
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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VERF, BEHANG, GLAS, 

RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

www.decohomemeulendijks.nu

Mededeling 
Praktijk Rutten - 

van den Top
Griepvaccinaties:

De praktijk heeft een extern 
bureau ingeschakeld voor de 
correspondentie m.b.t de griep-
vaccinaties.
Uw naam- en adresgegevens 
worden na het verzenden van de 
brieven vernietigd.
Indien u bezwaar heeft tegen de 
uitwisseling van de naam- en 
adresgegevens kunt u dat aan-
geven bij de assistente.
Om uw reactie tijdig te verwer-
ken graag uw bezwaar voor 5 
september.

‘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
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Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 2988965

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Sparen voor een
supermarkt van 
bouwstenen  bij 
JUMBO 
Ton Grimberg

AGORA 
Golftoernooi voor 
de Stichting ALS 
groot succes

Erg gezellig 
touwtrekken 
over water

 

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

BedrijfskledingBedrijfskleding
Uitgebreid assortiment voor iedere 
bedrijfstak. Bedrukken en borduren

in onze eigen drukkerij gevestigd 
op Eeneind II in Nuenen

Het beeld ‘De Aardappeleters’: 

Commissie Beroep en Bezwaar  
is vlug klaar met bezwaarmakers
Door Gerrit van Ginkel

Commissievoorzitter Piet van Steenoven maakte bij aanvang van de zitting 
op 12 augustus jl. al meteen duidelijk dat er weinig te halen viel voor de 7 
bezwaarmakers. 5 Bezwaren werden niet ontvankelijk verklaard omdat de 
indieners geen betrokkenen waren. We hebben het over belangstellenden 
en belanghebbenden, sprak van Steenoven. Deze 5 zijn duidelijk voor de 
wet belangstellenden. Zij wonen te ver van het geplande onderwerp af 
maar de overgebleven 2 bezwaarmakers zijn wel degelijk belanghebben-
den. Hun uitzicht kan bijvoorbeeld belemmerd worden of de drukte bij het 
monument kan hen hinderen omdat zij op korte afstand wonen.

Gemeenteberichten
Het misverstand over de einddatum 
voor het indienen van een bezwaar is 
bij sommige indieners ontstaan na het 
lezen van een interview met een wet-
houder in de Nuenense Krant.

De uiterste datum voor het indienen, 
hierin genoemd door de wethouder, 
was niet correct. Op een later moment 
tijdens de zitting werd de uitspraak 
van de wethouder gecorrigeerd. Hij 
had die datum niet genoemd maar de 
redacteur van de Nuenense Krant had 
die datum zelf berekend. Reden voor 
Commissievoorzitter Piet van Steen-
oven te benadrukken dat alleen Rond 
de Linde het medium is voor de publi-
catie van Gemeenteberichten en dat 
voor de verslaggever van de Nuenense 
Krant een rekencursus aan te bevelen 
zou zijn.

Johan Ebberink voerde de pleitnota op 
voor de 2 aanwonende bezwaarma-
kers en hij stelde dat er sprake was van 
een foute procedure. De artikelen van 
toetsing zijn niet volledig. Bijvoor-
beeld de diepte die nodig is voor de 
fundering is niet benoemd.

De Monumenten Commissie was in 
grondhouding positief doch vond het 
beeld te groot en had nooit met de be-
zwaarmakers gecommuniceerd. Eb-
berink had het idee dat er naar een 
uitkomst is toegewerkt.

Team Ruimtelijke Kwaliteit (TKR) zegt 
dat er een inrichtingsplan voor het 
Park komt maar dat dat er nog niet is.
Ook het bestemmingsplan is volgens 
Ebberink niet voldoende getoetst. De 
invloed op de bestaande bomen. Het 
hele gebied staat vol waardevolle bo-
men en het bestemmingsplan werd er 
bij gehaald om dat te onderzoeken. De 
vrees voor overlast en de vraag of er wel 
is gekeurd op veiligheid waren zo maar 
wat punten die op tafel kwamen. De 
toetsing aan het kunstbeleid was ook 
achterwege gebleven naast het archeo-
logische onderzoek. De 15.000 euro 
waren een schenking van de Gemeente.

Optimale beleving
De heer Van den Boom die namens de 
Gemeente het woord voerde verklaar-
de dat archeologisch onderzoek niet 
nodig was omdat er niet dieper dan 
30cm. gegraven diende te worden 
voor de fundering van het monument.
Kunstenaar Nagelkerke vertelde nog 
dat hij 7500 Euro geïnvesteerd heeft in 
het kunstwerk en dat er totaal 500 
uren aan besteed waren. Het beeld is 
een totaalconcept tussen het snijvlak 
van plaats en mensen. De losse stoel is 
voor de optimale beleving.

Over 6 weken volgt het advies van de 
Commissie Beroep en Bezwaar aan 
het College. De commissie is volledig 
onafhankelijk en bestaat uit juristen 
van buiten Nuenen.

Nuenens grootste 
vlooien-/boeken-
markt op   
12 & 13 september
De jaarlijkse vlooienmarkt van 
Scouting Panta Rhei zal plaatsvin-
den op zaterdag 12 en zondag 13 
September van 12.00 tot 16.00 uur 
in en rond de blokhut aan de Pas-
toorsmast 12 in Nuenen.
 
De vlooienmarkt is op beide dagen voor 
alle kooplustigen open van 12.00 uur tot 
16.00 uur. Ze hebben 50 goed gesorteer-
de kramen van speelgoed tot boeken, 
van kleding tot computers en van fietsen 
tot glaswerk en servies. En natuurlijk is 
er weer het onmisbare ‘opbod’, waar 
weer op geboden kan worden. Ook kunt 
u terecht voor een hapje en een drankje 
in de gezellige tent, en op het terras ge-
nieten van de gezellige sfeer!!
Zet het in uw agenda en ga naar deze 
gezellige happening!!! 

Op de middagpagina vindt u de adver-
tentie met het ophaalschema.

