
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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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

I.v.m. de zomervakantie is 
de praktijk van dokter Boek 

gesloten van 10 t/m 28 augustus.
Voor waarnemende artsen kijk 
op de website of beluister het 

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

HOME
deco

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

VERF, BEHANG, GLAS, 

RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

www.decohomemeulendijks.nu

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37

‘Sterk in
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   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37

APK €18,-

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37

SportprijzenSportprijzen
bekers - medailles
bokalen - trofeeën

vanen - rozetten

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 2988965

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Wist u dat......?
Rond de Linde 
meer dan 57 jaar het 

nieuws uit Nuenen c.a. 
voor u verzorgt en dit 

óók blijft doen, óók tijdens 
de VAKANTIE periode.

Hoe Van Gogh 
beroemd werd

Simon en Anny 
Lankhuijzen - 
De Kuiper 
60 jaar getrouwd

Kittendag bij 
Dierenopvang-
centrum 
De Doornakker  

Sleutel gevonden
Op zaterdag 1 augustus is er 1 sleutel 
gevonden op het fietspad langs het 
spoor achter Intratuin.
Meer info via tel 06-203 42 630.

 

Touwtrekken over water
Dit jaarlijkse evenement vindt plaats op zondag 16 augustus op het terrein 
bij de Oude Toren in Nederwetten. De wedstrijden zullen om 10.30 uur van 
start gaan. Na een aantal voorrondes met touwtrekwedstrijden over het 
water, moet het verliezende team aan het einde van de plaatsingswedstrijd 
in het water! Wie zal er dit jaar met de wisselbeker naar huis gaan? 

Na afloop van de wedstrijden zullen 
de prijzen op het touwtrekterrein uit-
gereikt worden. Daarna is er nog vol-
doende gelegenheid om, op het ter-
rein, gezellig na te kletsen. Natuurlijk 
is ook publiek van harte welkom om 
dit spektakel bij te wonen! De toegang 
is gratis!

Teams kunnen zich vanaf vandaag, tot 
vrijdag 14 augustus 2015 inschrijven 
via info@doennederwetten.nl. 

Een touwtrekteam bestaat uit 6 touw-
trekkers en 1 coach. Touwtrekvereni-
gingen zijn uitgesloten van deelname. 
Inschrijven kan in de volgende catego-
rieën: dames, heren en jeugd tot 16 jaar. 
De inschrijfkosten, te betalen op de dag 
zelf, bedragen 20 euro voor dames en 
heren teams. Jeugdteams betalen € 10. 

Meer informatie is ook te vinden op: 
www.doennederwetten.nl of stuur een 
mailtje naar info@doennederwetten.nl

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

Met school naar India,   
maar waarom?
Door Willem Crooijmans

Ik ben Willem Crooijmans 17 jaar, leerling van het Lorentz Casimir Lyceum 
en ben samen met school en Global exploration, met 21 anderen, 4 docen-
ten, 1 dansdocent en 1 arts de afgelopen maand naar India gegaan. Wij zijn 
naar India gegaan om misschien maar een heel klein, maar toch een ver-
schil aan te brengen in deze wereld. 

In India hebben wij ontzettend veel 
gedaan. Op meerdere scholen heb-
ben wij aan ontwikkelingssamen-
werking gedaan. Ook hebben wij na-
tuurlijk in dit prachtige land 
verschillende toeristische attracties 
bezocht. Aan het begin van de reis 
zijn wij naar een school gegaan in 
Haridwar. Op deze school hebben 
wij een begin gelegd aan een water-
tank, met de kinderen gespeeld en 
een stuk grond geëgaliseerd voor een 
veldje. Het leuke aan het spelen met 
de kinderen is dat je merkt dat ze he-
lemaal opfleuren en ze de dag van 
hun leven hebben. Verder in Harid-
war hebben wij later nog een cere-
monie aan de Ganges bijgewoond en 
hebben we met de hele groep in de 
Ganges gestaan. Na deze eerste week 
waren wij een beetje meer bekend 
met het land India. Het land India 
waar het lijkt alsof alles kan en mag. 
Mensen zitten met zijn vijven op een 
motor of met negen in een tuk tuk 
dat is geen probleem in India.

Na Haridwar hebben wij een cultu-
rele uitwisseling gehad met boed-
dhistische monniken wat erg inte-
ressant was. Deze jongens kiezen er 
voor om hun hele leven door te bren-
gen in een klooster. Wat voor ons 
een totaal ander leven is en voor ons 
ook dus niet is voor te stellen. Na 
onze trip naar Haridwar en Dehra-
dun zijn we terug gegaan naar Delhi 
voor een bezoek aan The Village of 
Hope. The Village of Hope is een 
'dorp' in Delhi waar leprapatiënten 
wonen die verstoten zijn uit de sa-
menleving. Deze mensen hebben 
zorg nodig en kunnen hiervoor te-
recht in The Village of Hope. In The 
Village of Hope kwam ik een vrouw 
tegen die mij vertelde dat zij lepra 
had en haar zoon een bachelor in sci-
ence doet. Haar hele huis hangt vol 
met prijzen van zijn school. Er be-
staan dus wel degelijk kansen voor 
de jongeren die hier vandaan komen 

dat vind ik prachtig! Aan The Village 
of de Hope hebben wij verband en 
gaasjes gedoneerd voor een maand 
waar ze erg gelukkig mee waren. Na 
3 dagen gewerkt te hebben in The 
Village of Hope zijn we vetrokken 
naar misschien wel de mooiste plek 
in India. De Taj Mahal. Waar wij he-
lemaal ons verwonderden over de 
schoonheid van de Taj Mahal ver-
wonderden de Indiërs zich over ons 
en werden er ontzettend veel foto's 
gemaakt van ons. In Agra hebben we 
nog verschillende dingen bezocht 
om uiteindelijk door te gaan naar Jai-
pur voor de volgende 2 scholen. In 
Jaipur hebben we op 1 overheids 
school verschillende dingen gedaan, 
zoals: het dak gerepareerd, geschil-
derd en gesport met de kinderen. Op 
de andere school in Jaipur hebben 
we vooral gekeken en geluisterd. Dit 
is een school van de Praya's. Dat is 
een organisatie met 4 scholen in Jai-
pur voor fysiek- en geestelijk gehan-
dicapte en kansarme kinderen in Jai-
pur. Dit prachtige concept hebben 
wij ondersteund met fietsen voor de 
jongens zodat er meer plek is in de 
bus voor de meisjes. Uiteindelijk zijn 
wij terug gegaan naar Delhi voor het 
laatste gedeelte van onze reis. Hier 
hebben wij een uitwisseling gehad 
met leerlingen van de Venkateshwar 
International School (VIS). Dit is een 
school voor wat rijkeren in Delhi 
waar wij een nacht in een gastgezin 
geslapen hebben. Een prachtige er-
varing waar ik enorm veel van ge-
leerd heb. Hierna zat onze prachtige 
reis er op en zijn wij weer vertrokken 
naar Nederland. Aan het begin van 
de reis zei de gids tegen mij: "whate-
ver you think is impossible in the 
Netherlands, is possible in India." Ik 
heb de gids zeker gelijk moeten ge-
ven.

Alle Nuenense India reizigers voor de Taj Mahal.
Achter v.l.n.r: Lars Hiemstra, Iris Sneijders & Willem Crooijmans. Voor v.l.n.r.: Eline Nauta, 
Thierry van der Wielen, Tessa Teunissen, Juliette Ritmeeser & Isobel Dorling.
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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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ONTVANGEN AANVRAGEN   
OMGEVINGSVERGUNNING
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	 30	juli	2015	 Soeterbeekseweg	21,	5674	NJ	-	het	wijzigen	
   van de gevel en het dak (BOUW);
•	 30	juli	2015	 Vorsterdijk	8,	5674	AG	–	het	uitbreiden	van	
   de woning ten behove van een bed & break-
   fast (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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning ver-
leend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn 
verzonden op:

•	 28	juli	2015	 Daniel	Eyndhoutsgaarde	7,	5671	CM	–	het	
	 	 	 uitbreiden	van	de	woning	(BOUW	en	RO,	
   afwijken van de bestemming);
•	 28	juli	2015	 Oranjestraat	20,	5671	HJ	–	het	uitbreiden	
   van de woning (BOUW);
•	 3	augustus	2015	 Aangelag	3,	5674	CP	–	het	vervangen	van	een	
   standaard voordeur door een nieuwe voor-
   deur (BOUW).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van	bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	grond	van	de	
Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	Col-
lege	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	
10.000,	5670	GA	Nuenen.	
Als	u	een	dossier	zelfstandig	wilt	inzien,	vragen	wij	u	hiervoor	een	af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	
inzien	een	van	onze	medewerkers	nodig,	dan	kunt	u	een	afspraak	voor	
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.
Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	de	
rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	
5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	een	voorlo-
pige voorziening te treffen.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	de	bewoners	van	de	Van	den	Waarsenburglaan	zijn	vergunning	

en ontheffing verleend voor het organiseren van een buurtfeest in 
de	 Van	 den	 Waarsenburglaan	 op	 zaterdag	 26	 september	 2015	
(verzenddatum	28	juli	2015);
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•	 aan	Belangenvereniging	Omwonenden	Andriesplein	zijn	vergun-
ning en ontheffingen verleend voor het organiseren van de buurt-
activiteit “de camping voor één nacht” op het grasveld aan de 
Wilgenstraat	op	zaterdag	5	en	zondag	6	september	2015	(verzend-
datum	28	juli	2015);

•	 aan	de	bewoners	van	de	Keizershof	zijn	vergunning	en	ontheffing	
verleend voor het organiseren van een straatbarbecue in de Kei-
zershof ter hoogte van de huisnummers 120 tot en met 146 op 
zaterdag	29	augustus	2015;

•	 aan	de	bewoners	van	de	Boordseweg	(gedeeltelijk)	is	vergunning	
verleend voor het organiseren van een buurtbarbecue in het eerste 
gedeelte	(vanaf	de	Boordseweg)	van	de	Nassaustraat	op	zaterdag	
12	september	2015	(verzenddatum	28	juli	2015).

•	 aan	muziekgezelschap	De	Parkblaozers	Nuenen	zijn	vergunning	
en	ontheffing	verleend	voor	het	organiseren	van	een	“Parkblao-
zersevenement	Kerst”	op	zondag	20	december	2015	vanaf	de	kiosk	
in	het	Park	(verzenddatum	29	juli	2015);

•	 aan	Stichting	Dorpswerkplaats	Nuenen	is	een	vergunning	verleend	
voor het plaatsen van een tijdelijke inrichting (tent) t.g.v. het 20-ja-
rig	jubileum	van	de	Dorpswerkplaats	op	vrijdag	21	augustus	2015	
(verzenddatum	29	juli	2015);

•	 de	melding	van	Stichting	Elbrimalefonds	is	voor	kennisgeving	aan-
genomen i.v.m. een muzikale rondgang met een piano op zaterdag 
8	augustus	2015	op	de	kiosk	in	het	Park	(verzenddatum	30	juli	2015);	

•	 aan	Stichting	Ezeltjesdag	zijn	toestemming,	vergunningen	en	ont-
heffingen verleend voor het organiseren van de evenementen buurt-
barbecuefeest	en	Ezeltjesdag	op	5	resp.	6	september	2015	op	het	
terrein	“Jo	Arts”	aan	Mulakkers	23	(verzenddatum	31	juli	2015);

•	 aan	de	heer	en	mevrouw	Van	Megen	is	een	gewijzigde	horecaver-
gunning afgegeven voor Berg 16 in verband met het toevoegen van 
de terrassen aan de voor- en achterzijde van de lunchroom (ver-
zenddatum	31	juli	2015);

•	 aan	Stichting	SPEK	is	een	ontheffing	verleend	voor	het	uitdelen	
van	flyers	en	spekjes	op	26	september	2015	en	3	oktober	2015	in	
het	Kernkwartier	resp.	het	Parkhof	en	Park	t.b.v.	een	promotio-
nele	actie	van	voornoemde	Stichting	(verzenddatum	31	juli	2015);

•	 aan	Stichting	Kindervakantieweek	Nuenen	zijn	vergunning	en	ont-
heffing verleend voor het organiseren van een kindervakantieweek 
op	de	velden	van	de	Honk-	en	softbalclub	Nuenen	aan	de	Lissevoort	
in	de	week	van	24	tot	en	met	28	augustus	2015	(verzenddatum	31	
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.

