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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. 

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044
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Beeld 
schaapherder 
voorzien van 
tekstpaneel

Spring-
wedstrijd 
Nuenen

Prachtige
witte bloemenzee 
bij De Roosdonck

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

Ook tijdens   
de vakantie   
Rond de Linde
De weekkrant verschijnt al 56 jaar 
wekelijks in Nuenen en omgeving. 
Wij voelen dat als een service aan 
onze lezers en adverteerders. Ook 
al is het nieuwsaanbod in deze pe-
riode wat minder, we streven       
ernaar om iedere week een lees-
waardige krant te maken. En dat 
doen we met plezier. www.ronde-
delinde.nl

Redactie, drukkerij, 
uitgevers en bezorgers

Goed Nieuws Amnesty

Amnesty lanceert    
Urgent Action app
Met een simpele druk op de knop onrecht in de wereld bestrijden. Dat kan 
met de nieuwe app. Met de Urgent Action App van Amnesty kun je razend-
snel meedoen aan spoedacties. Amnesty stuurt een spoedactie uit als 
onmiddellijk handelen nodig is. 
Download de gratis app op je telefoon, 
Ipad, computer en zet de pushberich-
ten aan. Zodra er een spoedactie is, 
stuurt Amnesty je een bericht. Vervol-
gens kun je via de app de petitie on-
dertekenen. Ook kun je met de app 
meteen een e-mail naar de autoritei-
ten sturen. Op deze manier kan Am-
nesty in heel korte tijd de druk op de 
autoriteiten opvoeren. Dat het werkt 
lees je in de verhalen van mensen die 
vrij zijn gekomen.

Kunst met een grote ‘G’

Kindervakantieweek Gerwen 
sluit af met kunstveiling
De 8e editie van de kindervakantieweek in Gerwen staat in het teken van 
Kunst. 180 Kinderen gaan zich weer 3 dagen bezig houden met een boor-
devol programma met vele spelletjes en activiteiten rondom het thema 
‘Kunst met een grote G’. De officiële opening is op woensdag 13 augustus 
om 09.30 uur. De afsluiting is op vrijdagavond met de opening van een heus 
museum en een kunstveiling.
Op vrijdagavond kunt u vanaf 19.00 
uur op het terrein van de Kinderva-
kantieweek aan D’n Huikert terecht 
voor een kunstzinnig bezoek aan het 
‘Gerwens Museum’. Iedere groep 
opent deze avond haar eigen museum-
pje, waarin de kinderen u allerlei door 
hen gemaakte kunst laten zien. Het 
aanbod is zeer divers, zo zult u ver-
schillende soorten kunst aantreffen 
zoals  beeldhouwen, schilderen, graf-
fiti, dans enz. enz. Daarnaast kunt u 
kunst kopen tijdens de kunstveiling. 
Daarbij zullen een aantal unieke stuk-
ken worden aangeboden. Gelukkigen 
kunnen slagen voor een ’prikkie’.
Voor een bezoek aan het museum 
dient u bij de ingang van het terrein 
voor € 6,- een ‘Kunstkaart’ aanschaf-
fen. Met deze kaart kunt u verschil-
lende kunstobjecten kopen, zelf een 
schilderijtje maken of een andere 
kunstzinnige activiteiten onderne-
men. De opbrengst van de kaarten ko-
men evenals de opbrengst van de 

Dorpsfestijn in Nederwetten
Op 15, 16 en 17 augustus vindt in Nederwetten het eerste Wette’s Dorpsfes-
tijn plaats. Drie dagen lang een programma voor jong en oud. 
Het programma
De opening van de kermis is vrijdag om 19.30 uur. Om 20.30 uur start de feest-
avond met muziek van DJ Mikee. En om 21.00 uur is de eerste ronde van het prijs 
radje draaien. 
De zaterdag begint om 13.00 uur met de kindermiddag ‘Cowboys en indianen’ 
met om 14.00 uur Levend Stef, stuntpiloot. Om 21.00 uur begint de feestavond 
‘Crazy cadillacs’.
Zondag 17 augustus is er om 10.30 touwtrekken over water bij de Oude Toren 
en om 13.00 uur gaat de kermis weer open.
De maandag begint om 09.00 uur met een gildemis, dan volgt om 11.00 uur het 
Koningschieten op het gildeterrein. Om 16.00 uur presenteert het gilde de nieu-
we koning. Om 13.00 is er kermisrikken (inschrijven om 13.00 uur). De dorps-
BBQ begint om 18.00 uur Kosten: € 10,- p.p. 
Inschrijven via: wettesdorpsfestijn.nl of wettesdorpsfestijn@outlook.com 

veiling geheel ten goede aan de Kinder-
vakantieweek. Natuurlijk zijn er vele 
handen nodig om dit alles op poten te 
kunnen zetten en te laten slagen en ge-
lukkig kan de stichting ook dit jaar 
weer rekenen op de hulp van bijna 150 
vrijwilligers en vele sponsoren. “Waar 
een klein dorp groot in kan zijn!”
U bent op alle dagen van harte wel-
kom om een kijkje te nemen op het 
Kindervakantieweekterrein aan D’n 
Huikert in Gerwen (terrein naast het 
gebouw van Jong Nederland). De kof-
fie staat natuurlijk staat klaar! Voor 
vragen: kindervakantieweekgerwen@
live.nl  of neem een kijkje op onze 
website www.jeugdactiviteitenger-
wen.nl. Daar kunt u het complete pro-
gramma vinden.

Amnesty International staat bekend 
om het actievoeren als mensenrech-
ten worden geschonden, omdat ie-
mand ten onrechte is opgepakt, bij 
marteling of als iemand plotseling is 
verdwenen. Het actievoeren is de gro-
te kracht van Amnesty International.
Kom met één druk op de knop in actie 
voor iemand die gemarteld wordt, be-
dreigd of onterecht gevangen zit. Van-
af nu gratis te downloaden in de Apple 
appstore of Google play!

Nuenens grootste 
vlooienmarkt   
13 en 14 september
Op zaterdag 13 en op zondag 14 
september vindt alweer de jaarlijk-
se vlooienmarkt plaats in om de 
blokhutten (Pastoorsmast 12) van 
Scouting Panta Rhei. Met dit jaar 
extra ruimte voor de boekenver-
koop.

De vlooienmarkt is op beide dagen voor 
alle kooplustigen open van 12.00 uur 
tot 16.00 uur. Er zijn 45 goed gesorteer-
de kramen van speelgoed tot boeken, 
van kleding tot computers en van fiet-
sen tot glaswerk en servies. En natuur-
lijk is er weer het onmisbare opbod, 
waar weer op geboden kan worden. 
Ook kunt u terecht voor een hapje en 
een drankje in de gezellige tent.

Heeft u tijd en zin om te helpen met het 
sorteren en / of de verkoop dan kunt u 
vrijblijvend contact opnemen via vlooi-
enmarktpantarhei@gmail.com of kom 
23 augustus om 10.00 voor inlichtingen 
langs bij de blokhut van scouting Panta 
Rhei.

Nuenense songwriters gaan voor dialect

Roaw Vlis kaouw op oew bortjuh
Bart Manders van de Nuenense punkrockband Drunkass Delinquents en 
Frans Smits (braiNYard en Gossip) hebben elkaar muzikaal gevonden. Het 
tweetal is een nieuwe band gestart onder de naam ROAW VLIS. 
Eigen  rock- en bluesnummers in een 
hedendaags jasje, met een mix van 
herkenbare wereldhits. Door de tek-
sten van bekende nummers bijna let-
terlijk te vertalen in streekdialect, 
komen de songs in een heel ander dag-
licht te staan. De eigen nummers ge-
ven vooral een harde kijk op de 
hedendaagse maatschappij. En…, in 
dialect wordt dat allemaal nog eens 
extra aangedikt.
Momenteel is Roaw Vlis hard aan het 
werk met componeren, schrijven en 

repeteren. Dat gebeurt in hun repeti-
tieruimte aan het Alvershool in Ger-
wen. Medio september zal de band 
hun eerste live-performance doen bij 
radio RPLfm in Woerden. Belangstel-
lenden zijn altijd welkom tijdens een 
van de repetitieavonden. Stuur daar-
voor van tevoren wel even een bericht-
je via de chat op de face-bookpagina 
van Roaw Vlis. Want, als ze volop aan 
de slag zijn horen ze wellicht de deur-
bel niet. Een mailtje naar: roawvlis@
outlook.com, kan natuurlijk ook.

