
W E E K D I E N S T E N
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. DE
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“Altijd
 de 

beste deal!”

Traditionele 
aanzegging 
Nuenen Kermis

Van Gogh 
Urban Art 
Expo in 
Van Abbehuis

Creatief 
Toepen in 
schilderachtig 
Nuenen

Ritwinst voor Nuenenaar 
Steven Kruijswijk in Tour?
Tourkenners verwachten de komende dagen in de Tour de France veel van 
Lotto-Jumborenner Steven Kruijswijk uit Nuenen. De 28-jarige Nuenenaar 
rijdt nu zijn derde Tour. In de editie van 2014 eindigde hij als 15e in de alge-
mene rangschikking. In de Giro d’Italia van dit jaar legde Kruijswijk beslag 
op de 7e plaats in het algemeen klassement. Zijn aanvallend rijden in de 
bergritten belooft veel voor de etappes in de Pyreneeën en daarna in de 
Alpen. Steven Kruijswijk zegt dat er in de Tour veel kansen liggen bergop. 
Hij richt zich daarom op een zege in een bergrit en niet op een hoge plek in 
het algemeen klassement. 

Weergaloos afscheid  
Peugeot-toppers
Rond half één vrijdagnacht gaven Toon Raaijmakers en Harrie Bekkers de 
laatste gasten van de lange rij belangstellenden een handje. De afscheids-
receptie bij de J. Janssen Peugeot-dealer aan de Kruisakker begon om 
20.00 uur. Vanaf dat moment vormde zich een gigantische rij gasten langs 
het gebouw, over het terrein tot ver in de showroom om de Peugeot-cory-
feeën Harrie en Toon te danken en een rustige stressvrije toekomst te wen-
sen. Velen gingen bij het zien van de lange rij weer naar huis en kwamen 
zo’n anderhalf uur later terug in de rij. 

De Tourfans die met het busretourtje 
van de voormalige fanclub van Nuene-
naar Steven Kruijswijk op 4 juli naar 
Utrecht reisden, hebben daar een gre-
tige Steven Kruijswijk in actie gezien. 
Hij reed een puike tijdrit en werd 31ste 
in een veld van 198 renners. Na een 
duikeling in het klassement is Steven 
weer gestegen naar een 96ste plaats 
met ruim dertig minuten achterstand 
op gele truidrager Chris Froome. 

Nuenense klimgeit in bergen aan bod
Op de eerste rustdag in de Tour (maan-
dag 13 juli, de dag waarop dit artikel is 
geschreven, red.) is de LottoNL-Jum-
boploeg na negen zware etappes wel 
toe aan een dagje zonder felle strijd. 
Robert Gesink, de kopman van de 
ploeg, staat als beste Nederlander op 
de 15e plaats in het algemeen klasse-
ment op 2 minuten en 52 seconden van 
Froome. Steven Kruijswijk is de negen 
ritten zonder ernstige kleerscheuren 
doorgekomen. Hij maakte wel kennis 
met het harde Franse wegdek en liep 
schaafwonden op aan heup en knie. 

De klimgeit uit Nuenen komt in de ber-
gen aan bod, allereerst in de Pyreneeën 
met zware bergritten op woensdag 15 
en donderdag 16 juli. Na de tweede 
rustdag op dinsdag 21 juli volgen nog 
vier etappes over diverse Alpencols. 
Op zaterdag 25 juli is de voorlaatste 
etappe met aankomst op Alpe d’Huez. 
Zondag 26 juli is de finish in Parijs.
  

Nuenenaar Steven Kruijswijk met rugnummer 133 in actie in de tijdrit in Utrecht.
(foto’s Cees van Keulen)

De 28-jarige Steven Kruijswijk rijdt dit jaar 
nu zijn derde Tour de France. 

In de nachtelijke uurtjes gingen de twee 
feestelingen super voldaan, maar dood-
moe huiswaarts, met vrouw en bloe-
men, een slijterijlading flessen en een 
winkelvrachtje cadeaus. De diverse 
sprekers roemden de inzet, het vakman-
schap, het overzicht en vooral het team-
werk van de twee toppers. De grote 
waardering drukten ze uit met schitte-
rende cadeaus. 

Namens de directie bood Olaf Jans-
sen de beide sportievelingen een Peu-
geot-fiets aan naar keuze, van Bart 
Bekker, van Peugeot Nederland, ont-
vingen ze de Peugeot-onderscheiding 
met briljant voor ruim 44 jaar trouw 
dienstverband met hierbij een barbe-
cue voor het gehele Janssen-gara-

geteam t.g.v. de heropening in het 
moderne gebouw. Teamgenoot Peter 
van der Lubbe prees Harrie en Toon, 
Toon en Harrie speciaal als een een-
heid, gemoedelijke samenwerking 
stond altijd voorop. Natuurlijk wer-
den de steunpilaren mevrouw Raaij-
makers en mevrouw Bekkers regel-
matig in de bloemetjes gezet. Met 
duidelijke emotie dankten de twee 
scheidende Peugeot-kenners voor de 
overweldigende belangstelling, het 
genoten vertrouwen, de vriendschap 
en de vele cadeaus. De directie van 
Autobedrijf J. Janssen kan terugzien 
op een bijzonder geslaagde rijkelijk 
verzorgde afscheidsreceptie en een 
heropening met nu ook de Blue-box 
van Peugeot onder één dak.

Toon (links) en Harrie krijgen de Peugeot-onderscheiding met briljant opgespeld.

YOUNGMAKERS biedt 
jongeren in Nuenen    
kans mee te doen 
Iedereen heeft talent, iedereen kan iets bijdragen, iedereen die wil mee-
doen krijgt een kans. Dit is het uitgangspunt van de YOUNGMAKERS TALENT 
DISCOVERY dat een aantal ondernemers in Nuenen in het najaar organi-
seert in samenwerking met Een Goeje Saeck! (www.eengoejesaeck.nl) 

We hebben in vele bedrijfstakken een 
tekort aan mensen in uitvoerende 
functies. Bedrijven moeten zich flink 
inspannen om mensen weer te laten 
kiezen voor vakmanschap en functies 
in de maakindustrie, de logistiek, de 
retail of het onderhoud. Men kiest lie-
ver voor een baan in de ICT of voor 
werken in de creatieve industrie. Ge-
volg: teveel jongeren zitten thuis. 
Vaak weten ze niet wat ze willen of 
kunnen. Soms heeft dat te maken met 
de beperking die hen kenmerkt. Of 
omdat ze gewoon niet weten hoe ze de 
brug moeten slaan naar werk. 
Na een succesvolle start van de 
YOUNGMAKERS TALENT DISCO-
VERY in Geldrop Mierlo pakt een 
aantal ondernemers in Nuenen nu die 
uitdaging op! Samen met Een Goeje 
Saeck! willen zij meer jonge mensen 
tussen 17 en 27 jaar laten deelnemen 
aan het arbeidsproces. Ook als dat wat 
extra inspanningen vergt.
Nederland probeert op allerlei manie-
ren om meer mensen mee te laten 
doen aan het arbeidsproces. Er is zelfs 

een Participatiewet aangenomen die 
organisaties verplicht dat minimaal 
5% van de mensen die ze in dienst 
hebben mensen met een kwetsbare 
arbeidsmarktpositie moeten zijn. 
Mensen die zonder hulp niet in staat 
zijn het wettelijk minimumloon te 
verdienen. 
Ons land kent ook sinds enkele jaren 
een social return - verplichting. Dat 
betekent dat partijen die meedoen aan 
gemeentelijke aanbestedingen ook 
moeten bijdragen aan arbeidspartici-
patie van mensen met een kwetsbare 
positie. En toch is dat niet voldoende. 

Wethouder Pero (wethouder Econo-
mie, Jeugd en Onderwijs): “Wij zijn 
blij dat het project ‘YOUNGMA-
KERS’ ondernemers helpt om in 
contact te komen met jongeren die 
wat willen. Deelnemers leren tijdens 
de TALENT DISCOVERY hun ta-
lenten kennen en worden gestimu-
leerd om zichzelf te ontwikkelen. En 
dat allemaal met een mogelijke 
werkervaringsplaats of baan bij een 
Nuenens bedrijf in het vooruitzicht. 
Jongeren krijgen zo een nieuwe, ex-
tra kans op werk. En de ondernemers 
laten met daden zien dat ze ook soci-
aal betrokken zijn bij de lokale ge-
meenschap. Dat past heel goed bij 
Nuenen”. 

De YOUNGMAKERS TALENT DIS-
COVERY zoekt deelnemers uit de ge-
meente Nuenen of de directe omge-
ving ervan. De aanmelding voor het 
eerste TALENT DISCOVERY-event 
in Nuenen start op 1 september. Voor 
meer informatie of voor aanmelding 
kan iedereen terecht op de website:
youngmakers.nl

Veldsink Adviesgroep 
nieuwe hoofdsponsor 
RKSV Nuenen

Veldsink Adviesgroep is de naam die 
de komende periode prijkt op de shirts 
van RKSV Nuenen. Afgelopen vrijdag 
10 juli was het zover. Toen zette Henri 
Veldsink, eigenaar van Veldsink Ad-
viesgroep onder toeziend oog van zus 
en mede-eigenaar Jeannette Veldsink 
samen met de Stichting Vrienden van 
de RKSV Nuenen met het bijna voltal-
lige bestuur, op sportpark ‘Oude Lan-
den’ de handtekening onder het con-
tract waarmee het hoofdsponsorschap 
van de club een feit is geworden.
Veldsink Adviesgroep gespecialiseerd 
in hypotheken, verzekeringen en pen-
sioenen is onder andere gevestigd aan 
de Pinckart 11 te Nuenen. De organisa-
tie is een van de grootste werkgevers in 
Nuenen en met meer dan 400 mede-
werkers verspreid over 14 vestigingen 
actief in Noord-Brabant en Zeeland. 
“Wij dragen RKSV Nuenen een enorm 
warm hart toe en zullen als hoofd-
sponsor ons steentje bijdragen aan 
deze mooie club. We hopen de club te 
kunnen steunen in de uitvoering van 
hun onlangs vastgestelde beleid. Na-
tuurlijk gaan we er vanuit de komende 
periode te genieten van een mooi at-
tractief potje voetbal”. Aan het gras zal 
dat het komende jaar niet liggen. Vanaf 
deze week wordt op sportpark ‘Oude 
Landen’ hard gewerkt aan de ombouw 
van het hoofdveld tot kunstgrasveld.



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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Start en finish
Na de bouwvak zullen er kabels en leidingen verlegd moeten worden. 
Snel daarna (september) zal men beginnen met ontgravingen en fun-
deringen. De verwachting is dat de werkzaamheden ruim een jaar 
duren. In die periode zullen ook de fietspaden en beplanting aangepakt 
worden. Het werk moet op tijd klaar zijn, zodat vanaf 1 januari 2017 
bussen volgens een nieuwe dienstregeling over de Europalaan kunnen. 
Waarmee het HOV dus echt van start kan. 

Overlast
Ingrijpende werkzaamheden kunnen niet uitgevoerd worden zonder 
overlast. Gemeente en aannemer(s) gaan er alles aan doen om verkeer 
doorgang te laten vinden, de uitvoering zo kort mogelijk te houden, 
stof, trillingen etc.  te beperken. Hoe dat precies het beste voorkomen 
en beperkt kan worden zal blijken als de aannemer die de opdracht 
heeft gekregen, de uitvoering toelicht tijdens de informatieavonden 
(zie hieronder). 

Informatieavonden
Begin september zullen de plannen voor de uitvoering verder bekend 
zijn. Hiervoor worden informatiebijeenkomsten georganiseerd in Het 
Klooster, Park 1 te Nuenen, op: 

1. Donderdag 3 september 2015, 19.00-21.00 uur
2. Vrijdag 4 september 2015, 19.00-21.00 uur
3. Zaterdag 5 september 2015, 14.00-17.00 uur

Daarbij kan de aannemer die de opdracht heeft gekregen, de uitvoe-
ring toelichten. Het gaat dan natuurlijk niet meer over de inspraak op 
de inhoud van de vastgestelde plannen, maar vooral over de commu-
nicatie van de werkzaamheden, de planning, volgorde en omleidingen.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 3	juli	2015	 Broekdijk	20,	5674	MN		–	het	uitbreiden	van	
   de jongveestal en loods en het verplaatsen 
	 	 	 van	de	mestopslag	(MILIEU);
•	 8	juli	2015	 Aangelag	3,	5674	CP	–	het	vervangen	van	een	
   standaard voordeur door een nieuwe voor-
	 	 	 deur	(BOUW);
•	 9	juli	2015	 Van	Maerlantstraat	20,		5671	VM	–	het	
	 	 	 uitbreiden	van	de	woning	(BOUW);
•	 9	juli	2015	 Daniel	Eyndhoutsgaarde	7,	5671	CM	–	het	
	 	 	 uitbreiden	van	de	woning	(BOUW).

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 danwel de burgemees-
ter	zijn	de	volgende	aanvragen	om	vergunning	op	grond	van	de	A.P.V.	
en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	Stichting	Ezeltjesdag	voor	het	organiseren	van	de	jaar-

lijkse ezeltjesdag incl. buurtbbq op 6 resp. 5 september 2015 op 
het	Jo	Arts	terrein	aan	Mulakkers;

•	 Aanvrager:	De	heer	 en	mevrouw	van	Megen	 i.v.m.	 een	melding	
artikel 30 Drank- en Horecawet over toevoegen terras achterzijde 
op	DHW	vergunning;

•	 Aanvrager:	Gemeente	Nuenen	voor	het	organiseren	van	de	jaar-
lijkse bevrijdingsherdenking bestaande uit de kranslegging bij het 
oorlogsmonument aan de Europalaan/Vallestap en aansluitend  
de herdenkingsceremonie ter hoogte van Het Klooster, Park 1 op 
19	september	2015;

•	 Aanvrager:	Stichting	Parkevenementen	Nuenen	voor	het	organi-
seren van een bevrijdingsherdenking in de vorm van een muziek-
festival	in	het	Park	op	zaterdag	19	september	2015;

•	 Aanvrager:	Stichting	KVW	Nuenen	voor	het	organiseren	van	de	
jaarlijkse kindervakantieweek Nuenen in de periode van 24 tot en 
met 28 augustus 2015 bij Honk- en softbalclub Nuenen aan de 
Lissevoort.

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, 16 juli 2015

ONTVANGEN MELDINGEN VOOR HET 
HEBBEN VAN EEN UITWEG
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor 
onderstaande uitwegen en hebben besloten deze niet te verbieden. 
Deze besluiten zijn verzonden op:
•	 7	juli	2015	 Marijkestraat	5,	5671	HK	Nuenen
  
De besluiten zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het ge-
meentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
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Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	Col-
lege 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 besluiten 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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning ver-
leend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn  
verzonden op:
•	 7	juli	2015	 Molenkamp	16A,	5674	TJ	–	het	oprichten	
   van een opslagruimte en handel van antieke 
	 	 	 bouwmaterialen	en	vloeren	(BOUW);
•	 9	juli	2015	 Berg	5,	5671	CA	–	het	aanpassen	van	de	
	 	 	 automatengevel	(BOUW).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetref-
fende 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	Col-
lege 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	De	Bengel	Nuenen	 is	medegedeeld	dat	geen	bezwaren	 zijn	

tegen het aanpassen van het aanhangsel behorende bij de DHW 
vergunning die op 27 september 2005 is afgegeven voor Vincent 
van Goghplein 95 (verzenddatum 8 juli 2015).

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.

PUBLICATIE
Structuurvisie Nuenen, wijziging 2015
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat de raad in zijn vergadering van 18 juni 2015 de ‘Structuur-
visie	Nuenen,	wijziging	2015’	en	de	‘Landschapsinvesteringsregeling	
gemeente Nuenen c.a.’ heeft vastgesteld. 
De	Structuurvisie	en	de	Landschapsinvesteringsregeling	en	de	daarbij	
behorende stukken kunnen worden ingezien op het gemeentehuis, Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. 
De ‘Structuurvisie, wijziging 2015’ is ook digitaal raadpleegbaar via 
de volgende deeplink: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.SVNuenwijz2015LIR-D001

De	wijziging	van	de	Structuurvisie	Nuenen	houdt	in	dat	de	Landschaps-
investeringsregeling	(LIR)	hierin	wordt	opgenomen.	Deze	LIR	bepaalt	
dat bij het realiseren van ontwikkelingen, die in het landschap ingrijpen, 
ter compensatie kwaliteit aan het landschap moet worden toegevoegd. 
Indien	dit	niet	mogelijk	is,	dan	regelt	de	LIR	dat	de	initiatiefnemer	een	
financiële bijdrage moet storten in een fonds, van waaruit dan elders 
in de gemeente kwaliteit kan worden toegevoegd aan het landschap. 
De	LIR	komt	in	de	plaats	van	de	‘rood-met-groen	koppeling’,	zoals	die	
al langer door de provincie wordt gehanteerd.
Tegen	het	besluit	tot	vaststelling	van	de	Structuurvisie	en	de	Land-
schapsinvesteringsregeling staat geen bezwaar of beroep open.

Nuenen, 16 juli 2015
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

SLUITING TIJDENS ZOMERVAKANTIE
Tijdens week 31 (27-31 juli) tot / met week 35 (24-28 aug.) zijn de 
balies van het gemeentehuis te Nuenen gesloten op woensdagochtend. 

NUENEN VEILIG
Inbrekers gaan niet met vakantie
maar nemen toch graag een souvenir mee uit uw woning

Tip van de week:	Op	vakantie?	Laat	op	social	media	niet	weten	dat	u	
weg bent. Inbrekers maken ook gebruik van Twitter en Facebook. 