AFVAL:      
INZAMELING RESTAFVAL (GRIJZE BAK) 
Op woensdag 12 augustus en donderdag 13 augustus wordt na vier 
weken de grijze restafval container opgehaald. 
Omdat	er	in	de	gemeente	Nuenen	wekelijks	PMD-afval	wordt	ingeza-
meld,	wordt	de	grijze	container	eens	per	4	weken	opgehaald.	De	vol-
gende inzameling voor restafval is 9 en 10 september.
Let	op:	in	verband	met	vakantie	wordt	er	minder	afval	aangeboden.	
Daarom is de inzamelaar misschien eerder in uw straat dan u gewend 
bent.	Zet	daarom	om	afval	uiterlijk	om	07.30	uur	aan	de	straat!

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

Tip van de week:
Op	vakantie?	Licht	de	buren	in	en	maak	onderling	goede	afspraken	
om de kans op inbraak zo klein mogelijk te maken.

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"

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als	u	per	e-mail	contact	wilt	opnemen	met	de	gemeente,	kunt	u	dat	
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als	u	gemeentelijke	informatie	zoekt,	kunt	u	dat	doen	via	de	volgende	
website: www.nuenen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

Website VVV Nuenen
Alle evenementen in Nuenen, groot of 
klein, kunnen gratis vermeld worden 
op de site www.vvvnuenen.nl. Regis-
tratie van een evenement kan door 
aanmelding op www.vvvnuenen.nl 
onder het kopje Evenement Online 
aanmelden.

Hoe Van Gogh beroemd werd
Toen Vincent van Gogh stierf had hij maar één schilderij verkocht. Tegen-
woordig is zijn kunst over de hele wereld bekend en brengt zijn werk mil-
joenen op. Vrijwel iedereen weet wel iets over Van Goghs afgesneden oor of 
zijn gekte. In de najaarstentoonstelling Vincent uit de doeken - Hoe Van 
Gogh beroemd werd onderzoekt Het Noordbrabants Museum aan de hand 
van verschillende aspecten hoe Van Gogh is uitgegroeid tot een van de 
bekendste en populairste kunstenaars ter wereld. Te bezoeken vanaf 10 
oktober t/m 20 december 2015.

In deze cultuurhistorische tentoon-
stelling worden verschillende onder-
werpen behandeld die duidelijk ma-
ken hoe Van Goghs leven en werk 

bekend raakten onder een groot pu-
bliek. Wie zorgden er voor dat Van 
Goghs werk bij elkaar bleef en onder 
de aandacht kwam? Waar was zijn 
kunst voor het eerst te zien? Waarom 
wordt Van Gogh gezien als de gestoor-
de en geniale kunstenaar? Deze en nog 
vele andere vragen worden belicht in 
de tentoonstelling die de toeschouwer 
uit de doeken doet wat er met Van 
Gogh gebeurde in de 125 jaar na zijn 
dood.

Overal Van Gogh!
In de expositie wordt niet alleen naar 
de geschiedenis gekeken, maar ook 
naar het heden. Welke rol speelt Van 
Gogh in onze tijd? Modeontwerpers, 
muzikanten, reclamemakers, maar 
ook ‘gewone’ mensen hebben zich 
door Van Gogh laten inspireren. Soms 
resulteert dit in serieuze of mooie ui-
tingen, soms zijn ze puur commerci-
eel. Is het erg dat Van Gogh zo wordt 
gebruikt? Denk mee over deze vraag 
aan de hand van geraffineerde, grap-
pige en verrassende creaties.

Zelfportret met pijp, 1886, Vincent van 
Gogh, olieverf op doek, 46 x 38 cm,Van 
Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van 
Gogh Stichting)

Hoe word ik een wereldberoemd 
kunstenaar?
Kinderen kunnen in Vincent uit de 
doeken -  Hoe Van Gogh beroemd 
werd onderzoeken hoe je zelf een we-
reldberoemd kunstenaar kunt wor-
den. Aan de hand van verschillende 
opdrachten in de tentoonstelling ont-
dekken zij wat zij daarvoor moeten 
doen.

Rondom de pastorie
In de naastgelegen tentoonstelling 
Rondom de pastorie zijn originele 
schilderijen van Van Gogh te zien. 
Hier wordt aandacht besteed aan Van 
Goghs ontwikkeling als kunstenaar in 
Brabant, het land waar hij een grote 
liefde voor voelde. Werken uit de vaste 
presentatie van het museum zijn aan-
gevuld met verrassende bruiklenen uit 
Nederland, Spanje en Mexico en ge-
ven zo een beeld van Van Goghs eerste 
stappen in de kunst. 
www.hnbm.nl 

De rechten en plichten     
in het huurrecht 
Het huurrecht omvat het samenstel van regels op het gebied van huur. Bij huur 
kan gedacht worden aan de huur en verhuur van woningen of bedrijfsruimten. 
Huur heeft twee belangrijke kenmerken: de verhuurder verstrekt de huurder het 
gebruik van een ruimte, bijvoorbeeld woonruimte, en de huurder voldoet aan de 
verhuurder een tegenprestatie. Wanneer partijen een huurovereenkomst met 
elkaar hebben gesloten, zijn zij aan allerlei wettelijke rechten en plichten gebon-
den. Hieronder zullen de voornaamste rechten en plichten worden geschetst.

Advocatuur

Rechten en plichten van de ver-
huurder:
De verhuurder is verplicht om het ge-
huurde (tijdig) ter beschikking te stellen 
en moet de huurder huurgenot ver-
schaffen. Daarnaast dient de verhuurder 
in te staan voor gebreken aan het ge-
huurde, welke gebreken niet toe te reke-
nen zijn aan de huurder. De verhuurder 
is tevens verplicht tot het preventief on-
derhouden van het gehuurde. Als te-
genprestatie voor deze verplichtingen 
aan de zijde van de verhuurder, heeft hij 
recht op een vergoeding voor het ge-
bruik van het gehuurde. 

Rechten en plichten van de huurder:
De belangrijkste plicht van de huurder 
is het tijdig betalen van de huurprijs. 
Daarnaast dient de huurder zich als een 
goed huurder te gedragen. Zo mag de 
huurder geen overbewoning en geen 

overlast veroorzaken en dient hij het 
gehuurde netjes te houden. Tevens 
wordt van de huurder verwacht dat hij 
kleine herstellingen aan het gehuurde 
op eigen kosten repareert. Hiernaast 
gelden nog enkele andere wettelijke 
plichten. Hiertegenover staat echter 
dat de huurder huurbescherming ge-
niet. Dit wil zeggen dat de huurder niet 
zonder meer uit de woning mag wor-
den gezet. Hiervoor gelden termijn- en 
beëindigingseisen waaraan de ver-
huurder zich dient te houden. 

Heeft u vragen naar aanleiding van 
het bovenstaande of heeft u te maken 
met een huurconflict? Dan kijken wij 
graag samen met u naar uw juridische 
positie en de mogelijkheden. U kunt 
ons bereiken via het telefoonnummer 
040-2180515 of via het e-mailadres 
info@lamerstielemans.nl.  

 



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!!!

 Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

     

Bleekselderij
   per struik 0,99
Bosuien   

per bos 0,79
Ananas  

per stuk 0,99
Minneola 

7 stuks 1,99
Huzaren salade
  hele kilo 3,98
Komkommer appel dille salade

250 gram 1,59
Perssinaasappels

12 stuks 1,99

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

weekaanbiedingen 
donderdag 6 t/m woensdag 12 augustus

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

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 32: geldig maandag 3 t/m zaterdag 8 augustus 2015_____________________________________________________

Brood van de week:
Gelders hoog
fijngemalen volkoren met zemelen
op de korst   € 175
_____________________________________________________

Kwarkbolletjes
 

     4+1 GRATIS_____________________________________________________

Zonnige Zomerslof
heerlijke slofbodem met sinaasbavarois
en slagroom        € 695
_____________________________________________________

Mini appel- of kersenflappen
 

     3+1 GRATIS_____________________________________________________

Iedere maandag Brooddag:
4 broden naar keuze en 2 x 6 witte
en/of bruine bolletjes   slechts€ 895

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

LET OP, 
vrijdagavond 

7, 14 en 21 
augustus 

vanaf 
18.00 uur 
gesloten

4DE

zomer!
MET eastbornMET eastborn

VIER verfrissende
zomeracties VOL VOORDEEL!
KIJK VOOR ALLE ACTIES OP EASTBORN.NL/ZOMER
KIJK VOOR ALLE ACTIES OP EASTBORN .NL/ZOMER
KIJK VOOR ALLE ACTIES OP EASTBORN .NL/ZOMER

319,-

GRATIS

go-pro
action cam
T.W.V. *319,-

slim SLAPEN fris WAKKER

BIJ AANSCHAF VAN EEN COMPLETE EASTBORN BOXSPRINGCOMBINATIE 
UIT DE PERFECT OF SMART BOXSPRING COLLECTIE. 
*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN. ACTIE GELDIG VAN  6 JULI T/M 30 AUGUSTUS 2015.

Tijdens de bouwvak geopend 

van 10.00 tot 16 .00 uur

Opwettenseweg 81, Nuenen, 040-2840013      WWW.BEDDENSPECIALISTNUENEN.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 21 augustus
De Bijbel in Beeld

Expositie kunstenaar Marianne en poëet 
Klaas de Graaff in de gang van H. Clemens-

kerk naar de pastorie Nuenen

Donderdag 6 augustus
10.30 uur Inloopochtend PVGE 

Kwetternest

Zaterdag 8 augustus 
14.00-16.00 uur 

Elbrimale tour de Kiosques
de kiosk in Het Park Nuenen

Zondag 9 augustus
10.00 uur Heidefietstocht met IVN Nuenen

vanaf de tuin van Het Klooster, Nuenen

Dinsdag 11 augustus
 20.00 uur 

Kienavond in het Dorpshuis
Lieshout

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

Donderdag 20 augustus
20 jarig bestaan Dorpswerkplaats

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats

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 augustus
15.00-18.00 uur Verjaardagsexpositie Piet 

Doorakkers alias Pietanja
Jo van Dijkhof 110 in Nuenen

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 
14.30 uur DE Middag van het Brabantse 

Lied georganiseerd 
Openluchttheater van Mariahout

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

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 9 augustus 09.30 uur: viering, 
muzikale omlijsting, voorganger pas-
tor S. Kuijpers.

Misintenties
Hub Verhoeven; Lotte van Rooij en 
Leo van Hevelingen; Drieka van de 
Tillaart.

Mededelingen:
In onze parochie is overleden Joop van 
der Ploeg, Willen Alexanderstraat 11, 
en Wilhelmina Jansen, eertijds wo-
nend in de Akkers. Wij wensen de fa-
milies en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

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 bereik-
baar via 040-2831210 of 06-10075993.
Van Week tot Week verschijnt in de 
vakantieperiode niet. Met ingang van 
maandag 31 augustus is alles weer ge-
woon.