Zomeravond-
concertje van   
Paul Weijmans
Door Nannie van den Eijnden 

Hoewel Paul zich middenin een ver-
huizing bevindt, heeft hij afgelopen 
zondagmiddag een leuk programma 
samengesteld voor zijn concert die 
avond. Achter zijn piano heeft hij 
spontaan een handgeschreven lijstje 
van 16 nummers gemaakt, omdat 
computer en printer nog niet waren 
aangesloten. Hij nam zijn luisteraars 
mee op een muzikale reis van een uur. 
De regen gaf een intieme sfeer aan het 
idyllische Van Gogh kerkje en nadat 
die was gestopt, was het Paul’s piano-
spel dat voor de goede sfeer zorgde. 
Van ‘Laat me’ en ‘MH17’ naar een ‘on-
gemakkelijk walsje’ tot ‘in de sfeer van 
Glass en Bach’ in soepele overgangen, 
die eindigden in het slotnummer ‘Ko-
ningsmens’. 
Het was het derde concert van Paul, 
die sinds kort wethouder Sociale Za-
ken is in Nuenen. De datum voor zijn 
volgende concert is al bekend: 2 augus-
tus 2015, dezelfde locatie, 19.30 uur!



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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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

VERVOLG OP PAGINA 5

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
Tijdens de vakantieperiode van week 30 t/m 34 (21 juli t/m 24 augus-
tus) gelden aangepaste openingstijden: op woensdagmiddag- en avond 
is het gemeentehuis gesloten. U kunt dan geen afspraken maken.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 2 september 2014 is er een hoorzitting van de algemene 
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeente-
huis. De volgende zaken komen aan de orde:

•		 Om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	namens	W.	Swinkels	tegen	
het besluit van 13 mei 2014 waarbij een last onder bestuursdwang 
is opgelegd voor het perceel Vorsterdijk ongenummerd te Nuenen.

•	 Om	20.30	uur	het	bezwaar	ingediend	namens	W.	Swinkels	tegen	
het besluit van 4 juli 2014 waarbij een last onder bestuursdwang 
is opgelegd voor het perceel Bleekerweg ongenummerd te Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	29	juli	2014	 Langlaar	15,	5674	SK		–	wijzigen	van	de	gevelopenin-
gen	aan	de	voorgevel	en	rechter	zijgevel	(BOUWEN);

•	30	juli	2014	 De	Geer	ongenummerd,	5674	NG	–	oprichten	van	
een	woonhuis	(BOUWEN);

•	30	juli	2014	 Hoevensestraat	ongenummerd,	5674	XK	–	plaatsen	
van een schuilstal en een perceelafscheiding (BOU-
WEN).

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 aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:

•	 Aanvrager:	 Stichting	 Ezeltjesdag	 voor	 het	 organiseren	 van	 een	
buurtbarbecue respectievelijk het evenement “Ezeltjesdag” op 6 
respectievelijk 7 september 2014 op het Jo Arts terrein aan Mulak-
kers	op	het	Eeneind;

•	 Aanvrager:	Wandelsportvereniging	Nuenen	voor	het	organiseren	
van de zesde Vincentwandeling op zondag 28 september 2014, 
waarbij	gestart	wordt	vanaf	S.C.A.	De	Heuvel	in	Gerwen;

•	 Aanvrager:	De	heer	D.	van	Santvoort	voor	het	tijdelijk	(tot	1	no-
vember 2014) inrichten van een terras voor zijn horecabedrijf aan 
Berg 38 (De Koffiedrinkers).

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-

nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  Postbus 
10.000,	5670	GA		Nuenen.

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

Nuenen, 7 augustus 2014.

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN

Omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:

•	29	juli	2014	 Lobroec	16,	5673	BA	–	wijzigen	van	de	entree	(BOU-
WEN	en	RO,	afwijken	van	de	bestemming);

•	31	juli	2014	 Jhr	Hugo	van	Berckellaan	5,	5671	CH	–	plaatsen	van	
een schuilstal in de schapen- en geitenwei (BOU-
WEN);

•	31	juli	2014	 Gerwenseweg,	terrein	bij	de	molen	–	tijdelijk	wijzigen	
van het gebruik ten behoeve van het organiseren van 
een springwedstrijd op 9 en 10 augustus 2014 (BOU-
WEN	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 
10000,	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.

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN

•	 aan	Drumfanfare	“Jong	Leven”	Gerwen	zijn	vergunning	en	onthef-
fing verleend voor het organiseren van een vlooienmarkt op het 
Heuvelplein	in	Gerwen	op	zondag	31	augustus	2014	(verzenddatum	
28	juli	2014);

•	 aan	de	heer	D.	van	Santvoort	is	een	vergunning	verleend	voor	het	
uitoefenen van het horecabedrijf aan Berg 38 i.v.m. overname van 
een	bestaand	bedrijf	(verzenddatum	29	juli	2014);

•	 	aan	Sint	Anna	Gilde	Nederwetten	zijn	vergunningen	en	onthef-
fingen verleend i.v.m. diverse gildeactiviteiten in het weekend van 
23	en	24	augustus	2014	ter	gelegenheid	van	een	DistrictsGildedag	
Kring	Noord	in	Nederwetten	(verzenddatum	29	juli	2014);	

•	 aan	de	bewoners	van	de	Barisakker	is	vergunning	verleend	voor	
het organiseren van een straatbarbecue op 30 augustus 2014 in 
de Barisakker ter hoogte van de huisnummers 30 tot en met 42 
(verzenddatum	30	juli	2014);

•	 aan	Backstage	Chevy	Club	zijn	vergunningen	en	ontheffingen	ver-
leend	voor	het	organiseren	van	een	American	Car	Weekend	in	de	
periode van 12 tot en met 14 september 2014 op het terrein van 
strandbad	Nuenen	aan	Enodedreef	(verzenddatum	31	juli	2014);

•	 aan	mevrouw	Paashuis-Hoefnagels	zijn	toestemming	en	vergun-
ning verleend voor het innemen van een standplaats met een oud 
Hollandse	gebakkraam	in	de	periode	van	1	november	2014	tot	1	
januari 2015 aan de zijde van het Park ter hoogte van de galerie 
en kapsalon aan het Park (verzenddatum 31 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 bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 
KAPPERDOES
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken, in 
overeenstemming	met	het	bepaalde	in	artikel	3.8	van	de	Wet	ruimte-
lijke ordening, bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Kapper-
does’ met ingang van 8 augustus 2014 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage ligt.
Het	 ontwerp-bestemmingsplan	 kan	 op	 het	 gemeentehuis,	 Jan	 van	
Schijnveltlaan	2	te	Nuenen	worden	 ingezien.	Het	plan	 is	ook	raad-

pleegbaar	via	de	landelijke	site	www.ruimtelijkeplannen.nl.	Het	ont-
werp-bestemmingsplan ‘Kapperdoes’ kan rechtstreeks worden ge-
raadpleegd via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.BPNuenenKapperdoes-C001

Het bestemmingsplan
Het	bestemmingsplan	‘Kapperdoes’	maakt	het	mogelijk	om	tuincen-
trum Coppelmans dat nu is gevestigd aan de Vorsterdijk te verplaatsen 
naar	de	hoek	Europalaan-Kapperdoesweg.	Het	plan	maakt	daarnaast	
nog de bouw van minimaal 11 en maximaal 16 woningen grenzend 
aan het te vestigen tuincentrum mogelijk. Een van die woningen betreft 
de	splitsing	van	de	bestaande	woning	aan	de	Dubbestraat	1.	Het	ver-
schil tussen het minimaal en maximaal te bouwen woningen komt 
voort uit de mogelijkheid die in het bestemmingsplan wordt geboden 
om op maximaal 5 kavels in plaats van een vrijstaande woning een 
twee onder een kap woning te bouwen.

