheid boven tafel wordt gebracht.
Kunnen we daar met zijn allen niet voor zorgen? Als zou blijken dat meerder par-
tijen ernstig betrokken blijken te zijn, wordt het dan geen tijd voor tussentijdse 
verkiezingen? 

Jan Lammerts,
Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen

Taptoe
In Nuenen hebben wij een aantal zekerheden, tradities die er al tijden zijn en 
waar we trots op kunnen zijn. Zo komt elk jaar Sinterklaas van de Hongerman 
naar Het Klooster, we hebben een Oranjemarkt in het park, elk jaar hebben we een 
prins met carnaval in een pak, waar andere prinsen jaloers op zijn en met de vie-
ring van de bevrijding van Nuenen is er een taptoe. Dit laatste schijnt nu op losse 
schroeven te staan. Het Oranjecomité heeft het idee opgevat om niet langer een 
taptoe te organiseren, maar een festival in het centrum. Dit, net nu het 70 jaar 
geleden is dat Nuenen is bevrijd. Wij zijn nog een van de weinige dorpen in de 
omgeving, die nog een taptoe organiseren. We hebben geweldige muziekkorpsen in 
het dorp die hier de mogelijkheid hebben om samen te spelen. Er komen nog steeds 
veteranen naar Nuenen waarmee bij het monument word stilgestaan en daarna 
volgt traditioneel de taptoe. Een traditie die niet mag verdwijnen.
Luister wel, ik ben een groot voorstander om dit soort herdenkingen te verjongen. 
Maar doe dit dan een dag later, op de zaterdag. Het een hoeft bovendien het ander 
niet in de weg te staan. Het heeft de geallieerden een aantal dagen gekost om Nu-
enen te bevrijden, dus de festiviteiten uitsmeren over twee dagen zou ook heel goed 
kunnen. Het weghalen van de taptoe zou eeuwig zonde zijn. Niet alleen voor de 
verenigingen die mee doen, maar er zou weer een traditie uit het dorp verdwijnen.

T. Dickhoff, Gerwen

Restaurant De Lindehof door naar finale 
VariatieChef van het Jaar verkiezing
 

Op 27 augustus strijden ze tegen de drie 
andere finalisten. Een daarvan is al be-
kend: Takis Panagakis van restaurant 
Mazie in Den Haag. De wedstrijd is een 
initiatief van stichting Variatie in de 
Keuken en vindt dit jaar voor de vierde 
keer plaats. Sterrenchef Jonnie Boer 
biedt de winnaar een stage aan in zijn 
restaurants De Librije en Librije’s Zusje. 
Dutch Specials levert daarnaast een jaar 
gratis speciale groentes en cressen.
De VariatieChef van het Jaar verkiezing 
draait om groenterijk koken. Ook dit 
jaar werd ieder talent weer uitgedaagd 
om zichzelf te pushen om weer op een 
hoger niveau dan vorig jaar te koken. 
Winnaar Jermain de Rozario over de 
overwinning: “Geweldig! Het voelt als 
het behalen van de finale van de Cham-

pions League en wij zijn door! We had-
den een goede voorbereiding en dat 
stemde ons gerust, want spannend was 
het. De inspiratie van dit gerecht komt 
van mijn moeder, ik vind het belangrijk 
om dichtbij mijn roots te koken.”

Je moet schieten,    
anders kun je niet scoren*
Door Mariët Jonkhout

ijna alle wedstrijden van het 
WK, waarvan, zo heb ik gele-
zen, deze afkorting volstaat en 
voetbal niet hoeft worden toe-

gevoegd, heb ik tot nu toe gezien. 
Soms tot redelijk diep in de nacht, 
soms spannend en soms ook slaapver-
wekkend. Als groot liefhebber van het 
spelletje zelf, geniet ik van vele mooie 
voetbalmomenten, maar zie ik ook 
zware overtredingen en non-fair play 
ten top. De belangen zijn zo groot! 
Van te voren heb ik met hulp van een 
kenner een poule ingevuld en zijn we 
er beiden van overtuigd dan Neder-
land er in de kwalificatierondes met-
een uitvliegt; geen schijn van kans met 
dit jonge onervaren elftal. Maar tij-
dens de eerste wedstrijd tegen Spanje 
moet deze visie meteen een beetje bij-
gesteld worden; de tweede helft is 
werkelijk genieten en het eindresul-
taat is bij iedereen bekend. De wed-
strijden die volgen, zijn iets minder 
qua voetbalspel maar toch zeker span-
nend om te zien en samen met vele 
plaatsgenoten beleef ik op het terras 
van mijn favoriete kroeg angstige mi-
nuten. De uitleg van het 5-3-2 systeem 
op Facebook is subliem! Snapten vele 
kenners niet het waarom van dit apar-
te systeem, aan het eind van de kwali-
ficatie werd het duidelijk: 5-1 tegen 
Spanje, 3-2 Australië en Tegen Chili 
2-0. Het inzicht van Van Gaal is on-
voorstelbaar!

