
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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AFWEZIG van 10 t/m 31 augustus
Huisartsen A.M. Gieles, 
C. Ringeling-Bouma en 

S. van Dongen 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

RelatiegeschenkenRelatiegeschenken
Uw specialist voor  
relatiegeschenken,

give-aways en premiums 
kundig advies en snelle service

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 2988965

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Vlindertelling

Alpe d’Huez 
hoogtepunt 
voor Nuenenaar 
Steven Kruijswijk  

2 Miljoen 
bezoekers

Bibliotheek Heemkundekring         
overgebracht naar nieuwe Heemhuis

Leden van De Drijehornick druk in de weer de boeken van de bibliotheek in de kelder van het 
Klooster in te pakken om ze naar het nieuwe Heemhuis te vervoeren (foto: Herman Bulle)

Honderden boeken
Bibliothecaris Hans Derksen was aan-
wezig in de kelder van Het Klooster 
om aanwijzingen te geven hoe de boe-

ken in te pakken en archivaris Hans 
Korpershoek gaf aanwijzingen om de 
overgebrachte boeken op de juiste 
plaats te krijgen.
De bibliotheek van de cultuurhistori-
sche vereniging telt honderden boe-
ken. De boeken zijn gerangschikt naar 
categorieën. Alle boeken die in de 

Sleutelbos verloren
Op maandag 20 juli is op het traject Lo-
broec-Parkstraat een lederen etui met 
daarin 2 huissleutels en 1 autosleutel 
verloren. Helaas is er bij de gemeente 
nog geen melding binnengekomen dat 
deze sleutelbos als gevonden voorwerp 
is aangegeven. Wil de eerlijke vinder 
contact opnemen met: nr. 06-36265693.

Oproep:

“Graag gestolen 
SD-card retour”
Afgelopen week is er in onze woning 
ingebroken. De inbrekers hebben al-
lerlei spullen weggehaald waaronder 
een camera en een laptop. Daardoor 
zijn wij alle foto's van de geboorte van 
onze dochter, eerder dit jaar, kwijt ge-
raakt. Dit hakt er emotioneel erg in.
De woninginbraak in Nuenen-Oost 
vond plaats in de nacht van 20 op 21 
juli jl. De digitale camera was een Ni-
kon Coolpix P7800. Aan de onrecht-
matige eigenaar het vriendelijke maar 
dringende verzoek om de SD-card van 
deze camera terug te bezorgen, aange-
zien nu alle foto's permanent verloren 
zijn gegaan. U kunt de kaart geheel 
anoniem bij ons in de bus bezorgen.

Leden van heemkundekring De Drijehornick waren vorige week druk bezig 
de bibliotheek te verhuizen vanuit de kelder van Het Klooster naar de nieuwe 
behuizing in het Heemhuis bij het gemeentehuis aan de Papenvoort. In een 
dag werden de honderden boeken, tijdschriften en archieven overgebracht. 

loop van de jaren over Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten zijn verschenen, 
hebben in de bibliotheek van de heem-
kundekring een plaats gekregen. Zo 
bevat de collectie het Memoriaal uit 
1948 van mgr. Frenken, de boeken 
Dwers door Nuenens verleden, Oud-
Nuenen achteraf bekeken, Landbouw 
en landbouwers te Nuenen c.a. in de 
19e en 20ste eeuw, Van Alvershool tot 
Zuiderklamp, Van Hooidonk tot Soe-
terbeek maar ook recentere uitgaven 
als Van domineeshuis tot Van Gogh 

huis. Ook over verschillende families 
uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
zijn biografieën aanwezig. 
De leden van de heemkundekring 
hadden ook veel (sjouw)werk aan het 
overbrengen van alle ingebonden jaar-
gangen van Rond de Linde. Die staan 
nu in de juiste volgorde gerangschikt 
in de nieuwe bibliotheek. Ook alle uit-
gegeven exemplaren van het Nuenens 
Weekblad, dat nog geen twee jaar 
heeft bestaan, zijn nu ingebonden en 
in de juiste volgorde geplaatst. 

Niet alleen Nuenense boeken
In de nieuw op te zetten bibliotheek in 
het Heemhuis zal ook een afdeling 
‘Eckart’ worden ingericht nu De Drije-
hornick het werkgebied heeft uitge-
breid naar deze voormalige heerlijk-
heid die tussen 1810 en 1821 deel 
uitmaakte van de gemeente Neder-
wetten-Eckart. Verder telt de collectie 
van de cultuurhistorische vereniging 
veel boeken over de geschiedenis van 
buurgemeenten als Helmond, Eindho-
ven, Son en Breugel, Geldrop, Lies-
hout en Mierlo, maar ook de overige 
gemeenten in Zuid-Oost Brabant zijn 
ruimschoots vertegenwoordigd. 
Daarnaast zijn er categorieën als mo-
numenten, Nederlandse geschiedenis, 
archeologie en Vincent van Gogh.
De boeken uit de bibliotheek van 
heemkundekring De Drijehornick zijn 
te leen voor de leden. Als in de nabije 
toekomst het Heemhuis wordt ge-
opend, kunnen andere belangstellen-
den de boeken raadplegen tijdens de 
inloopochtenden en -avonden. 

Op het terras      
met de aardappeleters
Door Mariët Jonkhout

De afgelopen week hebben we via diverse kanalen bij de redactie van Rond 
de Linde de vraag gekregen “je komt dit weekend toch wel even kijken hè, 
even kijken wat je er van vindt, van het beeld in brons, je mag als je wilt ook 
even op het stoeltje zitten en ‘mee-eten’.  Dan maken we een leuke foto van 
je“.  Aanleiding van deze vraag was natuurlijk de tijdelijke plaatsing van het 
beeld ‘De Aardappeleters’, gemaakt door Peter Nagelkerke, om de mensen 
in Nuenen zelf ‘een beeld’ te laten vormen in plaats van een mening op basis 
van ingezonden brieven in de media.

Sleutelbos verloren
Op 8 juli ben ik op de rotonde 
Geldropsedijk / Arnold Pootlaan met 
de fiets geslipt en gevallen. Daarbij is 
waarschijnlijk mijn sleutelbos uit mijn 
jaszak gegleden. Heb u deze gevonden? 
Belt u mij dan aub op 06-27100004. 

Over het beeld zelf had ik nog niet echt 
een mening, wel over de geschreven 
discussie, die vond ik persoonlijk bui-
ten proportie. Het noemen van namen 
door dezen en gene en spelen op perso-
nen, vond ik wat weg hebben van vuil-
spuiterij en ik vond het ook de fatsoens-
normen te buiten gaan. Op deze manier 
communiceren is eigenlijk niet des 
Nuenens. Of misschien juist ook weer 
wel, hoorde ik later op het terras.
Goed, ik ging kijken. De zaterdag zat 
eerst in de planning, maar het weer 

hield me een beetje tegen. Het idee 
nat te regenen tijdens het aanzitten, 
trok me niet zo en ik dacht dat er geen 
afvoergaatje in de stoel zou zitten dus 
natte billen een feit zouden zijn. Op 
Facebook kwamen al wel diverse fo-
to’s voorbij van mensen die niet zo 
flauw waren als ik. Gewacht tot de 
zondag dus en dat was een goeie want 
de zon scheen volop. Aangekomen bij 
het terras van de Zonnewende, zag ik 
dat heel veel meer mensen het zelfde 
idee hadden gehad, het was er erg 

druk. Geen busladingen met Chine-
zen of Japanners, maar Nuenenaren 
en voor wat ik kon zien zowel voor- 
als fervente tegenstanders en dat laat-
ste vond ik wel sportief. Het viel me 
wel direct op dat de gemiddelde leef-
tijd van de ‘bezoekers’ dik boven de 60 
jaar lag, maar dit kan ook aan het tijd-
stip gelegen hebben van mijn bezoek; 
de kerkdienst was net afgelopen.
Het beeld van de aardappeleters stond 
te glimmen in de zon. Ik had eigenlijk 
verwacht dat het groter zou zijn, maar 
ware grootte is niet groter dan dit. Ik 
was hierin denk ik ook een beetje mis-
leid door de discussie. Het was ‘groter’ 
gemaakt dan de werkelijkheid. Ik ben 
er een paar keer omheen gelopen en 
ik vond het mooi; het gaf me het ge-
voel in het schilderij te zijn, wat Peter 
Nagelkerke als kunstenaar met een 
3D versie ook bedoeld heeft. Ludiek 
vond ik de twee manden met aardap-
pels; wie voor het beeld was deed een 
aardappel in de rechter mand, tegen-
standers in de linker. Opvallend was 
het verschil in hoeveelheid tussen 
links en rechts. Rechts was goed ge-
vuld, links slechts met een bodempje.
Op het terras, onder het genot van 

een kopje koffie met iets lekkers en 
voor een aantal al een alcoholische 
consumptie, ging de discussie over 
het beeld voorzichtig door. Eigenlijk 
ging het inhoudelijk niet over het 
beeld, ik geloof dat er maar weinig 
zijn die het niet mooi vonden, maar 
de plaats waar het zou moeten staan. 
Allerlei opties werden aangehaald van 
het terras waar het nu stond tot in 
park Houtrijk aan toe. Ik besloot om 
Peter Nagelkerke zelf eens te vragen 
hoe het nu eigenlijk zit met de plaats. 
Peter vertelt me, terwijl we samen zijn 
gaan zitten, dat de plek waar het beeld 
komt te staan geen punt van discussie 
is; die is bepaald en wel op een hele lo-
gische manier. Je trekt een denkbeel-
dige lijn vanuit het keukenraam van 
het voormalige kosterhuis, de plek 
waar Vincent de aardappeleters ge-
schilderd zou hebben, en je trekt de-
zelfde lijn vanuit de Clemenskerk. 
Precies op het snijpunt van deze twee 
lijnen, hoort het beeld te staan. Niks 
in plaats van het beeld van de Non-
nen. Het staat er een heel stuk vanaf. 
Ik probeer de lijnen te volgen en zie 
een mooi stukje park. Het zal er zo 
gek niet staan.Olivier uit Amsterdam aan tafel bij De Aardappeleters. (Foto: Antonie Fransen)
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 
1 juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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Meer tips?
Kijk voor handige tips om inbraak te voorkomen op www.nuenen.nl 
> leven en wonen > huis en buurt > Inbraakpreventie zomercampagne 
"Inbrekers gaan niet met vakantie"

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	 25	juli	2015,	Frederikstraat	7,	5671	XG	-	het	plaatsen	van	een	aan-
bouw (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.

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager 
ingetrokken op:

•	 23	juli	2015,	Emmastraat	4,	5671	JB	–	het	plaatsen	van	een	tijde-
lijk hekwerk (BOUW). 

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning 
kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden 
ingediend.

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:	Wijnhandel-Slijterij	André	van	Lieshout	om	en	vergun-
ning voor het uitoefenen van het slijtersbedrijf aan Parkstraat 10a 
i.v.m. vestiging van een nieuwe slijterij;

•	 Aanvrager:	Enode	Recreatie	B.V.	voor	wijziging	van	het	aanhangsel	
op grond van artikel 30a Drank- en Horecawet van de huidige 
vergunning Drank- en Horecawet i.v.m. het bijschrijven van drie 
leidinggevenden en het doorhalen van drie leidinggevenden.

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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor 
het onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 23	juli	2015,	ten	behoeve	van	Laar	80,	5674	PB	te	Nuenen	voor	

het veranderen van een varkenshouderij (Omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets).

De	aanvraag	en	de	beschikking	liggen	ter	inzage	van	31	juli	2015	tot	
11	september	2015.
U	kunt	deze	inzien	bij	het	gemeentehuis	Nuenen,	Jan	van	Schijnveltlaan	
2	te	Nuenen.	De	openingstijden	zijn	elke	werkdag	van	8.30	uur	tot	
12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 uur tot 18.00 uur.
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken dan kunt u hiervoor 
een telefonische afspraak maken met mevrouw H. van Breugel van de 
Omgevingsdienst	Zuidoost-Brabant,	telefoonnummer	088-3690378.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht bestaat voor belang-
hebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van het besluit in het huis-aan-huisblad een beroepschrift 
in	te	dienen	bij	de	Rechtbank	te	’s-Hertogenbosch,	sector	Bestuurs-
recht,	Postbus	90125,	5200	MA	‘s-Hertogenbosch.	