Zienswijzen
Binnen de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk een 
gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmings-
plan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Nuenen, Postbus 
10.000,	5670	GA	Nuenen.	Een	zienswijze	kan	ook	mondeling	kenbaar	
worden	 gemaakt	 bij	 de	 heer	 D.	 Senders	 (telefoonnummer	 040-
2631641).

Nuenen, 7 augustus 2014.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

BELEIDSREGEL ‘AFWIJKINGENBELEID-
BEBOUWDE KOM, HERZIENING 2013,  
1E WIJZIGING’

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat zij 
op 29 juli 2014 hebben vastgesteld de beleidsregel ‘Afwijkingenbeleid-
bebouwde kom, herziening 2013’, 1e wijziging. De beleidsregel is ge-
wijzigd voor de onderdelen ondergeschikte bouwdelen, kelders en 
aangepast voor het begrip bijbehorend bouwwerk.

Deze beleidsregel dient in acht te worden genomen bij het toetsen van 
aanvragen om omgevingsvergunning voor het verlenen van een afwij-
king van een bestemmingsplan, waarbij de regels van het bestem-
mingsplan	die	mogelijkheid	niet	biedt.	Het	betreffen	 relatief	kleine	
afwijkingen van een bestemmingsplan, zoals uitbreidingen van wonin-
gen, bijgebouwen, dakopbouwen en wijzigingen van het gebruik van 
bouwwerken binnen de bebouwde komen. 

Het gaat in het bijzonder om bouwplannen met betrekking tot:
a. het toepassen van een afwijking van het bestemmingsplan op grond 

van	artikel	2.12,	lid	1,	onderdeel	a,	onder	2º	Wet	algemene	bepa-
lingen	omgevingsrecht	(Wabo).	Het	betreffen	de	afwijkingen	zoals	
deze zijn neergelegd in de zogenaamde planologische kruimelge-
vallenlijst van artikel 2.7 Besluit omgevingsrecht (Bor) in samen-
hang met de artikelen 4 en 5 in bijlage II van het Besluit omgevings-
recht;		

b. het toepassen van een afwijking van het bestemmingsplan op grond 
van	artikel	2.12,	lid	2	Wabo.

Tevens dient deze beleidsregel in acht te worden genomen bij het slui-
ten van een planschadeverhaalsovereenkomst met betrekking tot de 
artikelen	2.12,	lid	1,	onderdeel	a,	onder	2º	en	onder	3º	Wabo.	
De beleidsregel is niet van toepassing voor het buitengebied. Voorts 
is zij niet van toepassing in het gebied dat is vastgelegd in het bestem-
mingsplan	‘Uitbreidingsplan	Nuenen-West’.	

Deze beleidsregel treedt in werking daags na de publicatie ervan. De 
beleidsregel	ligt	ter	inzage	op	het	gemeentehuis	bij	de	balie	Wonen	en	
Openbare ruimte. De beleidsregel is tevens te raadplegen via de ge-
meentelijke website www.nuenen.nl en via de landelijke website www.
overheid.nl. Er staat tegen dit besluit geen mogelijkheid tot het instel-
len van bezwaar of beroep open. 

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.
Nuenen, 7 augustus 2014
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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: 8 & 9 AUGUSTUS: 

Babyleaf ...............................per zakje 1,29
Ananas ......................................per stuk 1,49
Trostomaten .................... hele kilo 0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 8 t/m 14  augustus:

Huzarensalade ............. hele kilo 3,98 
Cantaloupe meloen per stuk 1,49
Atjar ............................................ 250 gram 1,59
Perssinaasappels .... 12 stuks 1,99

Vers belegde broodjes!!
Vlug klaar en super lekker.

TOPPER!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Volgt u ons al
 op facebook?

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

Lamsnootje 
met Pesto
 150 gr. filet Americain +
100 gr. vleessalade ....................3,75
BBQ worstjes 
uit eigen keuken, Iedere 4de .....Gratis
Pollo Panna Pomodero
100 gram ....................................... 1,75
Carpaccio Misto
100 gram ....................................... 2,10  

Heel de vakantie periode
normaal geopend!!

KOOPJE

SPECIAL

Acties geldig 4 augustus t/m 9 augustus 2014

IEDERE MAANDAG: BROODDAG

Italiaans brood Pachino
Lekker voor bij de borrel of bbq

__________________________________________________
IEDERE WOENSDAG 

Pizzasnack 
_____________________________________________________
IEDERE DONDERDAG 

Nougatine ijstaartje
6/8 personen

_____________________________________________________
IEDERE VRIJDAG 

Grote aardbeienvlaai
Op schelp  of  harde  wener  € 13,95 
_____________________________________________________

Onze bezorger Jan van Tien is op vakantie van maandag 21 juli t/m 
zaterdag 16 augustus. Onze winkel aan de Parkstraat is gewoon open!

Voor de 
dagaanbiedingen,

let op onze 
stoepborden!

Pepsi, Sisi en 7UP
1.5 literflessen
Alle varianten
Per fles 

Albert Heijn, NUENEN, Parkstraat 22 - Hoge Brake 8

1.18 - 1.54

1.30

1.12 - 1.56

Beemster van de versafdeling 
Alle varianten*
Per 100 gram
* M.u.v. oud en overjarig

D
ez

e 
aa

nb
ie

di
ng

en
 g

el
de

n 
in

 w
ee

k 
32

 v
an

 4
 a

ug
us

tu
s 

t/
m

 1
0 

au
gu

st
us

 2
01

4.

AH Komkommer
2 stuks 

AH Varkenshaas
Per 100 gram
Actieprijs per kilo 9.90

1.50

slechts € 6,95

€ 2,75

nu € 1,25

€ 12,95

SUPPER LEKKER



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

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.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

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.

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.

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

Ook tijdens de zomerva-
kantie zijn wij open voor 
diverse gezichtsbe-
handelingen, pedicu-
res, gellak, harsen, 
epileren, permanente 
Make-up, schimmelna-
gel behandeling, wim-
perextensions, gratis 
huidverzorgingsad-
vies.  INSTITUUT ZIL-
VERSCHOON Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.insti-
tuutzilverschoon.nl.

Gezocht: Gezelschapsdame/-heer
Wij zijn op zoek naar een opgewekte gezelschapsdame/-heer voor 
onze hoogbejaarde moeder omgeving Nuenen.
Voor moeder is extra gezelschap gezellig (4 uurtjes verdeeld over 
twee dagen per week). Wie vindt het leuk om twee keer per week te 
koken en samen te eten. Verder denken wij aan: samen wandelen, 
boodschapjes, planten water geven, was vouwen, kopje koffie drin-
ken etc, uiteraard tegen een passende vergoeding. Huishoudelijke 
hulp komt om de week voor het reguliere werk. Verder is het goed 
te weten dat moeder een belezen, ruimdenkende dame is en inte-
resse heeft in de mens en wat er in de wereld speelt.
Uw reactie graag onder nr. 32-14Stichting Vrijwilligers Thuiszorg

Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

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

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

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

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

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.

WARRINK COMPUTER 
SERVICE Voor storing 
of advies op maat. Wij ko-
men bij u thuis. Bel: 06-
40947823. Email: info@
warrinkcomputerservice.nl

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

VERLOREN: op maandag 
4 augustus een geel stoffen 
tasje met inhoud bacosleu-
tel, bougiesleutel. Graag 
terug te bezorgen op Wie-
lewaallaan 13 te Nuenen.