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

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

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 9 augustus 9.30 uur: viering 
met volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Bert Sengers; Anna Meijers-Van Til-
borg.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 9 augustus 11.00 uur: viering, 
voorganger pastor J. Vossenaar. 

Misintenties
Sjef en Lena Saris - Swinkels; Piet Raa-
ijmakers, namens de buurt De Bogerd; 
Jan en Toos van de Sande - Roijakkers 
en Arie van de Sande. 

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 
Zondag 9 augustus is er een dienst 
met als voorganger: kerkelijk werker P. 
Flach. De dienst begint om 10.00 uur. 
In deze vakantieperiode is er geen kin-
dernevendienst. We collecteren voor 
het diaconaal werk in Nuenen. Na af-
loop van de dienst is er koffiedrinken. 

Elke donderdag is er Open Huis tus-
sen 10.00 en 12.00 uur, waar iedereen 
welkom is voor koffie en ontmoeting 
met anderen. U kunt zo binnenlopen.

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 6 juli 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, Gedaanteverande-
ring van Onze Heer Jezus Christus; 
gedachtenis van H. Sixtus II, paus, Fe-
licissimus en Agapitus, martelaren. 
Vrijdag 7 aug. 07.15 uur H. Mis, 17.30 
uur H. Lof; 18.30 H. Mis, Eerste vrij-
dag van de maand, votiefmis van het 
H. Hart van Jezus; gedachtenis van H. 
Cajetanus, belijder en H. Donatus, 
bisschop en martelaar. 
Zaterdag 8 aug. 08.30 uur H. Mis, H. 
Johannes Maria Vianney, pastoor van 
Ars, belijder; gedachtenis van H. Cyria-
cus, Largus en Smaragdus, martelaren. 
Zondag 9 aug. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Elfde zondag na Pinksteren. 
Maandag 10 aug. 18.30 uur H. Mis, H. 
Laurentius, diaken en martelaar. 
Dinsdag 11 aug. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Tiburtius en Susan-
na, martelaren. 
Woensdag 12 aug. 07.15 uur H. Mis, 
H. Claravan Assisië, maagd. 

Ik heb de bloemen gevraagd
voor je te glimlachen.
De vogels vroeg ik
voor je te fluiten.
En de zon stuurt je
haar warme stralen.

Na een leven, waarin hartelijkheid, zorgzaamheid en liefde voor mens 
en dier voorop stond, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn 
dierbare lieve moeder, schoonmoeder en onze oma Mam

Willemien Janssen-Moerenhout
Wilhelmina Adriana

echtgenote van

Gerard Janssen †
Het afscheid is moeilijk, maar ze behaalde de prachtige leeftijd van 92 jaar.

 Nuenen:  Els en Ric van Doremalen-Janssen
  Floor
  Bob
  Joris

30 juli 2015
Valeriaanlaan 4, 5672 XD Nuenen

Wij hebben samen oma Mam te ruste gelegd bij haar man Gerard op de
parochiebegraafplaats achter de H. Clemenskerk te Nuenen.

Alle lieve mensen om haar en ons heen, bedankt!Kienen     
in Lieshout
In het kader van de KBO Zomeracti-
viteiten kienen we in Lieshout op 
dinsdag 11, 18 en 25 augustus in het 
Dorpshuis. De zaal gaat open om 
19.00 uur en het kienen begint om 
20.00 uur. Er wordt gekiend om mooie 
vakantieprijzen. Op deze kienavon-
den zijn er geen vleesprijzen. Iedereen 
is van harte welkom, lid of geen lid. 
Leuk idee ook om eens met de buur-
vrouw of vrienden of bekenden of 
kleinkinderen te komen kienen! Het is 
er altijd héél gezellig. Bovendien zijn 
er niet alleen mooie prijzen te winnen 
met kienen, maar ook nog in de popu-
laire loterij na afloop.

De Drijehornick  
is verhuisd!
De verhuizing van De Drijehornick 
naar de nieuwe locatie is zo goed als 
voltooid.

Besloten is daarom weer met de gebrui-
kelijke inloop te beginnen. Met ingang 
van dinsdag 4 augustus bent u op dins-
dagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur en 
op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 
uur welkom in het Heemhuis op Papen-
voort 15A te Nuenen.
 
Per 1 september 2015 wordt het post-
adres: Heemkundekring De Drijehor-
nick Heemhuis, Papenvoort 15A, 5671 
CP Nuenen.
E-mailadres (onveranderd): heemkun-
de.nuenen@onsbrabantnet.nl, website 
(onveranderd): 
www.heemkundekringnuenen.nl

Heidefietstocht       
met IVN Nuenen
IVN Nuenen organiseert op zondag 9 augustus een fietstocht door bloei-
ende heidegebieden. Vertrek: 10.00 uur per fiets vanaf de tuin van het 
Klooster, Park 1 in Nuenen.

Een afwisselende fietstocht door de 
prachtige b(l)oeiende natuur met enige 
stops. Het belangrijkste doel van deze 
fietstocht is het genieten van de paarse 
heide en haar omgeving. Deze fiets-
tocht is ongeveer 45 km. We verwach-

ten rond de klok van 15.00 uur terug te 
zijn in Nuenen. Eten en drinken tijdens 
pauzes onderweg zelf meenemen!!. Het 
meenemen van een verrekijker wordt 
sterk aanbevolen. Deelname aan deze 
fietstocht is gratis. Info: 040-2421423.
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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:

Iedere maandag bij Rabobank Dommelstreek:    
Inloopspreekuur Wonen

Is oversluiten    
interessant voor mij?
Uw hypotheek oversluiten naar de Rabobank kan voordelig zijn. De hypo-
theekrente staat momenteel historisch laag, waardoor uw nieuwe rente 
lager kan zijn dan uw huidige. Zo kunt u misschien uw maandlasten verla-
gen. Om u snel inzicht te geven of oversluiten interessant voor u is, organi-
seren we iedere maandag een Inloopspreekuur. Het Inloopspreekuur vindt 
iedere maandag plaats in ons Ontmoetingscentrum, Laan der 4 Heemskin-
deren 7 te Geldrop van 15.00 tot 20.00 uur.
 
Eerstvolgend inloopspreekuur: 
maandag 10 augustus!
Kom op maandag 10 augustus naar 
het Inloopspreekuur en krijg tijdens 
een gratis oriëntatiegesprek met een 
van onze financieel adviseurs snel in-
zicht of oversluiten interessant voor u 
kan zijn. Loop 10 augustus tussen 
15.00 en 20.00 uur zonder vooraf een 
afspraak te maken binnen in ons Ont-
moetingscentrum in Geldrop. Ook 
kunt u tijdens het Inloopspreekuur 
rechtstreeks telefonisch contact opne-
men met de afdeling Financieel Advies 
om uw inzicht te verkrijgen. Bel hier-
voor op maandag tussen 15.00 en 
20.00 uur (040) 280 74 20. 

Buiten het Inloopspreekuur is de afde-
ling Financieel Advies bereikbaar via 

het algemene telefoonnummer van Ra-
bobank Dommelstreek: (040) 280 75 00.

De volgende inloopspreekuren zijn 
op:
- maandag 17 augustus 15.00 - 20.00 uur 
- maandag 24 augustus 15.00 - 20.00 uur
- maandag 31 augustus 15.00 - 20.00 uur

Verhinderd?
Bent u niet in de gelegenheid om op 
maandag naar het Inloopspreekuur te 
komen of te bellen? Dan bent u van har-
te welkom op een ander moment. Wij 
maken graag een afspraak met u voor 
een gratis oriëntatiegesprek met één 
van onze financieel adviseurs of onze 
wooncoach Inge Walstra. Neemt u con-
tact op via (040)2807500 of financieel-
advies@dommelstreek.rabobank.nl

Met NAH toch weer grip krijgen 
op je leven
Op maandag 10 augustus organiseert Café Brein de ontmoetings- en infor-
matieavond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het 
onderwerp is ‘Met NAH toch weer grip krijgen op je leven’.

Waar: De informatieavond vindt 
plaats in het Groet- en ontmoetcen-
trum, Kastelenplein 173 in Eindhoven 

op 10 augustus van 19.30 tot 21.30 uur. 
Welkom vanaf 19.00 uur
Voor wie: Mensen met NAH, hun 
familie, mantelzorgers en andere 
betrokkenen zijn van harte welkom. 
Aanmelden is niet nodig.

Leren omgaan met hersenletsel 
Na ziekenhuisopname en revalidatie 
valt het niet altijd mee weer grip te 
krijgen op het leven. Weer thuis wor-
den de gevolgen van het hersenletsel 
in volle omvang merkbaar. Er valt nog 
veel te verwerken en te leren. Alle be-
trokkenen moeten wennen aan de 
nieuwe situatie. Maar ook na de reva-
lidatiefase valt er nog veel te bereiken. 

Hersenz helpt 
De gast van vanavond Ruben Stock-
man, psycholoog bij Hersenz, vertelt 
meer over de behandeling van Her-
senz. Hij licht de bouwstenen toe zoals 
die door Hersenz toegepast worden. 
Want werken aan wat je belangrijk 
vindt stopt niet. Bovendien kunnen 
zich nieuwe vragen voordoen. Wat 
kun je nog bereiken? Hoe werk je aan 
zaken die voor jou van belang zijn? 
Welke doelen wil je graag bereiken op-
dat het leven van jou en je naasten er 
beter door wordt? Door de juiste hulp 
op het juiste moment te bieden, helpt 
Hersenz deze problemen zoveel moge-
lijk voorkomen. 

Café Brein
Café Brein is de tweemaandelijkse 
ontmoetingsavond voor mensen met 
NAH, mantelzorgers en andere be-
trokkenen waarbij informatie en ge-
zelligheid samen gaan. Deelnemers 
praten over de gevolgen van NAH en 
hoe ze daarmee omgaan. Zichtbare en 
onzichtbare gevolgen hebben grote 
invloed op het welzijn van de persoon 
met NAH en zijn omgeving. 

Uitzendingen LON-TV
Deze week in het programma Nuenen-Nu : 
•	 Bronzen	beeldengroep	van	de	Aardappeleters	voor	een	‘preview’	even	in	

Nuenen
•	 Heemkundekring	De	Drijehornick	op	nieuwe	locatie
•	 Bloem	en	Tuin	2015
•	 Sesamstraat	in	Dierenrijk
•	 Biografie	van	een	Dorp,	Stukske	Gerwen,	aflevering	15	over	kruideniers-

winkel Sanders en electriciteitszaak de Win

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

Hebt u een idee of een tip voor een door LON TV te verzorgen reportage ?
Stuur dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl 
U kunt ook op werkdagen gewoon binnenlopen in onze studio in Het Kloos-
ter tussen 10.00 uur en 12.00 uur.
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Jeanne van de Rijt en 
Vandiekomsa op DE Middag 
van het Brabantse Lied
Op zondag 30 augustus wordt DE Middag van het Brabantse Lied georgani-
seerd in het Openluchttheater van Mariahout, een evenement dat om de twee 
jaar plaats vindt. De middag wordt georganiseerd door de Stichting Brabants 
Dialectenfestival (www.brabantsdialectenfestival.nl). U kunt genieten van 
Jeanne van de Rijt van Vandiekomsa.