Meer tips? Kijk voor handige tips om inbraak te voorkomen op www.
nuenen.nl > leven en wonen > huis en buurt > Inbraakpreventie zo-
mercampagne "Inbrekers gaan niet met vakantie"

EN ONDERTUSSEN     
OP DE EUROPALAAN …(2)
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het plan HOV2 / Euro-
palaan.

De Europalaan gaat echt helemaal op de schop. Op 5 maart is het 
bestemmingsplan HOV2/ Europalaan door de gemeenteraad vastge-
steld. Daarna werd al snel zichtbaar dat het werk gaat beginnen. 
Vanaf september wordt de Europalaan echt aangepakt. Er komen niet 
alleen enkele nieuwe busbanen, maar ook nieuwe aansluitingen voor 
Nuenen-West. En natuurlijk een weg met fietspaden en parallelwegen 
die weer jaren meekunnen. In dit artikel melden we wat er bekend is 
over de uitvoering.

Voorbereiding
Het ontwerp voor de Europalaan is vastgesteld na uitgebreide in-
spraak. De uitvoering van het project is een ingrijpende operatie, die 
lang gaat duren en veel overlast gaat opleveren voor het verkeer. 
Daarom is ook een grondige voorbereiding nodig. De gemeente maakt 
een bestek waarin alle eisen en wensen staan die gelden voor de weg-
fundering, asfalt, beton, verlichting, riolering, bomen fietsenstallingen, 
abri’s etc.. Ook heeft de gemeente wensen en eisen voor het beperken 
van overlast en hinder en waarborgen van de bereikbaarheid. De we-
genbouwers dienen vervolgens hun plannen in. De partij die de beste 
prijs/ kwaliteit biedt krijgt de opdracht. Het zogenaamde aanbeste-
dingstraject loopt. De opdracht zal mogelijk nog voor de zomerva-
kantie gegeven worden. Op dit moment is nog onbekend welk wegen-
bouwbedrijf het beste plan heeft.

GEMEENTEHUIS NUENEN
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	de	volgende	
website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantel-
zorg?	Dan	is	er	in	Nuenen	één	loket	voor	al	uw	vragen:	het	Centrum	
Maatschappelijke	 Deelname	 (CMD),	 het	 voormalige	 Servicepunt.	
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres:	Berg	22c	|	telefoon:	040-2831675	|	e-mail:	cmd@nuenen.nl 
open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
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PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

     

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

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

Voor de beste
Service en Kwaliteit!!

Nw. oogst Frieslanders
hele kilo 0,79

Abrikozen Frankrijk   
1/2 kilo 1,79

Cantaloup meloen  
per stuk 0,99

Nw. oogst gekookte bietjes 
1/2 kilo 0,89

Aardappel salade 
(gegrilde groenten)  250 gram 1,59
Bieten salade

250 gram 1,59
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

weekaanbiedingen 
donderdag 16 t/m woensdag 22 juli

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Hollandse tuinbonen
hele kilo 0,99

4 Gepaneerde
Schnitzels ................................6,50
Carpaccio Spies
100 gram .........................................2,45
100 gr. Gebraden Rosbief 
100 gr. Gebraden Gehakt  ........2,95
4 Vers Gegrilde
Kippen poten
met gratis Piri Piri saus ...........6,50
Italiaanse Cordon Bleu
100 gram .........................................2,45
Voor de best belegde broodjes!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Franse weken
Acties week 29: geldig maandag 13 juli t/m zaterdag 18 juli 2015_____________________________________________________

Brood van de week:
Monnikenbrood
donker meergranen brood     € 1,75
_____________________________________________________

Franse croissants
  

    3 + 1 GRATIS
_____________________________________________________

Zomercake
      € 4,95
_____________________________________________________

Aardbeien-zomerschelp
schelp met heerlijke aardbeien 
en abrikozen    nu € 6,95
_____________________________________________________

Gezocht weekendhulp
(winkel Nuenen)

Vanaf 16 jaar voor de zaterdag

Sollicitatie per mail: godfried.de.vocht@echtebakker.nl

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

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

Vorsterdijk 16a, 5674 AG  Nuenen
T 040-2842703

Openingstijden:
In de maanden juli, augustus, september
ma t/m vr 10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag 10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur
In de overige maanden
Vrijdag 13.30-18.00 uur.
Zaterdag 10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur
Op zondag zijn wij gesloten

Vanaf nu 
weer volop

Blauwe bessen!

Dorpsstraat 95 Mierlo   |   T 0492 66 11 00   |   info@lenssenmannenmode.nl   |   www.lenssenmannenmode.nl

WIJ ZIJN KLAAR VOOR 
DE VAKANTIE! U OOK?!

no matter the combi 
€109,90

NOW €79,90

| | |

Gratis Parkeren in Mierlo!Follow Us on Facebook!Gratis WiFiTM

SPECIALE 
VAKANTIE
AANBIEDING

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Giarola, Villa sul Mare
 Limoncello 0,7lt. €9,95

Gorter
Jonge Jenever 1lt.€11,50

Domaine de Paris
   Rosé Provence €6,25

 Licor 43 0,7lt.
 Vaste  lage  prijs  €15,95  

Guillaume, Pays d’Oc
Wit, Rood of Rosé

Per stuk €6,00
Acties geldig van 16 juli t/m 6 augustus 

Het beschrijft de financiële gevolgen van een (echt)scheiding 
en geeft u een goed inzicht in alle zaken die moeten worden  
geregeld. Het wordt u kosteloos en discreet toegestuurd.

Gaat u scheiden?

Vraag ons  
gratis boekje  
aan: ‘Help, ik  
ga scheiden!’

Eindhoven Parklaan 81, 5613 BB Eindhoven
Tel. 0800-scheiden (0800-7243433)

eindhoven@scheidingsplanner.nl
www.scheidingsplanner.nl

Heikampen 40 
5672 SM Nuenen 
Telefoon 06 - 22 30 67 17 
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 
wijk Nuenen Zuid-West
(omg. Industrieterrein Pinckart etc. 230 kranten) 

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 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE
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Open brief aan de gemeenteraad over voorgenomen plaatsing 
beeldengroep Aardappeleters

Aan de Raad van de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten met afschrift 
naar B. en W. en naar de pers
Nuenen, 13 juli 2015

Geachte leden van de Raad,

Vijfenzeventig ondertekenaars hebben op 2 juli jl. een open brief geplaatst in de Nuenen-
se weekbladen. Het was een verwoording van sterk onbehagen gericht tegen de plomp-
verloren naar buiten komende voorgenomen plaatsing van een beeldengroep voorstel-
lende De Aardappeleters, een levensgrote 3D imitatie van het beroemde schilderij van 
Van Gogh. Binnen nog geen twee weken kwamen er maar liefst nog eens tweehonderd-
veertig adhesie betuigingen bij! En het ziet er naar uit dat die stroom voorlopig nog aan-
houdt. 
Het verheugt ons dat ook verscheidende leden van uw Raad daartoe behoren. Voorts 
voelen wij ons gesteund doordat er door enkele raadsfracties mondeling en schriftelijk 
vragen gesteld zijn. 

Uit gevoelens van verantwoording naar het grote aantal mensen dat op een of andere 
wijze getoond heeft tegen de plaatsing te zijn, benaderen wij u als Gemeenteraad nu met 
deze open brief. 

De vele reacties - die vaak gepaard gingen met sterke verontwaardiging en emotie - rep-
pen over kitsch, een foeilelijk immens beeld, een commerciële attractie met misbruik van 
de kunst van Van Gogh, en keren zich dus fel tegen plaatsing. Wij wijzen u ook op tal van 
ingezonden brieven. Daaronder was ook die van Theo Besemer, ontwerper van het mo-
nument van de zusters.

De raadsinformatiebrief over de beeldengroep heeft ons op diverse punten verbaasd. 
Deze brief van 24 juni wist al te melden dat B. en W. een week later op 30 juni besloten 
hebben de schenking te aanvaarden. Voorts vinden wij het saillant dat op 26 september 
de onthulling verwacht werd op de overeengekomen locatie terwijl toen al bezwaren 
binnen kwamen en de procedure overigens nog steeds loopt. 

Wij betreuren het ten zeerste dat noch het Team Ruimtelijke Kwaliteit noch de Monumen-
tencommissie het aangeboden kunstwerk heeft getoetst op grond van artistieke criteria 
en dat het College een bedrag van € 15.000,- voor het werk geschonken heeft aan een 
ondernemer (weliswaar via een tussenpersoon) of aan hem heeft betaald zonder enige 
vorm van aanbesteding.

Wij vinden dat het enorme onbehagen onder een zeer grote groep Nuenense burgers se-
rieus genomen moet worden en een belangrijke reden is om u te vragen onderhavig on-
derwerp te agenderen op de raadsagenda. Wat ons betreft met de strekking niet tot 
plaatsing over te gaan. 
Zoals u ongetwijfeld weet, biedt wet en regelgeving u als Raad daartoe mogelijkheden 
(Artikelen 160 en 169 uit de Gemeentewet)’. 

Kortom, onze hartenkreet is: Gemeenteraad doe iets ! 

Wij van onze kant zullen ons blijven inspannen om de opvattingen van zo velen in en 
buiten onze Nuenense gemeenschap tot gelding te brengen.

Ondertekend namens initiatiefgroep ‘Respect voor Van Gogh’, 
Ton de Brouwer, Arie de Gruijter, Johan Ebberink

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.

Ingezonden brieven Beeldig?
 
Net zoals veel burgers laat ik besluiten met betrekking tot de leefbaarheid in ons dorp 
graag over aan de daarvoor bedoelde instanties. Dat is wel zo makkelijk maar niet altijd 
verstandig. 
Door de artikelen in de kranten van de laatste paar weken ben ik dan toch wakker ge-
schud over de plannen om ons net vernieuwde Park - overigens complimenten aan het 
bestuur van Nuenen voor deze zeer geslaagde reconstructie! -  te ‘verrijken’ met een le-
vensgrote beeldengroep van de Aardappeleters. Mijn dank voor deze wake-up call van 
alle moraal ridders, zelfbenoemde deskundigen en azijnpissers die hieraan hebben mee-
gedaan. Wat jammer dat de zogenaamde ‘voorstanders’ meteen overgaan tot het neer-
sabelen van de boodschappers. Vaak komt dit door het niet willen of niet kunnen aan-
gaan van de inhoudelijk discussie.
Over smaak valt te twisten. Ongetwijfeld hebben kunstenaar en initiatiefnemers iets 
moois in gedachten. Maar het Park is van ons allemaal en niet alleen voor de initiatiefne-
mers, hoe goed ook bedoeld. Dat Wethouder Jansen blijft roepen dat alles doorgaat en 
dat bezwaren alleen in behandeling kunnen worden genomen als ‘men binnen 60 me-
ter(!)  van de te wraken plek woont’ lijkt te veel op door de strot duwen. En met zo‘n grote 
beeldengroep zal dat niet meevallen!
Ook de lichtzinnige manier waarop er besloten zou zijn dat het reeds bestaande monu-
ment voor de Kloosterorde zou moeten wijken voor deze beeldengroep toont weinig res-
pect voor het culturele erfgoed van het dorp, iets dat heel duidelijk naar voren is gebracht 
door de Heemkundekring - of zijn zij ook ‘niet van deze tijd’? 
Deze tegenstellingen vragen om zorgvuldigheid en transparantie in besluitvorming met 
betrekking tot plaatsing en financiering. Tot nu toe is hiervan niets gebleken. Na alle ne-
gatieve publiciteit de laatste jaren met betrekking tot het Nuenens bestuur zou men ver-
wachten dat zorgvuldigheid en transparantie inmiddels ‘onderonsjes’ en ‘achterkamer 
politiek’ zou hebben vervangen. Nee dus! 

Maar zelfs deze azijnpisser heeft de hoop niet opgegeven! Druk niet door maar neem de 
tijd voor een beter en breed gedragen besluit. En wat mij betreft: houdt het Park mooi en 
laat de kermis een keer per jaar langs komen - niet iedere dag.

Carson Boggs , Nuenen

Rond de Linde heeft de laatste twee weken een aantal ingezonden brieven ontvan-
gen ten aanzien van het plaatsen van het beeld van de Aardappeleters in het Park. 
Deze reacties zijn overwegend negatief. En dat is jammer, omdat er ook wel degelijk 
Nuenenaren zijn die het initiatief van Cor van der Linden ondersteunen. Hoe is nu de 
stand van zaken?
Op 19 april heeft de gemeente Nuenen de vergunning met betrekking tot de plaat-
sing van het beeld in het Park verleend. Dit met de instemming van de Monumenten-
commissie en het Team Ruimtelijke Kwaliteit. In de periode 6 weken vanaf publicatie 
zijn een aantal bezwaarschriften ingediend. Die worden nog in behandeling geno-
men. De periode waarin men bezwaar kon maken is inmiddels verstreken.
De plaats in het Park is schuin tegenover de kerk, vlakbij de plaats waar Van Gogh 
anderhalf jaar woonde, bij koster Schafrath en waar hij de aardappeleters heeft ge-
schilderd. Van verplaatsing van het ‘beeld van de nonnen’ is dus geen sprake.
In april is de LON op bezoek geweest bij Peter Nagelkerke, de maker van het beeld. 
(google aardappels in brons Youtube, 4 april 2015). Een leuke reportage van de LON, 
die wat meer achtergrondinformatie over het beeld en de maker geeft, en die de le-
zers van Rond de Linde wellicht zal interesseren. 

 

Ontmoetings- 
bijeenkomst voor 
mensen met een 
stoma
Op dinsdag 21 juli is er van 14.00 uur 
tot 16.00 uur een ontmoetingsbij-
eenkomst voor stomadragers, part-
ners en belangstellenden. De bijeen-
komst vindt plaats in inloophuis de 
Eik, Aalsterweg 285 B Eindhoven. De 
eerstvolgende bijeenkomst bij De 
Cirkel, Piet Heinlaan 59 in Helmond 
vindt plaats op dinsdag 4 augustus 
eveneens van 14.00 tot 16.00 uur.

Voor mensen met een stoma en hun 
omgeving is contact met andere sto-
madragers belangrijk. Zij weten van 
elkaar hoe het is om met een stoma te 
leven. De Nederlandse Stomavereni-
ging houdt daarom regelmatig bijeen-
komsten in de regio zodat leden en 
andere belangstellenden elkaar kun-
nen ontmoeten. Daarnaast krijgen be-
zoekers veel informatie over leven met 
een stoma. Bij deze bijeenkomst zijn 
ook bestuursleden aanwezig. Zij kun-
nen vragen beantwoorden over ver-
enigingszaken of onderwerpen die te 
maken hebben met het hebben van 
een stoma. Tijdens deze bijeenkomst 
zal dhr. Henk Beekhuizen, gespeciali-
seerd verpleegkundige, vertellen over 
stoma en reizen.
Voor vragen over deze bijeenkomsten 
kunnen belangstellenden contact op-
nemen met Ingrid Oostindiën, vrijwil-
ligster, tel: 06 53 58 13 49 of Kees van 
Liempd, regiobestuurslid van de Ne-
derlandse Stomavereniging, tel: 040 
283 79 04.
Meer weten over het werk van de Ne-
derlandse Stomavereniging? Kijk eens 
op www.stomavereniging.nl. Onder 
nieuws en agenda zijn alle bijeenkom-
sten in alle regio’s te vinden.

Rembrandt en Van Gogh
Te verwachten was, dat, om het idiote Nuenense bronzen beeld van de aardappeleters te 
vergoelijken, zou worden verwezen naar de beelden op het Amsterdamse Rembrandt-
plein. Geen steekhoudende verwijzing want het aantal los van elkaar staande beelden 
(schutters) op dat plein is niet het ‘schilderij’ De Nachtwacht. Het zijn losse bronzen beel-
den met een verwijzing naar de echte door Rembrandt op het doek gezette eenheid.
Een Rus, denkend aan De Nachtwacht, heeft ze ontworpen. Slechts enkele figuren verwij-
zen naar herkenbare figuren op het schilderij.
Dit is niet hét schilderij. Dat zou in essentie ook helemaal niet kunnen want je kunt nu 
eenmaal van een schilderij geen ruimtelijke vertaling maken en daarbij kun je dan zeker 
niet die bezieling of gevoelsbeleving bereiken die de kunstenaar zelf bij zijn schepping 
bedoelde. Zoiets leidt alleen maar tot een belediging van de kunstenaar en profilering 
van jezelf als je denkt dat jij dat wél kunt.
Een zelfde afwijzing als nu in Nuenen door velen opgeworpen tegen het aardappeleters-
gedrocht, werd in 2006 door velen ook opgeworpen tegen deze Amsterdamse beelden-
groep. Ter illustratie daarvan enkele kritieken die ook tegen die oneerbiedige vercommerci-
alisering (initiatief van de ondernemersvereniging) van Rembrandt in de pers verschenen.
De Volkskrant van 27 januari 2006: De pretentie van driedimensionaliteit voegt niets toe, 
kan niets toevoegen aan de grootste icoon van de Nederlandse schilderkunst. Het driedi-
mensionale beeld hangt al in het rijksmuseum. Dankzij Rembrandts virtuoze spel met 
licht en duisternis marcheren de schutters na 363 jaren nog altijd zo van het doek af. Kin-
deren grijpen onwillekeurig naar Banning Coqs uitgestoken hand. In brons verdort die 
hand tot de tak van een dode boom, die zelfs op de wind niet meer beweegt.
En nadat enkele bronzen beelden door vandalen in oktober 2006 al tweemaal voor een 
groot deel met de grond waren gelijk gemaakt schreef de NRC op 18 mei 2007:
In Amsterdam loopt een plein altijd het risico het terrein van een hossende menigte of een 
paar duizend tierende voetbalsupporters te worden, of het werkterrein van vandalen, zo-
als de ervaring met de beeldengroep naar de nachtwacht op het Rembrandtplein bewijst.
Daarom nooit De Aardappeleters in drie dimensies bij het Van Gogh Museum.
Vooral de laatste zin - niet uit een Nuenens brein ontsproten - moet vooral door het Ge-
meentebestuur, als vertegenwoordigster van alle Nuenenaren, goed worden verstaan. 