Poes vermist
Onze poes is vermist. Hij woont in het 
Puyven. Hij is 16 jaar oud. Hij hoort en 
ziet slecht. Hij heeft zwarte stipjes op 
zijn neus en in zijn oor. Mocht u hem 
zien dan graag een telefoontje naar 
Mieke Peters 2833923. 

Toos is een kanjer
"Wat een verrassing" zei Toos v.d. Heuvel wonende Zilvermeeuwhof 22 
toen zij op 14 augustus j.l. om 11.00 uur haar voordeur opendeed.
Afgesproken was - omdat zij voor de 40ste keer gaat collecteren voor de 
KWF - dat de collectebus zou worden thuis bezorgd. Zij hoefde deze keer de 
bus niet op te komen halen. Wat ze niet wist was dat naast het wijkhoofd 
ook haar opvolgster Netty v.d. Goor en een fotografe van de krant op de 
stoep stonden om haar hiermee te feliciteren.

Toos vermoedde wel dat er een verras-
sing in de lucht hing maar niet dat er 3 
vrouwen sterk hierbij aanwezig zou-
den zijn. In plaats van bloemen kreeg 
ze van het bestuur (i.v.m. de warmte) 
een ijstaart aangeboden. Daarnaast 
een tinnen collecte busje en een mooie 
bedankbrief van het hoofdbestuur van 
de Kankerbestrijding in Amsterdam. 
Het is toch een geweldige prestatie om 
40 jaar lang in een behoorlijk grote 
wijk m.n. De Meeuwenbuurt te collec-
teren!

38 jaar lang heeft ze het met liefde en 
veel plezier samen gedaan met Jet Boe-
lens die helaas in 2014 aan kanker is 

overleden. Dat was voor Toos een sti-
mulans om ook haar werk voort te zet-
ten om nog meer geld voor dit zo ont-
zettend belangrijke doel op te halen. Al 
hoewel het geen afbreuk deed aan de 
ontvangst van de ijstaart, had ze op 
een bos bloemen gehoopt als ode aan 
Jet Boelens. Zij had graag de bloemen 
op Jet's graf willen neerzetten.
Het is toch fantastisch geregeld dat 
volgend jaar Netty v.d. Goor haar taak 
gaat overnemen. Hiermee wensen wij 
haar veel succes van harte toe.

Het KWF-bestuur is apetrots dat Nue-
nen zoveel collectanten heeft die al ja-
ren voor dit goede doel collecteren. 

Op die manier blijft er geld beschik-
baar om de zo broodnodige onderzoe-
ken naar de oorzaak van kanker door 
de wetenschappers, te continueren. 
Hiermede hoopt het KWF in de toe-
komst dat de kanker gereduceerd kan 
worden tot een chronische ziekte. 
Heeft u 3 uurtjes over om te collecte-
ren voor de KWF, stel u dan hiervoor 
beschikbaar. Een op de 3 mensen in 
Nederland wordt getroffen door kan-
ker. Daar wilt u toch niet bij horen. 

Dus help de KWF door te collecteren 
of wijkhoofd te worden.

TOOS JE BENT EEN KANJER
Wilt u verdere informatie bel 040-283 
13 48 of mail r.dethouars@onsnet.nu.
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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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INFORMATIEAVONDEN   
RECONSTRUCTIE EUROPALAAN
Begin september zijn er door de aannemer Rasenberg Wegenbouw 
drie informatiebijeenkomsten gepland:
1. Donderdag 3 september 2015, 19.00-21.00 uur, locatie Het Klooster, 

Nuenen
2. Vrijdag 4 september 2015, 19.00-21.00 uur, locatie Het Klooster, 

Nuenen
3. Zaterdag 5 september 2015, 14.00-17.00 uur, locatie Het Klooster, 

Nuenen
 
Tijdens de bijeenkomst zal de aannemer de uitvoering toelichten. Het 
gaat dan natuurlijk niet meer over de inspraak op de inhoud van de 
vastgestelde plannen, maar vooral over de communicatie van de werk-
zaamheden, de planning, volgorde en omleidingen.
 
Wat pakken we allemaal aan? Wat wordt er aangelegd?
•	 3	kilometer	weg
•	 3.700	meter	busbanen
•	 4.500	meter	fietspaden/	
	 1700		m1	fietsstraten
•	 5	voorrangspleintjes
•	 300	stuks	(verkeers)	borden
•	 6.200	meter	riolering
•	 525	bomen	te	planten

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

Tip van de week:
Geniet van de zomer. Sluit inbrekers buiten! Sluit ramen en deuren 
goed af en zorg voor degelijk hang- en sluitwerk.

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

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Extra toezicht op parkeren van caravans, kampeerwagens, 
aanhangwagens e.d.
Er is een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze aan-
dachtspunten	voor	de	opsporingsambtenaren	(BOA’s)	zijn	benoemd.	
Deze week en volgende week is er extra toezicht op het thema parke-
ren	van	caravans,	kampeerwagens,	aanhangers	e.d.	Op	de	naleving	
van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 
Door het parkeren van bijzondere voertuigen kunt u overlast voor de 
omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan parkeerplaatsen die onnodig 
bezet worden of de aantasting van het uiterlijk aanzien van uw straat. 
Wij hebben regelgeving voor het plaatsen van bijzondere voertuigen. 

De regels
U mag een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, 
aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig:

•	 Niet	langer	dan	vijf	achtereenvolgende	dagen	op	de	openbare	weg	
(inclusief	parkeerplaatsen)	parkeren;

•	 Niet	langer	dan	vijf	achtereenvolgende	dagen	geparkeerd	houden	
op een plaats die zichtbaar is vanaf een openbare plaats. Let op, 
dit	geldt	dus	ook	voor	uw	oprit	of	voortuin;

•	 op	uw	achtererf	plaatsen	als	het	bestemmingsplan	dit	toelaat;
•	 stallen	in	een	legale	caravanstalling.	

Let op, er zijn een aantal uitzonderingen 
Op	de	industrieterreinen	De	Pinckart,	Berkenbosch	(met	uitzondering	
van	de	uitbreiding),	Eeneind	I	en	Eeneind	II	geldt	bovenstaande	be-
perking van vijf dagen niet.