Jeanne van de Rijt:
Muziek is altijd de grote passie van Jean-
ne geweest. Zingen in een koortje, blok-
fluitlessen, gitaarles, keybord- en piano-
les.	Ze	werd	lid	van	de	‘Volkelse	vrollie’,	
de	 ontspanningsgroep	 van	 de	 Volkelse	
KVB,	die	ook	ieder	jaar	aan	de	Volkelse	
carnavalszittingen meedeed. Daar be-
gon ze met het schrijven van liedjes.
In	2000	stopte	ze	bij	de	‘Volkelse	Vrol-
lie’,	maar	ze	bleef	liedjes	schrijven.	Toen	
werd ze gevraagd om te zingen op de 
nationale	 vrouwendag	 in	 Volkel.	 Dat	
was een succes en er volgden meer op-
tredens.	Er	kwam	een	CD	in	2003:	‘Sou-
magne’	opgenomen	in	de	studio	van	Jos	
Somers met arrangementen van Hu-
bert	Verest.	In	2006	was	de	presentatie	
van	de	2e	CD	‘Uit	m’n	pen	gevloge’.	In	
2006	won	ze	de	Brabantse	dialectpen-
ning voor het beste liedje - festivalthe-
ma	was:	afscheid,	het	liedje	heette	‘Los	
Laote’.	 In	 2008	 won	 ze	 deze	 penning	
voor	de	2e	keer,	festivalthema:	Taofele,	
het	 liedje	heette	 ‘Gruun	Land’,	dit	was	
ook de naam van de 3e CD. In 2012 ver-
scheen	 de	 4e	 CD	 ‘Spiegel’;	 hieraan	
wordt door verschillende muzikanten 
meegewerkt en er staan 2 duetten op 
o.a.	 met	 Ria	 Toonen	 met	 wie	 Jeanne	
ook op deze middag op zal treden.

Vandiekomsa:
In 2007 plaatst Hein Augustijn een op-
roep op Folkforum. De in Utrecht wo-
nende Brabantse zanger/gitarist heeft 
heimwee. Ramon de Louw (zang, 
trommel) reageert. Hij is liefhebber 
van dialect en verzamelaar van folk-
platen en - hij weet nog wel iemand: 
David Cornelissen (snaren, zang, fluit-

jes)	 die	 vaak	 in	Tilburg	 optreedt.	De	
mannen vinden elkaar in het zingen 
en spelen van Brabantse klassiekers, 
maar al snel komt er eigen muziek en 
teksten. In 2011 volgt de 1e CD (zon-
der titel). De folky Brabantse num-
mers worden enthousiast ontvangen 
en er volgen mooie optredens.
De groep wordt uitgebreid met Maar-
ten Rooijackers (slagwerk) en Marcel 
van Cuijk (contrabas). In volle bezet-
ting	staat	de	band	in	2013	op	‘Elastiek	
Muziek’	 en	 ‘Festival	Mundial’.	 In	 het	
theater	 in	 Vught	 ontvangen	 ze	 de	 2	
prijs	voor	‘Brabants	moiste	Lied’:	‘Lied	
van	 de	 kiepenboer’.	 Eind	 2013	 ver-
schijnt een EP: Baarschots Sessies.
In 2014 wordt gewerkt aan een nieuwe 
CD. Kees Schoone (accordeon) wordt 
een	vaste	gastspeler.	De	CD	‘Vur	Me-
kaar’	verschijnt	in	2015.

De aanvang van de voorstelling is 
om 14.30 uur.
De toegangsprijs bedraagt € 8,- per per-
soon. Kaarten kunnen gekocht worden 
aan de theaterkassa, maar ze kunnen 
ook gereserveerd worden via www.
oltm.nl:	bij	het	kopje	‘programma’	kunt	
u een bestelformulier invullen. Hier 
kunt u kiezen voor een e-ticket of u 
kunt de kaartjes thuis laten sturen (voor 
deze laatste service worden extra kos-
ten berekend).
Bij slecht weer wordt de voorstelling 
verplaatst naar het Buurthuis aan de 
Bernadettestraat in Mariahout. 
En voor uw agenda: op zondag 12 juni 
2016	 vindt	 de	 elfde	 editie	 van	 het	
tweejaarlijkse Brabantse Dialectenfes-
tival plaats. 

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 
wijk Nuenen Zuid-West

(Opwettenseweg/Industrieter. Pinckart, 230 kranten) 
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

SPOED!

Verjaardags-
expositie   
Piet Doorakkers 
alias Pietanja
Op 22 augustus viert Piet Doorak-
kers zijn 83e verjaardag met een 
expositie. Hij nodigt graag iedereen 
uit die belangstelling heeft om zijn 
oude en nieuwe werken te komen 
bekijken, samen te genieten onder 
het genot van een culinair hapje en 
drankje en met elkaar nieuwe idee-
en op te doen. 

De expositie wordt gehouden in de 
Gasterij van de Jo van Dijkhof en 
wordt muzikaal begeleidt door Gertje 
Raassens en Paul Slaats. De Gasterij 
en De Griek in Nuenen zorgen voor 
de inwendige mens.
Uw aanwezigheid is voor Piet al een 
cadeau	 op	 zich;	 als	 u	 Piet	 een	 per-
soonlijk aandenken wilt geven is hier 
heel blij. Anders verrast u hem met 
een	VVV-bon	 zodat	 hij	 daar	 nieuwe	
schilderspulletjes van kan kopen. 

Datum: 22-08-2015.
Locatie: Jo van Dijkhof 110 in Nuenen. 
Tijd:	15.00	tot	18.00	uur.

Heeft u vragen: 
expositie-pietanja@pietdoorakkers.nl
Piet ontmoet u graag de 22e!

Werkzaamheden 
aan de Europalaan 
in Nuenen gaan in 
september van start
Na de zomervakantie houdt de 
gemeente drie voorlichtingsbijeen-
komsten in cultureel centrum het 
Klooster, park 1 te Nuenen voor 
bewoners en andere geïnteresseer-
den. Dan moet ook duidelijk wor-
den hoe de exacte planning en fase-
ring van de werkzaamheden eruit 
komt te zien. De datums zijn 3 en 4 
september van 19.00 tot 21.00 uur 
en zaterdag 5 september 2015  van 
14.00 tot 17.00 uur. De kosten van 
het project zullen ongeveer 12 mil-
joen euro bedragen, en het zal 
ongeveer 485 dagen duren.

Busbaan
Gedurende een periode van ruim een 
jaar tijd gaat de weg die het centrum 
van Nuenen met Woensel verbindt 
volledig op de schop. Belangrijk uit-
gangspunt daarbij is de komst van een 
grotendeels vrijliggende busbaan. Die 
maakt deel uit van het netwerk voor 
Hoogwaardig	 Openbaar	 Vervoer	
(HOV)	 in	 de	 stadsregio	 Eindhoven.	
De	eerste	HOV-lijn,	tussen	het	station	
en Eindhoven Airport, is al enkele ja-
ren in gebruik. Het tweede traject is 
momenteel volop in aanleg: dat loopt 
van	de	High	Tech	Campus	via	het	sta-
tion naar winkelcentrum WoensXL. 
Daar splitst de lijn in een tak naar Ek-
kersrijt en een tak naar Nuenen. De 
werkzaamheden aan de Aalsterweg, 
de Montgomerylaan en de Huizinga-
laan in Eindhoven hangen ook met de 
komst	van	de	HOV-baan	samen.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.
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Speelse kittens zoeken baas!

Kittendag bij 
Dierenopvangcentrum    
De Doornakker  
Op zaterdag 8 augustus tussen 13.00 en 16.00 uur maken tientallen kittens 
één grote kittenspeeltuin van Dierenopvangcentrum De Doornakker aan 
de Doornakkersweg 51 in Eindhoven. De diertjes werden de afgelopen 
weken opgevangen door vrijwillige gastgezinnen waar ze goed verzorgd 
en in huiselijke kring gesocialiseerd zijn. Nu zijn ze groot genoeg om 
geplaatst te worden. 

De kittendag is altijd weer een feest. 
Gastgezinnen brengen hun ‘kroost’ 
naar het asiel in de hoop een nieuw 
thuis voor ze te vinden. De kittens doen 
tijdens zo’n dag veel nieuwe indrukken 
op en spelen tot ze in slaap vallen. Op 8 
augustus zullen tussen de 40 en 60 kit-
tens te bewonderen zijn in het asiel in 
Eindhoven. Tijdens de kittendag krij-
gen adoptanten een goed beeld van de 
diertjes. Niet alleen door hen in actie te 
zien, maar ook door de karakterom-
schrijvingen die de gastgezinnen aan-
leveren. En dat is belangrijk, want dat 
totaalbeeld zorgt voor betere keuzes.

Een kitten is een lange termijn ver-
antwoordelijkheid 
Alle kittens zijn gevaccineerd, gechipt, 
behandeld tegen vlooien en wormen, 

medisch in orde en mogen direct mee 
met een nieuwe baas. Daarnaast wor-
den ze door de dierenarts van het asiel 
gecastreerd of gesteriliseerd als ze zes 
maanden oud zijn. Dit is bij de adop-
tieprijs inbegrepen. De Dierenbe-
scherming wil voorkomen dat mensen 
impulsaankopen doen. Bedenk daar-
om vóór je komst goed of je echt toe 
bent aan een nieuwe huisgenoot en of 
je bereid bent er de komende 20 jaar 
voor te zorgen!
Het dierenopvangcentrum is geopend 
tijdens de kittendag. Daar zijn naast 
kittens, ook volwassen katten, hon-
den, konijnen, knaagdieren en vogels 
te adopteren. Deze dieren zijn online 
terug te vinden via: www.dierenasie-
leindhoven.dierenbescherming.nl/
asieldieren.

Tijd om te spelen! (Foto: Rob Sep)

Asiel vraagt steun bij opvang 800 
kittens en andere dieren
Dierenopvangcentrum De Doornak-
ker in Eindhoven vangt jaarlijks ruim 
800 kittens op in gastgezinnen. Daar-
naast vinden bijna 700 volwassen kat-
ten, 700 honden en 250 overige huis-
dieren (zoals konijnen, knaagdieren 
en vogels) opvang bij het asiel. Het 
opvangcentrum krijgt alleen een ver-
goeding van de diverse gemeenten 
voor de eerste twee weken die een 
zwerfdier in de opvang doorbrengt. 
De echte verblijfsduur is veel langer. 
Het asiel heeft geld nodig om het werk 
te kunnen blijven doen. De Dierenbe-
scherming vraagt mensen om het asiel 
financieel te steunen via de website: 
www.dierenbescherming.nl/geefom-
mij. Uit de mensen die een gift doen in 
juli en augustus wordt één winnaar ge-
loot die met huisdier gefotografeerd 
wordt door topfotograaf Robin Utrecht, 
winnaar van de Zilveren Camera.

‘Informerend huisbezoek’ 
aan Nuenense 80-plussers
Mede naar aanleiding van de belangrijke ontwikkelingen in de zorg in deze 
tijd hebben de gezamenlijke Nuenense ouderenbonden (PVGE, KBO en 
ANBO), met medewerking van de LEV-Groep en de Gemeente Nuenen het 
project “Informerend Huisbezoek in Nuenen” gestart. 

In de periode oktober 2014 - mei 2015 
zijn vrijwillige ouderenadviseurs van 
de ouderenbonden, ook bekend als 
VOA's, daarbij geholpen door vele ex-
tra vrijwilligers, op huisbezoek ge-
weest bij mensen in Nuenen die tach-
tig jaar of ouder zijn. 

Het doel was tweeledig.:
1. Enerzijds wilde men meer inzicht 

krijgen in de leef- en woonomstan-
digheden van de senioren in Nue-
nen, om nu en in de toekomst de 
ouderen zo adequaat mogelijk te 
kunnen ondersteunen.