Ton de Brouwer

VOORUITGANG, AFGANG zal je bedoelen Cor
Op de voorpagina van Rond de Linde stond afgelopen week een artikel van Cor van der 
Linden, met foto, gut, gut, waarin hij het heeft over VOORUITGANG en over een DIGITALE 
TIJDSCAPSULE waarin iedereen iets over zichzelf kan stoppen om die over 130 jaar weer 
publiek te maken. Hij trekt in het artikel ook nog eens de eer naar zich toe dat de verbete-
ring van het Park mede aan hem te danken is.
Wat heeft dat te maken met een kitsch beeld, waaraan ook nog eens een extra stoel is 
toegevoegd voor de selfies makende toeristen, die na hun bezoek weer terugkeren naar 
verweggieland, waar hun roots liggen. 
De Nuenenaar heeft voldoende aan de digitale informatie die hij / zelf naar behoefte kan 
verzamelen. De Gemeente heeft daarnaast ook een archiveringstaak. Wat wil je nou eigen-
lijk, Cor?

In plaats van over VOORUITGANG, hebben we het over AFGANG en de HOON van de hele 
wereld als die in de gaten krijgt dat Nuenen een 3D print beeld van De Aardappeleters en 
dan nog wel met extra zetel in het dorp heeft geplaatst.

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2 Nuenen

Opnieuw succes voor Black Bone
Afgelopen maandag heeft Black-Bone bekend gemaakt dat ze bij de grote 
platenmaatschappij 'SPV' hebben getekend, en dat hun nieuwe album 
'Blessing in Disguise' in heel Europa en UK uitgebracht wordt. Zanger Steef 
en drummer Jules komen uit Gerwen.

Uitzendingen LON-TV
Deze week in het programma Nuenen-Nu:
•	 Commotie	over	bronzen	beeldengroep	‘de	Aardappeleters’
•	 De	laatste	dag	van	broodbezorger	Jan	van	Tien
•	 De	tijdcapsule	van	beeldengroep	‘de	Aardappeleters’
•	 Een	impressie	van	de	Nuenense	Kermis	2015
•	 Verhuizing	Garage	Janssen	vanuit	Gerwen	naar	Nuenen
•	 Impuls	Marathon	Nuenen	2015
•	 Biografie	van	een	Dorp,	Stukske	Gerwen,	aflevering	14	over	timmerfa-

briek van Lierop

De tv-uitzendingen vinden plaats om 11.00 uur , 14.00 uur, 17.00 uur, 19.00 
uur, 21.00 uur, 23.00 uur en 01.00 uur. Het programma is ook te volgen via de 
livestream op www.omroepnuenen.nl. Tevens kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude LON-opnames bekijken. U kunt alle reporta-
ges ook apart bekijken op You Tube en Facebook.

Hebt u een idee of een tip voor een door LON TV te verzorgen reportage? Stuur 
dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl. U kunt ook op werkdagen gewoon 
binnenlopen in de studio in Het Klooster tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Internationaal 
optreden Carat-
Concert
 
Op alle zon- en feestdagen van mei 
tot en met eind september vinden er 
op het Carat-Paviljoen, in stadswan-
delpark de Warande, Carat-Concer-
ten plaats. Diverse muziekstijlen 
passeren de revue, van jazz tot pop 
en van klassiek tot blaasmuziek. 
 
Programma 26 juli 2015:
12.00	uur	Eindhovens	Seniorenorkest,	
Eindhoven
www.seniorenorkest.nl 

13.00 uur The Senior Jazzmen, 
Eindhoven
www.seniorenorkest.nl/sjm/start.htm

Om 14.00 uur verzorgen het Hong Kong 
Youth Symphonic Orchestra & Hong 
Kong	 Symphonic	 Choir	 een	 prachtig	
optreden	 op	 het	 Carat-Paviljoen.	 Van	
23 juli tot en met 29 juli verblijven ze in 
Europa	voor	een	internationale	muziek-
toer. Tijdens deze muziektoer verzorgd 
door Mr. David Shen and Mrs. Lee Li 
van	het	S	&	L	Cultural	Exchange	Cen-
tre-Holland zullen ze op 26 juli Hel-
mond, de Warande aan doen en een 
uniek concert ten gehore brengen. Dit is 
het enige optreden dat ze verzorgen in 
Nederland, een echte primeur!
Het Hong Kong Youth Symphonic Or-
chestra is een onderdeel van de Hong 
Kong	 Arts	 and	 Culture	 Association.	
Het orkest werd opgericht met als 
doel het geven van trainingen aan jon-
geren en bewoners in het spelen van 
westerse muziekinstrumenten. Het 
doel is om door middel van jaarlijkse 
concerten en regionale optredens het 
muziekonderwijs en de populariteit er 
van te bevorderen. 
Het orkest legt de nadruk op prestaties 
en uitwisselingsmogelijkheden voor 
haar	 leden.	 Al	 tientallen	 jaren	 neemt	
het deel aan verschillende evenemen-
ten en uitwisselingen met andere or-
kesten om te cultiveren en het volledige 
potentieel van haar leden te benutten.

Het goede nieuws stapelt zich op voor 
Black-Bone. Het grote Duitse label 
brengt 18 september hun album Bles-
sing In Disguise uit. De tweede plaat is 
door	 Peter	 Pan	 Speedrock-frontman	
Peter	 van	 Elderen	 geproduceerd	 en	
wordt 18 september gepresenteerd in 
de	Effenaar	Eindhoven.
Rocktrio Black-Bone heeft in hun kor-
te bestaan al aardig wat stof doen op-
waaien. Wat te denken van openings-
act	 voor	 Deep	 Purple,	 Status	 Quo,	
Slash,	 Megadeth	 en	 Chickenfoot	 en	
een	 Europese	 tour?	 De	 jongste	 beli-
chaming	van	de	Eindhoven	Rock	City-
gedachte, zeggen sommigen. Medio 
2012	brachten	Steef,	Sven	en	Jules	de-

buutalbum Back To Mayhem uit en de 
opvolger zou de live-ervaring met die 
voorbeelden nog meer ademen.
Rock-label Steamhammer is een 
sublabel	van	SPV	GmbH.	Wereldwijd	
is	SPV	ook	geen	kleine	speler.	Het	be-
hartigt onder andere de belangen van 
bands	als	Kaiser	Chiefs,	Whitesnake,	
Motörhead en Monster Magnet.  
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Gouden bruidspaar Wim en 
Carla Verhoeven-Kunnen
Op 20 juli zijn Carla en Wim Verhoeven 50 jaar getrouwd. Ze hebben elkaar 
leren kennen in de dansschool in Eindhoven. Carla en Wim zullen deze 
gedenkwaardige dag met eigen kinderen, familie en vrienden vieren op 5 
september.

Wim was de oudste uit een gezin met 
vier kinderen en woonde in Eindho-
ven. Hij studeerde bouwkunde aan de 
HTS en ging na deze studie aan de slag 
in de betonfabriek Verho Beton van 
zijn ouders in Eindhoven aan de Lucas 
Gasselstraat. Wim moest zijn dienst-
plicht vervullen en werd uitgezonden 
naar Nieuw-Guinea, hetgeen Carla 
niet prettig vond. Na de diensttijd ging 
Wim terug in de zaak van zijn ouders. 
Op 20 juli 1965 trouwde hij met Carla 
Kunnen uit Geldrop. Na verloop van 
tijd namen Wim en zijn broer Jos sa-
men de zaak van hun ouders over en 
na enkele jaren is de zaak verkocht en 
is Wim in dienst getreden, tot zijn 
pensionering, bij Struyk Beton, later 
onderdeel van het Europese CRH. 
Daarna heeft Wim met zijn bouwkun-
dige kennis via de PUM nog diverse 
jaren bedrijven in heel oost Europa 
van advies gediend.

Carla Kunnen kwam uit een gezin van 
negen kinderen. De kinderen moesten 
zo snel mogelijk mee helpen in de zaak 
van haar ouders. Zo ook Carla. Hard 
werken en weinig vrije tijd voor hob-
by's. Na haar trouwen heeft Carla de 
Moeder-Mavo met succes afgerond. 
Toen daar tijd voor was heeft Carla di-
verse betrekkingen gehad met zelfs 
een eigen administratiekantoor. Later 
is zij zich steeds meer toe gaan leggen 
op haar hobby's. De dorpswerkplaats 
in Nuenen is geen onbekend terrein 
voor haar. Tot nu toe geeft ze daar al 
vele jaren diverse cursussen aan een 
groot aantal deelnemers.

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

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Jacques Post
Uitvaartassistent

Vergoedingen
Bij een sterfgeval thuis tijdens uw  
vakantie kán uw reisverzekering de 
kosten van uw terugreis vergoeden. 
Als u naast uw reisverzekering ook 
een annuleringsverzekering heeft 
afgesloten, is het mogelijk dat deze 
verzekering een vergoeding uitbe-
taalt voor de gemiste dagen.

Verschillende voorwaarden
De verzekeringsmaatschappijen ken-
nen echter wel verschillende voor-
waarden dus het is belangrijk deze 
goed te checken, voordat u op reis 
gaat. Als het bijvoorbeeld van tevo-
ren al bekend was dat uw dierbare 
ernstig ziek was terwijl u vertrok, 
kunt u bij de meeste verzekeringen  
nergens aanspraak op maken. 
Daarbij is het ook nog belangrijk 
wat uw familieband is met de over-
ledene. De reisverzekeraars vergoe-
den meestal alleen de terugreis bij 
overlijden van een eerste- of twee-
degraads familielid. 

Eerste- en tweedegraads familieleden
Eerstegraads familieleden zijn uw 
partner, mits u getrouwd bent of over 
een geregistreerd partnerschap of 
samenlevingscontract beschikt, uw 
kinderen, ouders, schoonouders en 
schoondochters en -zonen. Tweede-
graads familieleden zijn uw broers 
en zussen, kleinkinderen, grootou-
ders, schoonzussen en zwagers.

Overlijden overige familieleden 
of vrienden 
Bij het overlijden van andere familie-

leden dan eerste- of tweedegraads, 
zoals uw oom, tante, neef of nicht, 
worden de reiskosten naar huis niet 
vergoed. Ook bij het overlijden van 
een vriend of zakenpartner kunt u 
nergens aanspraak op maken. Bij 
sommige reisverzekeringen is het 
echter mogelijk om tegen betaling 
van een hogere premie wel extra 
personen bij te schrijven op uw ver-
zekeringspolis.

De vakantie staat voor de deur...
Twijfelt u momenteel of u met vakan-
tie kunt gaan omdat er iemand ziek 
is in uw naaste omgeving? Overleg 
met de arts van uw dierbare wat zijn 
of haar visie is. Als u besluit te gaan, 
adviseren wij u vooraf goed uw ver-
zekeringspapieren te checken en 
bij onduidelijkheden contact op te 
nemen met uw verzekeringsmaat-
schappij. Zo weet u precies wat u te 
doen staat als u onverhoopt terug 
moet keren. Dat geeft rust, zoals het 
hoort op vakantie.

Wij wensen u een fijne en onbezorg-
de vakantietijd!

A D V E R T O R I A L

Als een dierbare thuis overlijdt 
tijdens uw vakantie 
Helaas kent de dood geen vakantie en zijn er ook sterfgevallen in 
vakantietijd. Bij sommige mensen was het al voorzien dat dit in deze 
periode zou gebeuren en bij anderen kan de dood totaal onverwacht 
toeslaan. Als het onverhoopt iemand betreft uit uw naaste omgeving wilt 
u natuurlijk wel meteen naar huis om nog bij uw dierbare te kunnen zijn 
of om andere nabestaanden bij te staan. Kunt u in zo’n geval aanspraak 
maken op uw reisverzekering die u helpt onmiddellijk naar huis te komen? 

Het echtpaar kreeg twee zonen en 4 
kleinkinderen. Carla en Wim zijn 
ruim 10 jaar geleden neergestreken 
aan de Molenheide in Lieshout. In de 
tuin heeft Carla sinds enige tijd een 
kabouter-pad aangelegd met honder-
den kabouters. Dit pad komt nooit af 
en ze blijft daarom kabouters verza-
melen.
Tegenwoordig genieten Carla en Wim 
vooral van het samen zijn en zijn lid 
geworden van de KBO in Lieshout en 
versterken zij daar het koor. Samen 
trekken ze er steeds meer met de fiets 
op uit. 

Herhaalde oproep 
vrijwilligers-
organisaties 
Stichting DwersVerband gaat in het 
najaar van 2015 en in het voorjaar 
van 2016, in samenwerking met de 
LEVgroep, een aantal cursussen/
workshops organiseren voor vrij-
willigersorganisaties in de gemeen-
te Nuenen c.a. 

Ze denken in eerste instantie aan een 
cursus ‘fondsenwerving’ en een cursus 
voor penningmeesters. Maar ze willen 
zo goed mogelijk aansluiten bij de be-
hoefte die vrijwilligersorganisaties 
hebben. Daarom is een vragenlijst ge-
maakt waarmee aangeven kan worden 
voor welke cursussen interesse be-
staat. Er kan gekozen worden uit 31 
verschillende cursussen, maar vrijwil-
ligersorganisaties kunnen ook eigen 
wensen indienen. De vragenlijst wordt 
door DwersVerband medio juli aan 
alle vrijwilligersorganisaties verstuurd. 
Heeft uw organisatie vóór 15 juli a.s. 
de vragenlijst niet ontvangen? Stuur 
dan een mail naar info@dwersver-
band.nl onder vermelding van ‘ver-
zoek vragenlijst’. 
De resultaten van de vragenlijst wor-
den begin september teruggekoppeld 
aan de organisaties die de vragenlijst 
hebben ingevuld.

Acupunctuur?

Je hoeft er niet in te geloven, 
hoor: het werkt toch wel 
(En…dat is inmiddels ook wetenschappelijk aangetoond.)

Vanaf deze week zal onze Nuenense dokter Harry Lieveld iedere twee 
weken een column in Rond de Linde verzorgen. Dokter Lieveld startte ruim 
20 jaar geleden zijn praktijk voor medische acupunctuur en acupressuur in 
Nuenen. Als arts had hij toen al jaren ervaring in interne geneeskunde, car-
diologie, oncologie, radiotherapie, sport- en bedrijfsgeneeskunde. Hij 
merkte dat er patiënten waren met klachten waarvoor geen afdoende 
behandeling voorhanden was. Ze moesten met de klacht leren leven, ermee 
leren omgaan. Voor dokter Lieveld een onmogelijke diagnose. 

Op zoek naar een oplossing, kwam hij 
terecht bij de acupunctuur. De traditio-
nele Chinese geneeskunst, waar acu-
punctuur een prominent onderdeel 
van is, fascineerde hem. Ook omdat hij 
als jongetje zijn Chinese ooms, die arts 
waren, over de bijzondere effecten van 
acupunctuur had horen vertellen. Bo-
vendien bleek uit veel wetenschappe-
lijke studies, dat acupunctuur bij grote 
aantallen heel uiteenlopende klachten 
vaak heel goed werkt. Zo adviseert de 
WHO (de World Health Organisation 
van de VN) acupunctuur voor meer 
dan 100 aandoeningen. Onder meer bij 
lage rugpijn, nek- en schouderklach-
ten, hoofdpijn, reuma, slapeloosheid, 
vruchtbaarheidsklachten en psychi-
sche aandoeningen als depressie. 

In het westen hebben we een weten-
schappelijke medische aanpak. Op veel 
gebieden, vooral acute, werkt dat goed. 
Maar toch heeft een groep mensen het 
gevoel dat de behandeling zich beperkt 
tot slechts een deel van hun lichaam, dat 
er geen overzicht is over het geheel. Of 
dat er alleen aan symptoombestrijding 
wordt gedaan. Dokter Lieveld: “De laat-
ste 20 jaar heb ik me erop toegelegd om 
mensen te helpen die pijn-, ontstekings-, 
psychische of vruchtbaarheidsklachten 
hebben. En vaak lukt dat. Het werken 
voor en met die patiënten vind ik heel 
fijn. Het geeft me enorm veel voldoe-
ning. Ook omdat mijn patiënten vaak 
mensen zijn die in het ‘afvoerputje’ van 
de gezondheidszorg terecht waren geko-
men, die ‘ermee moesten leren omgaan.”
 

 

Dokter Harry Lieveld: “Acupunctuur heeft effect!” 

Kwekerij de 
Walburg
In Nuenen, langs de oevers van de me-
anderende Dommel, ligt een paradijs 
van anderhalve hectare grootte, waar 
je nog op een ongecompliceerde ma-
nier kunt genieten. De tuinen van de 
Walburg werden in 1958 ontworpen 
door Hetty Cox (1921-2001) en zijn 
uitgegroeid tot een levend monument 
waarin tuincultuur en natuur naad-
loos samenvallen. Je kunt een heerlijke 
wandeling maken over spannende 
paadjes tussen opvallende en bijzon-
dere bomen en plantensoorten. Een 
ruime binnenplaats met koffie- en 
theeterras vormt het startpunt van 
een boeiende rondwandeling. Na een 
aantal jaren afwezig te zijn geweest, 
neemt deze bijzondere kwekerij weer 
deel aan de 22e Bloem & Tuin. Geïn-
spireerd door de impressionisten, zo-
als Van Gogh en Monet, zal er een 
mooie  compositie  van bloemen en 
planten op het tuinevenement gecre-
eerd worden.
 