Ik ben toch nog wel verrast als we dan 
ook daadwerkelijk doorgaan naar de 
achtste finales en werkelijk tenenknij-
pend vind ik de wedstrijd tegen Mexi-
co. Pas als mijn favoriet Memphis De-
pay erin komt, krijg ik het gevoel dat 
er gevoetbald wordt. En de wijn stijgt 
naar mijn hoofd na weer een overwin-
ning. Vrijdagavond kijk ik, thuis op de 
bank met vrienden van mijn 16 jarige 
zoon naar Brazilië tegen Colombia. Ik 
zie een wedstrijd, finale waardig met 
een James Rodriguez om door een rin-
getje te halen maar ook een vette niet 
door de beugel kunnende overtreding 
op Neymar, wat hem een gebroken 
wervel oplevert. Weer zie ik het be-
lang van winnen en de consequenties 
voor fair play en vraag me af of dat nou 
werkelijk zo moet. 

Zaterdag is de wedstrijd in de kwartfi-
nale voor Nederland gespeeld, ik zag, 
opnieuw op terras van mijn kroeg want 

binnen was het te warm met al die zwe-
tende plaatsgenoten, Tim Krul twee 
penalty’s stoppen in een wedstrijd die 
niet echt een schoonheidsprijs ver-
diende. Een Costa Rica die de deur op 
slot hield met 9 verdedigers en een Ne-
derland die beter tegen het doel dan in 
het doel schoot. Die keeperswissel in 
de laatste minuut van de verlenging 
bleek de gouden greep. Tim Krul deed 
me denken aan Hans van Breukelen, ik 
zag hem zelfs het zelfde gebaar maken 
met zijn vinger aan zijn oog; heerlijk 
iemand die zo zelfverzekerd over komt. 
Na winst kwam ontlading en bleef het 
nog lang onrustig op het terras.

Als ik dit schrijf, op maandagmiddag 7 
juli is de wedstrijd van woensdag te-

B

Scouting Rudyard Kipling luidt feestend de zomervakantie in!

Scouting leeft als nooit tevoren! 
 
Na de spetterende opening van de nieuwe aanbouw materiaalopslagruimte, 
mede mogelijk gemaakt door een gulle donatie van Rabobank Dommel-
streek, Scouting Nederland Fonds en véél eigen werk, hebben leden, leiding 
vrijwilligers en bestuur genoten van een Feestelijke laatste draaidag. 

De speltakken Scouts (11-15 jaar) Ex-
plorers (15-18 jaar) en Stam (18-23 
jaar) gaan nu op zomerkamp naar res-
pectievelijk Borkel & Schaft, de Belgi-
sche Ardennen en Tsjechië. De Bevers 
(5-7 jaar) en de Welpen en Esta’s, (7-11 
jaar) zijn al op kamp geweest.
Op zaterdag 6 september start deze 
Scoutinggroep weer met het nieuwe 
Scouting seizoen. 

Heb jij ook zin om jezelf uit te kunnen 
leven in deze mooie omgeving aan de 
Papenvoortse Heide, midden in de 
bossen; Je bent welkom, vanaf 5 jaar 
kun je al actief meedoen. 

Kijk alvast eens op: 
www.rudyardkipling.nl en 
www.facebook.com/scoutingrudyard-
kipling

gen Argentinië nog niet gespeeld. Als 
deze Rond de Linde in de bus valt al 
wel en ik kan met deze column nu nog 
twee kanten op; of we verliezen en de 
te nemen revanche op 1978 is een bit-
tere tegenvaller geworden of we staan 
in de finale tegen Brazilië of Duits-
land. Het liefst zie ik de tweede optie 
en dan graag een finale tegen Duits-
land. De voorspelling in mijn poule 
ziet echter precies de andere finale. 
Brazilië tegen Argentinië, met het 
thuisland als winnaar, omdat dit nu 
eenmaal al van te voren bepaald is. Ik 
hoop anders, hoewel het me als even-
tuele winnaar van de poule redelijk 
wat geld op kan leveren. Ach.. inmid-
dels heeft de belastingdienst al aange-
kondigd dat over ieder gewonnen be-
drag in welke poule dan ook dat groter 
is dan 454 euro 29% kansspelbelasting 
moet worden afgedragen en ga ik 
maar niet voor het grote geld. Ik ga 
voor Nederland als wereldkampioen!