De uitvoering 
Als	u	een	caravan,	camper	of	een	ander	bijzonder	voertuig	wilt	plaatsen,	
houd dan rekening met deze regelgeving. De regels zijn terug te vinden 
in	de	Algemene	Plaatselijke	Verordening	(APV).	Overtredingen	kunnen	
leiden	tot	een	boete	van	€	90,-	(exclusief	€	7,-	administratiekosten).	
Onze	BOA’s	zijn	bevoegd	om	op	te	treden	tegen	deze	overtredingen.	

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? 
Als	u	wilt	weten	of	het	bestemmingsplan	de	stalling	van	voertuigen	op	
uw achtererf toelaat, u vragen hebt over dit artikel of een melding wilt 
doen naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u contact opnemen met 
ons	via	het	nummer	(040)	2	631	631.	U	kunt	uw	melding	ook	bij	ons	
neerleggen via www.nuenen.nl. 

INGETROKKEN AANVRAGEN 
BOUWVERGUNNINGEN
Mededeling omtrent intrekken aanvraag omgevingsvergunning
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:

•	 13	augustus	2015	 Frederikstraat	7,	5671	XG	–	het	plaatsen	van	
	 	 	 een	aanbouw	(BOUW).	

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

VERKEER

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 
VOOR AANLEG HOV2 EN RECONSTRUCTIE 
EUROPALAAN IN NUENEN FASE 1

Op	13	augustus	heeft	het	college	van	burgmeester	en	wethouders	een	
tijdelijk	verkeersbesluit	genomen,	in	verband	met	de	aanleg	van	de	HOV2.

In het belang van de veiligheid en de uit te voeren werkzaamheden 
gelden de volgende tijdelijke maatregelen voor een periode van circa 
7 weken tussen half oktober 2015 en december 2015.

•	 Tussen	de	kruising	Europalaan	/	Geldropsedijk	en	de	rotonde	Eu-
ropalaan	/	Kapperdoesweg	/	De	Pinckart	zal	tijdelijk	maar	1	rij-
strook	beschikbaar	zijn,	in	plaats	van	2;

•	 Ter	hoogte	van	de	werkzaamheden	binnen	de	bebouwde	kom	zal	
de	maximale	snelheid	30	km/uur	zijn;

•	 Ter	hoogte	van	de	werkzaamheden	buiten	de	bebouwde	kom	zal	
de	maximale	snelheid	50	km/uur	zijn,	of	30	km/uur	als	de	situatie	
daarom	vraagt;

•	 Het	fietspad	aan	de	noordzijde	van	de	Europalaan	tussen	de	ge-
meentegrens	 met	 Eindhoven	 en	 de	 kruising	 Europalaan	 /	
Geldropsedijk	zal	afgesloten	worden;

•	 Het	fietspad	aan	de	zuidzijde	van	de	Europalaan	 tussen	de	ge-
meentegrens	 met	 Eindhoven	 en	 de	 kruising	 Europalaan	 /	
Geldropsedijk	wordt	tijdelijk	een	fietspad	met	twee	rijrichtingen.

•	 De	Vorsterdijk	 tussen	de	Europalaan	en	Boord	wordt	 voor	een	
periode	van	1	week	afgesloten;

•	 De	fietsverbinding	Dubbestraat	/	Europalaan	wordt	voor	een	pe-
riode	van	1	week	afgesloten;

•	 Ter	hoogte	van	de	kruising	Dubbestraat	/	Europalaan	wordt	een	
tijdelijke	fietsoversteek	aangelegd;

•	 De	fietsoversteken	ter	hoogte	van	de	Geldropsedijk	/	Europalaan	
of	Parkstraat	/	Europalaan	/	Vallestap	in	de	richtingen	noord	–	zuid	
/	zuid	–	noord	worden	afgesloten;	

•	 Het	fietspad	aan	de	noordzijde	van	de	Europalaan	tussen	de	Park-
straat	en	‘t	Pluuke	wordt	afgesloten;

•	 Het	fietspad	aan	de	zuidzijde	van	de	Europalaan	tussen	de	Park-
straat	en	’t	Pluuke	zal	tijdelijk	ingericht	worden	voor	fietsverkeer	
in	twee	richtingen;

•	 De	fietsoversteken	ter	hoogte	van	de	Refeling	/	Europalaan	in	de	
richtingen	noord	–	zuid	/	zuid	–	noord	worden	afgesloten;

Zichtbaarheid van de maatregelen
De tijdelijke maatregelen zullen zichtbaar zijn door de aanwezigheid 
van verkeersborden, tekens en aanpassingen op de weg zelf. Daarnaast 
zal er geruime tijd van tevoren gecommuniceerd worden over de 
exacte	datum	van	afsluiten	via	een	artikel	in	het	weekblad	Rond	de	
Linde en door borden op de locatie.

Hulpdiensten en aanwonenden
Er heeft vooraf afstemming plaatsgevonden met de hulpdiensten. 
Aanwonenden	hebben	gewoon	toegang	tot	hun	woning.	

Wilt u het volledige verkeersbesluit inzien
Het volledige verkeersbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant en 
op internet terug te vinden op overheid.nl > overheidsinformatie > 
officiële	bekendmakingen.	Natuurlijk	kunt	u	de	stukken	ook	inzien	op	
het gemeentehuis. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester	en	wethouders	hebben	een	omgevingsvergunning	verleend	
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

•	 13	augustus	2015	 Tweevoren	85,	5672	SG	–	het	plaatsen	van	
	 	 	 een	berging	(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	10000,	
5670	GA	Nuenen.	
Als	u	een	dossier	zelfstandig	wilt	inzien,	vragen	wij	u	hiervoor	een	af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning	inzien’	maken	via	www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer	(040)	2631	631.
Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	
5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	een	voorlo-
pige voorziening te treffen.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN 
BIJZONDERE WETTEN
•	 aan	de	bewoners	van	de	Tomakker	zijn	vergunning	en	ontheffing	

verleend voor het organiseren van een straatfeest in de Tomakker 
ter hoogte van de huisnummers 113 tot en met 147 op zaterdag 
29	augustus	2015	(verzenddatum	13	augustus	2015);