Het Pad der Poëzie
Ook is de Walburg begonnen met een 
crowdfundingsproject: Het Pad der 
Poëzie op voordekunst.nl. Kijk op www.
dewalburg.nl  voor meer informatie. 
Help je mee de wandeling door de tui-
nen nog intenser te maken? Dat zou 
fantastisch zijn!
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Consumentenbond beoordeelt 
OnsBrabantNet met een 8
In de ProviderMonitor van de Consumentenbond komt glasvezelprovider 
OnsBrabantNet goed uit de bus met een klantoordeel van een 8. Mede 
doordat er bij klanten van de Brabantse provider de minste storingen en 
haperingen plaatsvinden. Daarnaast krijgt de klantenservice met een 7,3 
het hoogste cijfer voor het oplossen van problemen.

Sinds 2009 publiceert de Consumen-
tenbond de ProviderMonitor, een 
ranglijst op basis van ervaringen van 
consumenten met internet-, telefonie- 
en televisieproviders. De resultaten 
van dit jaar zijn inmiddels bekend. In 
deze junipublicatie zijn providers 
door een panel van 10.000 internetge-
bruikers beoordeeld op basis van sto-
ringen en klanttevredenheid. 

Minste storingen en haperingen
Uit het onderzoek blijkt dat de minste 
storingen en haperingen bij glasvezel-
klanten van OnsBrabantNet, 5% ten op-
zicht van 8% gemiddeld, plaatsvinden. 
Daarnaast scoort de goed bereikbare 
klantenservice het beste op het bieden 
van een oplossing bij problemen. An-
dries Mijnhardt, directeur van OnsBra-
bantNet: “Wij zijn erg trots op deze 
prestatie en bedanken onze klanten voor 
deze mooie beoordeling. Bij ons hebben 
klanten altijd een streepje voor, ze kun-
nen dan ook rekenen op kwaliteit en 
persoonlijke service. Goed om te zien 
dat onze klanten dit ook zo ervaren”.

Over OnsBrabantNet
OnsBrabantNet is de meest ervaren 
aanbieder van glasvezeldiensten in 
Zuid-Nederland. De glasvezelprovi-
der richt zich sinds 2004 specifiek op 
diensten via glasvezel. Daarbij focust 
zij niet alleen maar op het leveren van 
kwalitatief hoogstaande diensten zo-
als internet, telefonie en televisie, 
maar ook op een goede, persoonlijke 
service. Het bedrijf is gevestigd in ‘Het 
Glasvezelcentrum’ in Eindhoven en is 
net als ON onderdeel van Edutel. 
www.onsbrabantnet.nl

Envelop gevonden
In Gerwen heb ik een dichte envelop 
gevonden. Degene die me kan vertel-
len aan wie deze is gericht en wat de 
inhoud is, kan zich melden via tel. 
0653764813.

Met vriendelijke groet,
Elly de Groof



 

Van donderdag 16 juli t/m dinsdag 18 augustus 2015 kun je bij 
JUMBO Ton Grimberg sparen voor hoge korting op deze super 
leuke Summer Bracelets. 

•	 Bij	elke	€	5	aan	boodschappen*	krijg	je	een	gratis	spaarzegel.
•	 De	spaarkaart	is	bij	4	zegels	al	vol!
•	 Er	zijn	25	verschillende	armbandjes	die	tegen	inlevering	van	
	 een	volle	spaarkaart	slechts	€ 3,50	of	€ 4,50	kosten	(in	plaats	
	 van	€	12,95	of	€	15,95).
•	 Spaarkaarten	kunnen	ingeleverd	worden	t/m	dinsdag		
	 25	augustus	2015.
•	 Deze	actie	is	alleen	geldig	bij	JUMBO	Ton	Grimberg,		
	 De	Smidse	1	in	Nuenen	(centrum).
•	 Op=op!

*Uitgezonderd	statiegeld,	tabakswaren,	
geneesmiddelen,	babyvoeding	tot	1	jaar,	
loten	en	telefoonkaarten.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

•  airconditioning

•  koeltechniek

•  Nuenen 040 291 28 83

Zomeractie:
airco splitsysteem

nu met korting v.a. 15%

mail voor info of een afspraak
info@dewin.nl

Voor informatie 
bel: 040-2864864 

 Bent u tussen 30 en 
70 jaar oud? 

  Heeft u langer dan 
6 maanden last van 
pijn in uw knie? 

  Wordt uw kniepijn 
veroorzaakt door slijtage?

Als dit het geval is, komt u misschien 
in aanmerking voor deelname aan 
een klinisch-  wetenschappelijk 
onderzoek naar een nieuwe operati eve 
behandeling van pijn in uw knie. 
Dit internati onale onderzoek wordt 
uitgevoerd door het St. Anna Ziekenhuis 
en andere toonaangevende centra 
binnen Europa.

Bogardeind 2 5664 EH Geldrop

Heeft u last van pijn 
in uw knie? 

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.

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

Vakantiebezorgers
(omgeving Gerwen, weken 30 t/m 35) 

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 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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Grond, Geld en Gemeente
Gemeenten moeten het kopen van grond zo veel mogelijk overlaten aan 
anderen. De afgelopen jaren hebben gemeenten in ons land ruim vier mil-
jard euro verloren op hun grondposities. Mogelijk komt daar nog zo’n twee 
miljard bij. Ook woningbouwcorporaties hebben veel grond gekocht. Dat 
staat te lezen in het rapport ‘Grond, geld en gemeenten’ van de Raad voor 
de Financiële Verhoudingen. Ook in onze gemeente is nogal wat te doen 
over grond en geld. Hoe hangt de vlag erbij in Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten? 

Hennepkwekerijen op 
woonwagencentrum opgerold
Nuenen - De politie rolde dinsdag 7 juli op een woonwagencentrum in Nue-
nen drie hennepkwekerijen op. Drie bewoners werden aangehouden.
Op het woonwagencentrum aan de Nuenense Bosweg vond dinsdag een hennep-
onderzoek plaats. In drie schuurtjes van woningen troffen agenten hennepkwe-
kerijen aan. In twee schuurtjes werden 50 planten gevonden en in het derde 
schuurtje 60. De stroom werd bij twee kwekerijen illegaal afgetapt, waardoor de 
elektriciteit werd afgesloten. Bij één van de woningen werden de heraansluiting-
kosten direct betaald, waardoor het pand weer op het elektriciteitsnet werden 
aangesloten. De planten en de bijbehorende apparatuur zijn geruimd. Drie bewo-
ners (32, 35 en 57 jaar) werden voor verder onderzoek aangehouden. Zij mochten 
na verhoor naar huis. Tegen hen wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat door 
de politie doorgestuurd wordt naar het Openbaar Ministerie. Medewerkers van 
Defensie ondersteunden de politie en zochten naar verborgen ruimtes op en om 
het perceel. Zij troffen geen bijzonderheden aan.

Sluiting woningen
Op twee van deze locaties is dit jaar reeds eerder een hennepkwekerij ontman-
teld. Op basis van de Wet Damocles liet de burgemeester deze bewoners van-
daag weten over te gaan tot sluiting van de woningen. Afval dat op het gemeen-
teperceel werd aangetroffen liet de gemeente dinsdag opruimen. De kosten 
worden verhaald op de bewoners van het woonwagencentrum.

Samen tegen ondermijnende criminaliteit
Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk? De exacte definitie is 
moeilijk in één zin samen te vatten. Grofweg betekent het de vermenging van de 
onder- en bovenwereld. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: De buurman die zijn 
woning of loods verhuurt aan henneptelers, het witwassen van crimineel geld, 
fraude of bijvoorbeeld mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot pros-
titutie. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal. Het is een maatschap-
pelijk probleem. Door met elkaar het onzichtbare zichtbaar te maken kunnen we 
samen met het OM, gemeenten, de Belastingdienst, de FIOD, maar ook bijvoor-
beeld met woningcorporaties, autoverhuurders, de horecasector en andere pri-
vate partijen, een vuist maken tegen ondermijnende criminaliteit. Daar hebben 
we ook de mensen in de wijk zelf voor nodig. Die ogen en oren zijn van groot 
belang voor de aanpak hiervan. 

Ben u ervan bewust dat een hennepplantage beheren of een schuurtje verhuren 
voor een kwekerij of XTC-laboratorium niet onschuldig is. Daarmee wordt de 
criminaliteit gefaciliteerd. Eenmaal daarin verstrikt, is het zeer moeilijk om er 
uit te stappen. Het kan leiden tot bedreiging en geweld. Ook facilitators zijn 
strafbaar. Ziet of hoort u iets verdachts meld het bij de politie en bel 0900-8844. 
Wenst u anoniem te blijven? Neem dan contact op via 0800-7000. Samen kun-
nen we ondermijnende criminaliteit aanpakken en terugdringen.

Politieberichten

Foto en tekst: Cees van Keulen

Cees

Luister even mee hoe onze raadsleden in 
de vergadering van 2 juli een en ander 
bespreken. Er is veel aandacht voor de 
plussen en te weinig aandacht voor de 
minnen. Hoe kan de korting op de jeugd-
zorg opgevangen worden? Hoeveel 
claims krijgt de gemeente nog aan de 
broek? Dit zijn opmerkingen die meege-
nomen worden bij het opstellen van de 
gemeentebegroting voor komend jaar. 

Tijdens het zomerreces kan de ambte-
lijke top samen met het college van 
burgemeester Maarten Houben en de 
wethouders Martien Jansen (W70), 
Henk Pero (D66) en Joep Pernot (Groen 
Links) aan de bak (SP-wethouder Paul 
Weijmans is wegens ziekte afwezig tot 
september). Ook tussen twee haakjes: 
het wordt tijd dat Eindhovenaar Maar-
ten Houben na ruim drie jaar als eerste 
Nuenense burger in onze gemeente 
komt wonen. Er staan voldoende hui-
zen te koop in onze gemeente…. 

Nuenen scoorde onlangs weer flink in 
krantenkoppen in het Eindhovens Dag-

blad. ‘Rechter kritisch op rol van Nue-
nen’. De Rechtbank hamerde meermaals 
op eigen verantwoordelijkheid gemeen-
te Nuenen bij vermeende fraude met 
grondtransacties. (ED, 26 juni 2015) 
‘Nuenen wacht forse KAFI-claim’ (ED, 30 
juni 2015). 

Het bureau KAFI stelde in opdracht van 
de gemeente een onderzoek in. De on-
derste steen zou boven komen. Ondui-
delijk is of die onderste steen al gevon-
den is. Dat het hier om miljoenen gaat 
bij Grond, Geld en Gemeente is mij al wel 
duidelijk. De vraag is of 19 raadsleden 
verdeeld over 11 fracties wel in staat zijn 
om als ‘hoofd van de gemeente’ derge-
lijke problemen op te lossen. De raadsle-
den zijn ‘vrijwilligers’, burgemeester 
Houben is fulltime bestuurder. Eén van 
de wethouders, Martien Jansen, is ook 
fulltimer en de andere drie wethouders 
drukken niet voor 1,0 fte per persoon op 
de gemeentebegroting. Problemen los-
sen niet vanzelf op. Let op: in het verle-
den behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst!

Oproep autoschade
Op zondag 12 juli jl., ben ik naar de 
kermis geweest in Nuenen en heb 
mijn auto tussen 21.00 uur en 22.00 
uur geparkeerd op Vincent van Gogh-
plein, ter hoogte van de Bengel.
Na een uurtje te hebben rondgelopen 
kreeg ik een schok te verwerken toen 
ik terug kwam. Mijn auto, die ik in mei 
heb gekocht van mijn eerste welver-
diende spaargeld, is zwaar beschadigd. 
Zie foto’s.
Ik doe hierbij een oproep aan diegene 
die dit, wellicht per ongeluk, heeft ver-
oorzaakt of ooggetuigen die dit hebben 
gezien zich bij mij te melden. Er moe-
ten mensen zijn die dit gezien hebben 
vanuit het terras van de Bengel. 
Ik ben zo trots op mijn eerste auto en 
ben er zo zuinig op en nu dit. Ik ben er 
echt kapot van. U kunt mij bereiken 
op tel. 06-15505860. 

Met vriendelijke groet, Kevin D.

65 bewoners voor een jaar naar Bakel

Grootscheepse renovatie  
van Akkers
Door Gerrit van Ginkel

Zorgcentrum Akkers gaat grootschalig renoveren. Het ruim 30 jaar oude 
complex gaat compleet op de schop. Van de begane grond blijven alleen de 
buitenmuren overeind. De kamers op de verdiepingen worden geheel aan-
gepast aan de eisen van deze tijd. De oppervlakte van de kamers worden 
groter zodat de bewoners wat meer spullen van hun eerdere woning kun-
nen meenemen.

Regiodirecteur Lisette Burnett over de 
verbouwing: ”We willen voor onze be-
woners een keuze op de begane grond 
uit verschillende sferen mogelijk ma-
ken. Zo komt er onder meer een soort 
dorpsplein met een Gasterij, een 
woonkamer, een atelierachtig iets, 
knutselruimte en een café. We begrij-
pen heel goed dat zo’n massale verhui-
zing voor onze bewoners een grote 
gebeurtenis is. 

Na intensief overleg met de cliënten-
raad en ondernemingsraad is uitein-
delijk gekozen voor St. Josefheil van 
de Zorgboog in Bakel. Deze locatie in 
een prachtige omgeving voldoet aan 
onze wensen voor tijdelijke woon-
ruimte”. 
Alle cliënten krijgen een eigen woon-
ruimte met dezelfde vertrouwde verzor-
gers en met dezelfde faciliteiten als in 
Akkers. De voorwaarden van de cliën-
tenraad zijn wel dat de locatie opge-
knapt wordt en daarmee huiselijker ge-
maakt wordt. Daarnaast wordt er een 
pendelbus tussen Nuenen en Bakel in-
gezet voor het op en neer brengen van 
cliënten met familie en vrijwilligers. 

Aan beide voorwaarden wordt voldaan.
St. Josefheil kent ook de voorzienin-
gen die de bewoners in Akkers ge-
wend zijn zoals een kapster, een fysio-
therapeut en een pedicure.

De bewoners van de aanleunwonin-
gen in Nuenen kunnen gewoon ge-
bruik blijven maken van de voorzie-
ningen zoals ze gewend zijn. De 
kapper en de fysiotherapeut blijven 
ook in Nuenen actief. Iedere dag kan 
gebruik gemaakt worden van een 
maaltijd in een nader te bepalen ruim-
te bij Akkers in Nuenen. Ook de prik-
dienst blijft gewoon in Akkers op - 
vooralsnog - de bekende dagen en 
tijden. De kapel zal zoveel mogelijk in 
gebruik blijven.

Bij de terugkeer na een jaar krijgen de 
cliënten er wel iets voor terug. Het 
wordt weer prachtig wonen in Ak-
kers. Met voor alle cliënten veel indi-
viduele leefruimte met een eigen bad-
kamer en veel vrijheid om de dag 
door te brengen op de wijze die men 
zelf wil. Ook weer met de vertrouwde 
faciliteiten.

1000e verjaardag!
Deze vrienden vieren graag een feestje, deze keer was de gelegenheid 
“onze 1000e verjaardag”. Door alle leeftijden bij elkaar op te tellen was het 
afgelopen maandag zover. De millennium verjaardag was een feit. Het was 
een top feestje!  

EHBO-les op school
Afgelopen week zijn er op drie scho-
len in Nuenen diploma/ bewijs van 
deelname uitgereikt aan de leerlin-
gen van groep 8. Deze leerlingen 
zitten op de Wentelwiek, St. Jozef 
school in Nederwetten en op de 
Inspecteur Crijnsschool.

De cursus die ze hebben gevolgd be-
staat uit een gedeelte theorie en een 
gedeelte praktijk. De volgende onder-
werpen zijn o.a. aan bod gekomen: 
Een goede melding doen, de vijf be-
langrijke punten, brandwonden, ver-
giftigen, botbreuken, kneuzingen en 
verstuikingen, wonden, bloedingen, 
kleine letsels, stabiele zijligging etc. 
etc. Enkele kinderen werden gegri-
meerd als slachtoffer en andere kinde-
ren moesten dan hem of haar helpen. 
Het waren leuke, gezellige en drukke 
lessen waar ze veel van hebben ge-
leerd. Namens de EHBO vereniging 
nogmaals allemaal hartelijk gefelici-
teerd.

Ben jij 12 jaar of ouder en wil jij ook 
graag EHBO leren dan ben je ook van 
harte welkom. Iedere 1e donderdag van 
de maand vanaf september gaan we jul-
lie dan steeds weer nieuwe dingen aan-
leren. Wil je graag meer weten over 
EHBO kijk op www.ehbonuenen.nl
Scholen die geïnteresseerd zijn om in 
hun groep 8 EHBO les te laten geven, 
kunnen ook reageren.
 

Kind gered
Afgelopen zaterdag is er bijna een on-
geveer 5-jarig kind verdronken bij 
Laco Enode in Nuenen. Andere kinde-
ren hebben het kind 'gered' en overge-
dragen aan de moeder. De moeder 
heeft het kind bewusteloos op de kant 
gelegd. Daarna is 112 gebeld en is het 
kind met de ambulance naar het zie-
kenhuis vervoerd.

Zorgverzekeraar CZ:   
borstkankerpatiënt krijgt beste 
behandeling in Catharina Ziekenhuis  
Zorgverzekeraar CZ heeft het Catharina Ziekenhuis net als voorgaande 
jaren ingedeeld in de hoogste categorie voor borstkankerzorg. Dat bete-
kent dat vrouwen met borstkanker in dit ziekenhuis de beste behandeling 
krijgen. Het Mammacentrum van het Catharina Ziekenhuis voldoet ruim-
schoots aan alle door CZ gestelde kwaliteitscriteria. 