2. Anderzijds wilde men de 80-plus-
sers informeren over allerlei rege-
lingen en voorzieningen, die voor 
ouderen van belang zijn.

Door de gemeente zijn alle mensen in 
die leeftijd-categorie (867 personen) 

aangeschreven en uitgenodigd om 
zo’n gesprek te voeren, ook diegenen 
die geen lid van een ouderenbond zijn. 
In de periode oktober 2014- mei 2015 
is met ruim 200 mensen een dergelijk 
gesprek gevoerd. 
De werkgroep heeft haar eindrapport 
op 12 mei jl. aangeboden aan de oude-
renorganisaties die het op hun beurt 
op 24 juli aangeboden zullen hebben 
aan de voorzitter van de Commissie 
Samenleving van de Gemeente Nue-
nen, de heer Joost Vereijken en aan de 
LEV Groep. 
In dat eindrapport staan ook bevin-
dingen en aanbevelingen relevant 
voor genoemde groep ouderen en be-
leidsmakers. Zowel de ouderenorga-
nisaties als de Gemeente en de LEV-
groep zullen deze aanbevelingen waar 
mogelijk oppakken en vervolgen. 

De do’s en don’ts van het zonnebaden

‘Ook onder een parasol   
kun je verbranden’
Kan zonnebrand bederven? Waarom is factor dertig beter dan factor acht? En 
kun je verbranden in de schaduw? Zongenieters en vakantiegangers opge-
let: Herm Martens, dermatoloog in het Catharina Ziekenhuis, beantwoordt 
zeven belangrijke vragen over zon, verbranden en zonnebrandcrème. 

Waar moet ik op letten als ik zonne-
brand koop?
“Het allerbelangrijkste is dat je zorgt 
voor een product dat beschermt tegen 
zowel UV-A als UV-B. Dit staat duide-
lijk op de verpakking. Zie je het niet 
staan, of maar één van deze lettercom-
binaties, zoek dan een middel van een 
ander merk. De straling UV-B is van 
oudsher de reden om te smeren. Dit is 
de straling die zorgt voor zonverbran-
ding. De laatste jaren zijn we ons echter 
ook steeds bewuster geworden van het 
gevaar van UV-A-straling. Deze zorgt 
voor het sneller oud worden van de huid 
en kan zelfs huidkanker veroorzaken.”

Wat is het verschil tussen factor 8 en 
factor 30?
Een gemiddelde Nederlander met een 
lichte huid zou bijvoorbeeld na 30 mi-
nuten zon verbranden als hij niet 
smeert. Met een factor 8 kan hij dan 
8x langer in de zon, dus vier uur. Met 
factor 30, dertig keer langer (vijftien 
uur). Let wel, dit gaat alleen op als je 
ook continue ingesmeerd bent. Dus de 
belangrijkste tip is: gebruik minimaal 
factor dertig en smeer je iedere twee 
uur opnieuw in, alleen dan blijft de be-
scherming constant.”

Ik zit altijd onder een parasol, dus in 
de schaduw. Hoef ik me dan niet in 
te smeren?
“Jawel, ook onder een parasol kun je 
verbranden. Ten eerste is de kans 
groot dat je onder een parasol veel in-
directe straling meepakt (de aarde 
weerkaatst een deel van de stralen in 
een andere richting). En daarnaast zijn 
de meeste parasols niet gemaakt van 
UV-werend materiaal. Op die manier 
pak je ook nog een deel van de directe 
zonnestralen mee. Dus zelfs als je lek-
ker uit de zon denkt te zitten, moet je 
toch goed smeren.”

Kan zonnebrand bederven?
“Jazeker, zonnebrand heeft een houd-
baarheidsdatum. Die staat vaak ver-
meld op de verpakking. Ongeopend is 
het ongeveer 2,5 jaar houdbaar, een 
geopende fles zonnebrand blijft een 
jaar goed. Dus die zonnebrand van vo-
rig jaar kan deze zomer nog mee op 
vakantie, maar daarna kun je het beter 
weggooien.”

Hoe schadelijk is het als mijn kind 
verbrandt door de zon?
“Het kan heel erg schadelijk zijn. Uit 
onderzoek is gebleken dat vooral zon-
verbranding op kinderleeftijd een ho-
gere kans geeft op het ontwikkelen 
van een melanoom later in het leven. 
Een melanoom is de meest agressieve 
vorm van huidkanker. Ook op onze 
poli in het Catharina Ziekenhuis zie ik 
patiënten die vroeger vaak verbrand 
zijn en nu een melanoom hebben. Het 
dus zeer belangrijk om je kinderen 
goed in te smeren.”

Als ik zonnebrandcrème smeer, ben 
ik dan honderd procent beschermd?
“Nee, helaas niet. Smeren is goed en 
belangrijk, maar geeft geen volledige 
bescherming. Dus naast smeren is het 
ook verstandig om aanvullende maat-
regelen te nemen, zoals het dragen/
gebruiken van een hoed of pet, UV-
werende kleding en een UV-werende 
parasol.” 

Kan ik dan maar beter helemaal uit 
de zon blijven?
“Nee, hoor. De zon heeft ook aantoon-
baar goede effecten. Je wordt er blij 
van, het levert vitamine D en er zijn 
aandoeningen beschreven waarbij de 
zon een gunstig effect heeft op het li-
chaam en de genezing. Dus geniet van 
de zon, maar ga er wel slim en verstan-
dig mee om.” 

ZOMERACADEMIE met Bettine Vriesekoop 

Een programma van  
Literair Café Dommeldal
Het Literair Café Dommeldal experimenteert deze zomer met een speciaal 
programma voor de thuisblijver: de Zomeracademie. Een informatief 
avondprogramma, met interessante gasten, rond cultuur, sport en/of 
wetenschap op een sfeervolle locatie: de Kasteelhoeve in Geldrop

Woensdagavond 19 augustus 
Bettine Vriesekoop
Bettine Vriesekoop speelde meer dan 
dertig jaar tafeltennis op wereldni-
veau. Op haar 28e nam ze deel aan de 
Spelen in de Koreaanse hoofdstad Se-
oul, in 1988. Daarna deed ze nog 2 x 
mee aan Olympische Spelen. In totaal 
haalde ze vijf Europese enkelspeltitels. 

China
Door de vele trainingsstages die Vrie-
sekoop in China volgde, raakte zij ge-
interesseerd in de cultuur van het 
Land van het Midden. En in 1996 de-
buteerde ze als schrijfster met Heim-
wee naar Peking. In 1997 startte ze een 
studie Chinese talen en culturen, in 
Leiden. En in 2006 verhuisde ze met 
haar toen zesjarige zoontje Tymo naar 
China. Tot 2010 werkte ze er als cor-
respondent voor NRC Handelsblad. 
Met vallen en opstaan moest ze haar 
weg vinden als journalist in een bu-
reaucratisch land, om verslag te doen 
van de aanloop naar de Olympische 
Spelen van 2008. Ze schreef weer 3 
boeken: Bij de Chinees; Het jaar van 
de Rat en Duizend dagen in China.
 
Nederland
Inmiddels woont en werkt ze weer in 
Nederland en geeft ze lezingen over 
China. Ook presenteert ze wekelijks 
het radioprogramma OBAlive, na-
mens de Boeddhistische Omroep op 
NPO radio 5. Dit jaar verscheen Doch-

ters van Mulan, een nieuw boek over 
Chinese vrouwen die de voorhoede 
vormen van de emancipatiegolf die na 
de opendeurpolitiek van Deng Xia-
oping op gang is gekomen. Maar heb-
ben deze vrouwen werkelijk invloed? 
Is de seksuele revolutie aan de huidige 
generatie vrouwen voorbij gegaan? Of 
zijn de dochters van Mulan bezig Chi-
na te veranderen? Bettine vertelt het 
op zondagavond 19 augustus.

U bent welkom van 20.00-22.00 uur, in 
de Kasteelhoeve Geldrop. Kaartjes à 
€ 10,- koopt u van tevoren bij Boek-
handel van Grinsven Geldrop of bij 
Bibliotheek Dommeldal, vestiging 
Geldrop. Jaarkaarthouders van het Li-
terair Café betalen slechts € 7,50. De 
jaarkaarten voor het nieuwe seizoen 
zijn al verkrijgbaar en worden op deze 
avond ook aan de zaal verkocht.

Programma
Literair café Dommeldal heeft weer 
een prachtig programma samenge-
steld, met gasten als Josha Zwaan, 
Griet op de Beeck en Arnon Grűnberg. 
Jaarkaarthouders profiteren niet al-
leen van korting bij de zomeracade-
mie, maar ook van vijf schrijversbe-
zoeken, voor de prijs van vier. Daarnaast 
zijn ze altijd verzekerd van een zit-
plaats. Natuurlijk zijn ook altijd losse 
kaarten te koop, in Geldrop bij Biblio-
theek Dommeldal en Boekhandel van 
Grinsven. 

Elbrimale Tour de Kiosques
Na een succesvol tournee vorig jaar maakt autodidact pianist Leo Willemen 
ook deze zomer weer een muzikale rondgang langs een aantal van de vele 
kiosken die Brabant rijk is. Per locatie wordt twee uur lang non-stop piano 
gespeeld. Op zaterdag 8 augustus zal van 14.00 uur tot 16.00 uur een uit-
voering gegeven worden op de kiosk in Het Park te Nuenen.

De Tour de Kiosques is een initiatief 
van de Stichting ELBRIMALE Fonds te 
Vught, die al jarenlang muziekevene-
menten organiseert zoals de ELBRI-
MALE Huisconcerten en ELBRIMA-
LE Musicale. Doelstelling daarbij is om 
musici, zowel (semi-) professionals als 
amateurs, een podium te bieden en dit 
zonder winstoogmerk. Zie ook de 
website www.elbrimalefonds.nl

Door het jaar heen verzorgt Leo Wille-
men ruim 150 optredens in zorgcentra en 
ook nog een flink aantal bij particuliere 
aangelegenheden. De bescheiden dona-
ties daarvoor gaan geheel naar de stich-
ting, waarvan dan weer de kosten van de 
muzikale activiteiten worden voldaan.
Leo’s repertoire is zeer breed, van 
classics en licht klassiek tot ever-
greens, luisterliedjes en populair, bij 
voorkeur ook gemengd met Brabants 
muzikaal erfgoed. Hij speelt tot zijn 
eigen genoegen, maar graag ook tot 

genoegen van iedereen die ernaar wil 
luisteren, voor jong en oud.
Het optreden is gratis, wel kan men 
geheel vrijwillig een donatie voor de 
stichting in de bus deponeren. Graag 
tot ziens bij een van de genoemde ki-
osken.
De Tour de Kiosques wordt georgani-
seerd met welwillende medewerking 
van de betrokken gemeenten en in-
stanties.

KWF Kankerbestrijding  
zoekt collectanten

Samen moeten én 
kunnen we kanker 
overwinnen
Eén op de drie mensen krijgt ooit 
kanker. Bijna iedereen krijgt er dus 
zelf of in zijn directe omgeving mee 
te maken. Om geld in te zamelen 
voor kankeronderzoek organiseert 
KWF Kankerbestrijding daarom elk 
jaar de collecteweek. 

In de eerste week van september zet-
ten ruim 100.000 vrijwilligers zich in 
om zoveel mogelijk geld op te halen 
voor kankeronderzoek. Want onder-
zoek helpt. Elke euro die de collectan-
ten ophalen, draagt bij aan onze mis-
sie: minder kanker, meer genezing en 
een betere kwaliteit van leven voor 
kankerpatiënten.