* Johan Cruijff

Op 2 juli vond de tweede regionale voorronde plaats van de VariatieChef 
van het Jaar verkiezing. Chefs uit heel het land kookten in Amsterdam de 
sterren van de hemel voor een plek in de finale van de wedstrijd. Jermain de 
Rozario en Maurice van der Leek, chefs bij restaurant De Lindehof slaagden 
glansrijk met het gerecht Cross-Over. Een groenterijk gerecht dat bestaat 
uit een compositie van rendang en een soto-soep.

Kleine Boeremèrt
Oergezellig middagje uit op Weverkeshof
Op zondag 20 juli kan iedereen tussen 12.00-17.00 uur de echte gastvriendelijke 
Brabantse sfeer proeven op Weverkeshof, er is dan weer de ‘Kleine Boeremèrt’.

Het middenterrein staat dan vol met 
ouderwets uitgedoste kraampjes, waar 
u biologische seizoengroenten, krui-
den en pompoenen uit de eigen biotuin 
kunt kopen. En naast de traditionele 
biologische ‘Weverkeshofeikes’ ook 
honing van de eigen imker, verscheide-
ne boeren kazen, oliën en wijn.
Het boekenteam van Weverkeshof 
heeft voor een pracht kraam vol met 
hun allermooiste tuinboeken gezorgd. 
Voor het eerst is dit jaar ook Groendo-
mein Wasven uit Eindhoven van de 
partij. Zij staan er met bio producten 
uit eigen keuken zoals brood, peper-
koek, andere koeken en nog veel meer 
lekkernijen. En net zoals vorig jaar 
staat Croy Cruyden van de Antonius-
hoeve uit Aarle-Rixtel er met een hun 
kraam met speciale kruiden en thee. 
En of dat allemaal nog niet genoeg is, u 

vindt er ook Aloe Vera producten ge-
richt op dieren, eigen gemaakte zeep-
jes, brocante en breiwerkjes.
‘En unne boerderij bléft unne boerde-
rij’. Alle boerderijdieren, allen van Ne-
derlandse oorsprong zijn natuurlijk 
ook het bekijken waard. Loop ook 
even de fraaie wandelroute die via ver-
harde paden voert door de moestuin, 
over de moerastuin en de bloemen-
heuvel, langs de akkers, de weiden en 
de dierenverblijven. Of wat te denken 
van de 25 verschillende boomsoorten 
die het domein Weverkeshof sieren, 
uniek in de regio. Het geheel wordt die 
middag opgeluisterd door vrolijke gi-
taarmuziek die past bij een Boere-
mèrt. Zoals altijd is de toegang gratis.
U bent van harte welkom, de koffie 
wordt steeds vers gezet, de drank en 
ijsjes liggen goed gekoeld. 
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Het NMK op concertreis naar Echt.

Bitterbal eindigt zangseizoen NMK
Op 30 juni sloot het Nuenens MannenKoor op het Raboplein in Het Kloos-
ter het zangjaar 2013/2014 af met een drankje, bitterballen en applaus voor 
waarnemend dirigent en eigen dirigent, die na het zomerreces met enthou-
siasme het koor weer gaat leiden.

Het Nuenens MannenKoor heeft geen 
gemakkelijk jaar achter de rug. De af-
wezigheid van enkele leden en diri-
gent door langdurige ziekte heeft de 
sfeer binnen het koor niet geschaad. 
De saamhorigheid is zelfs gegroeid 
door de inzet, de onderlinge vriend-
schap en de mentaliteit van het koor. 
Dat “elk nadeel zijn voordeel heeft” is 
gebleken door de invulling die zang-
pedagoog Joep Bröcheler als waarne-
mend dirigent aan zijn opdracht gaf. 
Hard werken voor hem en de koorle-
den. Een jaar lang iedere week een 
heuse scholing in klankkleur, stem-
vorming en vertolking van tekst en 
melodie.