VERVOLG OP PAGINA 5

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste be-
vatten:

a. naam en adres indiener;
b. datum indiening beroepschrift;
c. het besluit ten aanzien waarvan beroep wordt ingesteld;
d. waartegen uw beroep instelt.

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

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV   
EN BIJZONDERE WETTEN
Besluiten op grond van de APV en Bijzondere wetten:

•	 aan	Stichting	Scouting	Panta	Rhei	zijn	toestemming,	vergunningen	
en ontheffingen verleend voor het organiseren van een vlooien-
markt op het scoutingterrein aan Pastoorsmast 12 op 12 en 13 
september	2015	(verzenddatum	21	juli	2015);

•	 aan	 Wielervereniging	 TML	 Dommelstreek	 zijn	 toestemming	 en	
ontheffingen	verleend	voor	het	organiseren	van	de	36e	VAG	Tech-
niek	Ronde	van	Nuenen	op	23	augustus	2015	(verzenddatum	23	
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.

ANTERIEURE OVEREENKOMST 
ONTWIKKELING “DE RULLSE HOF”   
AAN RULLEN 11
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	maken	ter	
voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) bekend dat er een anterieure overeenkomst is gesloten 
tussen	de	gemeente	Nuenen	c.a.	enerzijds	en	B.A.L.	Gevers,	P.	van	
Straalen,	M.M.A.	Gevers	en	L.	Gevers	anderzijds,	ter	voldoening	aan	
het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 Wro.

De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen splitsing van 
de	bestaande	 boerderij	 in	 twee	 woongedeelten,	het	 slopen	 van	 de	
kassen en de omzetting naar een natuurgebied met recreatief mede-
gebruik	van	de	voormalige	kwekerij	en	modeltuinen	aan	Rullen	11	te	
Nuenen.	

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro)	ligt	vanaf	31	juli	2015	een	zakelijke	beschrijving	van	de	inhoud	
van de anterieure overeenkomst gedurende zes weken voor een ieder 
ter	inzage	op	het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	
Binnen genoemde termijn kan tijdens openingstijden kennis worden 
genomen van de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst 
in het gemeentehuis. 
Dit kan tevens geraadpleegd worden via de gemeentelijke intersite 
www.nuenen.nl

Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren 
worden ingediend.

Nuenen,	30	juli	2015

VERKEER
VERKEERSMAATREGELEN WIELERRONDE 
23 AUGUSTUS 2015 
Op	23	augustus	2015	wordt	de	wielerronde	van	Nuenen	verreden.	In	
verband met dit evenement worden de volgende straten voor alle ver-
keer	afgesloten	van	07.00	uur	tot	19.00	uur:

Rondom	het	Park,	Vincent	van	Goghstraat,	Margot	Begemannstraat,	
Beekstraat,	Alfons	Blommelaan,	Nico	Eekmanlaan,	Loenys	van	Lanc-
veltlaan,	Lucas	 van	Hauthemlaan,	 Jan	 van	Amerzoyenlaan,	Papen-
voort,	Berg.

Voor aanwonenden van de Pastoor Aldenhuijsenstraat wordt het 
eenrichtingverkeer	opgeheven,	gedurende	het	evenement.
Aanwonende van het parcours worden aangeraden hun voertuig elders 
te parkeren indien men tijdens het evenement nog weg willen.
Gedurende	de	wielerronde	wordt	de	busdienst	omgeleid.

EUROPALAAN OP DE SCHOP
Wat pakken we allemaal aan? Wat wordt er aangelegd?

•	 Start:	september	2015
•	 3	kilometer	weg	
•	 3.700	meter	busbanen
•	 4.500	meter	fietspaden/	1700	m1	fietsstraten
•	 5	voorrangspleintjes
•	 300	stuks	(verkeers)	borden	
•	 6.200	meter	riolering
•	 525	bomen	te	planten	
•	 Kosten:	circa	€	12	miljoen	
•	 Ruim	80%	is	subsidie
•	 De	werkzaamheden	duren	ongeveer	485	dagen
•	 Afronding	(wegen)	december	2016;	groen	uiterlijk	voorjaar	2017

Informatieavonden werkzaamheden Europalaan
Begin september zullen de plannen voor de uitvoering verder bekend 
zijn. Hiervoor worden informatiebijeenkomsten georganiseerd. 

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.

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

Tip van de week:
Op vakantie? Pas op met het afwezigheidsbericht op uw voicemail of 
antwoordapparaat	tijdens	de	vakantie,	waardoor	een	inbreker	weet	
dat u niet thuis bent.

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.

Expositie in Het Weefhuis ‘VanGoghNuenen’

Atelier Nuenen ziet Van Gogh anno NU
Ook Atelier Nuenen draagt bij aan het feestelijke Van Gogh-jaar 2015! De 
kunstenaars van Atelier Nuenen eren de beroemde kunstenaar Van Gogh 
met een expositie in Het Weefhuis te Nuenen. Dit jaar is het namelijk 125 
jaar geleden dat Vincent Van Gogh gestorven is. 

Met dezelfde passie en bezieling als 
onze dorpsgenoot ruim 100 jaar gele-
den, laat Atelier Nuenen zich opnieuw 
inspireren door zijn onderwerpen, 
zijn verbeelding en zijn penseelstreek. 
De kunstenaars van Atelier Nuenen 
werden uitgenodigd om in de geest 
van Van Gogh te kruipen. Met ver-
schillende composities van kleuren 
wordt een gevoel opgeroepen dat ver-
bonden is met het werk van Van Gogh, 
vooral met zijn passie voor kleurge-

bruik. De eigen beleving en fantasie 
vormen het uitgangspunt voor deze 
tentoonstelling. 
De expositie is op vier opeenvolgende 
weekenden, vrijdag, zaterdag en zon-
dag, te bewonderen in Het Weefhuis, 
Lucas van Hauthemlaan 1, Nuenen. 
De tentoonstelling loopt van 28 augus-
tus t/m 20 september van 13.00 - 18.00 
uur en is gratis te bezoeken. De officië-
le opening zal plaatsvinden op vrijdag 
28 augustus a.s. om 16.00 uur, en zal 

geopend worden door Inge Schüller, 
statenlid Provincie Noord-Brabant 
met in haar portefeuille kunst en cul-
tuur. Verdere informatie is er te vinden 
op de website www.ateliernuenen.nl

Na 18 jaar valt het doek     
voor Week Chronisch Zieken
Stichting Week Chronisch Zieken staakt haar werkzaamheden. Het is helaas 
niet gelukt nog langer financiering te vinden voor de organisatie van de Week 
Chronisch Zieken. De website www.chronischziek.nl en de Facebook-pagina 
worden per 1 september 2015 afgesloten. De jaarlijkse paukenslag om aan-
dacht te vragen voor chronische ziekten zal niet meer gegeven worden.

Vele honderden vrijwilligers en profes-
sionals hebben zich tijdens de Week 
Chronisch Zieken de afgelopen jaren 
ingezet voor de participatie van men-
sen met een chronische aandoening. 
Beleidsagenda’s zijn gezet en verbin-
dingen tussen patiënten, professionals 
en onderzoek versterkt door de Week. 
Geen overheid of politieke partij kan 
chronisch zieken nog negeren. Er is 

veel bereikt, maar nog steeds veel te 
doen. Jaarlijks neemt het aantal men-
sen met een chronische ziekte toe. 
Vooral jongeren verdienen de steun 
om goed te kunnen participeren. De 
Stichting dankt iedereen die zich heeft 
ingezet, en spreekt de hoop uit dat zij 
zich blijven inzetten voor een solidaire 
samenleving die gelijke kansen biedt 
voor mensen met een beperking.



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

Proef de vakantie!!!

Hollandse snijbonen
panklaar  1/2 kilo 1,49
Cherry tomaatjes   

per bakje 0,79
Paraguayos  

1/2 kilo 0,99
Hollandse bosbessen 

1/2 kilo 2,99
Aardappelsalade
Gegrilde groente 1/2 kilo 2,99
Kersvers salade

250 gram 1,59
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

weekaanbiedingen 
donderdag 30 juli t/m woensdag 5 augustus

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Hollandse boontjes  
1/2 kilo 0,99

Mini Kip Rollade
500 gram .........................................6,00
Pomodori worstje
100 gram .........................................1,75
Bij 150 gr. Zeeuws Spek
100 gr. Eitje Preitje salade  gratis
4 Gehakt
Cordon Bleus  .................5,95
Ham gehakt Wellington
per stuk ...........................................1,75
Italiaanse Biefstuk Rol
100 gram .........................................1,95
Voor de best belegde broodjes!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Zomers lekkers!

Wij zijn normaal 
geopend tijdens 

de vakantie!

Acties week 31: geldig maandag 27 juli t/m zaterdag 1 augustus 2015_____________________________________________________

Brood van de week:
Godfried’s meergranen
licht meergranenbrood op de vloer
gebakken     € 175
_____________________________________________________

Zonnige Zomerslof
met sinaasbavarois en slagroom     € 695
_____________________________________________________

Tapasbrood
gevuld met zoete uisnippers en paprika
voor bij de borrel of bbq      € 295
_____________________________________________________

Mini appel- of kersenflappen
 

     3+1 GRATIS_____________________________________________________

Nieuw: Plukbrood
met tomatenmarinade, zeezout 
en verse tomaten € 395

SPECIAL

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

 

 

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

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.

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)

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

w w w. k i d s s o c i e t y. n l

Goed voor je kind!
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Beeldenstorm (slot)
nu de discussie over het bronzen beeld is geluwd,
ik heb bewust tot nu toe de publiciteit geschuwd
moet ik zeggen dat het beeld zeer de moeite waard is
maar plaatsing in het park vind ik absoluut mis
het veldje naast het van gogh kerkje kan mij als locatie wel bekoren
maar mijn mening gaat waarschijnlijk toch verloren

Joke van Overbruggen, Antoon Kerssemakersstraat 34, Nuenen

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 brievenHoe kom je in je 
tuin van slakken af
•	 Slakken	 kruipen	 niet	 graag	 door	

droge	of	scherpe	producten.	Strooi	
rond de plant een randje van onge-
veer 5 cm. breed van de volgende 
producten: grind, kalk, zaagsel, 
hulstbladeren, fijngemaakte eier-
schalen of houtas. Ook gazonran-
den en speciale slakkenranden 
houden de slakken op afstand. 

•	 De	geur	van	oostindische	kers,	salie,	
hysop, thijm, knoflook en tomaat 
houdt slakken ook op een afstand. 
Deze	kruiden	kunnen	geplant	of	uit-
gestrooid worden op plekken die je 
zoveel mogelijk slakvrij wilt houden. 

•	 Slakken	zijn	verder	dol	op	melk	en	
bier.	Door	een	slakkenval	te	kopen,	
die je vult met bier of melk, kun je 
slakken uit je tuin houden. Ze krui-
pen erin, maar komen er niet meer 
uit, waarna ze verdrinken. Je kunt 
zelf slakkenvallen maken door 
jampotjes in te graven. 

•	 Egels,	 vogels,	 padden	 en	 kikkers	
eten graag naaktslakken. Gun deze 
dieren dus een plaatsje in de tuin. 
Hieronder een paar tips om je tuin 
aantrekkelijk voor ze te maken: 

•	 Egels	gebruiken	stapels	 takken	en	
dicht kreupelhout als woon-
schuilplaats. 's Winters overwinte-
ren ze in een hoop dorre bladeren.

•	 Vogels	 hebben	 beschutting	 nodig	
om	te	schuilen	en	te	broeden.	Een	
dichte haag als erfafscheiding of 
strikgewas is ideaal. 