•	 aan	Wijkvereniging	Refelingse	Erven	zijn	vergunning	en	ontheffing	
verleend voor het organiseren van een wijkfeest op het grote gras-
veld	 in	de	 wijk	Refelingse	 Erven	 op	 zaterdag	 29	 augustus	2015	
(verzenddatum	13	augustus	2015);

•	 aan	de	bewoners	van	de	Dennenlaan	zijn	vergunning	en	ontheffing	
verleend voor het organiseren van een straatspeeldag en buurt-
barbecue in de Dennenlaan ter hoogte van huisnummer 14 tot aan 
de	Berg	op	zaterdag	5	september	2015	(verzenddatum	13	augus-
tus	2015);

•	 aan	buurtvereniging	BAB	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	
voor	het	organiseren	van	een	buurtbarbecue	in	de	Acaciastraat	
op	zaterdag	12	september	2015	(verzenddatum	13	augustus	2015);

•	 aan	de	bewoners	van	Lobroec	zijn	vergunning	en	ontheffing	ver-
leend voor het organiseren van een burendag in het doodlopende 
stuk van Lobroec ter hoogte van de huisnummers 1 tot 14 op 
zaterdag	26	september	2015	(verzenddatum	13	augustus	2015).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van	de	Algemene	Wet	Bestuursrecht	hiertegen	binnen	zes	weken	na	
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester	 van	 de	 gemeente	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	 10.000,	 5670	 GA	
Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter	bij	de	rechtbank,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	
90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.	

PUBLICATIE
Bekendmaking tijdelijk verkeersbesluit verkeersmaatregelen Euro-
palaan fase 1

Namens burgemeester en wethouders van gemeente Nuenen c.a. is 
op 13 augustus het volgende tijdelijke verkeersbesluit bekend gemaakt:

Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens aanleg HOV2 / Europalaan 
fase 1 besluit van 13 augustus 2015, met kenmerk 2015.13601.

Bovengenoemd	besluit	met	bijlage	 ligt	 gedurende	 zes	weken	na	13	
augustus 2015 voor eenieder ter inzage gedurende de openingstijden 
van	het	gemeentehuis	(alle	werkdagen	van	08.30	uur	tot	12.30	uur	en	
op	woensdag	ook	van	14.30	uur	tot	18.00	uur)	in	het	gemeentehuis,	
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.
Gedurende	deze	termijn	kan	op	grond	van	de	Algemene	wet	bestuurs-
recht door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Nuenen, post-
bus	10.000,	5670	GA	Nuenen.

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

Nuenen 13 augustus 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•

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.

•
•
•

•
•

•

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

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
In verband met de vakantieperiode zijn de balies in week 34 en 35 op 
woensdagochtend gesloten.

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.
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•	 Kosten:	circa	€	12	miljoen
•	 Ruim	80%	is	subsidie
•	 De	werkzaamheden	duren	
 ongeveer 485 dagen
•	 Start:	september	2015
•	 Afronding	 (wegen)	 december	

2016;
 groen uiterlijk voorjaar 2017



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

Voor de beste
Service en Kwaliteit!!

                

Snijbonen panklaar
   1/2 kilo 1,49
Sperziebonen

1/2 kilo 0,99
Courgette  

2 stuks 0,99
Mango

per stuk 1,99
Rode bessen 
  1/2 kilo 1,99
Wittekool zoet/zuur salade

250 gram 1,59
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

weekaanbiedingen 
donderdag 20 t/m woensdag 26  augustus

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

 
4 Filet lapjes  ........................5,95
Gevulde kippendijtjes
100 gram .........................................1,80
100 gr. Gebraden gehakt
100 gr. Boterhamworst  .............2,25
Lasagne
“Kant en Klaar” 
500 gram .........................................5,00
Quiche Lorraine
“Uit eigen keuken” 
per stuk ...........................................1,50
Caprese al Forno
100 gram .........................................2,45

 

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 34: geldig maandag 17 t/m zaterdag 22 augustus 2015_____________________________________________________

Brood van de week:
Kloosterbrood
een licht meergranen busbrood   € 175
_____________________________________________________

Zomerslof
sloffenbodem met sinaasbavarois
en slagroom, zomers opgemaakt        € 695
_____________________________________________________

Tapasbrood
stevig brood met zoete uisnippers en 
paprika, heerlijk voor bij de bbq of borrel       € 295
_____________________________________________________

Plukbrood
mals rond brood met tomatentapenade
en verse tomaat        € 395
_____________________________________________________

Ieder maandag brooddag
4 broden naar keuze en
2x 6 witte en/of bruine bolletjes        € 895

  

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

LET OP, 
vrijdagavond 
21 augustus 

vanaf 
18.00 uur 
gesloten

4DE

zomer!
MET eastborn

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

AL 3X ALS BESTE GETEST! 200,-
INTRODUCTIE
VOORDEEL

TIJDELIJK
*

NUMMER 10 EXCITE

slim SLAPEN fris WAKKER

BIJ AANSCHAF VAN BOXSPRING NUMMER 10 RELAX EN EXCITE! 
*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN. ACTIE GELDIG VAN  6 JULI T/M 30 AUGUSTUS 2015.

Opwettenseweg 81, Nuenen, 040-2840013      WWW.BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

ORDEEL

*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

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 

Wij vragen met SPOED voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 
wijk Nuenen Zuid-West
(omg. Opwettenseweg, Industrieterrein Pinckart) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

SPOED

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
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                                        Vanaf woensdag 19 augustus t/m dinsdag
                                        29 september 2015 kun je bij JUMBO Ton
                                    Grimberg sparen voor hoge korting op alle 
onderdelen van deze te gekke Brick’m supermarkt. 