Tweede helft seizoen
Het concert in Meijel en het huiska-
merconcert voor Vrienden en spon-
sors in de Nuenense Raadszaal hebben 
een overweldigende indruk achterge-

laten bij het publiek en het koor zelf. 
Beide concerten getuigden van de 
kwaliteit en niveau van het NMK. Het 
opluisteren van een H. Mis in de Sint 
Jan van Den Bosch in de meimaand 
gaf het koor een minder bevredigend 
gevoel. Wat kille en afstandelijke sfeer, 
letterlijk en figuurlijk.

Na de vakantie
Op 18 augustus is de eerste repetitie 
van het NMK weer in Het Klooster. 
Op 24 augustus volgt om 13.15 uur het 
Caratconcert in het Helmondse park 
Waranda. De voorlopig verdere agen-
da: op zondag 31 augustus neemt het 
NMK deel aan de Nuenense Vereni-
gingenmarkt; 29 november Jaarcon-
cert in Het Klooster; 14 december 
concert bij Woon- en Werkgemeen-
schap Bronlaak te Oploo en daarna 
diverse kerstconcerten in Nuenen. Zie 
ook www.nuenensmannenkoor.nl

Tsjonge Jonge in 
Duitsland
Afgelopen weekend heeft Blaaskapel 
Tsjonge Jonge uit Gerwen weer een 
mooi staaltje muziek geleverd. Op het 
‘Schutsenfest’ in Arnsberg, waar ook 
het H. Kruisgilde uit Gerwen aanwezig 
was, heeft de groep muzikanten er voor 
gezorgd dat de Duitsers konden genie-
ten van de muzikaliteit en het enthousi-
asme van een aantal van onze dorpsge-
noten. Het is niet de eerste keer dat 
Tsjonge Jonge door de Schut van Arns-
berg wordt uitgenodigd om muziek te 
komen maken. Niet vreemd dus dat tij-
dens de optredens van Tsjonge Jonge di-
verse Duitse muzikanten spontaan mee-
speelden. En dat Nederland op zaterdag 
de voetbalwedstrijd gewonnen heeft, 
werd in de feesttent ook door de Duit-
sers goed gevierd. Mooie samenwerking 
met de Duitsers...nu de finale nog...

Honing slingeren op Weverkeshof
Naast de vele andere dieren, die men op Weverkeshof tegenkomt, vliegen er 
ook veel, heel veel bijen uit de bijenkasten rond. Heel nuttig, met zoveel 
bloemen- en bomenpracht op de dorpsboerderij.

Na een aantal wat mindere honingjaren 
is 2014 een mooi honingjaar aan het wor-
den. Zo'n jaar moet dan wel beginnen 
met een vroeg voorjaar, waardoor het bij-
envolk zich vanwege de betere tempera-
tuur en de aanwezigheid van veel stuif-
meel wat sneller kan ontwikkelen. En 
daar had Weverkeshof dit voorjaar geen 
klachten over: temperatuur goed, veel 
dracht (=bomen en planten met stuif-
meel en nectar) en zo nu en dan wat re-
gen. “Nectar is overigens het goedje waar 
de bijen honing van maken”, vertelt Ad 
van Noort.” Meer regen had wel gemo-
gen, maar al bij al was het goed genoeg. 
Er is geen reden om te klagen dit jaar”.
Een bijenvolk dat zich sneller kan ont-
wikkelen, groeit al vlug uit naar een 
groot en gezond bijenvolk van wel 
40.000 tot 50.000 bijen. En die bijen 
kunnen aan het einde van de lente en be-
gin van de zomer flink wat nectar bin-
nenbrengen. Dat hebben ze dit jaar dan 
ook flink gedaan. Vanaf half juni tot half 
juli bloeit de linde en dat is ongeveer de 
laatste bloei waar de bijen hun nectar 
halen. Daarna wordt het bijenvolk klei-
ner en gaat het zich al voorbereiden op 
de winter: een woord dat de mensen op 
dat moment nog niet willen horen. Maar 
voordat het zover is, wordt op Wever-
keshof eerst de honing geoogst.

Honing slingeren op zaterdag 12 juli 
van 11.00 -15.00 uur
De honingoogst is toch wel een van de 
hoogtepunten in het imkerbestaan. 