•	 Kikkers	en	padden	hebben,	naast	een	
vijver met een glooiende oever, be-
hoefte aan vochtige en schaduwrijke 
plekken in de tuin. Kikkers overwin-
teren in de vijver, die plaatselijk min-
stens 75 centimeter diep moet zijn. 
Padden kiezen een stapel stenen, 
hout of bladeren uit voor het houden 
van hun winterslaap.

Gastouderland Eindhoven e.o. 
opent haar deuren!
Gastouderland Eindhoven e.o. is een erkend, geregistreerd gastouderbu-
reau. Het maakt zich sterk voor kwaliteit en biedt opvang voor kinderen 
vanaf 0 jaar. Het werkgebied voor dit bureau is Eindhoven en de omliggen-
de gemeenten, zoals Waalre, Valkenswaard, Veldhoven, Best en Nuenen.

Gastouderland	 Eindhoven	 e.o.	 bemid-
delt tussen ouders en gastouders zonder 
daar inschrijf- of bemiddelingskosten 
voor	te	rekenen.	De	bureaukosten	wor-
den pas gerekend vanaf het moment dat 
er daadwerkelijk een koppeling tussen 
ouders en gastouder is gemaakt. Greetje 
van	Deurzen,	 eigenaresse	 van	Gastou-
derland	Eindhoven	e.o.:	“Ik	zoek	de	juis-
te	opvang.	Een	plek	waar	het	kind	zich-
zelf kan zijn en zich veilig en vertrouwd 
voelt, zodat hij of zij kan uit bloeien tot 
een mooi mens.”

Ook als de opvang geregeld is blijft 
Greetje	van	Deurzen	in	beeld	als	per-
soonlijk aanspreekpunt. Begeleiden 

van de gastouder staat bij haar voorop; 
Ze zorgt dat alle zaken rondom de 
aanvraag van de kinderopvangtoeslag 
goed geregeld zijn, hanteert scherpe 
tarieven voor bureaukosten en beta-
lingen van de gastouder vinden plaats 
binnen twee werkdagen.

Meer informatie
Bent u op zoek naar een lieve, be-
trouwbare gastouder? Of bent u gast-
ouder en wilt u zich aansluiten bij 
Gastouderland	Eindhoven	e.o.?	Neem	
een kijkje op www.gastouderland.nl of 
bel 06-38223202 voor meer informa-
tie. Mailen kan ook: g.vandeurzen@
gastouderland.nl

Vlindertelling
Om erachter te komen hoe het met de vlinders in de tuin gaat, houdt De 
Vlinderstichting op 1 en 2 augustus weer de jaarlijkse tuinvlindertelling. 
Dankzij de tellingen krijgt De Vlinderstichting een goed beeld van de natuur 
in stad en dorp. Ontdek wat er allemaal rondvliegt in je tuin en doe mee!

Meedoen
Iedereen	 kan	 meedoen	 aan	 de	 tuin-
vlindertelling, of je tuin nu groot of 
klein is. Het tellen hoeft niet meer dan 
een kwartier in beslag te nemen. 
Waarnemingen doorgeven kan via 
www.vlindermee.nl of www.tuintel-
ling.nl. Of download de gratis app 
‘Vlindermee’.	Daarmee	kun	je	via	je	te-
lefoon of tablet direct al je waarne-
mingen doorgeven.

Waarom vlinders tellen?
Iedereen	 ziet	wel	 eens	 vlinders	 in	de	
tuin. Maar waarom zou je ze tellen? 
Door	 de	 vlinders	 in	 je	 tuin	 te	 tellen,	
kan je meten hoe het met de natuur in 
je	 omgeving	 gaat.	 En	 die	 cijfers	 zijn	
belangrijk, want dagvlinders reageren 

snel op het milieu en klimaatverande-
ring.	De	Vlinderstichting	verzamelt	al	
jarenlang gegevens over vlinders, zo-
dat ze nog beter beschermd kunnen 
worden. Ook gegevens uit de bebouw-
de kom horen daarbij. Met de tuin-
vlindertelling proberen ze, samen met 
u, zoveel mogelijk gegevens te verza-
melen.

Maak van je tuin een vlinderpara-
dijs!
Nog meer vlinders in de tuin? Met een 
paar simpele aanpassingen verander je 
de	tuin	in	een	waar	vlinderparadijs.	De	
Vlinderstichting	 maakte	 voor	 u	 een	
stappenplan. Ook goed voor bijen en 
andere insecten! www.vlinderstich-
ting.nl/verwen-vlinders-in-uw-tuin.

Kleine Vos op telformulier.

Afgelopen weekend in Nuenen!

Foto’s Cees van Keulen en Josine Jansen.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandenvoort/Helmond.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout.
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door omstandigheden 
foutief of niet geplaatst zijn, geven geen recht op schadever-
goeding. Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van rechten te 
worden aangeleverd.

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.

© 2015 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave 
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoma-
tiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voor-
afgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

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

Dokter Lieveld vertelt...

Acupunctuur scoort een 8   
of hoger: o.a. bij pijnpatiënten 
80% van de mensen die met acupunctuur worden behandeld, waardeert 
het resultaat van de behandeling met een 8 of hoger. Acht van de tien 
ondervraagden gaf aan dat acupunctuur redelijk tot zeer veel heeft bijge-
dragen aan het verhelpen van hun klachten. Daarnaast waardeert maar 
liefst 70% de acupuncturist  (als therapeut) met een 9 of hoger. 
 
Dat is de uitkomst van een heel recent 
onderzoek door de NVA, de Neder-
landse Vereniging voor Acupunctuur. 
Onder 500 acupunctuurpatiënten 
werd een enquete gehouden. Opval-
lend is dat ruim de helft van de pa-
tiënten behandeld werd voor pijn-
klachten, waaronder rugpijn, nekpijn 
en hoofdpijn.  
Naast pijnklachten waren de meest 
voorkomende klachten waarvoor de 
ondervraagden een acupuncturist 
bezochten: allergieën, huidaandoe-
ningen, luchtwegaandoeningen en 
spijsverteringsproblemen. Verder wa-
ren er veel patiënten met problemen 
als burn-out en stress. De klacht die er 
echter uitspringt, is pijn: 60% van de 
ondervraagden kwam met pijnklach-
ten naar de acupuncturist.
Ook veel van mijn patiënten hebben 
pijnklachten als lage rugpijn, migraine 
en pijn bij reuma en artrose. Echter, ik 
help ook veel mensen met burn-out, 
stress, depressieve klachten, slaappro-
blemen,  vruchtbaarheidsaandoenin-
gen en restverschijnselen na een be-
roerte. 
Dat acupunctuur werkt is inmiddels 
ook door tal van modern wetenschap-
pelijk onderzoek aangetoond. Daar-
om raadt de WHO (World Health Or-

ganisation van de VN) acupunctuur 
aan voor meer dan 100 aandoenin-
gen.  Waaronder veel pijn- en ontste-
kingsklachten zoals hoofdpijn, lage 
rugpijn, nek- en schouderpijn, reuma-
toïde artritis en fibromyalgie.
Wetenschappelijke studies tonen ook 
aan dat bijwerkingen bij acupunctuur 
nauwelijks voorkomen. Ook blijkt 
acupunctuur heel veilig te zijn. Wel 
moet de acupunctuurbehandeling 
dan gedaan worden door een goed 
geschoolde acupuncturist. Het beste 
kunnen mensen zich wenden tot een 
arts voor medische acupunctuur. Art-
sen zijn natuurlijk het best opgeleid 
als het om anatomie, fysiologie en 
ziektenleer gaat. 
Overigens zijn lichte elektrische 
stroompjes op een minuscuul naaldje 
in de gangbare geneeskunde inmid-
dels geheel omarmd. Daar staat het 
bekend als PENS. PENS is dus eigenlijk 
gewoon elektro-acupunctuur… 

Maarre… u hoeft niet te schrikken. 
Zowel de klassieke acupunctuur, met 
alleen superkleine naaldjes, als elek-
tro-acupunctuur of laseracupunctuur 
zijn praktisch pijnloos.  Mijn patiënten 
dommelen vaak heerlijk weg op het 
warme, zachte behandelbed. 

Winnaars laatste 
week Bloem en Tuin 
Hoofdprijs 2x Kado Voordeel Tickets
Antoon Findhammer

2 x gastenkaarten
Jeanne van de Sande
Richard van Ree
Hub Marquenie
Jan Bastiaans
J. Duijkers

De kaarten zijn op te halen bij Wijn-
handel - Slijterij André van Lieshout.

NMK zoekt 
versterking
Het Nuenens Mannenkoor is altijd op 
zoek naar nieuwe leden. Daarom star-
ten ze weer met een KOORSCHOOL.
De lessen zijn laagdrempelig en zijn 
dan ook met name ideaal voor (begin-
nende) zangers. Kom gerust de sfeer 
proeven. Ze beginnen op maandag 7 
september en dan gedurende 6 maan-
dagen van 19.30 uur tot 20.15 uur, 
voorafgaand aan de reguliere repetitie 
in Het Klooster. Belangstellenden 
kunnen gratis deelnemen. Wel graag 
even aanmelden via nuenensmannen-
koor@onsnet.nu.
www.nuenensmannenkoor-nb.nl

Goed bezig BUS introduceert 
Ons Brabants BusTientje

Voordelig samen 
reizen in Brabant 
met de bus
Goed bezig BUS heeft de zomer-
koorts te pakken en introduceert 
Ons Brabants BusTientje in de 
regio’s West- en Oost-Brabant. Dit is 
een buskaart van slechts € 10,00, 
waarmee reizigers een hele dag met 
een groep van maximaal 10 perso-
nen door Brabant kunnen reizen. 
De actie loopt van maandag 27 juli 
tot en met 2 oktober 2015.

Buskaart kopen
Ons Brabants BusTientje is deze zomer 
het meest voordelige vervoerbewijs met 
een groep. Normaal gesproken kost een 
dagkaart in Brabant € 5,50 per persoon. 
Als reizigers samen reizen, is Ons Bra-
bants BusTientje al goedkoper vanaf 
twee personen. Deze actie is geldig voor 
maximaal 10 personen. Ons Brabants 
BusTientje is te koop bij de buschauf-
feur of via de website goedbezigbus.nl/
onsbrabantsbustientje als E-ticket.

Een familiebijeenkomst, uitje met het 
voetbalteam of dagje pretpark: alle-
maal uitstapjes waarvoor reizigers 
Ons Brabants BusTientje als vervoer-
bewijs voor de groep kunnen gebrui-
ken. Het kaartje is geldig voor alle rei-
zen met de bussen van Arriva binnen 
Brabant. Ons Brabants BusTientje 
biedt dus de uitgelezen kans voor een 
voordelig dagje uit met vrienden, fa-
milieleden, buren, klasgenoten, sport-
team of andere groep.

Meer informatie over Ons Brabants 
Bustientje is te vinden op www.goed-
bezigbus.nl/onsbrabantsbustientje.

Veilig Drinkwater op locatie
Waterinstallateur MTD heeft in samenwerking met certificeringsorganisa-
tie Kiwa een nieuw keurmerk: 'Veilig Drinkwater Locatie' gelanceerd. Water 
is steeds vaker gratis verkrijgbaar op evenementen en festivals, maar het is 
niet altijd duidelijk of dit drinkwater is of water voor sanitair gebruik. 
Waterinstallateurs van tijdelijke locaties die volledig voldoen aan de nieu-
we Kiwa beoordelingsrichtlijn voor tijdelijke drinkwaterinstallaties, kun-
nen vanaf nu het onafhankelijke keurmerk aanvragen. 