• Bij elke € 5 aan boodschappen* krijg je een gratis spaarzegel.
• De spaarkaart is bij 10 zegels vol.
• Hieronder zie je de bedragen die je per onderdeel moet
 bijbetalen bij inlevering van een volle spaarkaart.
• Volle spaarkaarten kunnen ingeleverd worden t/m dinsdag 
 6 oktober 2015.
• Deze actie is alleen geldig bij JUMBO Ton Grimberg, 
 De Smidse 1 in Nuenen (centrum). Op=op!
*Uitgezonderd statiegeld, tabakswaren, geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 jaar, loten en telefoonkaarten.

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen
Bij elke 5 euro aan boodschappen 
krijgen klanten t/m dinsdag 29 sep-
tember een gratis spaarzegel. Een 
volle spaarkaart met 10 zegels kan in-
gewisseld worden voor hoge korting 
op één van de supermarktonderde-
len. Er is keuze uit een supermarkt, 
een vrachtwagen, een bestelbus, een 
klant met winkelwagen en een sport-
auto. De bij te betalen bedragen vari-
eren van € 1,49 tot € 9,99.

De unieke supermarkt is leuk speel-
goed voor zowel jongens als meis-

Sparen voor een supermarkt  
van bouwstenen      
bij JUMBO Ton Grimberg
Vanaf woensdag 18 augustus kunnen klanten van JUMBO Ton Grim-
berg aan de Smidse in Nuenen zes weken lang sparen voor korting op 
de verschillende onderdelen van een unieke supermarkt van Brick’m 
bouwstenen (die passen op LEGO). 

jes. De verschillende onderdelen 
zijn te zien in de winkel. Spaar ook 
mee voor je (klein)kinderen, kinde-
ren in de buurt of misschien wel ge-
woon voor jezelf! Spaarkaarten kun-
nen ingeleverd worden tot en met 6 
oktober 2015 zolang de voorraad 
strekt.

Welkom bij 
de Wegwijs 
Verkeersquiz! 
U bent waarschijnlijk een echte 
verkeersexpert, met al een lange 
tijd het rijbewijs in uw bezit. Maar 
wist u dat in de afgelopen 15 jaar 
ongeveer 40% van de verkeersre-
gels veranderd is? Daarom is ken-
nis van verkeersregels harder 
nodig dan ooit. Fijn dus dat u deel-
neemt aan de online Wegwijs Ver-
keersquiz! 

De Wegwijs Verkeersquiz is een initi-
atief van de provincie Noord-Brabant, 
Veilig Verkeer Nederland, de regio's 
en andere maatschappelijke partners. 
Tussen 17 juni en 30 september kunt 
u met de quiz op een leuke manier uw 
verkeerskennis testen. Alleen, of ge-
zellig met een groepje.

Ik speel met een team
Wilt u met een team spelen? In dat 
geval kunt u meedoen met de Bra-
bantse Wegwijs competitie. Hier-
voor hebben we Brabant verdeeld in 
een aantal regio's. Het beste team uit 
elke regio krijgt een uitnodiging voor 
de Brabantse finale. Deze finale is op 
25 november in het provinciehuis in 
's-Hertogenbosch. De winnaar gaat 
naar huis met een mooie prijs.

Ik speel alleen
Als u alleen speelt kunt u mee doen 
met de Wegplezier verhalen compe-
titie. U maakt dan kans op een culi-
naire fietstour van Happen en Trap-
pen www.happenentrappen.nl. U 
kunt deze leuke - en vooral lekkere - 
prijs winnen door een kort verkeers-
verhaal te schrijven. Geef antwoord 
op de laatste open vraag met een 
mooi verhaal. Een jury kiest de mooi-
ste verhalen. De winnaars worden 
beloond met een dag vol wegplezier.

Spelregels
Regels zijn belangrijk. Ook bij deze 
quiz. Dus neem eerst even goed de 
spelregels door. Deze vindt u op 
www.wegwijsquiz.nl.
Laat zien hoe wegwijs u bent! Test 
uw kennis van de verkeersregels 
met de quiz. Veel succes en heel veel 
plezier!

Parkblaozers evenement
Op zondagmiddag 13 september van 14.00-17.00 uur organiseert het 
blaasorkest ‘de Parkblaozers’ hun jaarlijkse najaarsconcert natuurlijk 
…. in het Park. Dit jaar wordt het een gezamenlijk optreden van de 
Parkblaozers en het blaasorkest ‘C’est la Vie’ uit Oirschot. Enkele jaren 
geleden was deze combinatie een groot succes. Een goede reden om 
dit weer eens te herhalen.

Beide blaasorkesten zijn in de jaren 
80 opgericht en hebben zich de af-
gelopen jaren stevig ontwikkeld qua 
professionaliteit en muziekreper-
toire. Om kort te zijn: alle ingre-
diënten zijn aanwezig voor een mid-
dag met gezellige, onderhoudende 
en zeker herkenbare muziek op een 
prachtige locatie. 

De Parkblaozers
Muziekgezelschap de Parkblaozers uit 
Nuenen (Noord-Brabant) is opgericht 
in 1982. De Parkblaozers zijn muzi-
kanten met ambitie. Het is een gemo-
tiveerde groep van 30 muziekbeoefe-
naars die een aantal jaren geleden een 
nieuwe weg zijn ingeslagen op het ge-
bied van muziek en muziek maken. 
Het resultaat is een gevarieerd en ver-
rassend repertoire, uitdagend en aan-
trekkelijk voor zowel uitvoerenden als 
toehoorders. De Parkblaozers willen 
dát soort entertainment brengen wat 
niet alleen het samen goede muziek 
maken bevordert, maar ook het pu-
bliek aanspreekt. De Parkblaozers tre-

den ook geregeld op in binnen- en 
buitenland. Voor meer informatie 
over De Parkblaozers en voor contact 
kijkt u gewoon op de website: www.
parkblaozers.nl

C’est la Vie
Het gezelligste blaasorkest van Oir-
schot en omstreken!
C’est la Vie heeft zich sinds 1988 ont-
wikkeld tot een gezellig en allround 
blaasorkest van formaat. Het orkest 
wordt gedirigeerd door Bert de 
Proost (ja van het Concert Carneva-
lesk!) en bestaat uit ruim dertig mu-
zikanten uit Oirschot, Spoordonk, 
De Beerzen, Best en Veldhoven. Van 
deze eerste lichting zijn zeven muzi-
kanten nog steeds lid van onze club. 
Ook Bert de Proost is al dirigent van 
het eerste uur. C’est la Vie treedt 
graag op in de regio en heeft een uit-
gebreid repertoire van wereldhits en 
populaire dansnummers uit de twee-
de helft van de twintigste eeuw.