Zorgverzekeraar CZ hanteert diverse 
kwaliteitscriteria, zoals het aantal 
operaties op jaarbasis (per ziekenhuis 
en per chirurg), de begeleiding door 
een verpleegkundig specialist en de 
aanwezigheid van een multidiscipli-
nair borstkankerteam. Het Catharina 
Ziekenhuis scoort op alle gebieden 
maximaal. Zo heeft het ziekenhuis al 
jaren een zeer laag percentage herope-
raties. 

Daarnaast onderscheidt het Mamma-
centrum zich op belangrijke punten 
van andere ziekenhuizen. De mede-
werkers kennen de impact van de 
ziekte. Daarom is het zorgproces zo 
ingericht dat nieuwe patiënten op 
werkdagen altijd binnen 24 uur te-
rechtkunnen voor het eerste onder-
zoek. De uitslag van het onderzoek is 
in de meeste gevallen diezelfde dag 
nog bekend. 

Verwijscentrum
Het ziekenhuis fungeert in de regio als 
verwijscentrum voor patiënten met 
borstkanker die een complexe behan-
deling moeten ondergaan. Ook is het 
Mammacentrum van het Catharina 

Kanker Instituut de enige in de regio 
die de complete behandeling, inclusief 
complexe operaties en bestralingen, 
aanbiedt. Daarnaast loopt het Catha-
rina Ziekenhuis landelijk voorop als 
het gaat om het verbeteren en verder 
verfijnen van de zorg rondom kanker. 
Binnen het samenwerkingsverband 
Santeon werkt het ziekenhuis al enige 
tijd samen met vijf andere ziekenhui-
zen om de zorg voor bijvoorbeeld 
borstkankerpatiënten landelijk naar 
een hoger plan te tillen. 

Speerpunt
Ziekenhuizen die niet voldoen aan de 
minimale kwaliteitsnormen van CZ 
worden niet meer gecontracteerd 
voor de betreffende ingreep. Door se-
lectief in te kopen probeert CZ in het 
geval van (complexe) medisch specia-
listische zorg te sturen op spreiding en 
concentratie daarvan. Het Catharina 
Ziekenhuis heeft naast hart- en vaat-
ziekten, overgewicht en nierziekten, al 
vele jaren kanker als speerpunt.
Het Mammacentrum van het Catha-
rina Kanker Instituut is bereikbaar via 
040 - 239 66 00.
www.catharinaziekenhuis.nl
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Met een warm       
gevoel op vakantie
Het is altijd fijn om de periode voor de vakantie positief af te sluiten. En ik ga dit 
jaar beslist met een warm gevoel op weg. Niet alleen vanwege de zonnige 
weersomstandigheden die ik verwacht, maar ook omdat we met de makelaars-
branche in Nederland mogen terugkijken op een mooi eerste half jaar. Het eer-
ste kwartaal was al goed te noemen; het tweede kwartaal mag als uitstekend 
worden beschouwd.

Na jaren van teruggang en somberheid zaten we al weer een tijdje in de lift. 
Maar we bleven toch terughoudend in de feestvreugde. Om in weertermen te 
blijven: het zonnetje ging wel weer schijnen, maar de wolken waren nog niet 
ver uit zicht. En dat het weer zou gaan regenen, konden we niet helemaal uit-
sluiten. Natuurlijk ben je nooit helemaal zeker van je zaak, maar langzamerhand 
wordt het algemene beeld toch rooskleurig en stabiel. De makelaars die bij de 
NVM zijn aangesloten, hebben in het tweede kwartaal 37.145 woningen ver-
kocht. Totaal verwisselden naar schatting zo’n 50.000 woningen van eigenaar. 
En de laatste keer dat we in een tweede kwartaal een dergelijk aantal bereikten, 
was in 2007, dus op het toppunt van de markt. 

De gemiddelde verkoopprijs bedroeg in het tweede kwartaal 224.000 euro, een 
stijging van 3,9% vergeleken met een jaar eerder. In de regio Eindhoven en di-
recte omstreken zaten we daar met 232.000 euro nog ruim boven, een plus van 
zelfs 6%. In de rest van Zuidoost-Brabant was de gemiddelde transactieprijs 
242.000 euro, een stijging van 4,3% vergeleken met het tweede kwartaal van 
2014. Verheugend is dat in het hele land het aandeel van de duurdere wonin-
gen (tweekappers en vrijstaand) in de verkopen weer toeneemt. Dat betekent 
dat er meer tempo in de doorstroming komt. En niet alleen in de steden, maar 
ook daarbuiten worden de woning en aanzienlijk vlotter verkocht.

Al acht kwartalen op rij is nu een plus geboekt ten opzichte van het vergelijk-
bare kwartaal in het jaar ervoor. De groei lijkt niet af te ne-

men, maar iedere keer een beetje te versnellen. Belangrijk 
hierin is dat het consumentenvertrouwen steeds ver-

der stijgt en dat de rente (ondanks een recente, zeer 
minieme verhoging) aanhoudend laag is. En die twee 
factoren vormen samen een belangrijke stimulans. 
Hoewel de prijzen weer stijgen (inmiddels gemiddeld 
8% sinds het dieptepunt van de crisis) blijft de betaal-
baarheid goed. Ten opzichte van het hoogtepunt dat 

de woningmarkt bereikte voor de crisis, is altijd nog spra-
ke van een prijsdaling van 12%.

Het derde kwartaal is door de vakantietijd nooit het 
drukste, dus we verwachten geen oververhitting, 
maar aangenaam warm blijft het zeker. Geniet ervan!

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Woningmarkt in bewegingCrossFit S.C.U.F.F. 
zet Sterke Spieren 
in voor Zieke 
Spieren
 
Het was een enorm succes!!
Zondag 12 juli tijdens de landelijke ac-
tie week, heeft CrossFit S.C.U.F.F. op 
industrieterrein Collse Heide 42 te 
Nuenen, met zo veel mogelijk mensen 
een korte workout gedaan om geld in te 
zamelen voor onderzoek naar en be-
handeling van spierziektes bij kinderen.

Het doel van CrossFit S.C.U.F.F. te 
Nuenen was gezamenlijk € 500,- inza-
melen voor Lotte en Kim. Zij zijn kind 
ambassadeur voor Spieren voor Spie-
ren. Deze tweeling zusjes delen alles 
samen, ook de spierziekte HSMN1 
Type A. Net als voor vele andere spier-
ziektes is er nog geen geneesmiddel en 
is het verloop degeneratief. 

Het doel van € 500,- is ruimschoots 
overschreden met behulp van dona-
ties door deelnemers en ook door be-
zoekers op de dag zelf. Maar zeker 
mede dankzij de donatie van Ruud van 
Eck namens Stichting Service Projec-
ten ORT Nuenen! Zij hebben de ver-
zameldonatie van een deelneemster 
verdubbeld waardoor het bedrag uit-
eindelijk op € 770,- is uitgekomen!! 
Hiermee staat CrossFit S.C.U.F.F. uit 
Nuenen op de 4e plaats van alle 20 
deelnemende teams van Nederland. 
 
CrossFit S.C.U.F.F. bedankt iedereen 
hartelijk voor hun deelname, bezoek 
en donaties, voor de sportieve maar 
vooral ook gezellige ochtend!
Wil jij alsnog een donatie doen? Ga dan 
naar de actie pagina: www.sporten-
voorspieren.nl/team/crossfit-s-c-u-f-f
When courage, passion and generosi-
ty hold hands, all things are possible!

Traditionele aanzegging 
Nuenen Kermis
Nuenen Kermis is zaterdag 11 juli traditioneel aangezegd door de Nuenen-
se gilden Sint Catharina Nuenen-Boord, Sint Anna Nuenen-dorp en de 
Antoniusschutterij Eeneind-Opwetten. Brassband De Vooruitgang ver-
zorgde de muzikale begeleiding tijdens de rondgang van het Kermisterrein 
naar het gemeentehuis vice versa. 

Gildehoofdman Ton de Brouwer ver-
richtte de aanzegging aan burgemees-
ter Maarten Houben en jeugdburge-
meester Anne Potma en met een 
knallend schot uit een oud kanon werd 
Kermis Nuenen officieel geopend. 

De attracties stonden rond het Park 
en de plaatselijke horeca pakte flink 
uit met kleurrijke terrassen en muzi-
kale optredens. Een impressie hieron-
der van de fotografen Cees van Keulen 
en Peter Coppens. 

Jeugdburgemeester Anne (midden) 
met de twee jeugdwethouders Mare (links) 
en Rosanna (rechts).

Bijna de helft Brabantse senioren 
bankiert nog niet online
Van alle Brabantse 65-plussers gebruikt 40 procent nog geen internet voor 
het doen van de bankzaken, zo blijkt uit cijfers van ABN AMRO in samen-
werking met seniorenorganisatie Unie KBO. De verdere digitalisering van 
de samenleving treft in het bijzonder ouderen en maakt hen kwetsbaar, 
ook waar het gaat om het doen van bankzaken.
 
Volgens ABN AMRO en Unie KBO is 
het belangrijk dat het aantal ouderen 
dat gebruik maakt van internetbankie-
ren snel toeneemt. Manon Vanderkaa, 
directeur Unie KBO: “Wanneer alle 
contact met de banken volledig digitaal 
wordt, zou ruim de helft van de 1,2 mil-
joen internetloze senioren gewoon geen 
betalingen meer kunnen verrichten. En 
nog eens een kwart zegt dat ze dat wel 
zouden kunnen, maar alleen wanneer 
anderen hen daarbij zouden helpen. Dat 
vind ik erg zorgelijk. Want als je als ou-
dere je geldzaken door iemand anders 
moet laten doen, is er altijd de kans en 
de angst dat die ander misbruik maakt 
van de situatie. Financieel misbruik van 
ouderen komt regelmatig voor. Daarom 
willen wij eraan bijdragen dat ouderen 
zo lang mogelijk zelfstandig hun geldza-
ken kunnen doen.”
 
Snelle ontwikkelingen
ABN AMRO en Unie KBO gaan zich in-
zetten voor het vergroten van de digita-
le zelfredzaamheid van senioren. Kitty 
Maul, marketeer bij ABN AMRO: “Het 

gebruik van de papieren acceptgiro’s en 
overschrijvingskaarten verdwijnt wel-
licht op de langere termijn. De digitale 
ontwikkelingen gaan snel. Wij realise-
ren ons dat er een groep ouderen is die 
meer ondersteuning nodig heeft. Van-
daar dat we onze workshops samen met 
Unie KBO geven aan senioren. Als 
mensen zien hoe het werkt, stappen ze 
makkelijker over de drempel heen.”
 
Samenwerking
ABN AMRO en Unie KBO willen op ver-
schillende locaties in Noord-Brabant 
gratis workshops internetbankieren voor 
senioren geven. Tijdens de workshops 
oefenen de deelnemers inloggen, het 
doen van overboekingen en het bekijken 
van bij- en afschrijvingen. Senioren kun-
nen zich voor de workshops aanmelden 
bij de KBO-afdelingen in Noord-Bra-
bant. ABN AMRO is de eerste bank die 
samen met Unie KBO senioren gaat hel-
pen om zelfstandig, via internet, hun 
bankzaken te kunnen regelen. De Unie 
KBO heeft de andere banken verzocht 
het goede voorbeeld te volgen.

Wist u dat......?
Rond de Linde 

geheel in Nuenen
vervaardigd wordt?
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Nieuw klinisch onderzoek naar 
de behandeling van kniepijn: 
het Latella-2-onderzoek
Het St. Anna Ziekenhuis doet mee aan een internationaal klinisch-weten-
schappelijk onderzoek naar een mogelijk nieuwe behandeloptie voor 
patiënten met mediale kniepijn (pijn aan de binnenkant van de knie) als 
gevolg van artrose. Aan het Latella-2-onderzoek doen patiënten mee met 
symptomen van slijtage aan de binnenkant van de knie, bij wie niet opera-
tieve behandelingen (geneesmiddelen, braces, injecties of fysiotherapie) 
niet geholpen hebben. De ziekenhuizen die op dit moment in Nederland 
aan dit onderzoek meedoen zijn het Slotervaartziekenhuis (Amsterdam), St. 
Anna Ziekenhuis (Geldrop), Maastricht UMC (Maastricht) en Isala (Zwolle).

Cotera, Inc. (VS) is de sponsor van dit 
wetenschappelijke onderzoek naar de 
veiligheid en werkzaamheid van het La-
tella-implantaat wanneer dit gebruikt 
wordt ter behandeling van pijn in de 
knie als gevolg van mediale artrose. 

Wat is artrose?
Meer dan 35 miljoen mensen in Euro-
pa hebben artrose1. Het is een ziekte 
die zich steeds verder uitbreidt (pro-
gressief ) en leidt tot vermindering van 
lichaamsfuncties (degeneratief ) door 
afbraak van het kraakbeen, de be-
schermende laag die de uiteinden be-
dekt van botten die tegen elkaar schui-
ven bij het bewegen van gewrichten. 

In de loop van de tijd kan het kraak-
been slijten, wat leidt tot dunne plek-
ken of zelfs direct bot-op-botcontact. 
Dit veroorzaakt pijn en stijfheid in het 
gewricht. Artrose komt doorgaans 
meer voor aan de binnenkant van de 
knie dan aan de buitenkant. Het Latel-
la-implantaat is speciaal ontworpen 
tegen de pijn aan de binnenkant van 
de knie doordat het implantaat het li-
chaamsgewicht evenwichtiger ver-
deelt over het kniegewricht. 

Beschrijving van de operatie en het 
onderzoek
Patiënten die meedoen aan het Latel-
la-2-onderzoek ondergaan een opera-
tie waarbij een speciaal vormgegeven 
metalen plaat, het Latella-implantaat, 
wordt geplaatst onder de spieren aan 
de zijkant van het been (de iliotibiale 
band of IT-band) en wordt vastgezet 
met 5 schroeven. Het implantaat is be-
doeld om het lichaamsgewicht even-
wichtiger te verdelen over het kniege-
wricht, waardoor de pijn aan de 
binnenkant van de knie afneemt. 
Omdat het implantaat is ontworpen 
om weer verwijderd te kunnen wor-
den en het kniegewricht tijdens deze 
operatie met rust wordt gelaten, blij-
ven operatieve opties in de toekomst, 
zoals gewrichtsvervangende ingrepen, 
in principe gewoon nog mogelijk.
Na de operatie krijgen alle deelne-
mende patiënten een fysiotherapiebe-
handeling en ze worden in de loop van 

de twee jaar na de operatie regelmatig 
gevolgd. De follow-upbezoeken be-
staan uit bezoeken aan de praktijk, li-
chamelijke onderzoeken, vragenlijs-
ten, röntgenfoto’s en MRI-opnames.

Wilt u meer weten?
Wilt u meer weten over het Latella-
2-onderzoek? Zo ja, bespreek dan een 
eventuele deelname met uw arts om te 
zien of u baat zou kunnen hebben bij 
de Latella-operatie. Als dat het geval is 
kunt u contact opnemen met bewe-
gingswetenschapper dr. Walter van 
der Weegen, werkzaam bij het kennis-
centrum Orthopedie van het St. Anna 
Ziekenhuis, via: kog@st-anna.nl. Ook 
kunt contact opnemen met de polikli-
niek Orthopedie (040-2864864).

Als u een mogelijke kandidaat bent 
voor het Latella-2-onderzoek ont-
vangt u uitgebreide mondelinge en 
schriftelijke informatie over het on-
derzoek, de mogelijke risico's en de 
verwachte voordelen. We kunnen 
niet beloven dat de artroseklachten in 
uw knie zullen afnemen met deze be-
handeling. We hopen dat het Latella-
implantaat de symptomen vermin-
dert, maar het is ook mogelijk dat de 
symptomen bij u erger worden of het-
zelfde blijven. Nadat u de tijd heeft 
genomen om de informatie door te 
lezen en als u heeft besloten dat u 
mee wilt doen, zal er een screenings-
consult gepland worden op de poli-
kliniek Orthopedie van het St. Anna 
Ziekenhuis.

Voor dit screeningsconsult heeft u een 
verwijzing van uw huisarts nodig. Het 
consult wordt in rekening gebracht bij 
uw zorgverzekeraar, dus het kan zijn 
dat u daarvoor moet betalen. Als blijkt 
dat u voldoet aan de voorwaarden 
voor deelname aan dit onderzoek, zal 
de Latella-operatie binnen 4 tot 6 we-
ken plaatsvinden. Als u niet in aan-
merking komt voor het onderzoek 
zullen de specialisten andere behan-
delmogelijkheden met u bespreken.

1. The orthopaedic Industry Report: 2009-
2010 Orthoworld.

Zomersluiting Het Klooster 
Van zaterdag 25 juli tot en met zondag 23 augustus zijn de Kloosterdeuren 
gesloten. Voor de kaartverkoop van het theater geldt dat deze tot maan-
dag 14 september gesloten is. Natuurlijk kunt u nog wel tickets via de site 
www.hetklooster.org blijven boeken. 

Wat betreft het nieuwe theaterseizoen 
zijn de eerste vier voorstellingen al 
uitverkocht! Het gaat om de voorstel-
lingen van Sara Kroos, Ali B, De Bour-
gondische Belgen III en The Blue 
Stars. Dit houdt natuurlijk niet in dat 
er niet nog vele mooie voorstellingen 
te boeken zijn! Wat dacht u van Leon 
van der Zanden of Javier Guzman?