In Nederland vinden wij veilig drink-
water heel normaal. Het water dat uit 
de kraan komt is in de regel ook veilig 
omdat we gebruik maken van een vaste, 
goed aangelegde en gecontroleerde in-
stallatie. Op evenementen heeft schoon 

drinkwater niet altijd de aandacht ge-
noten, hier is de consument zich meest-
al niet van bewust. Het 'Veilig Drinkwa-
ter Locatie' keurmerk onderstreept het 
belang van drinkwater en biedt het ver-
trouwen aan overheidsinstanties, eve-
nementenorganisaties en consumenten 
dat de tijdelijke drinkwaterinstallatie 
op evenementen veilig gebruikt kan 
worden.
''Als waterinstallateur moedigen wij de 
trend om gratis drinkwater beschik-
baar te stellen aan, maar daarbij is wel 
het belangrijk dat de bezoeker ook 
weet dat hij dit water veilig kan drin-
ken'', aldus Hans Verhoeven, directeur 
initiatiefnemer MTD.

Gratis drinkwater voor iedereen
MTD ziet dat evenementen steeds va-
ker gratis drinkbaar kraanwater aan-
bieden. MTD ondersteunt deze ont-
wikkeling, maar vindt het belangrijk 
dat de veiligheid van het water gewaar-
borgd kan worden. Deze problematiek 
is voorgelegd aan Kiwa, die deze ge-
dachte deelt met MTD. Kiwa heeft 
daarom, in samenspraak met een daar-
voor aangestelde technische advies-

commissie, een beoordelingsrichtlijn 
opgesteld. De beoordelingsrichtlijn 
richt zich op de uitvoering van het pro-
ces door bedrijven die tijdelijke drink-
waterinstallaties ontwerpen, aanleg-
gen, in gebruik stellen en beheren. 

Waterinfrastructuur op evenementen
Evenementen worden vaak georgani-
seerd op terreinen waar geen infra-
structuur ligt. Van tekenplan tot laatste 
watermonster, er zijn veel handelingen 
nodig om een goede waterinfrastruc-
tuur aan te leggen dat drinkwater tot 
het tappunt levert. Het keurmerk 
waarborgt de kwaliteit van de tijdelijke 
drinkwaterinstallatie door zowel het 
werkproces van de installateur als de 
aangelegde waterinfrastructuur te con-
troleren, van begin- tot tappunt. 
''Uitstekend dat nu ook installateurs 
van tijdelijke drinkwaterinstallaties ge-
certificeerd kunnen worden en daar-
mee onderbouwd een betrouwbaar 
product afleveren!'' aldus Richard Meij-
burg, divisiedirecteur Kiwa.

‘Diabetes bij obesitaspatiënten 
kan mogelijk worden voorkomen’
Mensen met obesitas lopen een groot risico om diabetes type 2 te ontwik-
kelen. Het was echter niet helemaal duidelijk hoe obesitas diabetes type 2 
veroorzaakt. Maar dat mysterie is onlangs deels ontrafeld door Dennis 
Muris, die in zijn promotieonderzoek aantoonde dat er een stap tussen 
obesitas en diabetes type 2 zit. Dit nieuwe inzicht vergroot de kans om dia-
betes bij obesitaspatiënten te voorkomen aanzienlijk.

Muris toonde aan dat obesitas schade 
maakt aan de kleinste bloedvaten. En 
die schade (microvasculaire disfunctie) 
zorgt vervolgens voor diabetes. Bij mi-
crovasculaire disfunctie zijn de klein-
ste bloedvaatjes zo beschadigd dat de 
spieren minder goed worden voorzien 
van glucose, waardoor diabetes kan 
ontstaan. Bekende gevolgen van diabe-
tes type 2 zijn het verhoogd risico op 
hart- en vaatziekten en blindheid.
 “Tot nu toe wordt diabetes pas bestre-
den als je het hebt”, aldus Muris, die in 
het Catharina Ziekenhuis werkt en 
aan de universiteit van Maastricht 
promoveerde. “Maar nu weten we dus 
dat er een stap tussen zit. En als we dat 
probleem bestrijden, dan kunnen we 
diabetes mogelijk voorkomen.”

“Dat zou bijvoorbeeld kunnen met me-
dicatie, maar ook met leefstijlverande-
ringen zoals meer lichamelijke activi-
teit, een gezonder eetpatroon en 
afvallen. Zo hebben eerdere studies 
aangetoond dat extreem afvallen, bij-
voorbeeld door een maagverkleinende 
operatie zoals een gastric bypass of gas-
tric sleeve, ervoor zorgt dat de schade 
aan de kleine bloedvaten minder wordt.”
Vroeger was diabetes type 2 vooral een 
ouderdomsziekte, maar door het flink 
toegenomen aantal obesitaspatiënten 
is het tegenwoordig ook een ziekte die 
bij veel jongere mensen voorkomt. Er 
zijn in Nederland bijna een miljoen di-
abetespatiënten. Negentig procent 
hiervan heeft diabetes type 2. Per week 
komen er bijna duizend nieuwe pa-
tiënten bij. Veertig procent van de 
nieuwe diabetes-type 2 patiënten heeft 
obesitas.
www.catharinaziekenhuis.nl

Roze lintje Borstkankervereniging 
Nederland voor St. Anna Ziekenhuis 
De Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft het St. Anna Ziekenhuis 
dit jaar opnieuw het roze lintje toegekend. Het ziekenhuis voldoet aan alle 
13 criteria die BVN stelt. Deze criteria zijn onder meer tot stand gekomen 
op basis van wat patiënten zelf onder optimale zorg verstaan. 

Voor de kwaliteitsnormen wordt on-
der andere gekeken naar het vóór de 
behandeling en na de operatie bespre-
ken van de patiënt in een multidisci-
plinair team, de volledigheid van de 
verslaglegging en naar de samenstel-
ling van het borstkankerteam dat de 
patiënt behandelt (waaronder gecerti-
ficeerde chirurgen en internist-onco-
logen). Verder is de wachttijd tussen 
diagnose en een eerste operatie bij het 
Anna in 97% van de gevallen vijf we-
ken of korter. Het ziekenhuis scoort in 
de regio het hoogste op dit specifieke 
criterium. 

Mammateam
Het mammateam van het St. Anna Zie-
kenhuis staat voor kwalitatief hoog-
waardige zorg met een persoonlijke 
benadering. Wanneer een afwijking in 
de borst wordt geconstateerd, wil je zo 
snel mogelijk weten waar je aan toe 
bent. Daarom wordt gezorgd dat men 
altijd op korte termijn terecht kan en 
start de behandeling vervolgens ook 
snel. Onderzoeken worden zoveel mo-

gelijk op één dag gepland. Operaties 
worden door ervaren borstkankerchi-
rurgen uitgevoerd volgens de nieuwste 
technieken. Patiënten worden op per-
soonlijke wijze begeleid door een ‘case-
manager’ en door hun eigen chirurg.

Onlangs werd de borstkankerzorg van 
het St. Anna Ziekenhuis door CZ als 
‘beste zorg’ aangemerkt. Het zieken-
huis scoorde ook hoog in de landelijke 
Consumer Quality Index Mammaca-
re. Dit is een gestandaardiseerde me-
thodiek die gebruikt wordt om de er-
varen kwaliteit van borstzorg in kaart 
te brengen en om vergelijkend onder-
zoek mogelijk te maken naar de pres-
taties van verschillende ziekenhuizen. 
Kijk voor meer informatie over het 
roze lintje en de criteria op:
www.monitorborstkankerzorg.nl

Zomeravond-
concert in het  
Van Gogh Kerkje
Op zondag 30 augustus (gewijzigde 
datum! was 2 augustus) is er in het Van 
Gogh Kerkje een zomeravondconcert. 
Op deze avond zal Paul Weijmans im-
proviseren op de piano. Het karakter 
van de muziek is verstillend, ofwel ge-
woon lekker wegdromen en luisteren. 
Het concertje is in het Van Gogh Kerk-
je aan de Papenvoort in Nuenen en be-
gint om 19.30 uur. Toegang gratis, na 
afloop collecte voor de Wilde Ganzen.

2 0 1 5

22e editie:
24 juli t/m

2 augustus 2015

De Nuenense Krant 
gaat op vakantie
De schoolvakanties zijn begonnen en 
veel inwoners van Nuenen c.a. zijn op 
vakantie gegaan of gaan binnenkort 
van een vakantie genieten. Dat geldt 
ook voor redactieleden van De Nue-
nense Krant. In de weken 32, 33 en 34 
verschijnt De Nuenense Krant daar-
om niet. In de weken 32, 33 en 34 
wordt u door de Rond de Linde op de 
hoogte gehouden van het nieuws uit 
Nuenen en omgeving.

Het team van De Nuenense Krant 
wenst u een fijne vakantie toe!
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Twee geslaagde zussen:   
Nicole en Nathalie Verschueren 
Nicole is geslaagd op Fontys Hogeschool Sociale Studies en mag zich nu 
Bachelor of Social Work noemen.
Nathalie is geslaagd op Fontys Hogeschool Communicatie en mag zich 
nu Bachelor of Communication noemen.
Allebei tegelijkertijd afgestudeerd: dat vraagt om een feestje!!!!

Oad's Vincent van Gogh genomi-
neerd als mooiste Europese bus 
Op de Duitse vakbeurs RDA in Keulen is Oad's gethematiseerde bus de ‘Vincent 
van Gogh’ genomineerd als mooiste en meest fotogenieke bus door Busplaner. 
Oad ontwierp deze bus eind vorig jaar vanwege haar officiële partnerschap met 
het Van Gogh-jaar 2015. In het productaanbod werden ook enkele speciale Van 
Gogh reizen opgenomen naar historisch belangrijke plaatsen uit het leven van 
Vincent van Gogh in Brabant, België en Frankrijk. Frans Schuitemaker, directeur 
van Oad, is in zijn nopjes: "We zijn enorm op de weg terug en met dit partner-
schap waren we al erg blij. Nu onze bus in dit lijstje staat geeft dat een extra goed 
gevoel. Persoonlijk is de ‘Vincent van Gogh’ ook mijn favoriet, vooral ook omdat 
we bij de inrichting extra luxe hebben aangebracht met een persoonlijk enter-
tainment systeem in elke stoel." 
www.oad.nl

(Foto: OAD)

Bibliotheek Dommeldal in de zomer:
vestiging Son&Breugel gesloten van 3 t/m 8 augustus

vestiging Nuenen*  gesloten van 10 t/m 15 augustus

vestiging Mierlo*  gesloten van 17 t/m 22 augustus

 vestiging Geldrop   blijft de hele zomer open. 

* ook de inleverbussen zijn dan dicht 

Meer info: www.bibliotheekdommeldal.nl

Dommeldal

Beoordeeld als museum van topklasse onder reizigers   
op de grootste reiswebsite ter wereld  

TripAdvisor bekroont   
Van Gogh Village Nuenen   
met ‘uitmuntend’
De stichting van Gogh Village Nuenen heeft met het museum Vincentre een 
Certificaat van Uitmuntendheid toegekend gekregen door TripAdvisor, de 
grootste reiswebsite ter wereld. Deze prijs biedt sinds vijf jaar erkenning 
voor uitmuntende gastvrijheid. Het certificaat wordt alleen uitgereikt aan 
gelegenheden die constant uitstekende reizigersbeoordelingen op TripAd-
visor ontvangen. Onder de winnaars van een Certificaat van Uitmuntend-
heid bevinden zich accommodaties, eetgelegenheden en attracties uit de 
hele wereld die constant een superieure klantenervaring bieden.

Kwaliteit, hoeveelheid en recentheid 
van de beoordeling van reizigers wegen 
zwaar bij TripAdvisor. Ook de con-
stantheid van de prestaties over de lan-
gere termijn spelen mee. Dat alles telt 
op tot de bekende TripAdvisor-bollen-
waardering. Vier of vijf bollen en mini-
maal 12 maanden aanwezigheid op 
TripAdvisor leveren uiteindelijk het 
Certificaat van Uitmuntendheid op.
“Het winnen van dit Certificaat is een 
prestatie waar het hele team van Van 
Gogh Village Nuenen erg trots op is. 
We willen graag alle gasten bedanken 
die de tijd hebben genomen om een 
beoordeling in te dienen op TripAdvi-
sor”, zegt directeur Simone van der 
Heiden. “Er is geen grotere erkenning 
dan de goedkeuring van onze eigen 
gasten. TripAdvisor baseert het Certi-
ficaat van Uitmuntendheid op reizi-

gersbeoordeling en is daarmee een 
mooie uiting van vertrouwen in onze 
vrijwilligers en onze inzet om altijd 
topprestaties te leveren. Het spreekt 
voor zich dat we er alles aan zullen 
doen om volgend jaar weer met een 
Certificaat beloond te worden.”
 