Word ook collectant
De collecteweek is een enorme opera-
tie die van levensbelang is. Helaas 
worden op dit moment nog niet alle 
6,3 miljoen Nederlandse huishoudens 
bereikt. Daarom zijn ook dit jaar weer 
nieuwe collectanten nodig. Met 
slechts een paar uur per jaar draag je 
als collectant bij aan een wereld met 
minder kanker. 
Ook binnen de gemeente Nuenen c.a. 
zijn nog collectanten nodig. Geef je nu 
op als KWF-collectant bij mevr. E. van 
de Ven-Janssen, telefoon 2839047 of 
ga naar www.kwf.nl/collecte

Burendag 2015
Burendag is een jaarlijks terugke-
rend feest dat je samen viert met je 
buren en de buurt op de 4e zater-
dag in september. Dit jaar vieren we 
Burendag op 26 september. Het is 
een dag waarop je gezellig samen 
komt en waarbij veel mensen iets 
goeds doen voor elkaar en de buurt.

10 jaar Burendag
2015 is een bijzonder jaar. Burendag 
bestaat namelijk 10 jaar en dat mag ge-
vierd worden! Wat ooit begon als een 
dag waarop 500 buurten meededen, is 
uitgegroeid tot een landelijk fenomeen. 
Inmiddels vieren ieder jaar bijna 1 mil-
joen mensen Burendag. Dit is jouw 
moment om samen met de buurt een 
mooi jubileumfeest op te zetten. 
Buurten worden leuker, socialer en 
veiliger als buren elkaar ontmoeten en 
zich samen inzetten voor hun buurt. 
Douwe Egberts en het Oranje Fonds 
ondersteunen je daar graag in.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initia-
tieven en bevordert zo contact en ver-
binding tussen groepen mensen. Ook 
met Burendag willen ze mensen dichter 
bij elkaar brengen. Daarom is het moge-
lijk als buurt een aanvraag tot € 450,- in 
te dienen bij het Oranje Fonds om jullie 
Burendagplan te kunnen uitvoeren. Dit 
jaar is het mogelijk om geld aan te vra-
gen bij het Oranje Fonds wanneer je Bu-
rendag op 25, 26 of 27 september viert. 
Kijk op: www.burendag.nl voor de 
voorwaarden voor het aanvragen van 
een financiële bijdrage (voor buurtor-
ganisaties en particulieren).
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Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

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

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

SPOED!

Patiëntjes Elkerliek ziekenhuis rijden voortaan zelf hun bed naar de OK

“Kinderen vinden het prachtig 
om zelf te sturen”
Op de Kinderafdeling van het Elkerliek ziekenhuis hebben kinderen voort-
aan zelf de touwtjes in handen. Of liever gezegd: het stuur. Kinderverpleeg-
kundige Hilde van de Ven: ”We zeggen altijd tegen kinderen die in bed naar 
de operatiekamer (OK) worden gereden: wel goed sturen hè! Maar ja, zon-
der stuur is dat lastig. Dus ik heb voorgesteld om stuurtjes aan te schaffen 
waarmee de kinderen écht kunnen sturen. Nu hebben we stuurtjes met 
autogeluiden en een toeter erop! Onze patiëntjes hebben écht het gevoel 
dat ze hun bed zelf naar de OK rijden. Ze vinden het prachtig!” Ook de OK-
medewerkers laten de kinderen zelf sturen. “Dat is niet alleen leuk, maar 
het brengt de kinderen ook ontspanning”. 

Joëlle Baggermans, 5 jaar, stuurt haar bed keurig de Kinderafdeling af. (Foto: Hein van Bakel)

Patiënten met etalagebenen 
worden vaak te snel geopereerd 
Nederlandse vaatchirurgen kiezen bij patiënten met etalagebenen nog te 
vaak voor een operatie in plaats van looptherapie onder begeleiding van 
een gespecialiseerde fysiotherapeut. Dat blijkt uit wetenschappelijk onder-
zoek waarmee Gert-Jan Lauret van het Catharina Ziekenhuis woensdag 8 
juli promoveerde. Een maand eerder was Hugo Fokkenrood, eveneens pro-
movendus vanuit het Catharina Ziekenhuis, in het nieuws met zijn promo-
tieonderzoek waarin hij aantoonde dat gesuperviseerde looptherapie bij 
etalagebenen een besparing van 33 miljoen per jaar kan opleveren voor de 
Nederlandse gezondheidszorg. 

In een door Lauret uitgevoerde lande-
lijke enquête zegt driekwart van de 
vaatchirurgen dat zij patiënten met 
claudicatio intermittens, de medische 
term voor ‘etalagebenen’, doorverwij-
zen naar een fysiotherapeut voor loop-
training. “Dat is vreemd”, zegt Lauret. 
“Want in alle internationale richtlijnen 
staat dat je een patiënt met etalagebe-
nen eerst gesuperviseerde loopthera-
pie moet aanbieden. Eigenlijk zou het 
dus 100 procent moeten zijn.” 

Sociaal wenselijk
Overigens vermoedt Lauret dat het 
werkelijke aantal doorverwijzingen 
een stuk lager ligt. “Een aantal vaatchi-
rurgen zal sociaal wenselijk hebben 
geantwoord. Uit eerder onderzoek 
naar gedeclareerde zorg bij zorgverze-
keraar CZ in 2009 bleek dat 14% pri-
mair voor looptherapie verwezen 
werd. Bijna een derde kreeg direct een 
invasieve behandeling, zoals een dot-
terbehandeling. 

Joep Teijink, vaatchirurg in het Catha-
rina Ziekenhuis en hoogleraar aan 
Maastricht University, kent het pro-
bleem en weet waarom veel van zijn 
collega’s uit andere ziekenhuizen vaak 
voor een dotterbehandeling kiezen. 
“De looptherapie is niet opgenomen 
in het basispakket en te weinig patiën-
ten zijn voldoende aanvullend verze-
kerd voor de benodigde sessies fysio-
therapie”, aldus Teijink. “Zelf willen of 
kunnen ze het niet betalen. Een ver-
wijzing looptherapie resulteert dan 
ook te vaak in een patiënt die teleurge-

steld op je poli terugkomt of zijn heil 
elders zoekt en wel een interventie 
krijgt.” Teijink is tevens voorzitter van 
ClaudicatioNet, het landelijke zorg-
netwerk dat patiënten, fysiotherapeu-
ten, huisartsen en vaatchirurgen met 
elkaar in contact brengt en al langer 
pleit voor gesuperviseerde loopthera-
pie bij patiënten met etalagebenen.
Dotter blijkt minder duurzaam
Teijink: “Het is al vaak aangetoond dat 
dotteren in dit geval niet de beste op-
lossing is. Een dotter geeft weliswaar 
snel resultaat, maar blijkt minder 
duurzaam. Een derde van de gedot-
terde beenslagaders zit binnen een 
jaar al weer dicht. Daarnaast wordt bij 
of rond een dotterbehandeling geen 
aandacht aan leefstijlverandering be-
steed. Alleen met gerichte loopthera-
pie onder leiding van geschoolde fy-
siotherapeuten kan het probleem écht 
aangepakt worden. ”

“Stoppen met roken, gezonde voe-
ding, frequent bewegen, trouw de 
voorgeschreven medicatie gebruiken 
om het risico op hart- en vaatziekten 
te verkleinen, dat is waar het om 
draait”, vult dr. Gert-Jan Lauret aan. 
“Ik ben niet tegen een dotter, zeker 
niet, ik ben in opleiding tot chirurg en 
ambieer vaatchirurg te worden. Ik ben 
voorstander van het op de juiste indi-
catie en het juiste moment aanbieden 
van een dotter. En dat is na een traject 
gesuperviseerde looptherapie en al-
leen voor die patiënten die daarmee 
onvoldoende werden geholpen.”
www.catharinaziekenhuis.nl

Groente mag de hele dag!
Groenten zijn prachtige producten uit de natuur. Elke soort heeft zijn eigen 
vorm, kleur, geur, structuur en smaak. Je hebt oneindig veel mogelijkhe-
den om te variëren en om ze te combineren. Ze zijn lekker en goed voor je. 
Alle reden om lekker veel groente te eten dus!

Veel mensen eten alleen groente bij de 
warme maaltijd. Dat hoeft natuurlijk 
niet, je kunt het ook verspreiden over 
de dag. Hieronder diverse tips die het 
je gemakkelijk maken om aan je dage-
lijkse portie van 200 gram groente te 
komen.

Eet groente ook eens bij de lunch of bij 
het ontbijt. Een tomaatje of schijfjes 
komkommer op brood is een klassie-
ker, maar denk ook eens aan een 
lunchsalade met avocado of een vers 
broodje gegrilde groente met aubergi-
ne en courgette.
Eet ook tussendoor meer groente. Een 
schaaltje worteltjes, gesneden paprika 
of radijsjes zijn heerlijk om tussen-
door te eten.
Serveer bij de avondmaaltijd eens 
twee verschillende groentesoorten. 
Onderzoek wijst uit dat volwassenen 
en kinderen meer groente eten als er 
meerdere soorten op hun bord liggen.
Wil je groenten bij de avondmaaltijd 
wat spannender maken? Met een zelf-
gemaakte dressing op basis van ci-
troen of honing, verse kruiden of ge-
malen kokos maak je het speciaal.
Groente over? Maak er een soep of 
omelet van, of verwerk ze in een 
smoothie.

Lekker variëren
In groente zit onder andere vitamine C, 
vitamine A, foliumzuur, ijzer, kalium en 
calcium. Iedere groente heeft zijn eigen 
unieke samenstelling. Spruitjes bevat-
ten bijvoorbeeld veel vitamine C, veld-
sla veel ijzer en doperwten veel vezels. 
Varieer dus zoveel mogelijk met groen-
te, dat is de beste manier om voldoende 
voedingsstoffen binnen te krijgen.

Met het kookboek ‘Groente’ van het 
Voedingscentrum haal je meer uit 
groente. Het boek biedt volop inspi-
ratie om aan je dagelijkse portie te 
komen. Het bevat 62 heerlijke re-
cepten en praktische tips die je daar-
bij helpen. Het boek is te bestellen 
voor €12,95 in de webshop van het 
Voedingscentrum, ga naar www.
voedingscentrum.nl/webshop.

Tabouleh met komkommer, toma-
ten en kruiden
3 dl groentebouillon
150-200 gram bulgur
½ komkommer
250 gram kerstomaatjes
1 groene paprikabladen ijsbergsla
10 sprieten bieslook
4 takjes peterselie
½ bosje koriander
citroensap
1 eetlepel olijfolie
Ras el hanout of paprikapoeder

Breng de groentebouillon aan de 
kook. Roer er de bulgur door en neem 
de pan van het vuur. Laat de bulgur 
10 minuten wellen. Was de halve 
komkommer en halveer hem in de 
lengte. Verwijder met een lepeltje het 
zachte deel met zaad en snijd de helf-
ten in smalle boogjes. Maak de to-
maatjes en de paprika schoon. Snijd 
de tomaatjes in tweeën of vieren en 
de paprika in blokjes. Was de slabla-
den, rol ze op en snijd ze in smalle 
reepjes. Was de kruiden en snijd 
klein. Roer de bulgur met een vork 
los. Meng de groente en de kruiden 
door de bulgur. Maak de salade op 
smaak met citroensap, olie, ras el ha-
nout of peper of wat paprikapoeder. 
Bron: Groente, 62 recepten voor je 
dagelijkse portie.