Vorig seizoen was Mark van de Veer-
donk ook uitverkocht, dit jaar staat hij 
weer in Het Klooster met dezelfde 
show… U kunt er nog bij zijn! 
Hans Liberg, Arie Koomen & Edo 
Brunner, Ernst, Bobbie en de rest zijn 
natuurlijk ook bekende en goede na-
men. Maar u kunt dit jaar ook eens 
voor iets nieuws kiezen! Nuenenaar 
Thijs van de Meeberg, winnaar van 
zowel de jury- als publieksprijs op het 
Leids Cabaret Festival 2015 en Kiki 
Schippers, winnares van de publieks- 
en persoonlijkheidsprijs bij Cabaret-
festival Cameretten 2014 zorgen sa-
men voor een avond vol plezier. Twee 
cabaretiers op 1 avond!

Uniek dit seizoen is de Ladies Night, 
bij 3 geselecteerde voorstellingen 
staan de vrouwen deze avond in het 
middelpunt van de belangstelling! 
Vanaf 19.00 uur zijn de deuren ge-
opend en wordt u ontvangen met een 
glas overheerlijke prosecco. Neem een 
kijkje en laat u verrassen. De ‘Ladies 
Night’ voorstellingen: De LULverha-
len, Opvliegers en Vuile Huichelaar.

Op de site www.hetklooster.org kunt u 
door de nieuwe online brochure bla-
deren (of downloaden) om te bekijken 
wat Het Klooster u in het nieuwe sei-
zoen te bieden heeft. 

Tot maandag 14 september is het alleen 
mogelijk schriftelijk te reserveren (via 
het bestelformulier in de online brochu-
re of de website). Vanaf maandag 14 
september kunnen de kaarten zowel te-
lefonisch als persoonlijk bij de kaartver-
koopbalie gereserveerd worden, deze is 
geopend van maandag tot en met vrij-
dag tussen 13.30 uur en 17.30 uur.
www.hetklooster.org

 

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

de SALE
by First Class

 
is een trekker
zéker met die

mooie merken
nu volop tot 50%

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

10de Burendag: al 481 Noord-    
Brabantse buurten doen mee

Burendag is een feest waarop buren 
gezellig samen komen onder het genot 
van een goede kop koffie en iets goeds 
doen vóór, in of mét de buurt. Dit jaar 
gaf Koning Willem-Alexander het 
startsein voor de tiende editie van Bu-
rendag. Inschrijven voor Burendag en 
een bijdrage van maximaal € 450,- 
voor de activiteit aanvragen kan via 
www.burendag.nl

Ronald van der Giessen, directeur van 
het Oranje Fonds, licht toe: “Wij we-
ten inmiddels dat Burendag het start-
punt is voor veel mooie dingen, ook de 
rest van het jaar. Daarom hopen we 
dat zo veel mogelijk buurten meedoen 
met deze jubileumeditie en zich aan-
melden via www.burendag.nl. Ter on-

dersteuning van de activiteiten heeft 
het Oranje Fonds dit jaar € 1,5 miljoen 
beschikbaar.”
 
Floor Hesselmans, marketing manager 
van Douwe Egberts: “Tien jaar geleden 
signaleerde D.E dat er meer behoefte 
was aan het contact met je buren. 
Daarop zijn we ingespeeld met Buren-
dag. Destijds deden er 300.000 mensen 
mee, nu is de dag uitgegroeid tot een 
landelijk fenomeen, dat afgelopen jaar 
ruim 1 miljoen deelnemers telde. Het 
is werkelijk verbazingwekkend wat er 
kan gebeuren tijdens het drinken van 
een kopje koffie. En dat zien we zeker 
ook op Burendag terug! Wij zijn blij 
dat wij met onze koffie hier een ‘war-
me’ bijdrage aan kunnen leveren.”

(Foto © Oranje Fonds - Bart Homburg)

Creatief Toepen in schilderachtig Nuenen

Op zaterdag 26 september organiseren Douwe Egberts en het Oranje Fonds 
de tiende editie van Burendag. Inmiddels hebben bijna 2.500 buurten zich 
al aangemeld, waarvan 243 uit Noord-Brabant. 

De gedachte is dat buurten leuker, so-
cialer en veiliger worden als buren el-
kaar ontmoeten. 

Het Oranje Fonds zorgt voor meer be-
trokkenheid in ons Koninkrijk en fijn 
samen leven begint in je eigen buurt. 
Buren kunnen daarom via de site een 
aanvraag bij het Oranje Fonds indie-
nen voor een financiële bijdrage van 
maximaal € 450,- voor hun Burendag-
activiteiten. Douwe Egberts nodigt bu-
ren uit om, onder het genot van een 
heerlijke kop koffie, contact te leggen 
met hun buren en initiatieven te be-
denken en uit te voeren die hun buurt 
nog leuker maken.

Het Creatief Toeptoernooi is op kermismaandag gewonnen door Henny 
Rooyackers van de St. Antoniusschut. Hij was d’n Bok, René van de Berg 
(4e), Christian van de Oever (3e) en Henri van Vlerken (2e) te slim af aan de 
finale tafel in Café Schafrath en mag zich de 24e siertoepkampioen van 
Nuenen noemen. Django Wagner verzorgde die middag spontaan en 
geheel vrijblijvend een optreden. Volgend jaar zullen opnieuw een 100tal 
toepers een uitnodiging ontvangen voor dit toernooi, want dan wordt het 
zilveren jubileum gevierd.

In Café René ging Frank van Nistel-
rooij er met de prijs van het 1e lustrum 
van de Nuenense toep vandoor. In 
Ons Dorp werd het team van de da-
mes ‘Ons Dorp 2’ de winnaar van de 
inmiddels traditionele quiz. Het team 
‘Kansloos’, vorig jaar eerste, was nu 
derde. 

Finaletafel in Café Schafrath (foto Elwien Bibbe) Winnaar Henny Rooijackers (foto Elwien Bibbe)

Een belangrijk trio: de organisatoren met v.l.n.r.: Frans van Nunen, 
Fons Linders en René Coolen. (foto Cees van Keulen)

Rond de Linde-hoofdredacteur Gerrit van Ginkel (links) in gesprek 
met Theo Pijs met op de achtergrond enkele prominente Nuene-
naren, zoals Piet Suiker en Jan Wesenbeek. (foto Cees van Keulen)

De dames  van Team Kansloos bij Ons Dorp. (foto Elwien Bibbe)

Een gezellige drukte bij Schafrath met op de voorgrond Pim Cuijpers 
(midden) en Hans Jansen. (foto Cees van Keulen)
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LINDEBLAADJES

REPARATIE  van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-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.

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.

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.

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

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu

Nagelstudio ALTA GRACE 
• Medische pedicure • Voet-
massage NIEUW! Kleine 
Pedicure behandeling € 15,- 
Ik kom ook bij u thuis! 
(ook in de avonduren). 
KADOTIP: Kadobonnen 
te verkrijgen. Marieke: 06- 
50 57 11 83.

WARRINK COMPUTER 
SERVICE Last van com-
puterstoringen of advies 
op maat nodig? Neem dan 
contact met ons op via 
06-40947823 of mail naar 
info@warrinkcomputerservice.nl

GEZOCHT: Heer zoekt 
vrouw om te poetsen 1x 
per 2 weken. Brief onder 
nummer 29-16.

CARAVAN (vouwwagen, 
boot) stalling in Gerwen.  Nog 
enkele plaatsen vrij. Maximale 
lengte 5,80 m inclusief dissel. 
Tel. 040-2834498.

2 0 1 5

24 juli t/m 2 augustus
Landgoed Gulbergen | Nuenen
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 PUZZELHOEKWeek 29
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SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 spoedig 6 alsmede 11 kilte 12 vogel 13 domoor 15 ego 
17 leidsman 19 kelner 21 luitenant 22 deel v.e. naald 24 droevig 25 mager 
26 waterkering 28 United Nations 29 voorzetsel 30 echtgenoot 
31 verkoopplaats 33 bot 35 aldus 36 in memoriam 38 patiënt 41 vogel 
45 rookgerei 47 watercloset 48 oude lengtemaat 49 gordel 51 vaartuig 
52 houtsoort 54 baardje 55 a priori 56 inwendig orgaan 57 treuzel 
59 selenium 60 marmelade 61 ik 62 houding 64 strekking 65 rugzak.

Verticaal: 2 eerstkomende 3 dik en zwaar 4 oude munt 5 afwezig 6 fakkel 
7 naad 8 voordat 9 de onbekende 10 krantenhuisje 14 kaartenboek 
16 varkenshok 18 bezig 20 kroot 21 vogeleigenschap 23 schoolbenodigdheid 
25 olm 27 vaag 30 hengselvat 32 strafwerktuig 34 nageslacht 37 Russisch 
heerser 38 baal 39 weekdier 40 maar 41 ervaren leidsman 42 profeet 
43 waterplant 44 bijenhouder 46 beet 50 vordering 52 gebarenspel 
53 geestdrift 56 persoon 58 verkeerd 60 pers. vnw. 63 zangnoot.
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60 61 62 63
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N E L E Z A M V O R S T

E I T A C I F I C E P S

R T R O F E E A O D I N

E N G A S O L I E E Z D

S A E O N E T R V O Z G

U F R S O R B E T H A A

M I O R O H C J N N M T

A L T P D H O F J E E O

G O X J T F N U D T R O

E E Z U E R E J S I E M

M E O L B L E T U E L S

O Z A D E L T A S G S E

ONDERGRONDSE

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

EDELEN
ENZYM
ESSAY
GIPSY
INEEN
KOELTOREN
KOMEET
KOPER
KRUID
LOOPRICHTING
MAASBOMMEL
MODDER
NOORD
OEHOE
PAPERASSEN
PAREL
PRIVE
PRODEO
RELIKWIE
RIVIERKLEI
STEENKOOL
VLAAI
WELIG
WIEROOK
WONDER
WOONHUIS
ZOEMER

M Y Z N E T V Z O R L S
T A P N E R O T L E O K
E E A E D E L E N R O O
I L M S M D N D E I P O

W O R E B D R I S V R R
K O R W K O I I S I I E
I K O O O M M U A E C I
L N P N E V O M R R H W
E E R D H D L D E K T E
R E I E O U O A P L I L
A T V R E E I R A E N I
P S E S S A Y S P I G G

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en email het antwoord naar: 
puzzel@ronddelinde.nl (Vermeld naam, telefoonnummer 
en adres). De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 
Drukkerij Messerschmidt tijdens kantooruren.
Winnaar: week 27. Mevr. Sanders, Nuenen.

“DICHTER BIJ DE 
KLEINKINDEREN…..” 
Dit is de reden dat we willen 
verhuizen van het oosten 
van het land naar landelijk 
Nuenen/Nederwetten/Ger-
wen. Echtpaar 65/66, bei-
den part-time werkzaam in 
de sociale sector, met liefde 
voor bijen, vogels en natuur, 
zoeken een rustige plek, 
waar we zeker de komen-
de 10 jaar hopen te wonen. 
Over de huur worden we het 
wel eens. Mail ons op jan-
enericadedreu@gmail.com.

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

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

wijk Nuenen Noord/Oost
(omgeving De Beekse Tuin, 245 kranten) 

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 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

JENL
administratie.nl 

administraties | belastingen | advies
www.jenladministratie.nl 
+31 (0)6 - 53 54 45 94 

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EUROPALAAN 2, 5674 CA NUENEN

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

TE HUUR OPSLAG-
RUIMTE in Nuenen (Ger-
wen) op afgesloten terrein. 
1x 47 m2 m.i.v. 1 sept. 1x 
90 m2 en 1x Garage 4,85 x 
4,00 m. 2x Garage ca. 5,85 
x 2,75 m. Info: 06-13320300.



Donderdag 16 juli 2015Rond de Linde  Nr.    29

Onbegrepen pijnen
Al een jaar of vier had mevrouw Greefs (gefingeerde naam) last van zeurende pijn 
aan de onderkant van haar duimen: aan de muizen van beide handen. Overdag 
was ze druk bezig met werk en gezin. Daardoor schonk ze nauwelijks aandacht aan 
de steeds maar toenemende pijn: “ik had er eigenlijk geen tijd voor”, vertelde ze. 
Wel moest ze voor ze naar bed ging, steeds vaker paracetamolletjes innemen, 
anders kon ze van de pijn niet slapen. Telkens dacht ze: ik moet er toch eens naar 
laten kijken. Op een zeker moment deed ze dat ook. De huisarts constateerde 
dat het geen RSI of reuma was. Hij concludeerde: “misschien een steriele ontste-
king, maar we weten dat niet altijd precies.” Hij raadde haar fysiotherapie aan. 
Dat hielp jammer genoeg niet. 
Een poosje later kreeg mevrouw Greefs er een klacht bij. Ze kreeg last van een 
zeurende pijn in beide bovenarmen. Ze kon nu nauwelijks meer slapen van de 
pijn. Als je niet goed slaapt, kom je in een vicieuze circel terecht: je voelt je el-
lendig en daardoor slaap je niet. Doordat je niet slaapt, ga je je nog ellendiger 
voelen. Vaak ga je disfunctioneren. 

Dat was ook het geval bij mevrouw 
Greefs. “Ik werd steeds sjagrijniger tegen 
mijn kinderen, mijn man en mijn colle-
ga’s, ‘’ zei ze. “Ik had geen plezier meer in 
mijn werk. Het was net of er overal een 
grauwsluier over hing.”
Ze nam steeds sterkere pijnstillers. Maar 
eigenlijk wilde ze die niet: “Ik werd daar 
zo duf van en écht goed werken, deden 
ze niet ”. Daarom wendde ze zich tot mij. 
Na één behandeling was de pijn al wat 
verminderd en had ze iets beter gesla-
pen. Iedere volgende behandeling ging 

het vooruit. Na acht behandelingen waren de pijnklachten verdwenen. Me-
vrouw Greefs is nog een poosje één keer in de vier weken teruggekomen voor 
een ‘onderhoudsbehandeling.’ 
Bij mensen met onbegrepen pijn werkt acupunctuur vaak verbluffend goed. 
Maar ook bij mensen die pijn hebben, die wél thuisgebracht kan worden. Zoals 
pijn na operaties en pijn bij kanker, reuma, artrose, migraine, rsi en whiplash. 
Acupunctuur blijkt vaak ook heel effectief bij verschillende soorten slaap-, 
vruchtbaarheids- en psychische problemen.

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en     
acupressuur in Nuenen. Zijn behandelingen werken vaak 
goed bij heel uiteenlopende pijn-, ontstekings-, psychische 
en vruchtbaarheidsklachten. www.acupunctuur-lieveld.nl 
Belt u gerust om advies: 040-2837612. 

Dokter Lieveld vertelt...

Van Gogh Urban Art Expo   
in Van Abbehuis
Na een succesvolle samenwerking begin juni tussen binnen- en buitenlan-
de graffitikunstenaars krijgt de Van Gogh Urban Art Expo in de maand juli 
een vervolg in het Van Abbehuis. 

Wees alert op 
babbeltrucs door 
nep-medewerkers 
thuiszorg
In de regio Helmond is een vrouw 
actief die zich voordoet als mede-
werker van de thuiszorg. Eenmaal 
binnen bij de cliënt, houdt zij deze 
aan de praat terwijl een man de 
woning binnendringt en spullen en 
sieraden steelt. 

In Aarle-Rixtel is vrijdagmiddag 10 
juli een bewoner van woonzorgcen-
trum Zonnetij slachtoffer geworden 
van deze babbeltruc. Zorgorganisatie 
de Zorgboog adviseert haar cliënten 
en cliënten van andere thuiszorgorga-
nisaties in de regio hier extra alert op 
te zijn. In Aarle-Rixtel belde een onbe-
kende vrouw aan bij de voordeur van 
de bewoner aan. Ze droeg geen uni-
formjasje, zei een nieuwe medewerk-
ster te zijn van de thuiszorgorganisatie 
die kennis kwam maken en wist zo 
binnen te komen. "Wij adviseren men-
sen dan ook om terughoudend te zijn 
in het binnenlaten van vreemde men-
sen", aldus Diana Rijntjes, directeur 
Wijkzorg en wijkverpleging van de 
Zorgboog. "Ook al beweren ze van een 
betrouwbare organisatie zoals de 
thuiszorg te zijn. Vraag altijd om een 
identiteitsbewijs of bel naar de thuis-
zorgorganisatie om te controleren of 
het verhaal van de persoon klopt."
Cliënten van de Zorgboog kunnen bij 
twijfel altijd contact opnemen met de 
Zorgcentrale via tel. 0900 - 899 8636. 
Diana Rijntjes heeft daarnaast nog een 
tip voor de identificatie. "Cliënten 
kunnen aan thuiszorgmedewerkers 
die zij niet kennen, altijd vragen naar 
het cliëntnummer. Dit nummer staat 
in hun zorgmap die zij in huis hebben 
en de thuiszorgmedewerkers hebben 
dit nummer in hun telefoon staan." 
Bent u toch slachtoffer geworden van 
oplichters, meldt dat dan bij de politie 
en bij uw thuiszorgorganisatie.

De samenwerking tussen Eindhoven 
(urban art) en Nuenen (Van Gogh) 
was een groot succes. 125 jaar na zijn 
dood is Vincent van Gogh nog steeds 
een grote inspiratiebron voor graffiti-
kunstenaars. Begin juni bleek dit weer 
duidelijk toen bekende kunstenaars 
als Belin uit Spanje en Koka uit Mexi-
co op verzoek van het Van der Valk 
Hotel Eindhoven en het museum Vin-
centre in Nuenen nieuw werk gingen 
maken. En in de tussentijd hebben zij 
ook nog meegewerkt aan het jaarlijkse 
evenement Step in the Arena in de Be-
renkuil te Eindhoven. Spontaan sloten 
de kunstenaars van Studio Giftig uit 
Veldhoven zich aan bij de twee buiten-
landse kunstenaars. Zij inspireren el-
kaar en uit die samenwerking zijn veel 
fraaie en indrukwekkende kunstwer-
ken voortgekomen. Urban art, geïn-
spireerd door een kunstenaar die 125 
jaar geleden is overleden. Zelfs de 
doodskop van Van Gogh uit 1886 
komt voor een deel terug in het werk 
van Studio Giftig.