Psst, fiets kopen?

 Tweedehands 
fietsenbeurs   
in Lieshout!
Harmonie St Caecilia houdt zater-
dag 22 augustus een tweedehands 
fietsenbeurs. Ben je op zoek naar 
een fiets of wil je er een kwijt? De 
fietsenbeurs, op de speelplaats van 
Kindcentrum de Sprankel aan de 
Grotenhof in Lieshout, is de ‘place 
to be.’ De koop en verkoop van fiet-
sen is ook toegankelijk voor inwo-
ners van gemeente Nuenen.

De beurs is toegankelijk voor iedereen 
uit de regio die een fiets wil kopen of 
verkopen. Er is voor ieder wat wils, 
van kinderfietsjes, tot een fiets om 
mee naar de middelbare school te fiet-
sen en zelfs een tandem. De verkoop 
start om 11 uur in de morgen en stopt 
om 3 uur ’s middags. Toegang tot de 
beurs is gratis. Er zijn al ruim honderd 
fietsen toegezegd, maar hoe meer fiet-
sen, hoe beter! Wil je een fiets kwijt? 
Die kan /kunnen ingeleverd worden 
op de dag van de beurs, vanaf 9 uur in 
de ochtend tot de opening  om 11 uur. 
De verkoper bepaalt wat de fiets moet 
opleveren, het verkopen doen de aan-
wezige harmonieleden. Tussen 3 en 4 
uur ‘s middags kan het geld, of een niet 
verkochte fiets weer opgehaald wor-
den. Harmonie St Caecilia organiseert 
de beurs om geld in te zamelen voor 
haar jubileumfeest in het voorjaar van 
2016. Vijftien procent van de op-
brengst gaat naar de muziekvereni-
ging. Voor vragen over de beurs kan 
gebeld worden met 0499 422348. 

Funky Fools James Brown Tribute
 
Op vrijdagavond 31 juli staat ons een zomerse concertavond te wachten. 
Tijdens deze avond vindt het vierde Kasteeltuinconcert plaats. Gedurende 
deze avond zorgt de James Brown Tribute band voor ‘a funky night with a 
funky feeling’! Geniet van deze mooie zomeravond, een koel drankje en 
een gevarieerd aanbod aan goede muziek. Kom genieten en beleef deze 
concertavond samen met familie, vrienden, kennissen en collega’s! De toe-
gang is geheel gratis!

Programma Kasteeltuinconcerten:
31 juli: James Brown Tribute band
7 augustus: Stoot!
14 augustus: Timbazo 
21 augustus: André Hazes Tribute

De kasteeltuin met haar prachtig, ver-
lichte, middeleeuwse kasteel wordt dé 
ontmoetingsplek voor jong en oud. Be-
leef zwoele, zomeravonden samen met 

vrienden, kennissen en collega’s! De mu-
ziek start volgens traditie om 20.30 uur 
en eindigt om 23.00 uur. De horeca is 
geopend van 19.30 uur tot 23.30 uur. 
Kinderen kunnen plastic bekertjes ver-
zamelen die op het evenemententerrein 
liggen. In ruil hiervoor ontvangen ze een 
leuke gadget. Kijk voor meer informatie, 
leuke filmpjes en foto’s over de bands op: 
www.kasteeltuinconcerten.nl

St. Anna Ziekenhuis gaat gebruik 
maken van 3D-mammografie 
Het St. Anna Ziekenhuis neemt deze week een nieuwe mammograaf in 
gebruik, waarmee driedimensionale röntgenfoto’s van de borst gemaakt 
kunnen worden. Door de meer gedetailleerde 3-D informatie worden afwij-
kingen beter zichtbaar en dus sneller opgespoord. Bovendien is de stra-
lingsdosis beduidend lager dan voorheen.

Het St. Anna Ziekenhuis ziet op de 
mammapoli veel patiënten voor ver-
volgonderzoeken na doorverwijzin-
gen vanuit het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. Met de 3D mammograaf 
wordt aangesloten op de nieuwste di-
agnostische mogelijkheden. 

Sneller duidelijkheid
Met de nieuwe mammograaf wordt 
gebruik gemaakt van tomosynthese, 
een techniek waarmee in dezelfde op-
nametijd nu de hele borst van boven 
tot onder gedetailleerd wordt weerge-
geven. Daardoor is minder aanvul-
lend onderzoek nodig en krijgen pa-
tiënten sneller duidelijkheid. Ook 
zullen daardoor minder controle-
mammografieën nodig zijn. Het klier-
weefsel, dat eerst op elkaar in een 2D-
plaatje werd afgebeeld, wordt nu in 
meerdere doorsneden getoond, waar-
door het opsporen van afwijkingen en 
het onderscheid met normaal weefsel 
sterk verbetert. Uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat tomosynthese 
zorgt voor ca 25% meer detectie ver-
geleken met 2D mammografie.

Snel terecht
Wanneer een afwijking in de borst 
wordt geconstateerd, wil je zo snel 

mogelijk weten waar je aan toe bent. 
In het Anna kan men snel terecht en 
wordt een eventuele behandeling ook 
snel opgestart. Onderzoeken worden 
zoveel mogelijk op één dag gepland. 
Natuurlijk biedt de mammograaf ook 
meerwaarde voor andere patiënten-
groepen, zoals de patiënten die een 
knobbeltje hebben gevoeld, patiënten 
met familiaire belasting of patiënten 
met mastopathie (goedaardige aan-
doeningen in het klierweefsel van de 
borsten). 

Beste zorg
Het mammateam van het St. Anna 
Ziekenhuis staat voor kwalitatief 
hoogwaardige zorg met een persoon-
lijke benadering. Verzekeraar CZ 
merkt de borstkankerzorg van het St. 
Anna Ziekenhuis aan als ‘beste zorg’ 
en het ziekenhuis kreeg onlangs van 
Borstkankervereniging Nederland op-
nieuw het roze lintje toegekend, waar-
bij aan alle 13 criteria werd voldaan. 
www.st-anna.nl/mammapoli

Nuenenaar Steven 
Kruijswijk wil vorm 
bevestigen in  
San Sebastian
 
Steven Kruijswijk wil zich zaterdag 1 
augustus  laten zien in Classica San 
Sebastian, een klassieker over 219 
kilometer. De Nuenense klimmer heeft 
in de laatste week van de Tour de Fran-
ce laten zien dat hij in vorm. Hij wil dat 
in de Spaanse klassieker omzetten in 
een goed resultaat.
 
“Ik heb een paar goede laatste dagen 
gehad in de Tour de France”, zegt 
Kruijswijk. “Die stijgende lijn wil ik 
doorzetten naar Classica San Sebasti-
an. Die wedstrijd ligt mij goed. Het 
parcours is lastig. Er zitten veel be-
klimmingen in en vlak voor finish ligt 
een steile, smalle berg. Daar gaat de 
koers beslist worden. Ik moet ervoor 
zorgen dat ik op dat moment goed 
voorin zit. Tot die tijd is het een kwes-
tie van energie sparen. Als dat lukt, 
kan ik mijn goede vorm omzetten in 
een mooi resultaat.”

(Maandagavond 27 juli is Nuenenaar Ste-
ven Kruijswijk 6de geworden in ‘Daags na 
de Tour’, het criterium in  Boxmeer. Win-
naar is Wout Poels, met Robert Gesink op 
de tweede stek en Koen de Kort als derde.)

Gegrilde zoete 
ui met kikker-
erwtensalade
 
1 blikje kikkererwten
(uitlekgewicht circa 400 gram)
4 zongedroogde tomaatjes
½ teentje knoflook
2 eetlepels olie
citroensap
1 theelepel honing
100 gram spinazie
3-4 zoete uien
Laat de kikkererwten uitlekken. Snijd 
de tomaatjes in stukjes. Maak een dres-
sing van de uitgeperste knoflook, 1 eet-
lepel olie, 1 eetlepel water, citroensap, 
honing en peper. Meng de dressing en 
de tomaatjes door de kikkererwten. 
Was de spinazie en laat goed uitlekken. 
Pel de uien, maar laat de wortelaanzet 
er aan. Dan blijven de parten heel. 
Snijd de uien ieder in 8 parten. Verhit 
een grillpan en bestrijk de parten ui 
met wat olie. Gril ze in circa 10 minu-
ten gaar en goudbruin. Meng de spina-
zie door de kikkererwten en leg de par-
ten ui er op. Bron: Groente, 62 recepten 
voor je dagelijkse portie.
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Tekst en foto’s: Cees van Keulen

Cees

Bloem & Tuin
Het grootste tuinevenement van de Benelux en dat hier in de openlucht in 
Nuenen. Bloem & Tuin op het landgoed Gulbergen. Een prima locatie voor 
een dergelijke publiekstrekker. Verrassende tuinen, kleurrijke taferelen en 
veel aandacht voor de broodnodige bijen en andere insecten. Bent u een 
bescheiden tuinliefhebber of een hartstochtelijk tuinfanaat? Nog geen 
bezoek gebracht aan Bloem & Tuin? Dat kan nog tot en met aanstaande 
zondag 2 augustus. De organisatoren Nicole en John Geven uit Nuenen 
wensen u namens alle medewerkers een fijne dag, ook namens alle bedrij-
ven die zich op dit interessante evenement presenteren.

Ik word als bezoeker welkom geheten 
door gastvrije medewerkers en neem 
dankbaar het programmaboekje in 
ontvangst. Langs een uitgepijlde 
wandelroute over bospaden zijn niet 
minder dan 133 stands te vinden. 
Standnummer 3a: rolstoeluitleen en 
nummer 66: kinderspeeltuin. Tijdens 
de wandeling van zo’n twee kilometer 
door het bos dat goede beschutting 
biedt, is natuurlijk ook gedacht aan 
zitjes, terrasjes en aan een hapje en 
een drankje. 

Bloem & Tuin schenkt volop aandacht 
aan comfortabele tuinmeubelen die 
ter plekke getest kunnen worden. En 
niet te vergeten allerlei accessoires en 
tuindecoraties die het buitenleven 
veraangenamen. Duizend-en-één 
dingetjes voor in de tuin: van hang-
matten tot parasols, van windgongen 
tot zonneboilers. Kunst komt ook in 
de tuin om de hoek kijken: van bron-
zen beelden tot schilderijen op can-
vas, van glasobjecten tot smeedwerk. 
En let op: reproducties van schilderij-
en van Vincent van Gogh staan soms 
verdekt opgesteld langs de route.  

Een hobbytuinier vertelt mij dat hij van 
Bloem & Tuin een jaarlijks uitstapje 
maakt om hier ideeën op te doen. Een 
echtpaar uit Haarlem zegt blij verrast te 
zijn door Bloem & Tuin. Wat een prach-
tig evenement, er is zoveel te zien en te 
koop. Bezoekers vinden op Bloem & 
Tuin juist dat ene plantje of bloemetje 
waar ze al jaren naar op zoek zijn.      

En ik heb extra gelet op Nuenense 
standhouders. Een greep hieruit: Ate-
lier Nuenen, Van Overbeek Meubel-
projecten, Gardenworld en De Wal-
burg Tuinen. De Walburg in Nuenen is 
een kwekerij van bijzondere vaste 
planten en bomen, ook na 2 augustus 
te bezoeken. Dat geldt ook voor Imke-
rij De Walhut met bijenproducten zo-
als honing, met insectenhotels en vo-
gelhuisjes, met jam en mosterd. De 
Walhut heeft een imkerij op landgoed 
Heerendonk in Nederwetten. Daar is 
de grootste imker van Brabant, Ruud 
Korteling, dikwijls in actie.