Qigong -Tai chi bij 
Stichting Zuidzorg 
te Nuenen
In deze les trainen wij onszelf om te 
ontspannen en toch krachtig te zijn 
volgens een zeer oude Chinese leer.
Dit doen wij door oefeningen te 
doen die de gezonde energie ver-
meerderen en de ongezonde energie 
doen verdwijnen; door de energie-
banen vrij te maken, zodat energie 
kan stromen. Hiermee behouden en 
verbeteren wij de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid. De oefenin-
gen worden op een rustige wijze, in 
een herhalend patroon op het ritme 
van de ademhaling uitgevoerd met 
de aandacht naar binnen gericht. 
Soms zijn oefeningen statisch en 
dienen ze een moment vastgehou-
den te worden. De oefeningen po-
gen een balans te onderhouden of te 
herstellen in het lichaam. Start van-
af 7 en 11 september 2015. 
 
De effecten die je gaat ervaren:
 - Een beter slaappatroon
 - Je voelt je meer ontspannen
 - Het geef je een grotere kracht
 - Een betere conditie
 - Je voelt je vitaler en opgewekter
 - Je bent meer in balans
 - Een grotere concentratie 
 
Kijk voor meer informatie op: 
Site: https://sites.google.com/site/
bewegingsinstructieselsroemer/. 
Locatie Zuidzorg Kloosterstraat 15 
Nuenen. Kosten € 5,- per les. Ieder-
een kan deelnemen. Els Roemer tel.: 
040-2377760.
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Eretitel,
Naar aanleiding van veel mededelingen op facebook heb ik begrepen, dat ik tot een soort 
geus van Nuenen ben geworden. Ik vind daarom de titel van AZIJNZEIKER een geweldige 
opsteker en een terechte dank voor de vele jaren die ik en velen met mij gezorgd hebben 
voor een toeloop van grote groepen bezoekers, waarvan vele uit het buitenland, die als je 
het gastenboek in het Vincentre leest een buitengewone positieve ervaring hebben ge-
had na een bezoek aan Vincentre en een rondleiding door het dorp. Inmiddels is het aan-
tal bezoekers in de afgelopen jaren gestegen van 3.000 naar meer dan 20.000. Het is wel 
vervelend, dat de mensen die mij deze eretitel hebben gegeven zelf waarschijnlijk nog 
nooit een vinger hebben uitgestoken en zelfs een bezoek aan het Vincentre tot later heb-
ben uitgesteld. Want van achter een glas bier zonder enig inzicht dit soort opmerkingen 
maken is wel heel gemakkelijk. Ik hoop trouwens dat al deze mensen het goed vinden dat 
ik in Nuenen blijf wonen, want in de Peel is ook niet alles. Dan kan ik in ieder geval tot heel 
laat in de nacht nog mensen rond blijven leiden op het Daan Roosegaard Pad. 
Ik wil al diegenen, die het kennelijk zo goed met ons dorp voor hebben bedanken voor de 
eretitel. Ik neem wel aan, dat ze per direct zich aanmelden als vrijwilliger bij Van Gogh 
Village om verder te werken aan het vermeerderen van het aantal bezoekers aan Nue-
nen. Bij de intake zal dan worden vastgesteld of ze geschikt zijn. 

Gegroet 
F.N. van den Bogaard, AZIJNZEIKER . Weiseind 13, 5673 BS Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 
kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Ingezonden brieven

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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PUBLICATIE
Verleende omgevingsvergunning Boord 7 gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 10 augustus 2015 besloten 
medewerking te verlenen aan de aanvraag om omgevingsvergunning voor de activi-
teiten ‘het bouwen van een bouwwerk’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel a Wabo) en ‘het 
gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan’ (artikel 
2.12 lid 1, onderdeel a, onder 3º Wabo). Dit voor het bouwen van een woning in 
bestemmingsplan Uitbreidingsplan Nuenen-West op Boord 7 te Nuenen. De aan-
vraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2014-0138. De omgevingsvergunning is 
niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp van de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 21 augustus 2015 voor eenieder gedu-
rende zes weken ter inzage bij de balie Wonen en Openbare ruimte op het gemeen-
tehuis. U kunt de onderstaande omgevingsvergunning inzien tijdens de openingstij-
den van het gemeentehuis. 

De omgevingsvergunning is ook raadpleegbaar via de landelijke site www.ruimtelij-
keplannen.nl.De omgevingsvergunning ‘Boord 7’ kan rechtstreeks worden geraad-
pleegd via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.OVNuenenWestBoord7-D001

Beroep
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingebracht. Tegen het 
besluit kan binnen zes weken na bekendmaking van de omgevingsvergunning beroep 
worden aangetekend. Het beroep kan worden ingesteld door:
•	 belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	op	de	ontwerp-omgevingsvergunning	aan	

het college kenbaar hebben gemaakt, dan wel door;
•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	geen	ziens-

wijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning bij het college kenbaar te hebben 
gemaakt;

De omgevingsvergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn.

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift 
moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergun-
ningen treden in werking
nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het beroep-
schrift schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. Indien tegelijk met of 
na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening wordt 
ingediend, treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat op het verzoek is 
beslist. Het verzoek moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-
Hertogenbosch.

Nuenen, 20 augustus 2015
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.

PUBLICATIE
Verleende omgevingsvergunning Hool 9 gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 10 augustus 2015 besloten 
medewerking te verlenen aan de aanvraag om omgevingsvergunning voor de activi-
teiten ‘het bouwen van een bouwwerk’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel a Wabo) en ‘het 
gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan’ (artikel 
2.12 lid 1, onderdeel a, onder 3º Wabo). Dit voor het bouwen van een woning in 
bestemmingsplan ‘Buitengebied, tweede herziening’ aan de Hool 7 te Nuenen. De 
aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2014-0160. De omgevingsvergunning 
is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp van de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 21 augustus 2015 voor eenieder gedu-
rende zes weken ter inzage bij de balie Wonen en Openbare ruimte op het gemeen-
tehuis. U kunt de onderstaande omgevingsvergunning inzien tijdens de openingstij-
den van het gemeentehuis. 