Wethouder van o.a. Cultuur in Eind-
hoven, Mary-Ann Schreurs, opende 
begin juni het evenement en zei toen 
al: “Er hangt hier veel dynamiek, je 
voelt de uitdaging. En het is ook heel 
erg van deze regio. Stad en dorp ont-
moeten elkaar op zo’n logische wijze 
dat je die verbinding eigenlijk langer 
wil vasthouden dan alleen in die twee 
weken van juni”. En zij voegde de daad 
bij het woord door het Van Abbehuis, 
pal tegenover het Van Abbemuseum, 
een maand lang open te stellen met 
het werk van de kunstenaars. Van 
dinsdag t/m zondag, van 11.00-17.00 
uur.
Kees Rovers is de onvermoeibare 
kracht achter de Van Gogh Urban Art 
Expo. Hij organiseerde eerst de twee 
weken in juni, en nu weer de expositie 
in het Van Abbehuis. Vol trots zegt hij: 
“Dat we in het Van Abbehuis nog een 
maand lang de inspiratie van Van 
Gogh in moderne kunstwerken kun-
nen terug zien, had niemand kunnen 
dromen”. 

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

D’n Kleine Dommel steunt   
‘Ge Wit ’t Oit Noit Nie’ met 
speciale Vincent van Gogh wijn
Restaurant D’n Kleine Dommel uit Nuenen steunt dit jaar de vriendenkring 
‘Ge Wit ’t Oit Noit Nie’ uit Heeze met een speciale Vincent van Gogh wijn. 
Met deze actie wordt geld ingezameld om een wagen te maken waarmee 
een ode gebracht wordt aan Vincent van Gogh tijdens de Brabantsedag. De 
inspiratie van de wagen komt uit de gedachten dat Vincent zichzelf omdraait 
in het graf als hij hoort dat een van zijn schilderijen is verkocht voor 82,5 
miljoen euro. Dat terwijl hijzelf tijdens zijn leven voor gek verklaard werd. 
Wie is hier nu gek… 

De Brabantsedag is een begrip in Bra-
bant, Nederland en zelfs daarbuiten. 
Wat ooit klein begon in 1958 trekt nu 
jaarlijks ruim 60.000 bezoekers. De 
cultuurhistorische optocht op de laat-
ste zondag van augustus vormt het 
hoogtepunt van het inmiddels 9-daags 
cultuurfestival. Tijdens deze optocht 
zullen 16 wagens een lopend straat-
theater vormen. Het thema van dit 
jaar is ‘Bekend, Beroemd, Bemind…’. 

De wijn is alleen te koop bij D’n Kleine 
Dommel, voor € 6,50 per fles (Rood, 
Rosé of Wit) of voor € 35,00 per doos 
van 6 flessen (combineren mogelijk). 
De wijn is ook erg leuk om te geven. 

ROOD Een volle elegant drinkende 
rode wijn. De Grenache en Carignan 
zorgen voor rondeur en zachtheid in 
de afdronk.

ROSE gemaakt van de Grenache en de 
Cinsault, frisdroog en elegant met een 
forse dosis bosfruit in de smaak, fram-
boos en aardbei. 
BLANC SEC Frisse witte wijn ge-
maakt van de Colombard en de Terret, 
een zachtdroge appelfrisse ietwat 
groene wijn met een licht exotisch 
bouquet.
www.denkleinedommel.nl

Je hoeft niet op te houden met spelen…

Peuters zoeken vrijwilligers! 
Vacatures voor vrijwilligers in onze gemeente zijn er genoeg. Maar de leuk-
ste vrijwilligersfuncties zijn misschien wel te vinden bij Stichting Peuter-
speelzalen Nuenen! 

Geniet je van het onbevangen gedrag 
van peuters en heb je een paar dagdelen 
per week tijd? Voor deze organisatie 
zoeken we enthousiaste vrijwillige peu-
terleidsters. Samen met een gediplo-
meerd collega ben je actief en ontwik-
kelingsgericht bezig met de peuters. 

Wie zijn wij?
Stichting Peuterspeelzalen Nuenen 
bestaat uit vier peuterspeelzalen: ’t 
Kwetternest, ’t Dwersliggertje, Peuter-
hof en Enode.

Wat doe je?
Als vrijwilligster ondersteun je de gedi-
plomeerde peuterleidster(s) bij de alge-

mene werkzaamheden op de peuter-
speelzaal en bij de activiteiten voor de 
peuters. Deze activiteiten zijn gericht 
op het (samen) leren spelen, ontmoe-
ten en ontwikkelen. Er wordt gespeeld, 
geknutseld en verkleed, er worden lied-
jes gezongen en (bewegings)spelletjes 
gedaan. Ook wordt samen fruit gege-
ten, gedronken én opgeruimd.

Kom vrijblijvend eens kennismaken. 
Wedden dat je verkocht bent als je de 
peuters ontmoet? Kijk voor meer infor-
matie op www.peuterspeelzalennuenen.
nl. Bel voor meer informatie met Anita 
Kuijten (06-52854965) of stuur een mail 
naar speelzalennuenen@onsnet.nu

Landbouwverkeer 
nog veiliger met 
T-rijbewijs 
Vanaf 1 juli 2015 moet iedereen een 
T-rijbewijs hebben om met een land-
bouw- en bosbouwtrekker (LBT) of 
een motorrijtuig met beperkte snel-
heid (MMBS) op de openbare weg te 
rijden. Omdat landbouwmaterieel 
steeds groter en zwaarder wordt en 
vaker op de weg komt, werd de roep 
om zo’n speciaal T-rijbewijs luider. 

Volgens de Onderzoeksraad voor Vei-
ligheid vallen er jaarlijks circa zestien 
dodelijke slachtoffers en honderd zie-
kenhuisgewonden door ongevallen 
met landbouwvoertuigen. Het aantal 
dodelijke slachtoffers in het verkeer 
neemt jaarlijks echter af. Het T-rijbe-
wijs moet ervoor zorgen dat deze trend 
zich ook doorzet in landbouwverkeer. 
Vaak zijn de slachtoffers niet de be-
stuurders van (land)bouwvoertuigen, 
maar juist automobilisten en fietsers. 
Bewuster de weg op Veilig Verkeer Ne-
derland: “Sinds 2008 zoeken wij naar 
acceptabele en goede maatregelen.” 
Met een jarenlange lobby heeft VVN 
ertoe bijgedragen dat er met het T-rij-
bewijs meer duidelijkheid komt. Het 
trekkercertificaat is alleen een bewijs 
van vaardigheid. Het T-rijbewijs gaat 
een stap verder en is een volwaardig 
rijbewijs waarvoor je theorie- en prak-
tijkexamen met succes moet afleggen. 
Is iemand jonger dan 18 jaar? Dan kan 
hij zijn trekkercertificaat halen tot de 
invoering van het T-rijbewijs op 1 juli 
2015. Daarna kan hij dit certificaat tot 
1 juli 2016 omwisselen voor het T-rij-
bewijs. Iedereen die 16 wordt op of na 
1 juli 2015 moet het T-rijbewijs halen 
om de betreffende voertuigen te mo-
gen besturen. Als u op 1 juli 2015 in 
het bezit bent van rijbewijs B, krijgt u 
tot 1 juli 2025 categorie T automatisch 
op uw rijbewijs bijgeschreven. Tot die 
tijd is het B-rijbewijs geldig voor het 
besturen van een LBT of MMBS. 
www.vvn.nl

Wist u dat......?
Rond de Linde 

geheel in Nuenen
vervaardigd wordt?

De mooiste zomerwandelingen
Wandel langs het strand op Ameland, bij Castricum, Oostvoorne of Oostka-
pelle. Struin langs de Maas of de Waal. Laat je verfrissen door het Pater-
woldsemeer. Kies voor één van deze twaalf zomerse, waterrijke wandelin-
gen. Als je hond ook naar verkoeling zoekt, ga dan wandelen bij de Dob-
beplas of Zuigerplas.

Maak een heerlijke, verkoelende wan-
deling. Wandelzoekpagina.nl geeft 
suggesties voor zomerwandelingen in 
elke provincie. De routes variëren van 
9 t/m 20 kilometer. Een overzicht van 
de geselecteerde zomerwandelingen 
vindt u op: 
www.wandelzoekpagina.nl/wandelen-
in-de-zomer

Over Wandelzoekpagina
De website biedt informatie over wande-
len in Nederland. De diversiteit van de 
wandelingen is groot: zowel natuur-, 
stads- en GPS-wandelingen en meer-
daagse tochten. Wandelzoekpagina.nl 
biedt meer dan 5.000 wandelingen in Ne-
derland en is daarmee de meest volledige 
site voor dagwandelingen in Nederland.

Ik hoop niet
Ik vrees niet
Ik ben vrij

 Marijke 

 Verdrietig, maar dankbaar voor zoveel jaren samen, delen wij u 
mede dat onze zus, schoonzus en tante is overleden

Marijke Dijkstra-Maassen
sinds 31 december 2007 weduwe van

Stan Dijkstra
 Haelen, 16 april 1942 † Nuenen, 13 juli 2015

Familie Maassen
Familie Dijkstra

Correspondentieadres: 
coöperatie DELA
t.a.v. familie (Marijke) Dijkstra-Maassen
Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ  Eindhoven

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 18 juli om 
14.00 uur in parochiekerk H. Clemens, Park te Nuenen, waarna de 
begrafenis volgt op de parochiebegraafplaats.

Indien u geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, 
gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.
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Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

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   

Maand Juli
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur
Parkeerplaats aan de vijverzijde bij het 

gemeentehuis.

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Maand juli
Van dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur

Van Gogh Urban Art Expo 
in Van Abbehuis Eindhoven

16 juni t/m 28 juli
Iedere dinsdag 20.00 uur 

Zomerinstuif Bridge Club Nuenen (BCN) 
‘Zaal Berkenbosch’, 

Opwettenseweg 80, Nuenen

13 juli t/m 21 augustus
De Bijbel in Beeld. Expositie kunstenaar 

Marianne en poëet Klaas de Graaff 
in de gang van H. Clemenskerk 

naar de pastorie Nuenen

Woensdag 15 juli
10.00-12.00 uur 

Zingen en luisteren naar muziek met Anine
Jo van Dijkhof

Vrijdag 17 juli
18.00 uur 

WLG Ittemee? 
Den Heuvel, Gerwen

Zaterdag 18 juli
19.00 uur 

‘De prinses op de erwt’
openluchttheater in Mariahout

Zondag 19 juli
09.00 uur IVN Roosdonckenwandeling

parkeerplaats van Begraafplaats 
De Roosdoncken 

naast Broekdijk 7, Nuenen

Zondag 19 juli
13.00 uur 

Blazerij de Molshoop
stadswandelpark de Warande, Helmond

Maandag 20 juli
15.30 uur 

High Tea met WLG
D’n Heuvel, Gerwen

Vrijdag 24 juli
10.30-11.30 uur 

Spreekuur wijkverpleegkundige
11.00-11.30 uur 

Communie viering Jo van Dijkhof

Vrijdag 24 juli
14.00-16.00 uur aanbieden rapport 

‘Informerend huisbezoek voor 80-plussers’
aan Commissie Samenleving van de Ge-

meente Nuenen Jo van Dijkhof

Maandag 27 juli
14.30 uur 

‘De prinses op de erwt’
Openluchttheater in Mariahout

24 juli t/m 2 augustus 
10.00-18.00 uur 
‘Bloem & Tuin’

Schoutse Vennen 17 
Nuenen

Donderdag 30 juli
14.30 uur 

‘De prinses op de erwt’
Openluchttheater in Mariahout

Vrijdag 14 augustus 
18.00 uur 

WLG Ittemee? 
Den Heuvel, Gerwen

Zondag 16 augustus
10.00-23.00 uur 

DOEN KPJ Nederwetten touwtrekwedstrijd 
terrein aan Hoekstraat-Oude Torendreef, 

Nederwetten

Zondag 16 augustus
14.00 uur 

De Molshoop Swing & Blues
Weverkeshof

Woensdag 19 t/m vrijdag 21 augustus
9e kindervakantieweek Gerwen

terrein aan de Huikert 
naast het Huysven, Gerwen

20 augustus t/m 10 september
10.00-17.00 uur Reizende expositie met 
de dertig winnaars van de fotowedstrijd 

‘De wereld van Van Gogh’
Nune Ville, Berg 24, Nuenen

Vrijdag 21 augustus
20-jarig bestaan 

Hobby centrum de Dorpswerkplaats

Zaterdag 22 - zondag 30 augustus
De Nuenense tenniskampioenschappen 

TC Wettenseind

Zondag 23 augustus
Jaarlijkse wielerronde van Nuenen

Wielervereniging TML Dommelstreek
start en finish t.h.v. Het Klooster 

Maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus
Kindervakantieweek Nuenen

Honk- en Softbalvereniging Nuenen, 
Lissevoort

Zaterdag 29 augustus
13.30 uur 

Brandweerfestijn 
Speeltuin De Kievit

Zaterdag 29 en zondag 30 augustus
14.30 uur 

Goeden Doelen weekend
Weverkeshof

Zondag 30 augustus 
11.00-17.00 uur De Gerwense Vlooienmarkt 

Drumfanfare ‘Jong Leven’ Gerwen 
Heuvelplein Gerwen

Woensdag 2 september
13.00-16.00 uur

Open dag Kids Society Erica Nederwetten

Vrijdag 4 t/m zondag 6 september
Harleytreffen Harley Davidson Club Gerwin 

terrein van Strandbad Nuenen 
aan Enodedreef 3

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 19 juli 09.30 uur: viering, Gre-
goriaans koor, voorganger Dhr. J. Dec-
kers.

Misintenties
Zondag 19 juli 09.30 uur: Noud van 
Rooij en Marie van Rooij-van de Kam; 
Jan en Miet Dijstelbloem-Knoops; Giny 
Linders; Karel Smits; Leo van Hevelin-
gen en Lotte van Rooij; Theo Kuijpers; 
Tonia Reijnders-Smulders; Leo Ver-
happen; overleden familieleden Vogels 
- van Kasteren; Nell Schoenmakers-
Bressers; Barth Roovers; Jan Leenders.

Mededelingen:
In onze parochie is overleden Hans 
van Dijck-Schaap, voorheen wonend 
Pieter Dekkerstraat.
Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

Vakantierooster 
Parochiesecretariaat 2015
Van 20 juli tot 29 augustus is het paro-
chiesecretariaat (Nuenen) alleen open 
op dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 
12.00 uur, dus gedurende de periode 
van de schoolvakantie voor de basis-
scholen. Eén van de pastores is altijd 
bereikbaar via 040-283 12 10 of 06-
100 759 93.
Van Week tot Week verschijnt in de 
vakantieperiode niet. Met ingang van 
maandag 31 augustus is alles weer ge-
woon.

Vieringen:
Voor Nuenen geldt nog het volgende: 
Er is geen viering op zaterdagavond 
m.i.v. zaterdag 18 juli t/m zaterdag 22 
augustus. Op zaterdag 15 augustus is er 
wel een viering vanwege het feest van 
Maria ten hemelopneming. Op zondag 
is er één viering om 09.30 uur. Voor 
Gerwen en Nederwetten zijn er geen 
veranderingen in de vakantieperiode.

Beelden uit de Bijbel
Marianne Schellekens heeft heel wat 
inspirerende schilderijen op haar 
naam staan. Vaak heeft zij zich laten 
inspireren door Bijbelse verhalen; ook 
Klaas de Graaff heeft zich in zijn ge-
dichten daardoor laten raken. Zij heb-
ben samen een kleine tentoonstelling 
opgesteld van deze schilderijen en ge-
dichten die te zien is in de gang tussen 
de H. Clemenskerk en de pastorie in 
Nuenen. Deze coproductie is te be-
wonderen in de maanden juli en au-

gustus, na de vieringen op zondag en 
tijdens openingsuren van het paro-
chiesecretariaat. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 19 juli 09.30 uur: viering met 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Stien van Hattem, Marietje van den 
Putte-Habraken, Piet Coolen, Cissy 
Rooijackers-Duijghuisen, Betsy Thoo-
nen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 19 juli 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties
Johannes Raijmakers en Johanna 
Rooijakkers, Petrus Raijmakers, Wil-
helmus Rooijakkers en Elisabeth Bas-
tiaans, Bastiaan Rooijakkers.

Mededelingen
Vanwege de vakantie gelieve de misin-
tenties uiterlijk donderdags te depo-
neren in de brievenbus van de kerk-
deur (normaal zondags). Dit geldt tot 
einde augustus.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen 
Op zondag 19 juli zal in de dienst 
voorgaan: ds. Chr. de Weijs. De dienst 
begint om 10.00 uur. In deze vakantie-
periode is er geen kindernevendienst. 
We collecteren in deze dienst voor het 
Diaconaal Centrum in Eindhoven. 
Elke donderdag is er Open Huis tus-
sen 10.00 en 12.00 uur. Iedereen is 
welkom voor koffie en ontmoeting 
met anderen.

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 16 juli. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis van 
Onze Lieve Vrouw van de berg Carmel. 
Vrijdag 17 juli. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Alexis, belijder. 

Zaterdag 18 juli. 08.30 uur H. Mis, 
Onze H. Camillus de Lellis, belijder; 
gedachtenis van H. Symphorosa en 
haar zeven zonen, martelaren. 
Zondag 19 juli. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Achtste zondag na Pinkste-
ren. 
Maandag 20 juli. 18.30 uur H. Mis, H. 
Hiëronymus Aemilianus, belijder; ge-
dachtenis van H. Margaretha van An-
tiochië, maagd en martelares. 
Dinsdag 21 juli. 18.30 uur H. Mis, H. 
Laurentius van Brindisi, belijder en 
kerkleraar; gedachtenis van H. Praxe-
des, maagd. 
Woensdag 22 juli. 07.15 uur H. Mis, H. 
Maria Magdalena, boetelinge. 