Kortom, de 22ste editie van Bloem & 
Tuin is een prachtig evenement, een 
bezoek meer dan waard.     

Verstuurd vanaf mijn iPad

2 Miljoen bezoekers
 
Door Elwien Bibbe
 
Twee miljoen bezoekers. Het staat er echt op de site van wiki. Maar liefst 2 mil-
joen bezoekers per jaar krijgt Stratford upon Avon te verwerken vanwege hun 
beroemde inwoner Shakespeare (1564-1616). Hij is er geboren en getogen, naar 
school geweest, en na een verblijf met zijn theatercompagnie, The King's Men, 
elders, er op zijn oude dag ook weer teruggekeerd. En ik ben daar dus in zijn 
voetsporen gestapt. Met een prijzig combiticket van 16 pond 50 bezocht ik zijn 
geboortehuis, het Harvard huis (heeft niks met Shakespeare te maken, maar is 
uit dezelfde tijd, en of de Harvards en de Shakespeares mekaar ook kenden, weet 
niemand, maar het huis is wel zeer fraai), het huis van zijn zus Susanna en haar 
man, de plaatselijke dokter en zijn graf in de Holy Trinity Church, met daarop de 
beroemde dichtregels, zie foto.

Met een nog prijziger ticket kun je ook nog het geboortehuis van zijn vrouw 
Anne Hathaway bekijken even buiten Stratford. Een brons van Shakespeare ben 
ik niet tegengekomen. Er is ook maar één portret waarvan men ongeveer zeker 
weet, dat hij er zo ongeveer heeft uitgezien. Ongeveer, want enige photoshop 
kwaliteiten moet je de portretschilders van toen wel toedichten. Maar misschien 
staat er toch wel ergens een brons. 

In het visiting center is op een panoramascherm een mooie compilatie van 
quotes uit zijn werk te zien. Eén van de mooiste:
"Had I no eyes but ears, my ears would love
That inward beauty and invisible;
Or were I deaf, thy outward parts would move
Each part in me that were but sensible:
Though neither eyes nor ears, to hear nor see
Yet should I be in love by touching thee."

Later deze vakantie als het 5 sterren regent, lees ik in mijn tentje met wifi en de 
iPad op schoot, Venus and Adonis online, want uit dat stuk komt de quote. En 
beelden van Venus en Adonis , die vind je over de hele wereld.

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

Hazelnoottaart
Hieronder is het recept van de lek-
kerste taart van de wereld.

Ingrediënten
315 gr. hazelnoten, 310 gr. suiker. 60 
gr. bloem, 8 eiwitten op kamertempe-
ratuur, 1/2 theelepel zout en 1 theele-
pel vanille essence.
 
Verwarm de oven op 180 C. 
Vet een springvorm van 23 cm en 8 
cm hoog in met boter. Bestuif de vorm 
dan met bloem en schud overtollige 
bloem eruit en zet dit apart.
Draai de noten met 125 gr. suiker in 
een keukenmachine tot een fijn meng-
sel. Voeg de overige bloem toe en draai 
met korte stootjes tot alles goed is ge-
mengd. Doe het mengsel in een grote 
kom en zet weg.
Doe de eiwitten en het zout in een an-
dere grote kom en klop ze met een 
elektrische handmixer op de laagste 
stand tot ze schuimig zijn. Zet de 
mixer op de hoogste stand en voeg al 
kloppend geleidelijk de overgebleven 
185 gr. suiker toe en klop tot zachte 
pieken. Voeg de vanille toe en klop 
nog circa 2 minuten tot stijve pieken.
Vouw met een pannenlikker circa één-
derde van het eiwit door het gemalen 
notenmengsel om het luchtiger te ma-
ken. Spatel er geleidelijk de rest van 
het geklopte eiwit door tot het wit niet 
meer zichtbaar is. Schep het mengsel 
in de ingevette vorm en strijk de bo-
venkant glad uit.
Zet de taart ca. 55 minuten in de oven 
tot een ingestoken satéstokje er 
schoon uitkomt. 
Zet de taart op een rooster en laat ca. 
10 minuten in de vorm afkoelen. Ver-
wijder de wanden van de vorm en 
neem de taart zorgvuldig van de bo-
dem van de vorm. Zet de taart op het 
rooster en laat hem volledig afkoelen 
voor het serveren.
 
Veel bakplezier!

Recept

Jeugdtoneellessen     
bij Philips’ Toneel
In nauwe samenwerking met professioneel toneeldocent Frank van den Berg, 
start Philips’ Toneel in september met jeugdtoneellessen. Frank van den Berg 
is een theatermens in hart en nieren en weet uit het niets prachtige, humor-
volle en/of rakende voorstellingen te creëren samen met de leerlingen. Hij 
weet het 'talent' uit eenieder te halen en laat ze versteld staan van hun eigen 
kunnen. 
De lessen worden gegeven in het PhilTon Theater aan de Lindenlaan 1B in 
Eindhoven. 

Leeftijd 8 - 10 jaar: Kun jij al lachen als 
een prinses, strijden als een ridder of 
gemeen zijn als een heks? Met je fanta-
sie, inlevingsvermogen en enthousias-
me ga je samen toneel spelen en lekker 
verkleden, dansen op muziek en sa-
men zelfs een voorstelling maken!

Leeftijd 10 - 13 jaar: In deze lessen leer 
je de eerste kneepjes van het toneel-
spelen tot het neerzetten van een rol! 
Je gaat aan de slag met teksten, impro-
visatie, beweging, expressie en je zelf-
vertrouwen. Aan het eind van de cur-
sus wordt gewerkt aan een voorstelling 
die je aan je vrienden en familie mag 
laten zien!

Leeftijd 13 - 15 jaar: Ben je benieuwd 
of toneelspelen iets voor je is? Kom 
dan naar de beginnerscursus. Wil je je 
acteertalent verder ontwikkelen? Dan 
is de gevorderdencursus iets voor jou.
Wil je graag aan een productie werken 
en afsluiten met een spetterende voor-
stelling? Ook dat kan.

15+: Jij weet al zeker dat toneelspelen 
echt iets voor je is en je wilt je talent 
graag verder ontwikkelen. Misschien 
wil je zelfs wel professioneel aan de 
slag als acteur. Doe dan mee aan de ac-
teurstraining, auditietraining of pro-
ductiecursus. 
www.philipstoneel.nl

Handige meedenkers gevraagd

WoCom bekijkt 
mogelijkheden 
‘klushuur’ woningen
Wonen is duur in Nederland. Heel 
erg duur. We lopen voorop in Europa 
op het gebied van woonuitgaven. 
Dat maakt ons creatief. In een tijd 
waar zowel de huurder als de ver-
huurder op de kleintjes moeten let-
ten, ontstaan nieuwe initiatieven. 
Klushuur is één van die initiatieven 
waarmee woningcorporaties expe-
rimenteren. Ook woningcorporatie 
woCom wil de mogelijkheid van 
klushuur(woningen) in haar werk-
gebied bekijken en zoekt mensen 
die met haar mee willen denken.

Het idee is eenvoudig: huurders krij-
gen de mogelijkheid om goedkoper en 
meer naar eigen inzicht en smaak te 
gaan wonen door zelf een deel van het 
onderhoud en/of de renovatie te gaan 
doen. De naam bestaat al, klushuur, 
maar de uitvoering verschilt, er zijn al-
lerlei varianten denkbaar. “Wij willen 
met huurders en potentiele huurders 
op zoek naar die variant die past bij 
onze woningen en de toekomstige 
huurders van woCom,” licht Marion 
Vereijken toe. Zij is consulent projec-
ten & participatie bij woCom en start 
binnenkort een werkgroep die de mo-
gelijkheden en onmogelijkheden van 
klushuur bespreekt. “Als het mogelijk 
is om koopwoningen goedkoper te 
maken door er een ‘kluskoop’woning 
van te maken, zou het dan ook niet 
mogelijk zijn om een huurwoning 
goedkoper te verhuren doordat de 
huurder zelf een deel van het onder-
houd of de renovatie doet?”

Projectleden gezocht
Om het klushuurproject concreet te 
maken, start woCom binnenkort een 
projectgroep, waarin huurders mee 
kunnen denken over de vorm. “Net af-
gestudeerden, gepensioneerden, klusta-
lenten, zzp-ers, iedereen kan zich aan-
melden. Ook als je geen huurder bent 
van woCom.” Geïnteresseerden kunnen 
een mail sturen naar communicatie@
wocom.nl onder vermelding van Klus-
huur, naam, leeftijd, adres en motivatie. 
Dan neemt woCom contact met ze op.

Kasteeltuinconcert Helmond
 
Op vrijdagavond 7 augustus vindt het vijfde Kasteeltuinconcert Helmond 
plaats. Gedurende deze avond zorgt Stoot!, bekend van vorig jaar, voor een 
fantastisch optreden. De toegang is geheel gratis!

Op vrijdag 14 augustus staat Timbazo 
op het programma. Een tropisch feest 
waarbij jazz en salsa met de hoge in-
tensiteit van de Cubaanse Timba ver-
smelt: dat is Timbazo. Dansen, dansen 
en nog meer dansen! Een wervelende 
show met een spectaculaire, internati-
onale line-up waaronder drie van de 
beste salsazangers van Europa: Al-
berto Caicedo, Nando Vanin en Fabian 
Nodarse. Voetjes van de vloer, arriba!

14 augustus: Timbazo 
21 augustus: André Hazes Tribute
 

Muziek
De kasteeltuin van Helmond met haar 
prachtig, verlichte, middeleeuwse kas-
teel wordt dé ontmoetingsplek voor 
jong en oud. Beleef zwoele, zomeravon-
den samen met vrienden, kennissen en 
collega’s! De muziek start volgens tradi-
tie om 20.30 uur en eindigt om 23.00 
uur. De horeca is geopend van 19.30 uur 
tot 23.30 uur. Kinderen kunnen plastic-
bekertjes verzamelen die op het evene-
mententerrein liggen. In ruil hiervoor 
ontvangen ze een leuke gadget. 
www.kasteeltuinconcerten.nl
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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 Augustus
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur
ingang van het EMK terrein 

aan het Wettenseind.

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

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

Schoutse Vennen 17 Nuenen

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

Donderdag 30 juli
14.30 uur ‘De prinses op de erwt’

openluchttheater in Mariahout

Zaterdag 1 - zondag 2 augustus
Jaarlijkse tuintelling van De Vlinderstichting

Zondag 2 augustus
12.00 uur The Old-Timers

in stadswandelpark de Warande, Helmond

Donderdag 6 augustus
10.30 uur 

Inloopochtend PVGE 
Kwetternest

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

Donderdag 20 augustus
8.15 uur Jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer 

Diverse opstappunten

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 augustus
11.00 uur Tweedehands fietsenbeurs

Kindcentrum de Sprankel
Grotenhof in Lieshout

Zaterdag 22 t/m zondag 30 augustus
De Nuenense tenniskampioenschappen 

TC Wettenseind

Zondag 23 augustus
9.30 uur 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

Vrijdag 28 augustus
16.00 uur Opening Expositie in Het Weefhuis 
‘VanGoghNuenen’. Atelier Nuenen ziet Van 
Gogh anno NU. Het Weefhuis, Lucas van 

Hauthemlaan 1, Nuenen

28 augustus t/m 20 september
Op vrijdag t/m zondag

13.00 - 18.00 uur Expositie in Het Weefhuis 
‘VanGoghNuenen’ Het Weefhuis, Lucas van 

Hauthemlaan 1 Nuenen

Zaterdag 29 augustus
13.30 uur Brandweerfestijn 

Speeltuin De Kievit

Zaterdag 29 en zondag 30 augustus
Vanaf 11.00-16.30 uur Goeden Doelen 

weekend
Weverkeshof

Zaterdag 29 Augustus
13.30-14.00 uur en 14.30-15.00 uur

zangvereniging Keskedee tijdens 
Goede Doelen Weekend Weverkeshof

Zondag 30 augustus 
11.00-17.00 uur De Gerwense Vlooienmarkt 

Drumfanfare ‘Jong Leven’ Gerwen 
Heuvelplein Gerwen

Zondag 30 augustus 
19.30 uur 

Zomeravondconcert Paul Weijmans
Van Gogh Kerkje 

aan de Papenvoort in Nuenen

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

Zaterdag 5 september
20.00 uur Van Goghs muzikale 

inspiratiebronnen - Schilderen met muziek
Het Klooster

Zaterdag 5 september
12.00-24.00 uur 

Nune Food Festival
Nune Ville, Berg 24, Nuenen

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 2 augustus 09.30 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Marinus Donkers en Petronella Don-
kers-Daams (vanwege sterfdag Mari-
nus); Truus en Herman Campman - 
Heuijerjans;  Anneke  Meulendijks 
- Biemans (vanwege verjaardag); 
Francien van der Linden-Meulen-
dijks; Cees Meulendijks; Willy Spaan-
jaars; Flora Aagaard-Romero; Ruud 
Bijsterveld; Han van Gils (vanwege 
sterfdag); Sjef van Santvoort (vanwe-
ge sterfdag).