Simon en Anny Lankhuijzen - 
De Kuiper 60 jaar getrouwd
Door Nannie van den Eijnden

“Wij zijn een product van de oorlog” vertelde Simon tegen burgemeester 
Houben, nadat het diamanten echtpaar was toegezongen en er was 
geproost op hun lange huwelijksleven. “Ik ben in Hilversum terecht geko-
men, op haar verliefd geworden en dat ben ik nog steeds!” Burgemeester 
Houben overhandigde Simon en Anny als bewijs van die liefde de originele 
trouwakte van 2 augustus 1955 uit Hilversum. Een origineel cadeau dat blij 
werd ontvangen.

Anny bekende dat hij een sexy Ameri-
kaanse trui aan had, toen ze hem ont-
moette, en dat ze vijf kinderen hebben 
gekregen. Vier dochters kort na elkaar, 
zeven jaar niets en toen nog een zoon. 
“De even kinderen zijn vandaag aan-
wezig” vulde Simon aan. “Het eerste, 
derde en vijfde kind zijn momenteel in 
het buitenland en onze oudste is van-
daag jarig”. 

Hoewel het gezin al lang met veel 
plezier in Nuenen woont, bevindt 
zich het ‘episch centrum’ van de fa-
milie, zoals Simon het verwoordde, 
in Utrecht. Anny is er geboren en de 
meeste kleinkinderen studeren en 
wonen er. Zelf komt hij uit Raams-
donksveer. Via Den Haag en Amster-
dam zijn Simon en Anny in het zui-
den terecht gekomen, vanwege de 

Technische Universiteit in Eindho-
ven en Simon’s werk als chemisch 
technoloog. Het echtpaar koos voor 
Nuenen vanwege de gunstige ligging, 
dicht bij de TU/e, en omdat er een 
protestantse school en kerk waren. 
Ze voelden zich hier meteen thuis, in 
de wijk, die in de 50-er jaren voor de 
TU werd gebouwd en zijn échte Nue-
nenaren geworden. 

Nu ze ouder zijn, biedt de wijk veilig-
heid. Als lid van de buurtvereniging 
Bewoners Omgeving Andrieskerk 
hoeven ze maar één telefoontje te 
plegen en hun hulpvraag wordt be-
antwoord. Vervoer naar het zieken-
huis was zo geregeld - door hun eigen 
buurvrouw notabene, heel komisch - 
en Anny heeft computerles gehad 
van een leerling uit groep 7 van basis-
school De Dassenburcht. 

“We hebben een hele tijd met elkaar 
gegaan voordat we trouwden” vertelt 
Simon, “en elkaar ontzettend veel 
brieven geschreven. Ik studeerde in 
Delft en zij in Utrecht. Dan leer je el-
kaar wel kennen”.  

Anny is gastvrouw geweest in De 
Regenboogkerk en heeft bijgedra-
gen aan de oprichting van het ‘open 
huis’ ten tijde van dominee Ad Wijl-
huizen. Thuis zorgde ze voor een 
huis vol muziek. Ze maakte zelf flui-
ten van bamboe en gaf les aan kinde-
ren. Onderweg naar Frankrijk wer-
den liedjes gezongen in de auto, in 
canon. 

“Het is fijn dat ik weet dat er zulke te-
vreden mensen in Nuenen wonen” 
sloot de burgemeester het gemoede-
lijke gesprek met het stralende bruids-
paar af. “Het is fijn dat u na 60 jaar nog 
bij elkaar bent en dat u zo vitaal bent”. 
Simon en Anny genoten zichtbaar. 
Van elkaar. Van deze dag. Van hun fa-
milie. En van hun gasten, onder wie de 
burgemeester. 

Een teek?   
Pak 'm beet!
Een tekenbeet is meestal onschul-
dig, maar kán u ziek maken als de 
teek lang vastgebeten in uw huid 
zit. De nieuwe app Tekenbeet helpt 
u te controleren op teken en brengt 
u op de hoogte van de actuele 
tekenactiviteit.

Teken komen op veel plaatsen in Ne-
derland voor. Ze leven tussen bladeren 
en in hoog gras en struikgewas. Ze lij-
ken op kleine platte spinnetjes. Som-
mige teken zijn besmet met de Lyme-
bacterie die de ziekte van Lyme kan 
veroorzaken. Als een teek lang op de 
huid zit, bestaat de kans dat hij deze 
bacterie overbrengt. De ziekte is meest-
al goed te behandelen met antibiotica. 
Zonder behandeling kan deze ziekte 
chronische klachten veroorzaken aan 
hart, zenuwstelsel, gewrichten en huid. 
De GGD Brabant-Zuidoost adviseert 
om uw huid en kleding altijd goed te 
controleren op teken, als u in de natuur 
bent geweest. Vindt u een teek? Dan 
kunt u die eenvoudig zelf verwijderen 
met een pincet of tekentang. Ontsmet 
daarna het beetwondje en noteer wan-
neer en waar u op de huid gebeten bent.

Hoe kunt u uzelf beschermen?
•	 lijf	zoveel	mogelijk	op	de	paden	en	

vermijd dichte begroeiing en struik-
gewas.

•	 Draag	dichte	schoenen,	 lange	mou-
wen en een lange broek. Stop 
broekspijpen in  uw sokken. Op lich-
te kleding zijn teken beter te zien.

•	 Draag	kleding	die	is	geïmpregneerd	
met het insectenwerend middel 
Permetrine of spuit uw kleding in 
met een insectenwerend middel dat 
DEET bevat.

•	 Smeer	 de	 onbedekte	 huid	 in	 met	
een middel dat DEET bevat. 

App ‘tekenbeet’
De app van het RIVM bevat informa-
tie over hoe te controleren op teken en 
hoe u een teek kunt verwijderen. U 
kunt een tekendagboek aanleggen en 
hierin een tekenbeet registreren, 
waarbij u een herinnering ontvangt 
om de beet te controleren. Daarnaast 
is een alarm in te stellen , zodat u altijd 
op de hoogte bent van eventuele te-
kenactiviteit. De app is te downloaden 
in de Google Playstore.
Voor meer informatie over teken: 088 
0031 333.
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LINDEBLAADJES

REPARATIE  van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-nl. - 
Uw specialist AD IVITS, tel. 
040-2541803 / 06-14697792, 
www.ivits.nl, email: aivits@
onsmail.nl 

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

Feestje? Huur: Statafels 
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting Vrijwilligers 
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

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

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

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

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

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

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.

 PUZZELHOEKWeek 32

9 1 7
2 3 8

6 7 8
7 5 9

5 2 3 4
3 8

2 1
7

5 6 4 9 2

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 balspel 6 deel v.e. bloem 12 fris 13 berggeel 14 aan zee 16 vlek 
18 dokter 19 als onder 20 speelgoed 22 bloeiwijze 24 bergweide 25 namaak 
27 kunstzin 29 telwoord 30 of dergelijke 31 behoeftig 33 bijbelse figuur 
35 water in Friesland 37 ieder 38 mening 39 Europeaan 40 numero 
41 ontkenning 42 voorzetsel 44 boom 45 deel v.e. geweer 47 vet 
50 wilde haver 52 voordat 54 nachtvogel 56 heidemeertje 58 de oudste 
59 groente 61 vleesgerecht 64 Romanum Imperium 65 werktuig 66 samenzang 
68 globe 69 deel v.e. dynamo.

Verticaal: 1 schaaldier 2 rooms-katholiek 3 soort zeil 4 Europeaan 
5 op de wijze van 7 insect 8 bewijsstuk 9 snijwerktuig 10 public relations 
11 zuivelproduct 15 tijdmeter 17 waterkering 18 papegaai 19 omnivoor 
21 Frans lidwoord 23 vrucht 24 uitroep van pijn 26 per adres 27 uitvlucht 
28 tint 29 achter 30 domoor 32 strafwerktuig 34 profeet 36 wandversiering 
41 namelijk 43 tegenover 46 slee 48 trekgat 49 priem 51 Oude Verbond 
52 riv. in Spanje 53 bezinksel 55 onbuigzaam 57 ternauwernood 59 amfibie 
60 ik 62 gravin van Holland 63 lidwoord 65 zuster 67 voorzetsel.

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 64

65 66 67

68 69

S C H E M A A K E L I G

I O A S E O V E N K

D A N K S G A U I D E E

A C T E N Z I E T

H E R T E M A I L B E D E

O A R T I S E I S E N L

O E N A A L

R W O E D E P A S E N B

A K E N E I G E N G U U R

N E T R O E T U I

J U T E L E R E E T R E

A I G L O D A L I S

E G O I S T D E S I G N

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

Oplossingen wk 31
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

GUMMIKNUPPEL

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.

ARMZALIG
AURELIA
BACON
BALSA
BEIGE
BUREN
BUURT
CASCADE
CRICKETPLOEG
EIKEL
JAMBE
KOERSBAL
LICHTMAST
LOONRONDE
METEEN
PARKEERBOETE
RATIO
RIVIER
SALIE
SNERT
TARWE
TOEDRACHT
VERENIGEN
VLAAI
VLAKTE
WATERPOLO
WOEDE

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

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:

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

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

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

Witgoedapparaten met lichte 
transportschade. Witgoed-
specialist Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop (naast DAF), tel. 040-
2802390.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van de 
Weijer, De Hooge Akker 29, 
Geldrop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Wasmachine, koelkast, vaat-
wasser defect? Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

DE LEVgroep zoekt vrij-
willigers voor de Afdeling 
Vluchtelingenwerk 
Nuenen om vluchtelin-
gen te begeleiden en hun 
de weg te wijzen binnen 
de Nuenense samenle-
ving. Voor meer informatie: 
De LEVgroep Berg 22, tel. 
040-2831675. Ma. t/m do. 
van 9.00-16.00 uur en vr. 
van 9.00-12.30 uur.

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

STEPS! Lekker sporten!
GRATIS proefles? Even bellen!

Woensdagavond 19.30 tot 20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jacobushoek, Nuenen.

GERMAINE
Tel. 06 - 22 22 07 28

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Wie, vind het leuk om met 
een jong volwassen meis-
je naar een special stree-
korkest te gaan? De repe-
titie is om de 2 weken. Re-
actie, naar marioncavander-
linden@gmail.com of tel; 06-
53785237.
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Seniorenvereniging KBO 
Lieshout met een vol 
vakantieprogramma
Ook in vakantiemaand augustus zijn er volop activiteiten bij Seniorenver-
eniging KBO Lieshout. Op 11 augustus is er een kienavond in het Dorps-
huis. Iedereen is welkom. De zaal gaat om 19.00 uur open, het kienen begint 
om 20.00 uur. Er zijn een aantal mooie prijzen te verdienen.

Op woensdag 12 augustus kunnen de 
Lieshoutenaren mee op bedevaart 
naar Mariahout. Dit jaar verzorgt de 
afdeling KBO Mariahout deze activi-
teit. De mis begint om half drie. Hier-
na gaan de deelnemers in processie 
naar het Openluchttheater, of als het 
weer te slecht is, naar restaurant De 
Pelgrim. Wie met iemand mee wil rij-
den, kan dit doorgeven bij de Inloop.

Samen Uit Eten staat dit jaar op don-
derdag 20 augustus gepland. Er is ge-
kozen voor Wokrestaurant Mandarin 
in Mariahout. Samen eten uitzoeken 
en tijdens de bereiding bij de wok of 
bakplaat een praatje maken, het geeft 
iets extra’s aan deze avond. Deelne-
mers worden om 18.00 uur bij het res-
taurant verwacht. Bent u alleen en 
vindt u het vervelend om te komen? 
Kom gewoon gezellig mee, u bent 
meer dan welkom. Meerijden is moge-
lijk, geef het even door bij de Inloop. 