10 aug. Vlooienmarkt. 
Sporthal de Genderbeemd, 
Sterkenburg 616, Eindho-
ven. 9-16 uur. € 1, - p.p. Tel. 
06-20 29 98 24.

Verf betekent niet alleen kleur, verf betekent vooral ook 
bescherming. Wij leveren uitsluitend eersteklas verf, gemengd 
met de door de producent voorgeschreven kleurpasta’s voor een 
jarenlange bescherming.

Bij aankoop van
3 blikken verf

Mierloseweg 86, 5707 AP, Helmond, (0492) 53 50 66 www.driessenhelmond.nl

39,50€
€ 52,50

35,10€
€ 47,00

38,55€
€ 51,30

36,30€
€ 48,50

30,40€
€ 41,10

32,50€
€ 43,75

49,45€
€ 64,95

47,60€
€ 62,65

52,00€
€ 68,15

*) Prijs per liter exclusief € 2,50 mengkosten.
Actieperiode t/m 31 augustus 2014.

Betrouwbare hulp in 
de huishouding
Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo) van start. Deze wet regelt 
de hulp voor ouderen en mensen met een beperking 
en wordt uitgevoerd door de gemeenten (voorheen 
door het Rijk). In de Wmo wordt flink bezuinigd op 
onder andere de huishoudelijke hulp. Dit betekent 
wellicht dat u deze hulp vanaf 1 januari 2015 zelf 
moet regelen en betalen. Uw gemeente informeert u 
hierover. 

Bezuinigingen zijn natuurlijk niet prettig. De overheid 
voert ze door om de zorg voor de meest kwetsbare doel-
groepen nu en in de toekomst betaalbaar te houden. 
Goed om te weten: voor mensen met een minimum in-
komen treffen de meeste gemeenten een financieel vang-
net. Informeer hiernaar bij uw gemeente. 

Uw wensen staan centraal
Indien u inderdaad uw huishoudelijke hulp zelf moet 
gaan regelen, kunt u terecht bij ZuidZorg Extra voor een 
particuliere hulp, vanaf €15,50 per uur. Particuliere hulp 
bij het huishouden kan anders zijn en meer omvatten 
dan de huishoudelijke zorg die u ontving op basis van uw 
indicatie. U betaalt de particuliere hulp zelf en heeft 
daarmee de vrijheid om de hulp naar eigen wens en be-
hoefte in te vullen. Naast schoonmaken kan de hulp bij-
voorbeeld ook worden ingezet om te (helpen met) bood-
schappen doen of koken, huisdieren te verzorgen of klei-
ne klusjes in en om het huis te doen. 

Hoe het werkt? 
ZuidZorg Extra, de ledenorganisatie van ZuidZorg, 
brengt u in contact met een goede, betrouwbare hulp. U 
en de hulp sluiten een overeenkomst met elkaar en ma-
ken afspraken over de werkzaamheden die worden uit-
gevoerd. ZuidZorg verzorgt de kassiersfunctie. Dit bete-
kent dat wij ervoor zorgen dat de hulp namens u wordt 
uitbetaald. Ook zorgt ZuidZorg Extra voor vervanging 
bij ziekte wanneer u voor deze optie kiest. Een vertrouwd 
en veilig gevoel. Wilt u meer informatie over particuliere 
hulp bij het huishouden? Of wilt u zich alvast aanmelden 
zodat u per 1 januari verzekerd bent van hulp? Belt u dan 
naar 040-2 308 538 of mail naar info@zuidzorg.nl

Het Kabouterpad slingert door een witte bloe-
menzee en biedt de wandelaar een verscheiden-
heid aan doorkijkjes. WELKOM: u mag hier wan-
delen zoveel u wilt. Het vriendelijke verzoek 
luidt: blijf op de paden, pluk geen bloemen, houd 
de honden aangelijnd en graag meenemen wat de 
honden laten vallen. Veel wandelplezier! 

Verantwoordelijk voor deze gratis toeristische at-
tractie is de Nuenense hovenier Fons Linders, ook 
bekend als spraakmakende tuinmeester. Hij zorgt 
ook voor vrolijke klanken vanuit zijn carillon (zie fo-
to). 

De kabouterpaden zijn te vinden aan de Gerwense-
weg nabij de windmolen De Roosdonck. En wel aan 
beide zijden van de Gerwenseweg begrensd door De 
Rijt en door de Broekdijk. Vanaf de Broekdijk is ook 
een deel van het landgoed De Roosdoncken opgen-
gesteld. De foto’s zijn gemaakt vanaf het Kabouter-
pad door hobbyfotograaf Cees van Keulen uit Ger-
wen.

Prachtige witte bloemenzee 
bij De Roosdonck



7 augustus 2014Rond de Linde  Nr.  32

“Luuk en Saar kleuren er op los”
Deel 16.1 

Hallo Lindekids, leuk hè, de vakantie? 
Wat doe jij allemaal voor een leuke dingen?

Is het mooi weer, kun je gaan zwemmen, buiten spelen of zijn je 
vriendjes nog op vakantie?
Als je niet weet wat je moet doen kan ik je wel wat leuke tips ge-

ven over wat wij altijd deden 
in Niemandsland.
Wij gingen vaak verven, 
knutselen of kleuren.
“Van kleuren word je altijd 
heel rustig” zegt Michael. 
Weet je trouwens dat we op 
onze website hele mooie 
kleurplaten hebben staan? 

Nee? Nou ga maar eens gauw kij-
ken.
Michael zei “Ik heb een goed idee”! 
We organiseren een kleurwed-
strijd waar kinderen mooie prijzen 
kunnen winnen.
Zo kun je bijvoorbeeld onze kleur-
plaat mooi inkleuren of maak je 
zelf een mooie tekening. Lever 
je kleurplaat of tekening vóór 
14 augustus in bij Restaurant De 
Zonnewende en misschien win 
jij wel één van die mooie prijzen! (Zet wel even je naam, leeftijd 
en telefoonnummer erop). Meer lezen kom dan naar onze site.

Dus snel kijken maar: 

 “Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 16.2

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

Nou Marly, 

Wij houden van films met 
princessen en dieren er in.

Marly Donkers 8 jaar
Basisschool Heuvelrijk Gerwen, groep 5

Ik kijk graag naar Spongebob en jullie?

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.

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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

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

In Rond de Linde van vorige week meende ene heer Rob Riedijk ons te moeten uit-
leggen hoe democratie functioneert. Hij verwijt daarin anderen azijnpisser te zijn 
en een gebrek aan gezond verstand te hebben. Dat is me nogal wat. Dit zijn juist 
mensen die gebruik maken van hun democratisch recht om hun mening te uiten. 
Dat zouden meer mensen moeten doen. Ik heb juist ontzettend genoten van die 
stukjes. Schijnbaar leeft de heer Riedijk net als enkele Nuenense politieke partijen 
in een eigen democratie, zijn moraal is niet de mijne.

Rita Vellinga

De vier zwemmende generaties
 
Moeder Riekie van de Donk (nu 83) en dochter Hetty, begonnen ongeveer 
30 jaar geleden met het wekelijkse zwemmen in De Drietip. Ze gingen 
samen omdat dat gezelliger was maar ook omdat moeder door een ongeluk 
in een ander zwembad blind geworden was aan één oog en daarom liever 
niet alleen ging.
De dochters van Hetty, Aukje en Hedy, 
waren toen nog klein maar gingen al 
wel naar zwemles. Toen Hetty, met 
haar gezin naar Schaijk verhuisde 
kwam de klad in het wekelijkse zwem-
men met moeder Riekie. De man van 
Riekie, Jan is vanaf die tijd jaren met 
haar meegegaan totdat hij dat vanwe-
ge gezondheidsredenen niet meer 
kon.
Maar Riekie ging gestaag door. Elke 
week ging zij te voet op en neer naar 

het zwembad. Naarmate haar leeftijd 
vorderde, werd het op en neer lopen 
van huis naar De Drietip steeds zwaar-
der. Ze had geen rijbewijs en kon niet 
fietsen dus, Hetty die inmiddels weer 
in Nuenen woonde, heeft toen voor-
gesteld om haar elke week te halen en 
te brengen en terwijl zij zwom ging ze 
haar vader gezelschap houden. 
Nadat haar vader was overleden is 
Hetty het wekelijkse zwemmen met 
moeder weer op gaan pakken. 
 