De plannen zijn ook raadpleegbaar via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.
nl.De omgevingsvergunning ‘Hool 9’ kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de 
volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.OVBGHool9-D001

Beroep
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning is geen zienswijzen ingebracht. Tegen het 
besluit kan binnen zes weken na bekendmaking van de omgevingsvergunning beroep 
worden aangetekend. Het beroep kan worden ingesteld door:
•	 belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	op	de	ontwerp-omgevingsvergunning	aan	

het college kenbaar hebben gemaakt, dan wel door;
•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	geen	ziens-

wijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning bij het college kenbaar te hebben 
gemaakt;

De omgevingsvergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn.

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift 
moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergun-
ningen treden in werking
nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het beroep-
schrift schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. Indien tegelijk met of 
na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening wordt 
ingediend, treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat op het verzoek is 
beslist. Het verzoek moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-
Hertogenbosch.

Nuenen, 20 augustus 2015
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.

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, 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Josine Jans-
sen, Nannie van den Eijnden en Elwien Bibbe.
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
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 ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Carat-Concert: De Parkblaozers
 
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. Op alle concertdagen vinden drie optredens 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. 

De enige echte 
Gerwense 
Vlooienmarkt
Drumfanfare Jong Leven uit Ger-
wen organiseert weer haar jaarlijk-
se groots opgezette vlooienmarkt 
en is inmiddels bekend in de nabije 
en verre omgeving. De markt wordt 
voor de 46ste keer gehouden en wel 
op zondag 30 augustus.

Op het ruim en overzichtelijk gesor-
teerde terrein kunt u naar hartenlust 
speuren en snuffelen naar de dingen 
die u nodig heeft. Dit jaar is er voor de 
kids weer een jeugdstand. Hier kun-
nen de kinderen lekker knutselen en 
geschminckt worden.Tevens staan er 
diverse kraampjes met hartige hapjes, 
koffie en frisdrank.
Deze markt wordt ook dit jaar gehou-
den op het Heuvelplein, te Gerwen. 
Vanaf 10.00 tot 15.30 uur is de markt 
geopend en de toegang is uiteraard 
gratis. Vanaf 11.00 uur start de ver-
koop per opbod.

Alvast voor uw agenda: de jaarlijkse 
boekenmarkt wordt gehouden op 
zondag 31 januari 2016!
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.drumfanfarejongleven.nl

Programma zondag 30 augustus:
12.00 uur De Parkblaozers, Nuenen
De Parkblaozers zijn opgericht in 1982 
door een aantal goedwillende ama-
teurs, die graag tijdens de Carnaval 
muziek wilden maken. De basis be-
stond uit enkele ervaren muzikanten 
omringd door mensen die nog nooit 
een instrument hadden aangeraakt. In 
de loop der jaren is flink geoefend en 
is de kapel een begrip in de Nuenense 
muziekwereld geworden. De kapel 
speelt Nederlandse nummers, Zuid-
Amerikaanse, Spaanse en zelfs dixie-
land nummers ontbreken niet. Door 
de jaren heen is Carnaval op de ach-
tergrond geraakt en richten de optre-
dens zich meer op binnen- en buiten-
concerten, braderieën, recepties en 
andere feestelijke gelegenheden. 
Hoogtepunten waren onder meer de 
reizen met optredens naar Umag in 
het voormalige Joegoslavië, Lloret de 

Mar, Praag, Butgenbach in België en 
Lambertsberg in Duitsland. 
www.parkblaozers.nl 
13.00 uur Muziekvereniging Wilhel-
mina, Eindhoven
Het repertoire is veelzijdig, van film-
muziek tot marsen en van moderne 
muziek tot koralen: om het publiek te 
laten genieten en ook om zelf plezier 
te hebben tijdens hun concerten.
www.muziekverenigingwilhelmi-
naeindhoven.nl 
14.00 uur Stage Fright, Lierop
Zondag 30 augustus is het Carat-podi-
um gereserveerd voor Stage Fright. 
Dit 60-leden tellende gemengd koor 
uit Lierop brengt swingende nummers 
als ‘Home’ van Dotan, een Motown-
medley en ‘You can’t stop the beat’. 
Maar ook meer ingetogen nummers 
als ‘Fields of gold’ en ‘Omarm me’ 
staan op het programma.
www.stage-fright.nl 

Ode aan Vincent van Gogh in 
optocht Brabantsedag Heeze
 
Van 22 tot en met 30 augustus vindt in Heeze de 58ste Brabantsedag plaats. 
Een 9-daags cultuurfestival dat dit jaar het thema ‘Bekend, Beroemd, 
Bemind…’ heeft. Het hoogtepunt is de cultuurhistorische optocht op 30 
augustus waarin Brabants meest bekende, beroemde en beminde figuren 
centraal staan. Ook Vincent van Gogh krijgt een belangrijke rol in dit rij-
dende theaterspektakel. Wagenbouwersgroep Ge Wit ‘t Oit Noit Nie eert de 
schilder met een mooie creatie.

Wagenontwerp ‘Vincent van Gogh, wie is er hier nu gek?’ van Ge Wit ‘t Oit Noit Nie (illustra-
tie: Frank Schooleman) 

 
Bij het ontwerp van de wagen heeft de 
groep als uitgangspunt genomen dat 
Vincent van Gogh hét voorbeeld is 
van een kunstenaar die pas na zijn 
dood werd erkend. Tijdens zijn leven 
vecht Vincent tegen de afkeuring door 
kunstcritici en zijn omgeving, én te-
gen zichzelf met zijn armoede, liefdes-
verdriet, waanbeelden en hallucina-
ties. Zijn frustraties deelt hij in de 
talloze brieven aan zijn jongere broer 
Theo. Ondanks al zijn problemen pro-
duceert hij zeer veel schilderijen. Zijn 
grootste deceptie is wel dat hij in zijn 
korte leven slechts één schilderij ver-
koopt. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat hij zichzelf op 37-jarige leeftijd 
in alle waanzin met een pistool van 
zijn leven berooft.
 