Christian Science
Het onderwerp van de dienst van 
Zondag 19 juli is: Leven.
Wat kunt u in deze dienst verwachten? 
Een warm welkom, muziek, samen-
zang, bijbellezing, gebed en een preek. 
De preek is gebaseerd op een weke-
lijkse bijbelles van onze predikant.
De Christian Science Kerk kent geen 
persoonlijke predikanten: onze predi-
kant is De Bijbel en Wetenschap en 
Gezondheid met sleutel tot de Heilige 
Schrift door Mary Baker Eddy. 
Een citaat uit haar boek dat a.s. Zon-
dag van toepassing is: “God is onein-
dig, het enige Leven, de enige substan-
tie, Geest, of Ziel, de enige intelligentie 
van het heelal, de mens inbegrepen.” 
De dienst begint om 10.30 uur en 
duurt ca. 50 min. Locatie: Parkstraat 
54 (congrescentrum BTB).
www.christianscience.nl

Een mooie afsluiting voor  
De Vrolijke Samenzang
Voor de tweede keer in haar bestaan sloot het koor De Vrolijke Samenzang 
op 7 juli een jaar van repeteren, concerten en lief en leed af met een gezellig 
samenzijn. Rond 11.30 uur was de zaal aan de Jo van Dijkhof goed gevuld 
met toeschouwers. “Of het aan ons lag, omdat het ’t laatste samenzijn was 
voor de vakantieperiode, of omdat het publiek ons met hun enthousiasme 
inspireerde? ….. Meteen na de bekende intro ‘Hier staat ons koor’, hield of 
de zaal ons of hielden wij de zaal in de ban,” vertelt Marije van Erp. 

Füllt mit Schalle en Giovanni Liete 
zorgden voor een feestelijk tintje. Tebe 
Poem en Irish Blessing voor de emo-
tie, stiekem werd er een traantje weg-
gepinkt hier en daar. Via de Forelle, en 
de mooie ogen van Anko naar Tu sei 
bella en om dan na In mir Klingt ein 
Lied voor de pauze af te sluiten met de 
hartenkreet van Gabriella.

Even koffie drinken en naar buiten 
voor wat afkoeling. Wat was het warm 
onder de lampen. Na de pauze volgde 
nog een serie, onderbroken door 6 da-
mes met een heel eigen presentatie. 
De Fliegermarsch kreeg de handen op 
elkaar en bij Rock around the clock 
zag ik hier en daar toch wel iemand 
meebewegen… Aldus Marije. De vaste 
ladyspeaker, Diet Poortvliet sprak al-
les met enige humor aan elkaar. Voor-
zitter Arie Verhaegh en Wil Verstege 
bedankten dirigente Natalia Tretiako-
va met bloemen en pianist Ton Toir-

kens met een goede fles voor hun in-
spirerende inzet en het geduld met het 
koor.
Marije: “Na afloop even babbelen met 
de aanwezigen, vrienden, oud-leden, en 
de vaste fanclub, niemand had haast. 
We hoorden menig compliment, zeker 
was dat zowel het publiek als wij hadden 
genoten. Hier en daar hebben we al iets 
laten doorschemeren over een optreden 
voor KBO 60 jaar op zondag 1 novem-
ber. Dat wordt een bijzondere middag in 
samenwerking met Kapsones en Het 
Kinderkoor. Onze dank gaat uit naar de 
catering van Jo van Dijkhof. De organi-
satie, het koude water in kannen, de 
lunch voor de leden en vaste fanclub, ’t 
was prima verzorgd, kwaliteit, vriende-
lijk, niet gehaast… Op deze wijze heb-
ben we nog een paar uur kunnen nage-
nieten. Wij komen graag volgend jaar 
weer terug en ik heb begrepen dat men 
er in de Jo van Dijkhof nu al naar uit-
kijkt.” www.devrolijkesamenzang.nl

De Wolfsvenloop
Geldrop Runners organiseert op dins-
dagavond 18 augustus de Wolfsven-
loop. Sportievelingen van jong tot oud 
zijn van harte welkom op bospark ’t 
Wolfsven in Mierlo om deel te nemen 
aan deze trimloop. Start vanaf 19.00 
uur en afstanden van 820 m tot 10 km. 
Inschrijven is mogelijk via www.in-
schrijven.nl of vooraf tot 18.45 uur. De 
Wolfsvenloop is de eerste loop van 
trimloopcyclus Geldrop-Mierlopen 
2015. Voor meer informatie, zie 
www.geldroprunners.nl
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Gratis bridgeles
Ook dit jaar worden in Nuenen per 
eind september 2015 weer gratis 
bridgelessen gegeven, uitsluitend 
overdag, onder NBB-gediplomeerde 
leiding, in een rookvrije en gezellige 
omgeving, zonder dat men verplicht 
is lid te worden van een club. Omdat 
nog niet iedereen kan bridgen..... 

De mogelijkheid van extra oefenen en 
spelen is evt. aanwezig. Daarnaast 
ontvangen de cursisten veel - even-
eens gratis – oefenmateriaal, alsmede 
de uitgewerkte spellen van de desbe-
treffende week, bijv. per e-mail.

En... koffie een kwartje.....
Wie een leuke hobby of tijdpassering 
zoekt, wie op een prettige manier met 
en onder mensen wil verkeren, wie 
wat tijd wil investeren voor straks, la-
ter en nóg later, kan voor informatie 
bellen: 040-2831187. De ervaring 
leert: niet te lang wachten.....
Ook diegenen die over een bescheiden 
bridgekennis beschikken, maar op 
herhaling willen of hun speelvaardig-
heid wensen te verhogen, kunnen op 
dit nummer terecht.

Gratis toegangskaarten 
Bloem en Tuin 
Ook dit jaar is het weer mogelijk gratis toegangskaarten voor Bloem en 
Tuin te winnen via een prijs vraag in Rond de Linde. Van 24 juli t/m 2 augus-
tus 2015 is het alweer de 22e editie van Bloem en Tuin, op landgoed de 
Gulbergen in Nuenen. 

Er zijn per week 5x 2 toegangskaarten en 1 VIP kaart te winnen. Stuur uw uitslag 
naar info@bloem-en-tuin.nl met vermelding 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 legitimatie de kaarten 
ophalen bij Slijterij en Wijnhandel André van Lieshout, Parkstraat 25A, Nuenen. 

De vraag van deze week is: 
Wie ontworp in 1958 de tuin van De Walburg?

De winnaars van vorige week: 
2x Toegangskaarten: 
M. van Kaathoven, Wout van Baren, C. Lorenz, Rian van Dijck en Tera Franke.
1x VIP kaart: 
Jori Aarts.

Prijsvraag 2 0 1 5

22e editie:24 juli t/m2 augustus 2015

Negen geslaagden    
voor EHBO diploma
Woensdag 8 juli werden de nieuwe geslaagden voor het EHBO-diploma 
gehuldigd. Het zijn Fabienne Peters, Janneke Rooijakkers, Iris Sneijders, 
Marike van Roosmale, Suzanne Vullers, Jacqueline Koehler, Marly Verber-
ne, Sharon Baltussen en Amanda Wessels. Het bestuur dankt hen hartelijk 
voor deelname aan de cursus én hun in principe toegezegde bereidheid 
mee te helpen bij de te organiseren evenementen in onze gemeente. 

In september beginnen de nieuwe cur-
sussen weer. Hiervoor krijgt u het lan-
delijk erkende diploma van het Oranje 
Kruis. EHBO voor volwassenen: 10 
avonden op woensdagavonden EHBO 
aan kinderen: 4 avonden op dinsdag-
avonden EHBO voor de jeugd: Deze 
lessen worden op de basisscholen ge-
geven. Reanimatie en AED (automati-

sche externe defibrillator): 2 avonden 
op woensdag- of donderdagavonden.
Informatie en/of inschrijfformulieren 
kunt u opvragen bij de secretaris: 
ehbo.nuenen@onsnet.nu of op kijk op 
www.ehbonuenen.nl Wilt u niet hul-
peloos aan de kant staan als uw (klein)
kind, man/vrouw of vriend(in) iets 
overkomt? Schrijf u dan in!

SJO Juventud 
zoekt trainer/coach 
voor de A jeugd! 
St. Juventud is een samenwerkings-
verband (samenwerkingsteam) tus-
sen de jeugdafdelingen van RKGSV 
Gerwen en RKVV Nederwetten om 
de jeugd toekomst te bieden. Sinds 
2014 zijn de jeugdafdelingen van 
beide voetbalverenigingen samen 
gegaan om meer draagvlag voor de 
jeugd te creëren. De jeugd is toch 
de toekomst van beide voetbalver-
enigingen. 

Momenteel telt de jeugdafdeling ruim 
100 leden en zijn er gemiddeld 40 vrij-
willigers achter de schermen actief. 
Naast voetballen staat gezelligheid ook 
hoog in het vaandel. Voor het komende 
seizoen is de A1 jeugd van Juventud op 
zoek naar een trainer/coach voor ko-
mend seizoen. Ze zoeken voor de A 
een gezellige prestatiegerichte trainer/
coach, iemand die de A nog beter kan 
maken dan dat ze al zijn. Enige erva-
ring als voetbal trainer of voetballer 
van een behoorlijk niveau is gewenst. 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij 
Theo den Ouden op nummer 06-
53932600. Meer informatie kunt u vin-
den op de website www.juventud.nl of 
onze facebookpagina www.facebook.
com/samenwerkingsteamjuventud. De 
jeugdcommissie van Juventud hoopt op 
een grote interesse op deze vacature. 

Eendjesrace
Afgelopen zondag was er weer de eendjesrace in het Laco Strandbad Enode. Er 
was veel belangstelling voor dit initiatief. Met deze actie ondersteunt de Ronde 
Tafel Nuenen dit jaar twee lokale goede doelen te weten Speeltuin De Kievit en 
Kinderboerderij De Weverkeshof. www.eendjesracenuenen.nl

Roosdoncken-
wandeling
IVN Nuenen organiseert zondag 19 
juli de Roosdonckenwandeling van 5 
kilometer over Gerwense en Nuenen-
se dreven. Onderweg wordt aandacht 
besteed aan het IJsbaantje, de Gerwen-
se Loop, bolle akkers, een drenkkuil uit 
de middeleeuwen, paddenpoelen, de 
bloemenweide in de Roosdoncken en 
al wat er groeit en leeft langs de wegen 
en paden. De wandeling start om 9.00 
uur onder leiding van natuurgidsen op 
de parkeerplaats van Begraafplaats De 
Roosdoncken naast Broekdijk nr. 7 te 
Nuenen. Voor meer informatie, tel. 
040-2833954.

Scouting Lieshout - Mariahout 
sluit seizoen af
De leden en leiding van Scouting Lieshout – Mariahout hebben zaterdag 11 
juli gezamenlijk het seizoen 2014-2015 afgesloten. Met het spelthema 
Expeditie Robinson werd er op het terrein rondom de eigen Blokhut ’t Luyts 
honk, afwisselend genoten van allerlei wateractiviteiten en gestreden voor 
de overwinning.  

De leden van scouting Lieshout – Mariahout zitten klaar voor de smaakproef

Schitterend weer en een, met allerlei 
attributen, ingericht scouting terrein 
vormden de ingrediënten voor een ge-
zellige afsluiting van het seizoen 2014-
2015. Naast de reeds aanwezige kabel-
baan, klimtoren en kampvuurplaats, 
was door de scouts tijdens de afgelo-
pen opkomsten een picknick tafel 
(met schaduwplaatsen) gepionierd en 

was er door de leiding een ‘natte hoek’ 
gecreëerd met een buikschuifbaan, 
tuinslangen en sproeiers. Rondom het 
thema waren er een aantal proeven 
opgesteld voor de leden van de ver-
schillende speltakken. De middag 
werd hiermee zowel inspannend als 
ontspannend ingevuld. Het nieuwe 
seizoen start op 31 augustus.

Zilver voor Dirk Aarts bij Zuid 
NL kampioenschappen atletiek
In het Brabantse Vught werd zondag 12 juli het Zuid Nederlandse Kampioenschap 
atletiek voor junioren gehouden. Bij het hoogspringen was er een zilveren me-
daille voor Nuenenaar Dirk Aarts van de nieuwe atletiekclub ATH uit Helmond. 
Aarts sprong in zijn eerste poging over de 1.90 meter. De 1.95 haalde hij net niet, 
zijn concurrent van Merode uit Bergen op Zoom haalde deze hoogte wel. Clubge-
noot Jordi van der Kuijlen wist op de 100m. beslag te leggen op de vierde plaats.

Het dak eraf!
De lichten van de zaal gingen aan voor de kinderen van de onderbouw. 
Iedereen was gekleed als hun personage en op de achtergrond hoorden we 
allemaal kinderen praten en herrie maken. Mijn klasgenoten zaten te pra-
ten over hoe zenuwachtig ze waren. Na de speech van de juffrouw kwam 
het eerste iemand op met zijn eerste zin. Ik wachtte samen met een paar 
andere kinderen totdat ik op moest komen. Het verhaal ging over een huis 
dat door tweeën werd gedeeld. Aan de ene kant woonden arme sloebers, 
aan de andere kant rijke stinkerds. Samen moesten ze in harmonie leren te 
leven, maar dat ging niet altijd goed.

''De vogels in de tuin vliegen op, we 
krijgen nog meer bezoek.'' Ik moest 
samen met een paar andere rijke stin-
kerds opkomen. Ik was zenuwachtig, 
maar alles ging goed. Na scène 3 hoef-
de ik voor 10 scènes niet meer op. Ik 
ging naar de kleedkamer, dronk mijn 
drinken op en werkte mijn lippenstift 
bij. Na heel lang wachten (en met een 
paar liedjes meezingen) mocht ik ein-
delijk weer op. Ik vond het leuk en ik 
had eindelijk iets te doen. Na de musi-
cal voor de onderbouw moesten we 
ook een musical voor de bovenbouw 
en de ouders geven. De musical voor 
de bovenbouw ging niet zo goed als 

die voor de onderbouw, maar ik denk 
dat ze hem toch leuk vonden.

Die avond was de musical voor de ou-
ders. Die ging echt heel erg goed. Aan 
het einde zongen we nog het liedje 
‘Respect’, lieten ze ons foto's zien van 
ons in groep 1 in vergelijking met 
groep 8. Daarna gingen we naar de 
kermis. Ik ging nergens in, want ik was 
daar te moe voor. Toch heb ik een heel 
erg leuke dag gehad en het was een 
perfecte afsluiting van mijn loopbaan 
op de basisschool.

Alya, groep 8. 
Kindcentrum De Nieuwe Linde
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MAAKT  
LUXE  

BETAALBAAR

Sierbestrating
Natuursteen
Keramiek
 

Kom inspiratie opdoen. 
De showtuin is 24/7  
toegankelijk voor u!

Aanbieding 1 
Click-PVC 
Verkrijgbaar  
in 6 trendy kleuren.  
Eenvoudige montage. 
 
Aanbieding 2 
Multiplank 
• eiken top
• 19 cm breed

Steraanbieding 
60/60
antislip
Via Ceramica
Madrid Structura 

 
Keramiek is dé  
tuin-trend van 2015!

nu:

22,95  
m2

Voor elke 
smaak en  
elk budget

* GELDT NIET OP LOPENDE OFFERTES EN ACTIE ARTIKELEN

Elke laatste zondag v/d maand  
zijn wij geopend

van 11.00 - 16.00 uur

3000m2 KWALITEIT ONDER ÉÉN DAK.  
KOM, KIJK.... EN BELEEF!

1600 m²
showtuin

Houten vloeren 
PVC – Laminaat

Keramische 
sierbestrating

van 262,-
voor 

209,-
van 33,85
voor 

19,95pm2

van 447,-
voor 

209,-

BIJ AANKOOP VAN EEN
COMPLETE BADKAMER

MAGNUM ELECTRISCHE 
VLOERVERWARMING

WAND TEGELS SPHINX WANDCLOSET

GRATIS OPBLAAS JACUZZI 
T.W.V. 549,-*

30 x 60 cm mat of glans wit Topkwaliteit, Compleet assortiment, diverse afmetingen. 
Incl. digitale klok thermostaat, prijs vanaf 1m²

met Softcloset zitting compleet Wisa 
inbouwelement en bedieningsplaat

Maten: 
• 2m2  238,-
• 3m2  268,-
• 4m2  319,-

van 999,-
voor

699,-
van 1498,-
voor

999,-

50% KORTING 
OP ALLE APPARATUUR

EN GRATIS MONTAGE*

DESIGN FORNUIS
Belling Vrijstaande designfornuis RVS 90 cm

3-IN-1 KOKEND 
WATERKRAAN
Inventum Easy Comfort 3-in-1 design kraan,  
Voor kokend, warm en koud water

KEUKEN VAN GOGH
Front in 2 zijdig melaminehars gecoat
Leverbaar in 5 kleuren
Getoonde afmeting 245 x 275 cm

met gratis 
bakpakket 
t.w.v. 89,-

ALWEER EEN NIEUWE WINKEL 
OPEN! EN DAT VIEREN WIJ!

Inclusief:
•  Werkblad kunststof decor met 

abs kanten
•  Spoelbak RVS en mengkraan
•  Zanussi koelvriescombinatie
• Belling fornuis zwart
•  Belling achterwand zwart
•  Belling schouwkap zwart
• Belling bakset
• Zanussi vaatwasser

v/a

35,-  
m2

nu:

29,95  
m2

van 7498,-
voor

4999,-
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