Aukje en Hedy zijn na de terugkomst 
in Nuenen, tieners toen, bij de zwem-
club gegaan en zwommen elke maan-
dagavond. Dit met twee van hun beste 
vriendinnen, ook zusjes. De ene 
maandagavond aten de 4 dames boe-
renkoolstamp (favoriete kostje, ook 's 
zomers...) bij de ene moeder, de ande-
re maandag bij de andere.

Aukje was de meest fanatieke zwem-
ster in de familie maar helaas is zij in 
2007 plotseling overleden. Anouk en 
Lars, haar kinderen, waren toen nog 
erg jong. Toen ze de leeftijd er voor 
hadden, hebben ook zij hun zwemdi-
ploma's gehaald in De Drietip! De 4e 
generatie die zwemt in het zwembad 
van Laco Nuenen. Vera is de dochter 
van Hedy en heeft, als jongste telg van 
de familie al diploma ABC! Dus in de 
vakantie met de vier generaties lekker 
zwemmen in Nuenen.
 
Op de foto zien we van links naar 
rechts Hetty met Anouk, Hedy met 
Lars en Riekie met Vera. Op de foto 
missen we Aukje maar in gedachten is 
ze altijd bij de familie en zeker als ze in 
het zwembad zijn. Dus toch op de 
foto....

Shotgun: belangrijke rol voor 
bijrijder in het verkeer 
Op zaterdag 9 augustus kun je  het Shotgun-promotieteam van Veilig Ver-
keer Nederland tegenkomen bij Lakedance in Eindhoven. Het promotie-
team gaat in gesprek met jongeren. Shotgun is één van de vijf projecten in 
kader van de Brabantse verkeersveiligheids-campagne ‘Help Brabant op 
weg naar Nul verkeersdoden’. Het project Shotgun is gericht op jongeren en 
afleiding in het verkeer. 
Evenementen
Om Shotgun onder de aandacht te 
brengen bij jongeren tussen de 16 en 
24 jaar gaat het promotieteam van 
Veilig Verkeer Nederland de komende 
maanden in Brabant naar 47 verschil-
lende evenementen. Lakedance wordt 
bezocht door het promotieteam in op-
dracht van het Samenwerkingsver-
band Regio Eindhoven. Het promotie-
team zal bezoekers van de 
evenementen aanspreken om de Shot-
gun aanpak te promoten onder de 
doelgroep. 

Shotgun
Jongeren kunnen zelf veel doen om 
hun eigen veiligheid in het verkeer te 
verbeteren. Bijvoorbeeld door als bij-
rijder actief een rol te nemen voor een 
veilige autorit en Shotgun te worden. 
Een Shotgun neemt de telefoon aan, 
bedient de navigatie, verzorgt de mu-
ziek en zorgt ervoor dat vrienden ach-
terin de chauffeur niet afleiden. De 

Shotgun checkt of de chauffeur ook 
echt de Bob is en durft er wat van te 
zeggen als er riskant gereden wordt. 
De Shotgun is degene die op de bijrij-
derstoel zit en er voor zorgt dat de 
chauffeur zijn aandacht op de weg kan 
houden. Hij of zij neemt de chauffeur 
taken uit handen en houdt een oogje 
in het zeil. Meer informatie via www.
shotgun.nl, www.nulverkeersdoden-
brabant.nl en facebook.com/shotgun-
nl. 

Vaker ongevallen onder jongeren
Jonge bestuurders en hun bijrijders 
zijn vaker slachtoffer van een auto-
ongeval dan meer ervaren automobi-
listen. Afleiding in het verkeer speelt 
hierbij een grote rol. Veilig Verkeer 
Nederland heeft daarom de Shotgun 
campagne ontwikkeld. In de VS is 
Shotgun alom bekend en wordt er ge-
streden om de ‘Best seat of the car’. 
Want Shotgun zijn heeft veel voorde-
len: de bijrijder heeft de beste zitplaats 
in de auto en bepaalt welke muziek er 
wordt gedraaid. Veilig Verkeer Neder-
land wil met campagne bijdragen aan 
veiligere autoritten en een daling van 
het aantal ernstige verkeersongevallen 
onder jongeren.

Optreden Stoot 
Vrijdag 8 augustus staat het zesde en daarmee een-na-laatste Kasteeltuin-
concert op het programma. Mis deze bijzondere avond niet en beleef hem 
samen met familie, vrienden, kennissen en collega’s. De toegang is gratis.
Stoot is een heerlijke nederpop cover-
band en brengt u een grote diversiteit 
aan hits uit de Nederlandse popge-
schiedenis. Hits die tegen een stootje 
kunnen. Stoot! zorgt voor een avond 
vol muzikaal plezier van eigen bodem. 
Meer info op www.stootmusic.nl/

Evenemententerrein
De kasteeltuin van Helmond onder-
gaat op deze vrijdagavond een totale 
gedaanteverandering. Het terrein 
wordt feestelijk ingericht met para-

sols, zitgelegenheden en statafels. 
Daarnaast is het terrein voorzien van 
diverse horecapunten en toiletvoor-
zieningen. Tevens wordt er voor het 
podium een grote dansvloer neerge-
legd. Naast dat er gedanst kan worden, 
is er natuurlijk ook de mogelijkheid 
om gezellig te kletsen.

Volgens traditie begint de muziek om 
20.30 uur en eindigt om 23.00 uur. De 
horeca is geopend van 19.30 uur tot 
23.30 uur. Kinderen kunnen plastic 
bekertjes verzamelen die op het eve-
nemententerrein liggen. In ruil hier-
voor ontvangen ze een leuke attentie 
als beloning.

Kijk voor meer informatie over de 
programmering en allerlei leuke en 
swingende filmpjes op: www.kasteel-
tuinconcerten.nl 

De TV-Kantine
Over smaak valt 
niet te twisten 
Vrijdagavond 28 maart vond in Het 
Klooster de première plaats van de 
film ‘Over smaak valt niet te twis-
ten’. Een film van Nuenenaar Ronny 
Sanders en gebaseerd op de TV-
Kantine. Niet iedereen heeft deze 
film kunnen bekijken maar nu is de 
film op www.ronnysanders.nl terug 
te vinden.

Ronny Sanders heeft één grote passie, 
het maken van televisie en film. 6 jaar 
geleden begon hij met het amateuris- hij met het amateuris-
tisch naspelen van wat sketches uit het 
programma De TV-Kantine, wat toen 
net uitgezonden werd. Dit beviel erg 
goed en resulteerde in het compleet 
namaken van het gehele eerste sei-
zoen. De sets werden nagebouwd in 
een grote loods achter het huis en daar 
werden de scènes gefilmd. De redactie 
van Life4you kwam hierachter en een 
uitnodiging voor een bezoek in de stu-
dio volgde. Carlo was ontzettend en-
thousiast en sindsdien worden er soms 
rolletjes in de echte TV-Kantine ge-
speeld. In de loods werden ook seizoen 
twee en drie, compleet nagemaakt. Na 
drie jaar, volgde een gesprek met Carlo 
Boszhard die aangaf dat het nog veel 
leuker zou zijn Als Ronny zelf een sce-
nario zou bedenken. Dit resulteerde in 
de film, waaraan twee jaar is gewerkt. 
www.ronnysanders.nl

Carat-concerten in 
de Warande
 
Iedere zondagmiddag van mei tot en 
met begin oktober vinden er op het 
Carat-Paviljoen, in stadswandelpark 
de Warande in Helmond, Carat-con-
certen plaats. Diverse muziekstijlen 
passeren de revue van jazz tot pop en 
van klassiek tot blaasmuziek. 