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 040-2831210 of 06-
10075993. Van Week tot Week ver-
schijnt in de vakantieperiode niet. 
Met ingang van maandag 31 augustus 
is alles weer gewoon.

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 inspire-
ren door Bijbelse verhalen; ook Klaas 
de Graaff heeft zich in zijn gedichten 
daardoor laten raken. Zij hebben sa-
men een kleine tentoonstelling opge-
steld van deze schilderijen en gedichten 
die te zien is in de gang tussen de H. 
Clemenskerk en de pastorie in Nuenen. 
Deze coproductie is te bewonderen in 
de maanden juli en augustus, na de vie-
ringen op zondag en tijdens openings-
uren van het parochiesecretariaat. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 2 augustus 09.30 uur: viering 
met volkszang, voorgangers leden 
werkgroep.

Misintenties
Miet van Rooij; Harrie en Lena Ren-
ders; Cisca Snijders-Vos en Antoon 
Snijders.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 2 augustus 11.00 uur: viering 
met volkszang. Voorgangers leden werk-
groep.

Misintenties
Bert van den Biggelaar; Annie van den 
Biggelaar-van der Putten; Netty de 
Groot.

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 2 augustus zal in de dienst 
voorgaan: kerkelijk werker P. Flach. De 
dienst begint om 10.00 uur. In deze va-
kantieperiode is er geen kinderneven-
dienst. We collecteren in deze dienst 
voor Vluchtelingen in de knel. Elke 
donderdag is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur. Iedereen is wel-
kom 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 30 juli. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis van H. 
Abdon en Sennen, martelaren. 
Vrijdag 31 juli. 07.15 uur H. Mis, H. 
Ignatius van Loyola, belijder. 
Zaterdag 1 aug. 08.30 uur H. Mis, Eer-
ste zaterdag van de maand, votiefmis 
van het Onbevlekt Hart van Maria; ge-
dachtenis van H. Makkabeeën, marte-
laren. Daarna uitstelling tot 12.30 uur. 
Zondag  2 aug. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Tiende zondag na Pinkste-
ren; kinderzegen. 
Maandag 3 aug. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 4 aug. 18.30 uur H. Mis, H. 
Dominicus, belijder.  
Woensdag 5 aug. 07.15 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw.   

Vier generaties vrouwen  
met oorsprong in Nuenen
In het midden de 94 jarige over-groot-oma mevrouw Van Overbruggen van 
Haaren (roepnaam in de familie ‘oma Zus’). Links van haar oma Gerdie (61) met 
kleindochter Dione, geboren op 12 juli 2015. Rechts mama Tineke(34).
Dione is het 10e achterkleinkind van oma Zus en zorgt zo voor de 4e generatie.
Voor de volledigheid: Dione heeft al een grote broer, Kars, van bijna 2.

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
‘t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op ‘n keer dan ben je aan
 je laatste beetje toe.
 Toon Hermans

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was 
fijn om dit samen voor je te mogen doen. Vandaag is overleden mijn 
lieve vrouw, onze zus, schoonzus en tante

Dini Boerenkamp-van Zon
Gerdina Johanna Maria

echtgenote van

Tini Boerenkamp

 Sint-Oedenrode, 8 april 1930 † Nuenen, 27 juli 2015

Tini Boerenkamp
Familie Van Zon
Familie Boerenkamp
Neven en nichten

U kunt persoonlijk afscheid nemen op vrijdag 31 juli van 17.45 tot 
18.15 uur in uitvaartcentrum Van der Stappen, Spaarpot Oost 2 te 
Geldrop.
De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 1 augustus om 
15.45 uur in de aula van het crematorium te Heeze, Somerenseweg 120. 
Ook als u geen kaart heeft ontvangen bent u van harte welkom.
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SPORT GolfWielersport

Mountainbiken

Voetbal

Brons voor Nederwettense 
mountainbiker Patrick Dekkers
Zaterdag 18 juli wist de Nederwettense Patrick Dekkers de bronzen medail-
le op het NK Mountainbike in Zoetermeer in de wacht te slepen. 

Het seizoen bij de amateurs/sportklas-
se kende geen uitgesproken favoriet. 
De afgelopen nationale mountainbike 
wedstrijden wisten al verschillende 
renners te winnen. 
De renners vertrokken als eerste klas-
se van de dag erg hard en er ontstond 
snel een groepje van drie renners die 
weg zouden blijven bij de overige ren-
ners. Hiervan maakte de 29 jarige Pa-
trick deel uit. 
De kopgroep hield tijdens de minimaal 
60 minuten durende wedstrijd stand 
en Patrick wist als derde te finishen. 
Hij besteeg met trots het podium en 
kreeg de bronzen medaille omgehan-
gen.

Van harte gefeliciteerd met deze over-
winning!

Steven Kruijswijk (rechts) in actie met zijn kopman Robert Gesink in Daags na de Tour in 
Boxmeer... (foto’s Cees van Keulen)

Alpe d’Huez hoogtepunt voor 
Nuenenaar Steven Kruijswijk  
Nuenenaar Steven Kruijswijk heeft genoten van zijn derde Tour de France. 
De 28-jarige LottoNL-Jumborenner kwam zondag 26 juli in Parijs aan als 
21ste in het algemeen klassement. Zijn kopman Robert Gesink was met de 
6de plaats de beste Nederlander. Gesink dankte zijn ploegmaat Kruijswijk 
voor al het werk dat hij verrichtte, met name tijdens de voorlaatste etappe 
met finish op Alpe d’Huez. “De rit naar Alpe d’Huez was voor mij het hoog-
tepunt”, aldus de Nuenense profrenner na afloop van zijn derde Tour de 
France, het grootste wielerevenement ter wereld. 

R.K.V.V. Nederwetten zoekt 
Hoofdtrainer Dames
Met 2 Damesteams en 2 jeugdteams (MA1-MC1) neemt het Dames en mei-
denvoetbal een belangrijke plaats in binnen de vereniging. De komende 
jaren willen ze het voetbalplezier op zowel recreatief als prestatief niveau 
verder blijven ontwikkelen en specialiseren. Voor de begeleiding van de 
Dames is de vereniging op zoek voor het seizoen 2015/16 naar een:

Met zijn 21ste plaats in de algemene 
rangschikking is Kruijswijk de derde 
Nederlander, na ploeggenoot Robert 
Gesink op een eervolle 6de plaats en 
Bauke Mollema op een 7de plek. De 
Nederlandse LottoNL-Jumboploeg 
was met negen renners nog compleet 
in Parijs en dat presteerde nog één 
ploeg: het Franse Team Europcar. Van 
de 198 in Utrecht gestarte renners 
haalden er na drie weken Tour 160 de 
finish in Parijs.      

Beulswerk voor Gesink
Steven Kruijswijk maakte in de Alpen-
ritten tempo voor Robert Gesink, tel-
kens als zijn kopman leek te bezwij-
ken. Gesink dankte in een tv-interview 
voor de 26ste keer zijn ploegmaat 
Kruijswijk hartelijk voor zijn beuls-
werk. Steven Kruijswijk was binnen de 
LottoNL-Jumboploeg de enige klim-
mer die overbleef om zijn kopman ter 
zijde te staan. De andere klimmers 

binnen de ploeg, Wilco Kelderman en 
Laurens ten Dam, waren door valpar-
tijen en ziekte niet in topvorm en heb-
ben gevochten voor wat ze waard wa-
ren om Parijs te halen.       
Steven Kruijswijk na afloop van de 
Tour in Parijs: “Voor de ploeg was het 

Steven Kruijswijk is vooral populair bij 
jeugdige wielerfans in Boxmeer.

Hoofdtrainer Dames (m/v)
Dames 1 is het afgelopen seizoen onge-
slagen kampioen geworden, dames 2 
speelt het volgende seizoen in 5e klasse.
Ze zoeken een train(st)er die samen 
met de assistenten de technische lei-
ding neemt over beide damesteams en 
de speelsters weet te inspireren en tot 
grotere persoonlijke en teamprestaties 
weet te brengen. Een train(st)er die 
goed overweg kan met de cultuur in 
een dorpsvereniging, waar plezier en 
prestatie hand in hand gaan en hij/zij 
heeft affiniteit met vrouwenvoetbal.

Taken:
Het verzorgen van trainingen van de 
damesselectie op dinsdag en donder-
dagavond. Coachen en begeleiden van 
het 1e dameselftal op wedstrijddagen. 
Het (indien nodig) ondersteunen van 
de begeleiding van Dames2. Het on-
derhouden van een goed contact met 
beide jeugdteams.

Aanbod:
Een mooie en uitdagende functie bij 
een gezellige gezonde voetbalvereni-
ging met een groeiend (dames/meis-
jes) ledental. Een vergoeding is in 
overleg te bepalen. Mogelijkheid tot 
het volgen van cursus(sen). Eventueel 
doorgroeimogelijkheden naar hoofd-
trainer/coach selectie heren.

Functie eisen:
Hij/zij is in het bezit van het diploma 
TC3 maar dames/heren die geen di-
ploma bezitten en die ervaring hebben 
in het trainen en begeleiden van da-
mes vragen wij zeker te reageren.

Solliciteren:
Herkent u zich in het profiel en bent u 
enthousiast stuur dan uw sollicitatie 
of vraag verdere informatie via Harrie 
van Elderen: h.vanelderen@hotmail.nl  
Meer info over de vereniging: 
www.meisjesvoetbalnederwetten.nl, 
www.rkvvnederwetten.nl 

een goede Tour de France. Ik houd er 
persoonlijk een dubbel gevoel aan 
over. Het lukte me in het begin niet 
om het gevoel uit de Giro d’Italia terug 
te krijgen. Ik was zeker niet slecht in 
vorm, maar kwam er in de Pyreneeën 
niet echt doorheen. Uiteindelijk heb ik 
in de Alpen nog wel wat kunnen laten 
zien. ”Kruijswijk vervolgt met: “Ik heb 
genoten van deze Tour de France, ze-
ker ook door het resultaat van Robert. 
De rit naar Alpe d’Huez was voor mij 
het hoogtepunt. Ik had die berg nog 
nooit opgereden en het was inderdaad 
speciaal. Het was ook mooi om daar 
nog belangrijk te kunnen zijn.”