“Ook al is het laten voortbestaan van de 
bijenvolken de prioriteit van de meeste 
imkers, het oogsten van de honing is 
daarentegen een tastbaar, zichtbaar en 
proefbaar resultaat van een succesvol 
bijenjaar”, vertelt Ad. “De honingoogst 
begint met het ontzegelen van de ho-
ningraten, waarna die raten per 3 in de 
honingslinger gaan om hun kostbare 
goudkleurige lekkernij aan ons, de im-
kers, te geven. Na het van de bijen afne-
men van de honing, geeft de imker per 
volk ongeveer 15 kilo suiker terug, waar-
mee het bijenvolk vervolgens een straf 
najaar en de winter gezond door kan ko-
men”. Maar nu eerst de honingoogst. De 
toegang is zoals altijd gratis.

Sensoor Noord Brabant zoekt vrijwilligers
Vrijwilligers van Sensoor zijn dag en nacht, alle dagen van het jaar bereik-
baar via telefoon en chat voor mensen die behoefte hebben aan een gesprek 
waarin met aandacht naar hen geluisterd wordt.

Om iedereen te woord te kunnen 
staan heeft Sensoor dringend behoef-
te aan nieuwe vrijwilligers. Iedereen 
die kan en wil luisteren en iets voor 
een ander wil betekenen is welkom. 
Sensoor biedt een goede training 
vooraf en begeleiding tijdens het werk. 
Vrijwilligers omschrijven de organisa-
tie als een plek waar ze zich thuis voe-
len en waar ze zelf veel leren. We ont-
moeten u graag. Aanmelden voor de 
nieuwe training kan tot 15 september 

2014. De training start op 03 en 04 ok-
tober 2014. Meer informatie is te vin-
den op www.sensoor.nl/brabant. Het 
is ook mogelijk telefonisch een infor-
matiepakket aan te vragen via 0900 – 
07 67 (5 ct/m) of via 040-212 55 66

HOE GAAT DAT?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur 
kunt u de advertentie aanleveren bij: 

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor advertenties onder nummer wordt € 2,50 extra 
berekend. Bewijsnummer is € 2,50 extra.

Lindeblaadjes kunnen niet per fax of e-mail aangeleverd worden. Er volgt dan geen tegenbericht.

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.

TE HUUR VOOR OPSLAG: 
75m2. Spegelt 21, Nuenen. 
040-2831679.

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

MOOI OP VAKANTIE! 
PERMANENT MAKE-
UP! Altijd een verzorgd 
uiterlijk. Voor perfecte 
wenkbrauwen ook hair-
stroke methode, eyeliners. 
lipliners. Al 15 jaar  erva-
ring GGD- gecertificeerd. 
INSTITUUT ZILVER-
SCHOON Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.nl. 

KALK OF SCHIMMEL-
NAGELS?? WIJ HEB-
BEN DE OPLOSSING. 
Behandeling met de 
FOX III Laser. Zeer mooie 
resultaten.  Geen  scha-
delijke medicijnen  meer 
nodig! Wij verzorgen ook 
pedicure behandelingen. 
INSTITUUT ZILVER-
SCHOON Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituut-
zilverschoon.nl.

ICT-er met de VUT helpt 
graag met uw: Draadloos 
internet; computer ver-
snellen/opschonen; Win-
dows 7/8, Ipad, E-mail, 
virusscan installeren. 040-
2952567 / 06-23854915.

Wist u dat Café René beschikt over een zaal tot 100 personen en 
dat deze voorzien is van airco, een professionele beamer en een 

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

personeelsfeesten - bedrijfsborrels - enz. enz
Bel voor vrijblijvende informatie of kom eens langs!

Parkstraat 3
5671 GD Nuenen
Tel. 040-2838777
Mobiel 0612699691

Gebruikte wasmachines 
en drogers met garantie. 
Van de Weijer, De Hooge 
Akker 29, Geldrop (naast 
DAF), tel. 040-2802390.

Witgoedapparaten met 
lichte transportschade. 
Witgoedspecialist Van de 
Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

Wasmachine, koelkast, 
vaatwasser defect? Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

Nagelstudio ALTA GRACE 
PEDICURE-MANICURE 
• Pedicure-Manicure be-
handeling • Voetmassage 
NIEUW! Kleine Pedicure 
behandeling € 15,- (Alleen 
in salon) Lekker mak-
kelijk, ik kom ook bij u 
thuis! Diabetes en reuma 
aantekening. Marieke: 06- 
50 57 11 83.

Uw hond toe aan een 
Trimbeurt? TRIMSALON 
ALA PLUTO. Hooidonk 7. 
Afspraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

OP AFGESLOTEN TER-
REIN OPSLAGRUIM-
TES 1x ± 85 m2 per maand 
€ 200,- Garage 5,85 x 3,60 
m. per maand € 100,- Info 
06-13320300.