De vaste aanvangstijd is 12.00 uur en 
het programma is rond 15.00 uur afge-
lopen. Alle concerten zijn gratis toe-
gankelijk. Daarnaast zijn er in het park 
horecavoorzieningen, openbare toi-
letten en ongeveer 250 zitplaatsen 
aanwezig. www.caratconcerten.nl 
Programma 
Zondag 17 augustus 2014, 12.00 uur: 
Seniorenorkest Groot Someren.
13.00 uur: Petri'A.
14.00 uur: Seniorenorkest Uden.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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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 augustus
WSV-wandeling

Woensdag 19.00 uur
Zondag 09.00 uur

EMK terrein aan het Wettenseind.

Elke Woensdag
09.00 uur IVN wandeling

Verzamelen met fiets bij de Clemenskerk 
in Nuenen

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
Kindervakantieweek Gerwen

Terrein de Huikert

Donderdag 14 augustus 
19.00 uur Beachvolleybaltoernooi

terrein aan D’n Huikert

Vrijdag 15 t/m 18 augustus
Dorpsfeest/kermis Nederwetten

terrein aan de Koppeldreef

Zondag 17 augustus
Doen! KPJ touwtrekken over water
weiland hoek Oude Torendreef en 

Hoekstraat Nederwetten

Zondag 17 augustus
De Luchthappers

Weverkeshof

Dinsdag 19 augustus
20.00 uur Kienen KBO kienavond

Dorpshuis in Lieshout

Dinsdag 19 augustus
19.45 uur Bridge
Zaal Berkenbosch

Zaterdag 23 en zondag 24 augustus
10.00-17.00 uur 

Goeden doelen weekend
Weverkeshof

Zondag 24 augustus
Sint Anna Gilde, DistrictsGildedag Kring 
Noord terrein aan Koutergat in Neder-
wetten. Wielerronde van Nuenen Tml-       
dommelstreek centrum van Nuenen.

Dinsdag 26 augustus
19.45 uur Bridge
Zaal Berkenbosch

Zondag 31 augustus
Verenigingenmarkt Stichting 

DwersVerband
in en om het Park.

Zondag 31 augustus
10.00 uur Vlooienmarkt Drumfanfare 

“Jong Leven” Gerwen
Heuvelplein in Gerwen

Zondag 31 augustus
12.00 uur Open dag 
CAN / Het Klooster

Het Klooster

Zondag 31 augustus
14.00 uur Doris B z.z.z.

Weverkeshof

1 t/m 7 september
Collecte KWF-Kankerbestrijding

Dinsdag 2 september
10.00 uur Feestelijke opening

bibliotheek Jo van Dijkhof

Vrijdag 5 t/m zondag 7 september
Harleyweekend 

Harley Davidson Club Gerwin
strandbad Nuenen aan Enodedreef

Zaterdag 6 en zondag 7 september
10.00-17.00 uur Grote jaarlijkse 

boekenmarkt
Weverkeshof

Woensdag 10 september
20.00–22.00 uur PvdA over ouderenzorg

Jo van Dijkhof.

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zondag 10 augustus 09.30 uur: Vie-
ring, muzikale omlijsting  voorgangers 
werkgroepleden.
Vrijdag 15 augustus 19.00 uur; Vie-
ring, Gelegenheidskoor, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zondag 10 augustus, 09.30 uur: Piet 
van Heijst; Bob Stultiens; Toon Aarts; 
Zus Teunisse-Rooijackers; Lotte van 
Rooij en Leo van Hevelingen; Dora 
Bressers-Megens en Wendy; Ben Gos-
selink.
Vrijdag 15 augustus, 19. 00 uur: Henk 
en Harrie Vinke.

Vakantieregeling
In de periode van de schoolvakantie, 
12 juli t/m 22 augustus, is het paro-
chiesecretariaat in Nuenen alleen ge-
opend op dinsdag en vrijdag van 09.00 
tot 12.00 uur. 
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 10 augustus 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastor S. Kuijpers, 
volkszang.

Misintenties
Annie van den Biggelaar-van der Put-
ten; Maria van Vroenhoven-Sanders 
(vanwege verjaardag); Pastor Freek 
Groot; Sjef en Lena Saris; familie Don-
kers-van Berlo; Overleden familie 
Verhagen Hendriks.

Mededelingen
Gelieve gedurende de vakantieperio-
de van medio juli tot en met medio au-
gustus de misintenties uiterlijk don-
derdagavond in te leveren in plaats 
van zondag.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 10 augustus, De Regenboog 
10.00 uur. De voorganger is kerkelijk 
werker P. Flach. In de zomerperiode is 
er geen kindernevendienst. De collec-
te is voor het Diaconaal werk in Nue-
nen. Op donderdag 14 augustus is er 
weer  Open Huis van 10.00-12.00 uur. 

U bent van harte welkom voor ont-
moeting bij een kop koffie of thee!

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 10 augustus 09.30 uur: Vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Piet Coolen; Janus van Kuijk; Anna 
Meijers-van Tilborg; Anna Maria 
Gruithuijzen.

Mededeling
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 7 aug. 17.30 uur H. Lof, 
eerste donderdag van de maand; 18.30 
uur H. Mis, votiefmis van Onze Heer 
Jezus Christus Hogepriester; gedach-
tenis van H. Cajetanus, belijder en H. 
Donatus, bisschop en martelaar.  
Vrijdag 8 aug. 07.15 uur H. Mis, H. Jo-
hannes Maria Vianney, pastoor van 
Ars, belijder; gedachtenis van H. Cyri-
acus, Largus en Smaragdus, martela-
ren.  
Zaterdag 9 aug. 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; ge-
dachtenis van H. Romanus, martelaar.  
Zondag 10 aug. 11.00 uur Plechtige 
Hoogmis, 9de zondag na Pinksteren; 
afscheid van pater prior Fringeli en 
pater overste Wailliez.  
Maandag 11 aug. Kloosterstilte. Ge-
dachtenis van H. Tiburtinus en Susan-
na, martelaren.
Dinsdag 12 aug. 18.30 uur H. Mis, H. 
Clara van Assisië, maagd. 
Woensdag 13 aug. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Hyppolitus en 
Cassianus, martelaren.

Nieuwe directeur-bestuurder van 
LEVgroep Leven & Verbinden
Marleen van Eijndhoven, directeur-bestuurder van LEVgroep Leven & Ver-
binden, neemt per 1 september afscheid van de organisatie. Zij wordt opge-
volgd door Jasper Ragetlie, voormalig wethouder van de gemeente Deurne. 
De sollicitatiecommissie heeft deze keuze gemaakt uit 51 sollicitanten. 
Jasper Ragetlie is 41 jaar oud en vader 
van 4 kinderen. Hij is geboren in 
Schiedam, maar woont sinds zijn mid-
delbare schooltijd in Deurne, waar hij 
op het St.-Willibrord Gymnasium 
heeft gezeten. Na zijn militaire dienst-
plicht vervuld te hebben, is hij drie 
jaar beroepsmilitair geweest. Vervol-
gens heeft hij bestuurskunde aan de 
universiteit van Nijmegen gestudeerd. 
Voordat Ragetlie wethouder werd in 
Deurne, is hij achtereenvolgens werk-
zaam geweest op de Universiteit van 
Utrechten is hij griffier in Millingen 
aan de Rijn en griffier in Deurne ge-
weest. Ragetlie is van maart 2008 tot 
mei van dit jaar wethouder in Deurne 
geweest voor de PvdA, met de porte-
feuille onderwijs, sociale zaken, wel-
zijn, gemeenschapsaccommodaties, 
volksgezondheid en wet maatschap-
pelijke ondersteuning. Marleen van 
Eijndhoven zet haar carrière voort als 
bestuurder bij Moviera, een organisa-

tie die zich bezighoudt met de aanpak 
van huiselijk geweld. LEVgroep biedt 
informatie, advies, begeleiding en on-
dersteuning aan mensen met vragen 
op maatschappelijk, psychosociaal en 
welzijnsgebied. LEVgroep werkt in de 
gemeenten Asten, Deurne, Gemert-
Bakel, Geldrop-Mierlo, Helmond 
Laarbeek, Nuenen, Son en Breugel en 
Someren. www.levgroep.nl

Kienen tijdens de 
zomervakantie   
in Lieshout
Op dinsdagavond 12 augustus kunt u 
gezellig een zomeravond kienen in het 
Dorpshuis aan de Grotenhof 2 in Lies-
hout. De zaal is open om 19.00 uur. 
Aanvang: 20.00 uur. Er is ruime par-
keergelegenheid naast de school. Ie-
dereen is van harte welkom.