AGORA Golftoernooi voor ‘ALS’ 
op Golfclub De Gulbergen 
Op zaterdag 15 augustus wordt een bijzonder golftoernooi georganiseerd 
voor het Goede Doel. AGORA Club Eindhoven heeft de organisatie op zich 
genomen dankzij de welwillende medewerking en sponsoring van de 
Beheermij van Golfclub de Gulbergen. Agora is een serviceclub voor vrou-
wen vanaf 42 jaar en is actief in de regio, in Nederland maar zeker ook inter-
nationaal. Over de hele wereld zijn Agora Clubs met als motto ‘vriendschap 
en tolerantie’ en als doel serviceprojecten te realiseren in het bijzonder 
gericht op het lot van vrouwen en kinderen. Maar iedere club kiest zijn 
eigen project en dit jaar heeft AGORA Club Nederland gekozen om een pro-
ject van Jan Zuring (ALS patient uit Nuenen) ten behoeve van onderzoek 
naar de ziekte ALS te ondersteunen.

Het golftoernooi vindt plaats op de uit-
dagende baan van ‘Golfclub de Gulber-
gen’ en ontvangst en diner worden ver-
zorgd door het team van Golfrestaurant 
de Hooghe Bergh. Dankzij sponsoren 

en inzet van de dames van AGORA ziet 
het programma er geweldig uit. Om 
11.00 uur ontvangst met koffie en vlaai, 
18 holes golf, een heerlijk 3 gangen di-
ner, muzikaal intermezzo door Marc 
Elbers en een veiling onder leiding van 
veilingmeester Fons Linders. Boven-
dien zijn er prachtige prijzen te winnen. 
De kosten voor deze dag bedragen incl. 
alles 75 euro per persoon, waarvan de 
helft naar het goede doel ‘ALS’ gaat. De 
voorzitter van de stichting ALS zal aan-
wezig zijn en aan het eind van de avond 
de cheque in ontvangst nemen. U kunt 
u nog aanmelden voor dit toernooi. Er 
zijn nog plaatsen vrij en meer deelne-
mers betekent meer opbrengst voor het 
Goede Doel. Voor informatie en in-
schrijven kunt u zich wenden tot Corry 
Zimmer per mail ctgm.zimmer@gmail.
com of telefonisch 0651949123 (coor-
dinator en lid van AGORA Club Eind-
hoven ) Ook Jan Zuring kan de nodige 
informatie verstrekken met name voor 
wat betreft het Goede Doel ‘ALS’, zie:
www.projectmine.com

OLAT Wandeldagen:  
nieuwe naam, 
nieuwe omgeving
Van 7 tot en met 9 augustus vinden 
voor de 32e keer de OLAT Wandel-
dagen plaats. Onder de naam Kem-
pische Wandeldagen gingen alle 
voorgaande edities van start vanuit 
Geldrop, maar voor 2015 is de orga-
nisatie de uitdaging aangegaan om 
dit jaarlijkse zomerevenement in 
een geheel nieuwe, maar minstens 
zo mooie omgeving te situeren.

Onder de nieuwe naam OLAT Wan-
deldagen gaat de 3-daagse dit jaar van 
start vanuit de nieuwe startlocatie Na-
tuurpoort De Vresselse Hut. Die be-
vindt zich op de Vresselseweg 33, 5491 
PA Nijnsel (bij Sint-Oedenrode), gele-
gen in het Brabantse Nationaal Land-
schap Het Groene Woud. Daar kunt u 
volop genieten van een authentiek 
cultuurlandschap, eigen aan de Meie-
rij en noordoostelijk Brabant.

Gevarieerd landschap
Vanuit Nijnsel worden dagelijks wan-
delroutes uitgezet in het mooie mean-
derende Dommeldal en verder langs 
akkers en weilanden door het fraaie 
populierenlandschap waar deze streek 
zo bekend om is. Deze omgeving kent 
verder prachtige natuurgebieden met 
loof- en naaldbossen, vennen en mooie 
kleine heidevelden waaraan dit deel 
van noordoost Brabant rijk is. Denk 
daarbij aan de Vresselse bossen, Ha-
zenputten, Moerkuilen, Mosbulten, 
Scheeken, Geelders en Oud Meer.

1, 2 of 3 dagen meedoen
Op vrijdag, zaterdag en zondag voe-
ren de wandelroutes afwisselend in de 
richting van Mariahout, Boskant en 
Eerde. De wandelaar kan dagelijks kie-
zen uit de volgende afstanden: 15, 20, 
25 en 35 km. De OLAT Wandeldagen 
zijn een 3-daagse, maar u heeft de vrij-
heid om ook 1 of 2 dagen mee te doen. 
De afstanden en starttijden zijn dage-
lijks als volgt:
35 km 07.00 - 10.00 uur
25 km 07.00 - 11.00 uur
20 km 07.00 - 11.30 uur
15 km 07.00 - 12.00 uur

Inschrijven en meer informatie
Meedoen? U bent van harte welkom 
en kunt zich op de wandeldagen zelf 
inschrijven op het startbureau. Nade-
re informatie op www.olat.nl

Wijziging startplaats 
bij WandelSport-
Vereniging Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling 
bij de Nuenense wandelsportveren-
ging WSV is in de maand augustus 
de ingang van het EMK terrein aan 
het Wettenseind.

Op zondagmorgen om 09.00 uur en op 
woensdagavond om 19.00 uur vertrek-
ken 2 groepen, ieder in een eigen tem-
po, voor een sportieve wandeling van 
maximaal 2 uur door de mooie Nuenen-
se omgeving. Iedereen is welkom om 
ook eens vrijblijvend mee te wandelen. 
Vooraanmelden daarvoor is niet nodig, 
men kan zich melden op de startlocatie. 
U kunt mailen naar het secretariaat, se-
cretariaat-wsv@outlook.com.
Voor nadere info: www.wsvnuenen.nl

Carat-Concerten 
 
Op de zon- en feestdagen van mei tot 
en met eind september vinden er op 
het Carat-Paviljoen, in stadswandel-
park de Warande, Carat-concerten 
plaats. Op alle concertdagen vinden 
drie optreden plaats, die elk ongeveer 
driekwartier duren. De vaste aan-
vangstijd is 12.00 uur en het program-
ma is rond 15.00 uur afgelopen. Alle 
concerten zijn gratis toegankelijk. 

Programma zondag 9 augustus 2015:
12.00 uur Seniorenorkest Meijel
13.00 uur Seniorenorkest Gemert
14.00 uur De Vosberg Muzikanten, 
Panningen



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

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.

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

GOEDKOPE AUTO-
BANDEN voor Nuenen c.a. 
vakkundig gemonteerd door 
Gerwenaar. Online prijsinfo 
op www.helmondbanden.nl 
Duizeldonksestraat 11b Hel-
mond. Bel voor afspraak 06-
54297369.

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.

 PUZZELHOEKWeek 31

1 6 4 9 5
5 3

4 1 8
9 6 5

6 5 4 2 7
1 8

3 2 1
4 2

SudokuKruiswoord

Horizontaal:
1 rooster 6 naar 12 vruchtbare plaats 13 bakplaats 15 erkentelijkheid 
17 soortelijk gewicht 19 uitroep van pijn 20 plan 22 optreden 23 enzovoort 
25 een weinig 26 herkauwer 28 brandverf 30 smekend verzoek 31 dierentuin 
33 vorderen 35 domoor 36 paling 38 toorn 40 chr. feest 43 pl. in Duitsland 
45 intiem 47 onaangenaam koud 49 keurig 50 strafwerktuig 51 scheepstouw 
52 stof 54 Frans lidwoord 55 zangnoot 57 naarling 58 ijshut 
60 Spaanse schilder 62 zelfzuchtig mens 63 ontwerp.

Verticaal: 
2 tegen 3 deel v.e. schoen 4 boom 5 snijwerktuig 7 kilte 8 en volgende 
9 steensoort 10 als 11 staat in Amerika 14 kookgerei 16 tennisterm 18 klipgeit 
19 werelddeel 21 plechtige gelofte 24 achter 27 vorstenzetel 28 slot 
29 slingerplant 30 omsingeling 32 afslagplaats bij golf 34 sluis 37 limonade 
38 legaal 39 Ierland 40 vrucht 41 voordelig 42 windje 44 biljartstok 
46 Japans bordspel 48 tijdstip 53 ik 54 ongebonden 56 pl. in Gelderland 
57 profeet 59 Chinese munt 61 spil.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61

62 63

T A N T E T S A A R

K L A U W S A L A A F

N N S E G A A L R A O

O O G V E R S L A G D U O

T O I D I O M O N R

A P O S T E L M I S D A A D

E L I I E L

M I R A K E L S T R O P E R

U N M E O P O N I A

T E L A R M B A N D E S T

S R D S P O R E A E S

T A A R T A E G G E N

S L E E P B L A A R

3 9 5 8 7 4 1 2 6
8 1 4 9 2 6 7 5 3
6 2 7 1 5 3 9 8 4
9 5 8 2 6 1 3 4 7
7 4 1 3 9 8 5 6 2
2 3 6 7 4 5 8 1 9
5 6 3 4 8 7 2 9 1
1 8 2 6 3 9 4 7 5
4 7 9 5 1 2 6 3 8

Oplossingen wk 30
R E D A N W A L S E N L

F T R I E E U C A C N R

O S E N R I K E M A E E

U E E M E R R I E D G O

T N K O L V H E N Z E V

M R R T U G R I S A R N

E G E E C B L E M N Z A

L E V N I V I U E D O A

D W W E T T K O L D E R

I E D N S E I C T A N O

N I H A E B A D E N A N

G T K W G A D S N I D N

LICHTGEWICHT

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.

AANZET
AZUUR
BACIL
CARRE
DAKPAN
ERFLEEN
INDEXEREN
INLANDER
KARATE
KEUKENRAAM
KORPS
KOUDWATERBAD
KRIOELEN
LADEN
LEDER
LENGTEAS
LONGKRUID
MARKT
PANGA
PARKET
PELOTON
PEPER
SALAMI
SAMEN
VEELAL
VISSERSVLOOT
ZAGEN

G N E L E O I R K U T M
M R E P E P E L O T O N
P S I E K A Z U U R O E
D A K L L A R E D E L R
A M R N O F R Z W S V E
K E U K E N R A A M S X
P N U P E V G E T G R E
A A N Z E T T K E E E D
N G P E E G K O R P S N
I N L A N D E R B U S I
L A D E N S A L A M I L
L P L L I C A B D M V D

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 29. Mw. Colijn, Nuenen.

Voor onderhoud en re-
paratie van uw vloer 
of nieuwe vloer bij 
Bernard Smits. Kerkak-
kers 3, Gerwen. Tel. 040-
2833994/0651935589 of 
kijk voor info op www.
smitshoutenvloeren.nl voor 
het assortiment.

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

KOOPZONDAG
2 AUGUSTUS

Kinderspeelparadijs
Vele gratis kinderattracties, springkussens, klimtoren, 

draaimolens etc. De kinderattracties staan verdeeld 

over het winkelcentrum opgesteld.

Mickey en Minnie Mouse
Ook kinderspeelparadijs en een Meet & Greet met 

Mickey en Minnie Mouse 

Winkelcentrum Woensel in Eindhoven heeft elke EERSTE 

en LAATSTE zondag van de maand een koopzondag en 

dan is er altijd een leuke activiteit. U kunt er goedkoop 

en dichtbij de 150 winkels parkeren en droog winkelen 

als dat nodig is.

 

KINDERSPEELPARADIJS

MEET & GREET MICKEY EN MINNIE MOUSE

WWW.WOENSXL.NL

Pezzaz geniet 
van vakantie!

 www.restaurantpezzaz.nl 
Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725  

Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

Ons restaurant is gesloten 
vanaf woensdag 29 juli t/m zondag 

16 augustus.

Vanaf woensdag 19 augustus 17:00 uur
 staan wij weer graag voor u klaar! 

POETSHULP Heeft u hulp 
nodig bij het schoonmaken 
van uw huis? Ik wil u hier 
graag bij helpen! Bel: 06- 45 
588 966 

TE KOOP: BOUWPER-
CEEL voor het realiseren van 
uw halfvrijstaande semi-bun-
galow in het centrum van Nue-
nen. Bent u geïnteresseerd en/
of wilt u meer info? Mail naar: 
info@vastgoedmiddel.nl

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Wegens een technische fout, geen puzzel en oplossing week 30.
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