13 JULI VLOOIEN-
MARKT Sporthal de Ec-
kart, Airbornelaan 1, Eind-
hoven. 9-16 uur. € 1 p.p.  
bomvol! 06-20299824.

Restaurant De Specialist
V. van Goghstraat 88, Nuenen | 040 - 2835753
RestaurantDeSpecialist.nl

50%korting

Elke donderdag

op 2e PIZZA
Alleen geldig bij afhalen

PER DIRECT TE HUUR 
Zelfstandige woonruimte 
nabij centrum Nuenen voor 
1 persoon. 06-48 54 80 89.

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen
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WielersportHockey

Nieuwe leden welkom bij BCL
De sporters van Badminton Club Lieshout houden vakantie. Maar op woensdag 27 
augustus nemen zij de rackets weer op. Dan zijn ook nieuwe leden wekom. Ge-
speeld wordt in Sporthal de Klumper aan de Papenhoef in Lieshout. De jeugd speelt 
dan vanaf 18.30 uur en de senioren vanaf 20.00 uur. Loop gerust binnen en als je je 
sportkleding mee brengt kun je meteen mee doen! Je hoeft niet meteen lid te wor-
den en mag altijd twee keer gratis mee spelen. Daarna moet je wel besluiten om lid 
te worden. Ook een racket hoef je niet meteen aan te schaffen: ook deze kun je lenen 
van de vereniging zodat je eerst een kunt proberen of badminton iets voor jou is.

Vierde lustrum SLT schaaktoernooi
In het voorjaar van 1995 opperden enkele leden van Schaakvereniging Nuenen 
het idee om een Open Schaaktoernooi te houden. Dit eerste toernooi werd met 
47 deelnemers ook meteen een succes. Het deelnemersveld groeide in de loop 
der jaren gestaag en dit jaar is het toernooi aan haar vierde lustrum toe.

Hockey Club Nuenen investeert 
in de opleiding van de jeugd
Momenteel wordt er binnen Hockey Club Nuenen hard gewerkt aan de voorbe-
reiding van het nieuwe seizoen. De professionele trainer Roy Bax, die vorig jaar 
is aangetrokken voor de training en begeleiding van Heren 1, gaat komend jaar 
ook de training van alle selectie teams en de jongste jeugd voor zijn rekening 
nemen. Dit is beslist uniek te noemen en een duidelijk signaal dat de jeugd in 
Nuenen de toekomst heeft. Door nadrukkelijk te investeren in de opleiding van 
de jeugd wordt een belangrijke basis gelegd waar later met succes op kan worden 
gebouwd. Voor kinderen vanaf groep 1-2 is er FUNKEY. Daarbij wordt spelen-
derwijs kennisgemaakt met de hockeysport. Knotsgekke oefeningen zorgen ie-
dere week weer voor veel enthousiasme bij de kinderen en de begeleiding. Vanaf 
groep 3 wordt er serieus getraind bij de Benjaminstraining. Wedstrijden in 
teamverband volgen dan later. Inschrijven voor een introductie training kan via 
jongstejeugdcommissie@hcnuenen.nl.

Hageman wint in 
Turkije
De 23-jarige thaibokser Robbie Hage-
man uit Nuenen won zaterdag 5 juli 
zijn pofpartij in de gewichtsklasse tot 
72,5 kilo in Konya (Turkije). Hij vocht 
daar live op tv tegen de thuisvechten-
de 26-jarige Arslan Vezir.
 
In deze harde partij wist Robbie zijn te-
genstander het in de eerste en tweede 
ronde zeer lastig te maken en het mas-
saal opgekomen publiek stil te krijgen. 
De eerste ronde overklaste Robbie zijn 
tegenstander, die geen raad wist met de 
techniek van Robbie. In de tweede ron-
de sloeg de technische Hageman zijn 
tegenstander met een klap op de kin 
naar het canvas en bezorgde hem 8 tel-
len. De derde ronde werd op routine 
uit gethaibokst en Robbie werd una-
niem uitgeroepen als winnaar.

Ritten Tour de France op groot 
scherm in café De Stam Gerwen 
Komend weekeinde al zijn de etappes van de Tour de France live te volgen 
op een groot scherm in café De Stam in Gerwen. Wielerliefhebbers kunnen 
de verrichtingen van Bau&Lau, van Tom Dumoulin en Bram Tankink en 
natuurlijk ook van Nuenenaar Steven Kruijswijk, rugnummer 64 in het Bel-
kin-team, op de voet volgen.