Beeld schaapherder Evert de 
Vries voorzien van tekstpaneel
Het beeld van schaapherder Evert de Vries bij de vijver op de driesprong 
Laar/Hool in Gerwen is deze week voorzien van een zuiltje met een tekst-
paneel. ‘Wij mogen deze sfeerbrengende schaapherder nooit vergeten’, zo 
luidt de laatste zin van de begeleidende tekst.
Profiel herder met hondje
Het beeld bestaat uit een profiel van 
de schaapherder met hondje en drie 
schapen en is geplaatst op initiatief 
van Huub van Leuken. Hij hield vier 
jaar geleden een presentatie tijdens 
een openbare vergadering van dorps-
raad Gerwen met als toehoorders on-
der meer het voltallige college van 
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Nuenen c.a. De dorpsraad 
adviseerde toen het gemeentebestuur 
“om over te gaan tot realisatie van het 
herinneringsprofiel van schaapherder 
Evert de Vries.” Het zuiltje met tekst-
paneel is geplaatst door Huub van 
Leuken en Frans Sanders, daarbij ge-
steund door plaatselijke ondernemers. 

Schaapherder Evert de Vries werd ge-
boren op 11 februari 1888 en stierf een 
dag na zijn 74ste verjaardag op 12 fe-
bruari 1962. Hij ligt begraven op de 
RK begraafplaats De Huikert in Ger-
wen. Evert de Vries dwaalde destijds 
met zijn schapen en honden door 
Gerwense dreven, beemden en omge-
ving. 

Insectenhotel
Bij de vijver op genoemde driesprong 
staat ook een insectenhotel. Dit hotel 
is gemaakt van elzenhout en voor de 
opvulling zijn gebruikt: bamboe, ber-
ken en kalksteen. Als belangrijke gas-
ten treft men bijen, wespen en lieve-
heersbeestjes aan. Dit zijn nuttige 
insecten die een functie vervullen in 
de biologische kringloop. Voor meer 
informatie, zie www.vivarapro.com

 

Bij het beeld van schaapherder Evert de Vries is een zuiltje met tekstpaneel geplaatst.

Dit insectenhotel staat bij de vijver op 
de driesprong Laar/Hool in Gerwen.        
                             (foto’s Cees van Keulen) 
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PaardensportVoetbal
SV Nieuwdorp 1 - EMK 1     2-3
Voor hoofdtrainer Toon van der Loo was de oefenwedstrijd op zaterdag 2 augus-
tus tegen SV Nieuwdorp de eerste wedstrijd van de vernieuwde selectie van 
EMK: 36 spelers voor EMK1 en EMK2, waarbij gehoopt wordt om hoog te eindi-
gen met beide teams. De eerste oefenwedstrijd van EMK was niet makkelijk te-
gen een tegenstander die gedegen kan voetballen. De Zeeuwse vereniging 
Nieuwdorp speelt namelijk met 3e klasse zaterdagamateurs. Jammer dat het gras 
iets te lang was, waardoor het spel afgeremd werd. Nieuwdorp had in de eerste 
helft duidelijk een veldoverwicht, maar kreeg weinig kansen. Het was EMK dat 
op voorsprong kwam met een counter. Na de rust scoorde Nieuwdorp twee keer, 
maar verkeek zich helemaal op de snelheid van de aanvallers van EMK, terwijl de 
topscorers van de afgelopen twee seizoenen er niet bij waren. De EMK-doelpun-
ten kwamen van Sjef Sanders, Rick van den Boogaard en Tom van Elst. EMK 
speelde collectief vrij aardig in de verdediging; de twee linksbenige jeugdige ge-
broeders Geers maakten een goed debuut. 

Beachvolleybal-  
toernooi
Op donderdagavond 14 augustus tij-
dens de Gerwense Kindervakantie-
week wordt op het terrein aan D’n 
Huikert (terrein naast het gebouw van 
Jong Nederland) een beachvolleybal-
toernooi georganiseerd. Gespeeld 
wordt in 2 poules, 1 voor jeugd van 12 
t/m 16 jaar en 1 voor volwassenen. 
Een gezellig avondje uit met je familie, 
buurt, vriendenkring of collega’s. 
Teams van 6 spelers en een captain 
kunnen zich inschrijven via kinderva-
kantieweekgerwen@live.nl of bij 
Maurits van Dijk 06-51691424. Aan-
vang toernooi: 19.00 uur. 

Wijziging startplaats bij 
WandelSportVereniging Nuenen
De startlocatie voor de zondagmorgen- en woensdagavondwandeling bij de Nu-
enense wandelsportverenging WSV is in de maand augustus de ingang van het 
EMK terrein aan het Wettenseind.
Op zondagmorgen om 09.00 uur en op woensdagavond om 19.00 uur vertrekken 
2 groepen, ieder in een eigen tempo, voor een sportieve wandeling van maximaal 
2 uur door de mooie Nuenense omgeving. Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen. Vooraanmelden daarvoor is niet nodig, men kan zich 
melden op de startlocatie.
Voor nadere informatie: www.wsvnuenen.dse.nl. Ook kunt u mailen naar het se-
cretariaat, joke_wsv@hotmail.com

Springwedstrijd Nuenen
Op zaterdag 9 en zondag 10 augustus organiseert PVN rijvereniging Sint Cle-
mens een springwedstrijd voor paarden aan de rand van het centrum van Nue-
nen. Op deze unieke locatie achter de historische molen De Roosdonck, tegen-
over de ‘ijsbaan’ en schitterende bloemenzee aan de Gerwenseweg, zullen twee 
dagen in het teken staan van de springsport. Zowel regionale, nationale als inter-
nationale rijders zullen aan de start van dit evenement verschijnen en strijden 
om de diverse grote prijzen. Het volledige programma vindt u op www.rvsintcle-
mens.nl. De startlijst kunt u raadplegen op www.concours.nl. Iedereen is van 
harte welkom om dit evenement bij te wonen. Voor de kinderen is er een spring-
kussen. De toegang is gratis.

Sporten, ook met NAH
Maandag 11 augustus organiseert Café Brein een ontmoetings- en informa-
tieavond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het the-
ma is ‘Sporten, ook met NAH!’. Café Brein vindt plaats van 19.30 tot 21.30 
uur in het gebouw van ZuidZorg, Le Sage ten Broeklaan 11 in Eindhoven. 