Dagreis naar Zeeland 
De jaarlijkse dagreis voert de Lies-
houtse KBO op donderdag 27 augus-
tus naar de provincie Zeeland. Op het 
programma staat een stop op de Gre-
velingendam voor koffie en gebak. De 
trip gaat verder naar de Stormvloed-
kering Neeltje Jans vanwaar ook een 
boottocht van ongeveer 20 minuten 
gemaakt zal worden. Vervolgens kun-
nen de deelnemers nog zelf Zierikzee 
verkennen.
Op de terugreis zal een afsluitend di-
ner aangeboden worden in café De 
Hooikar in Gilze Rijen. 
Het vertrek is ’s morgens om 8.00 uur 
vanaf het Dorpshuis en de terugkomst 
wordt om 21.00 uur ‘s avonds ver-
wacht. Verdere informatie over kosten 
en aanmelden bij de Inloop.

Inloop
In de zomervakantie is het Dorpshuis 
gesloten. Van 21 juli tot 1 september is 

Korte pauze tijdens de Grote Fietsdag op dinsdag 7 juli. Met 120 deelnemers was deze 
dag ook dit jaar weer een groot succes. (Foto Nelly de Groot)

de Inloop van 10.00 tot 11.00 uur in de 
Hofkamer van Franciscushof. Er is in 
deze periode geen avondinloop.
Loop eens binnen voor informatie, om 
u aan te melden voor een van de acti-
viteiten of gewoon voor de gezellig-
heid. U bent meer dan welkom.

Carat-Concerten 
 
Op de zon- en feestdagen van mei tot en met eind september vinden er op 
het Carat-Paviljoen, in stadswandelpark de Warande, Carat-concerten 
plaats. Diverse muziekstijlen passeren de revue, van jazz tot pop en van 
klassiek tot blaasmuziek. Tientallen muziekverenigingen verzorgen gedu-
rende deze periode een concert op het karakteristieke Carat-Paviljoen. 

Op alle concertdagen vinden drie op-
treden plaats, die elk ongeveer drie-
kwartier duren. De vaste aanvangstijd 
is 12.00 uur en het programma is rond 
15.00 uur afgelopen. Alle concerten 
zijn gratis toegankelijk. Daarnaast zijn 
er in het park horecavoorzieningen, 
openbare toiletten en voldoende zit-
plaatsen aanwezig.
 
Programma zondag 9 augustus:
12.00 uur Seniorenorkest Meijel

13.00 uur Seniorenorkest Gemert
14.00 uur De Vosberg Muzikanten, 
Panningen

Programma zondag 16 augustus:
12.00 uur Seniorenorkest Groot So-
meren
www.seniorenorkestgrootsomeren.nl
13.00 uur The Salty Dogs, Mierlo
www.saltydogs.nl 
14.00 uur Troubadour Gerard van 
Kol, Liessel. www.gerardvankol.net

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

TE KOOP AANGEBODEN: VESPA LX50
€ 2250,- • Bouwjaar okt. 2012 • Km. stand 14980

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 

Overheerlijke 
dadeltaart
Benodigdheden:
500/600 gram dadels in reepjes gesne-
den, pakje gezouten (normale) room-
boter, 100 gr. witte basterdsuiker, 1 ei, 
3/4 rol Mariakoekjes(in stukjes bre-
ken), kokosstrooisel.

Smelt de boter op 'n laag pitje in een 
kleine pan. Voeg de suiker toe (blijven 
roeren), ei loskloppen en toevoegen 
aan de gesmolten boter. Voeg de da-
dels toe, alles goed omscheppen en 1 
minuut laten koken. Als laatste de 
stukjes koek erdoor doen.
Bakblik invetten en beetje kokos er-
over strooien. Alles in het bakblik 
scheppen en er weer kokos over 
strooien, af laten koelen en daarna de 
koelkast in.
Na een dag is het taartje het lekkerst.

Calorieën   
en geld besparen
Als er nog wat in de pan zit, is de 
verleiding groot om dan nog maar 
wat extra op te scheppen, want 
weggooien is zonde en in Afrika 
hebben ze helemaal geen eten. 
Begrijpelijk dat jouw goede bedoe-
lingen je ertoe zetten om toch maar 
dat laatste beetje op te eten, maar 
er is een betere oplossing: bewaren! 

Stop de restjes in een bakje en eet het 
de volgende dag als lunch. Bijna alle ge-
rechten kunnen prima bewaard wor-
den en weer opgewarmd. Er zijn echter 
een paar groenten die hier niet geschikt 
voor zijn, omdat ze nitraten bevatten 
die bij heropwarmen omgezet worden 
in nitriet wat in je lichaam weer omge-
zet wordt naar een kankerverwekkend 
stofje. Het gaat om de volgende groen-
ten (bron: www.voedingscentrum.nl):
•	 Andijvie
•	 Bleekselderij
•	 Chinese	Kool
•	 Koolrabi
•	 Paksoi
•	 Postelein
•	 Raapstelen
•	 Rode	bietjes
•	 Sla,	alle	soorten
•	 Snijbiet
•	 Spinazie
•	 Spitskool
•	 Venkel
•	 Waterkers
Je ziet het: er ontbreken er ook een he-
leboel, die je dus prima kunt opwar-
men. Dus: als je genoeg hebt gehad 
(dit kun je pas 20 minuten na het eten 
bepalen, dan komt het signaaltje dat je 
vol zit pas aan) en bovenstaande 
groenten zitten niet in je maaltijd: 
stop het in een bakje en warm het de 
volgende dag op, dat scheelt weer een 
hele berg aan calorieën!

Recept

Politie zoekt 
getuigen overval 
tankstation
Dinsdag 28 juli rond 19.45 uur is een 
tankstation aan de Berg te Nuenen 
overvallen. Een medewerker werd be-
dreigd door een onbekende man met 
een vuurwapengelijkend voorwerp. 
De man ging er te voet vandoor, met 
een onbekend geldbedrag, in de rich-
ting van het park. De politie heeft in 
de omgeving een buurtonderzoek ge-
daan.
De dader was een blanke man van on-
geveer 1.80m groot. Zijn gezicht was 
bedekt en hij droeg donkere kleding. 
De politie is op zoek naar getuigen die 
iets verdachts hebben gezien in de 
omgeving van het tankstation. Zij 
kunnen contact opnemen met de re-
cherche op 0900-8844. Dat kan ook 
anoniem op 0800-7000.

Politieberichten
Goudgele bloemenzee     
in Bloemendorp Nuenen
Gele bloemen omringen windmolen De Roosdonck aan de Gerwenseweg in 
onze gemeente. De goudgele bloemenzee zorgt samen met de blauwe 
hemel voor een idyllisch Hollands plaatje: een windmolen in een prachtig 
landschap. Genietend van dat landschap schoot ik een paar foto’s om dat 
alles vast te leggen voor deze column. Ik vroeg me hardop af of het niet 
mooi zou zijn als er in onze gemeente op meer plekken dergelijke schilder-
achtige taferelen ontstaan? Dat onze gemeente als bloemendorp, Village 
Fleuri, bekend zou staan? 

Tekst en foto’s: Cees van Keulen

Cees

De grootste imker van de provincie 
Noord-Brabant, Ruud Korteling van 
imkerij De Walhut, gaf een voorzetje 
voor deze gedachte. Hij vertelde tij-
dens Bloem & Tuin over bloemrijke ak-
kerranden, waar vogels, vlinders, klei-
ne zoogdieren en bijen zich naar 
hartenlust kunnen vermaken.
Imker Ruud Korteling lichtte dat des-
gevraagd nader toe door erop te wij-
zen dat ons gemeentebestuur een 
bijdrage levert aan een beter milieu. 
Dit gebeurt samen met de Agrarische 
Natuurvereniging ’t Broek en met die 
vereniging werkt imker Ruud weer 
nauw samen. De Walhut heeft een im-
kerij in ’t Broek op landgoed Hee-
rendonk in Nederwetten, vandaar die 
innige samenwerking. Gezamenlijk 
creëren zij een strook akkerland van 
zes meter breed en vier kilometer 
lang waar gedurende zes jaar geen 
landbouw plaatsvindt. Zo ontstaan 
bloemrijke akkerranden en onder-
gaan die stroken grond een verrijking. 
Ruud ziet het al gebeuren in onze ge-
meente: kinderen die met zelfgepluk-
te bosjes bloemen uit die akkerran-
den de familie thuis opfleuren…...

Van Nuenen een bloemendorp ma-
ken, de eerste aanzet is er al. En dan 
bedoel ik niet alleen de hangbloemen 
bij de winkels aan de Parkstraat en de 
Vincent van Goghstraat. De mensen 
die daar hun (dagelijkse) inkopen 
doen zijn blij met dergelijke bloemen 
en het fleurt die straten op, echt goed 
bedoeld dus. Neen, ik bedoel een 
soort Bloem & Tuin, niet jaarlijks op 
Landgoed Gulbergen, maar uitge-
smeerd over heel Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten en dan gewoon het hele 
jaar door. Op diverse rotondes heeft 
het gemeenbestuur al eens een prak-
tijkproefje toegelaten. Dat is lang niet 
voldoende. Dus meer kleurrijke ge-
meentelijke groenvoorzieningen. Het 
gemeentebestuur kan voor ideeën en 
realisatie terecht bij voldoende hove-
niers binnen onze gemeente. 
Het kost wat geld, maar dat mag ook 
wel voor een verhoging van de kwali-
teit van het leven in onze gemeente. 
En goed voorbeeld doet goed volgen. 
De inwoners gaan natuurlijk ook aan 
de slag, dat past prima in onze partici-
patiesamenleving. Bloemendorp Nue-
nen, geen gek idee.

Kasteeltuinconcert Helmond
 
De kasteeltuin van Helmond ondergaat op zeven vrijdagavonden in juli en 
augustus een ware metamorfose. Het terrein wordt feestelijk ingericht met 
parasols, zitgelegenheden en statafels. Daarnaast is het terrein voorzien 
van diverse horecapunten en toiletvoorzieningen. 

Op vrijdagavond 14 augustus vindt 
het een-na-laatste Kasteeltuinconcert 
plaats. Gedurende dit concert ver-
zorgt Timbazo een fantastisch jazz en 
salsa optreden! De toegang is geheel 
gratis!

Timbazo verzorgt een tropisch feest 
waarbij jazz en salsa met de hoge in-
tensiteit	van	de	Cubaanse	Timba	ver-
smelt! Dansen, dansen en nog meer 
dansen! Een wervelende show met een 
spectaculaire, internationale line-up 
waaronder drie van de beste salsazan-
gers	 van	 Europa:	 Alberto	 Caicedo,	
Nando Vanin en Fabian Nodarse. 
Voetjes van de vloer, arriba!

Een bijzonder einde
Na zes fantastische avonden staat ons 
nog 1 onvergetelijk concert te wach-
ten! Op vrijdag 21 augustus trapt de 

band Tilt de avond af waarna alle hits 
van André Hazes voorbij komen. Een 
fantastische, ervaren band en Lesley 
Williams, de man die Hazes weer tot 
leven brengt, zorgen voor entertain-
ment van topniveau en een onvergete-
lijke Hollandse feestavond. Het laatste 
Kasteeltuinconcert van 2015 wordt 
afgesloten met een grootse eind show 
met muziek en vuurwerk.
21 augustus: André Hazes Tribute
 
De muziek 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 plasticbe-
kertjes verzamelen die op het evene-
mententerrein 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



www.janlinders.nlActies geldig op vrijdag 7 en 
zaterdag 8 augustus 2015

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Nuenen Vincent van Goghstraat 37

Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

Alléén op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus
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