Nuenenaar Steven Kruijswijk 
(hier op kop tijdens het NK) rijdt in de 

Tour de France met rugnummer 64.
(foto Cees van Keulen)

Het gaat zaterdag 12 juli om de achtste 
etappe van nabij Nancy naar Gérard-
mer in de Vogezen met richting finish 
een paar lastige klimmetjes. Zondag 
13 juli gaat het naar Mulhouse, een ty-
pische Vogezenrit met cols die be-
hoorlijk lang steil blijven. Beide dagen 
is de start zo tussen 13.00 en 13.30 uur 
en de complete live-uitzending komt 
in De Stam op de schermen. Er gelden 
tijdens de spannende ritten aangepas-
te consumptieprijzen. 
Wielerfans kunnen ook de etappes van 
zaterdag 19 (over Col d’Izoard) en zon-
dag 20 juli volgen in De Stam, de thuis-
haven van fanclub Steven Kruijswijk.  

de school voor vakmensen

Voor vmbo-ers die van 
aanpakken houden

Instalelektro: 
een 
vakdiploma 
met 
een plus!  
Vakcollege Eindhoven is uniek in Nederland. Direct 
kies je als leerling meteen vanaf de basisschool voor 
een vakgebied in techniek of zorg en welzijn. Al vanaf 
het eerste jaar word je dus getraind voor de praktijk 
van straks. Vakcollege Eindhoven is een onderdeel 
van de landelijke organisatie voor vakcolleges. Deze 
scholen bieden allemaal praktijkgericht onderwijs, 
maar de wijze waarop Vakcollege Eindhoven dat doet 
is uniek: we werken heel nauw samen met het Summa 
College waar je verder kunt leren en vooral ook met 
bedrijven en instellingen. Hierdoor leer je voor een 
vak waar je straks ook echt je baan in kunt vinden.

Excellentie-programma: iets voor jou?
Uniek is ook het Excellentie-programma van Vakcollege 
Eindhoven. Deze opleiding combineert de vakrichtingen 
Installatietechniek en Elektrotechniek, afgekort als 
instalelektro. Instalelektro is voor leerlingen op 
vmbo-niveau die vanuit hun interesse, talent en capa-
citeiten extra uitdagingen aankunnen. Een richting 
voor aanpakkers, want het is een zwaarder onder-
wijsprogramma. Instalelektro is daarom ook een 
aantrekkelijke opleiding voor als je instroomt vanuit 
een andere vmbo-opleiding en graag vakgericht  
bezig wilt zijn. 

Extra uitdagingen en carrièrekansen  
Leerlingen die het Excellentieprogramma volgen, 
kiezen hier bewust voor en zijn enthousiast over de 
extra’s die instalelektro biedt. Door de combinatie 
van twee vakgebieden word je opgeleid in twee  
specialisaties wat je  toekomstkansen erg vergroot. 
Als vakman of vakvrouw kun je in een groot aantal 
beroepen straks je baan vinden, bijvoorbeeld in de 
consumentenelektronica, als servicemonteur of in 
de automotive-branche. Het vinden van een stage-
plek of een interessante baan is voor jou dan ook 
geen enkel probleem. Vakken die leerlingen in het 
Excellentieprogramma instalelektro volgen, zijn onder 
andere besturingstechniek, water- en koeltechniek, 
CAD-tekenen, elektronica, pneumatiek en het pro-
grammeren van installaties. Kun jij de uitdaging aan 
en ben je graag praktisch met techniek bezig, dan is 
het Excellentieprogramma een opleiding die echt bij 
je past. 

Voor meer informatie over Vakcollege Eindhoven: 
www.vakcollegeeindhoven.nl. 

Word jij die vakman of 
vakvrouw met een plus?

Het toernooi moest een naam hebben, 
die goed blijft hangen. De Lindeboom 
was in 1995 net gekapt wegens ziekte 
en zo maakte een en een twee en is de 
naam Stompe Linde Toernooi gebo-
ren. Het toernooi heeft gezelligheid 
hoog in het vaandel staan, maar er 
mag ook gestreden worden. Voor de 
winnaar is er de wisselbokaal. De be-
kendste winnaar is Robin Swinkels. 
Hij won de wisselbeker twee maal en 
is inmiddels grootmeester.
Het vierde lustrum vindt plaats op za-
terdag 13 september op het Pleincol-
lege Nuenen. De locatie is goed toe-

gankelijk voor rolstoelgebruikers. Het 
toernooi is bedoeld voor club- en 
thuisschakers, de indeling in poules is 
naar speelsterkte, indien gewenst 
volgt plaatsing in de sterkste poule. 
Het speeltempo is 20 minuten per 
persoon per partij.
Aanvang, zaal open om 9.30 uur, prijs-
uitreiking ±16.30. Kosten € 6,- per 
persoon.  Stuur voor informatie of in-
schrijving een e-mail naar wedstrijd-
leider@svnuenen.nl, of bel naar Cor 
van Leuken 06-42372927. Inschrijven 
kan ook nog voor de wedstrijd. Speel-
sterkte graag vermelden.