Mensen met NAH, hun familie, man-
telzorgers en andere betrokkenen zijn 
van harte welkom vanaf 19.00 uur. 
Aanmelden is niet nodig. Tijdens deze 
avond vertelt Ilonka de Munk over het 
belang van sport, ook na niet aangebo-
ren hersenletsel. Ilonka werkt bij Re-
validatiecentrum Blixembosch en 
geeft concrete tips en voorbeelden 
met een aangepaste bewegingsoefe-
ning als concrete praktijk. Het belang 
van bewegen Wanneer iemand her-
senletsel krijgt (door bijvoorbeeld een 
ongeluk of een herseninfarct) kan dit 
veel gevolgen hebben. NAH heeft in-
vloed op het lichamelijk functioneren, 
op het denken en op het doen. Men-
sen met NAH spannen zich op ver-
schillende manieren in om actief mee 
te doen. Daarom moet er steeds ge-
zocht worden naar een balans tussen 
inspanning en ontspanning. En ont-

spanning is te vinden door bewegen 
en sporten. Maar mensen met NAH 
hebben vaak speciale wensen en be-
hoeften voor een sport.

Café Brein
Café Brein is de tweemaandelijkse 
ontmoetingsavond voor mensen met 
NAH, mantelzorgers en andere be-
trokkenen waarbij informatie en ge-
zelligheid samen gaan. Deelnemers 
praten over de gevolgen van NAH en 
hoe ze daarmee omgaan. Zichtbare en 
onzichtbare gevolgen hebben grote 
invloed op het welzijn van de persoon 
met NAH en zijn omgeving.
Belangstellenden die aankondigingen 
of samenvattingen van de bijeenkom-
sten willen ontvangen, kunnen zich 
aanmelden voor de e-mailverzendlijst 
van Café Brein via info@mantelzorg-
verlicht.nl.

Politieberichten
Wielrenner uit Nuenen gewond na botsing tegen auto

Drie wielrenners zijn zondagochtend 3 augustus rond 10.45 uur op de Stokkelen 
in Eersel gewond geraakt bij een botsing met een auto.
De 42-jarige bestuurder uit Lommel reed vanaf een erf de weg op en zag daarbij 
de wielrenners over het hoofd. Twee van hen reden daadwerkelijk tegen de wa-
gen aan en vielen op de grond, de derde kon de auto nog wel ontwijken maar 
belandde toch op het wegdek. Deze fietser, een 53-jarige man uit Nuenen, hoef-
de niet naar het ziekenhuis. Hij is ter plaatse door ambulancepersoneel behan-
deld aan letsel aan een knie en een schouder en een hoofdwond. De twee andere 
wielrenners zijn wel met de ambulance naar een hospitaal gebracht. Eén van hen, 
een 56-jarige man uit Veldhoven, is daar behandeld aan letsel aan een knie en 
een lip, waarna hij weer naar huis mocht. De ander, een Eindhovenaar van 50 
jaar, is er behandeld omdat hij last van zijn bovenbenen had en mocht weer naar 
huis. De politie maakt proces-verbaal op van de aanrijding.

Uitzendingen LON-TV 
Vanaf zondag 10 augustus nieuw op LON-TV:
•	 25	jaar	Poolse	kinderen	op	vakantie	in	Nuenen.	Ditmaal	voor	het	laatst	

verzorgt Stichting Poolse kinderen deze fantastische activiteit.
•	 Bloem	en	Tuin	2014.
•	 Dagbesteding	ouderen,	een	huiskamerproject.
•	 Opening	van	de	nieuwe	tuin	"Van	Nature"	op	Eeneind.
•	 Olifantje	Thuya	wordt	1	jaar.	Het	Dierenrijk	viert	een	feestje	en	zet	kin-

deren aan het werk.

Dit programma wordt dagelijks uitgezonden om 11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.00 en 23.00 uur tot 24.00 uur 
Heeft u een idee of een tip voor een reportage? Wij horen graag van u! 
Onze studio in het Klooster is dagelijks geopend van 10.00 tot 12.00 uur. 
Loopt u gerust even binnen. Of stuur een e-mail naar: 
tv@omroepnuenen.nl.

Laatste expositie beeldentuin 'Ruimte in beeld' 
seizoen 2014 geopend  
Op zondag 3 augustus jl. is de derde en tevens laatste expositie bij 'Ruimte 
in beeld' van dit seizoen geopend.

Beitelwerk van Jan Opstelten

Een beeldige tuin

Opnieuw zijn zowel de heerlijk grote 
tuin, als de open ruimte binnen, bij-
zonder mooi ingericht met zeer uit-
eenlopende kunstwerken. Een fantas-
tische plek om rond te dwalen en je te 
laten verrassen door wat andere men-
sen (kunnen) maken. Inspirerende 
kunst van hoog niveau. Het tentoon-
gestelde werk is deze keer van Hennie 
van den Hurk, Dorothe Tielen, Ab 
Evenhuis en Wim Heesakkers. Expo-
santen vinden hun weg naar deze idyl-
lische plek op verschillende manieren: 
via het eigen netwerk van de zes kun-
stenaars die hier collectief hun vaste 
werkplek hebben, via de website 
Kubra of ze melden zichzelf aan.

Een van de kunstenaars van het collec-
tief, Jan Opstelten, vertelde over zijn 
inspiratiebronnen (o.a. Tibetaanse 
mandala’s en uitspraken van anderen) 
en liet zijn letter- en sierbeitelwerk 
zien. Een zeer precieze en tijdrovende 
bezigheid die veel concentratie vraagt 
en die fysiek behoorlijk inspannend is. 

Een leuke uitspraak die hem tijdens 
een vakantie in Schotland opviel bij 
een eetcafé hangt nu naast zijn eigen 
voordeur en levert veel reacties op: 
“Be nice or leave”.

De gastvrijheid van Antoinette is hart-
verwarmend. Ze praat met iedereen 
en wil graag dat je een drankje hebt 
gehad voordat je gaat. Als mensen in-
teresse hebben in een kunstwerk, 
wordt het voor de dag gehaald, in het 
licht gezet en nog eens bekeken en be-
sproken. “De kunstenaar is vandaag 
niet aanwezig. Hoe zullen we het 
doen? Wilt u zelf met hem contact op-
nemen of zal ik dat voor u doen?”
Aan het einde van de middag waren 
alle tafels en stoelen in de tuin bezet 
en werd er zeer levendig ontmoet en 
geborreld. De expositie is alleen al 
vanwege de plek de moeite waard om 
te bezichtigen. Dat kan tot en met 
zondag 28 september 2014, elke zater-
dag en zondag van 12.00-17.00 uur en 
op afspraak.

Ruimte in beeld
Atelier en beeldentuin, Dubbestraat 
9a, 5674AE in Nuenen, www.ruimte-
inbeeld.nl

Rond de Linde
het enige Weekblad 

dat geheel door 
Nuenense 

ondernemers 
wordt vervaardigd



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

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de 
aannemer kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblij-

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Vredehof 6, 5671 DS Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

r.vanrooij@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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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Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

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

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

Rond de 
Linde ook 
compleet 

digitaal op
www.rond-
delinde.nl 

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

Heeft u zorg of ondersteuning thuis nodig van-
wege een ziekenhuisopname, een revalida-

tietraject of omdat het thuis allemaal niet 
meer lukt? Onze wijkverpleegkundige 

staat voor u klaar. Samen met u brengt 
zij uw ondersteuningsvraag in kaart. 
En kan zij ook behandelaars van 
Zorgboog in Balans inschakelen om 
uw zelfredzaamheid weer te vergro-
ten. Zo krijgt u de zorg die het best 
bij u past!

U kunt bij ons terecht voor alle vragen 
op gebied van zorg en behandeling zo-

als wijkzorg, fysiotherapie, ergotherapie, 
logopedie, diëtetiek, psychologie en speci-

alisten ouderengeneeskunde. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Neem contact op met onze Zorgcentrale of loop eens  

binnen op ons inloopspreekuur: iedere dinsdag tussen 13.00 
en 15.00 uur in De Vank, Kerkstraat 7 in Nuenen.

0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut)
www.zorgboog.nl

0492 - 348 444 
www.zorgbooginbalans.nl

Wijkzorg van de Zorgboog en 
Behandeling van Zorgboog in Balans

een FIJNE combinatie
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