Politieberichten
Vakantiesluiting steunpunt Nuenen
Het politiesteunpunt in Nuenen is tijdens de komende vakantieperiode, van 
maandag 14 juli t/m vrijdag 22 augustus, weer tijdelijk gesloten.

Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al omdat de politie merkte dat het bezoek 
aan het steunpunt in de vakantiemaanden terugliep. Dit betekent niet dat we de 
burger niet goed van dienst kunnen zijn. Door de sluiting kunnen de beschikbare 
agenten meer op straat werken. Het politiebureau in Geldrop aan de Laan der 
vier Heemskinderen blijft gewoon open tijdens de vakantieperiode. En uiteraard 
is de politie 24/7 bereikbaar via 0900-8844 of voor spoed door te bellen naar 112.

Steunpunt weer open
Vanaf maandag 25 augustus is het steunpunt weer geopend volgens de gebruike-
lijke tijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot en met 13.30 uur.

Drietal opgepakt voor weghalen koper
Aarle-Rixtel - De politie arresteerde zondag 6 juli drie Helmonders voor het weg-
halen van koper vanaf een terrein aan de Heindertweg. Een getuige meldde dat 
rond 19.00 uur bij de politie en gaf daarbij ook een signalement. Toen agenten 
poolshoogte namen, zagen ze op de Heindertweg drie mannen die aan de om-
schrijving voldeden in een personenauto zitten. Ze wilden wegrijden maar wer-
den klemgezet door een politiewagen. In hun auto lag een tas vol koper. Het drie-
tal (18 en 19 (2x) jaar oud) is aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek.

Fijne vakantie allemaal!
Het team van OBS de Rietpluim wenst alle kinderen en hun ouders / verzorgers, 
een ontspannen, gezellige, zonnige en vrolijke vakantie toe.
Na een jaar hard werken, veel leren, samen spelen en groeien is het tijd voor lek-
ker niksen. We zien jullie graag in augustus weer op school. Met goede zin en 
mooie verhalen.

Team OBS de Rietpluim



Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

Reparatie en vernieuwing van riolen
Tevens reinigen van gevels, stoepen en terrassen

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen

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

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Opwettenseweg 72, NUENEN, tel. 040-2121314
www.kdv-kiddies.nl - email: info@kdv-kiddies.nl

 

ZOMERACTIE BIJ 1-1-2 COMPUTERS® 
Is uw PC nog wel veilig? Loopt u risico’s tijdens het 
internet bankieren? Weet u of er Malware op uw 
PC staat?  
Laat nu voor € 25,00 de Security Check doen door   
1-1-2 COMPUTERS®… en leer meteen hoe u het 
voortaan zelf kunt doen!  
Deze actie is geldig voor particulieren in Nuenen.  

06 31313560 / www.112computers.com 

 

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

Nieuwe zomerkaart
Menu Olijf 
Voorgerecht
Gamba | meloen | soja | sesam

Tussengerecht
Heilbot | kreeft | schelpen

Hoofdgerecht
Lamsfi let | ratatouille | tomaat | knofl ook | tijmrozemarijn jus

Nagerecht
Aardbeien | limoensabayon | vanilleparfait | rood fruit
passievruchtencrème

Bovenstaand menu inclusief wijnarrangement 
en koffie/thee servies € 55,- per persoon.

Alleen menu Olijf € 34,50
Of kies van onze vernieuwde  a la carte kaart.

Fruits de mer
De maanden Juli, Augustus, September kunt u genieten 
van etagères vol met heerlijke vruchten uit de zee. Dit 
alles in ijs geserveerd voor € 34,50 per persoon.

Wij kijken ernaar uit om u deze zomer bij Olijf te mogen 
ontvangen. www.restaurantolijf.nl

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

  

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 

ZOMERAANBIEDING

Hangmatten

De ideële winkel voor het ideale cadeau
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