Wie is er hier nu gek?
Frank Schooleman, ontwerper bij Ge 
Wit ‘t Oit Noit Nie, licht toe: “In dit 
licht is het wrang te weten dat het 
schilderij ‘Portret van dr. Gachet’ in 
1990 wordt verkocht voor maar liefst 
82,5 miljoen dollar. Vincent zou zich 
in zijn graf omdraaien als dit hem ter 

ore zou komen. Deze meelijwekkende 
tegenstelling laten we als wagenbou-
wersgroep zien met onze creatie ‘Vin-
cent van Gogh, wie is er hier nu gek?’ 
tijdens de komende Brabantsedag.”
 
Alle 16 wagenbouwersgroepen die de 
Brabantsedag rijk is, kiezen een be-
kende, beroemde of beminde Braban-
der als uitgangspunt. De huizenhoge 
theaterdecors zijn te bewonderen op 
zondag 30 augustus om 14.00 uur in 
het Brabantse Heeze. 
Cultuurfestival Brabantsedag
za 22 t/m zo 30 augustus 2015  
Cultuurhistorische optocht  
zo 30 augustus 2015 14.00 uur
Cultuurfestival Brabantsedag is erkend 
op de Nationale Inventaris Immateri-
eel Cultureel Erfgoed. Voor meer in-
formatie: www.brabantsedag.nl



HEEFT U SPULLEN? HANG DEZE ADVERTENTIE DAN AAN UW VOORDEUR! 
VOOR MEER INFO: WWW.SCOUTINGPANTARHEI.NL

Nuenen Zuid:
Zaterdag 29 Augustus

OPHAALSCHEMA VLOOIENMARKT 2015

Nuenen Noord:
Zaterdag 5 September
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Beekstraat

Blokhut van Scouting Panta Rhei
Pastoorsmast 12, Oude Landen, Nuenen

48ste NUENENS GROOTSTE
VLOOIENMARKT!

VLOOIENMARKT 12 EN 13 SEPTEMBER 2015 | 12.00 - 16.00 UUR. GRATIS TOEGANG
Onze jaarlijkse vlooienmarkt komt alweer snel dichterbij. Dit jaar zal deze plaatsvinden op zaterdag 12 en zondag 13 septem-
ber. De opbrengsten van de vlooienmarkt komen ten goede aan het onderhoud van de gebouwen, het terrein, groepsactivi-
teiten, kampmaterialen, gas, water, licht, enz. Geld dat dus hard nodig is om als scoutinggroep te kunnen draaien én er voor 
te zorgen dat de jeugdleden hun wekelijkse activiteiten kunnen organiseren. 
Net als andere jaren willen wij graag rekenen op uw waardevolle spullen én uw aanwezigheid. De vlooienmarkt vindt plaats in 
én rond de blokhut aan de Pastoorsmast 12 in Nuenen (die mooie blokhut bij de voetbalvelden van RKSV Nuenen). Er staan 
ruim 60 gesorteerde kramen zoals: opbod, kleding, huishoudelijke artikelen, boeken, elektrische apparaten, speelgoed en nog 
veel meer. Natuurlijk is er ook weer een terras waar je even rustig kan genieten van de gezellige sfeer onder het genot van een 
drankje en de welbekende broodjes hamburger, gyros en andere lekkernijen!

Het ophalen van de spullen vindt dit jaar plaats 
op zaterdag 29 augustus én zaterdag 5 septem-
ber. Vanaf 10.00 uur komen onze vrijwilligers de 
spullen bij u thuis ophalen, mits dit in Nuenen 
is. Kijkt u goed op de hiernaast gepubliceerde 
plattegrond wanneer we bij u langskomen!

Hebt u spullen die wij kunnen gebruiken, hang 
deze advertentie dan zichtbaar aan uw voor-
deur. Zo kunnen onze vrijwilligers snel zien of u 
spullen heeft voor onze vlooienmarkt. Wij halen 
de volgende spullen NIET OP: asbest, banken, 
bedden, computer beeldschermen, kasten, 
koel/vrieskasten, matrassen, plastic (tuin)meu-
bels, (tuin)tegels, tenten en vloerbedekking. 

Bent u niet thuis op de afhaaldagen dan kunt u 
de spullen ook altijd zelf afgeven op de zaterda-
gen 29 augustus en 5 september tussen 10.00 
en 16.00 uur of op werkdagen vanaf 31 augus-
tus t/m 9 september tussen 19.00 en 21.00 uur, 
bij onze blokhut. Zijn we langs geweest, maar u 
was niet thuis of is mogelijk de advertentie ge-
mist door ons, bel dan 06 - 18 06 07 04 of mail 
naar: vlooienmarktpantarhei@gmail.com

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Borchgreve 7 Nuenen
Landelijk doch midden in gewilde woonwijk Nuenen-Oost op een 
werkelijk unieke locatie gelegen vrijstaand geschakelde woning. 
De woning ligt op het einde van een doodlopende straat met een 
prachtig vrij uitzicht over het natuurgebied van de Hooidonkse beek. 

•	 Inhoud:	540	m3
•	 Woonopp:		167	m2
•	 Bouwjaar:	1995
•	 Vraagprijs:	€	395.000,00	k.k.
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cht

Beekstraatse	Velden	1	Nuenen
Royale vrijstaande villa met slaapgelegenheid op de begane grond. 
Gelegen op een fraai hoekperceel en voorzien van een vrijstaande 
garage. Deze woning biedt een zee aan leefruimte. Zo is er op begane 
grond o.a. een werk-/speelkamer, een study en een schitterende 
serre en voor de liefhebber is er een professionele wijnkelder.
 
•	 Inhoud:	:	895	m3
•	 Woonopp:	290	m2
•	 Bouwjaar:	1990
•	 	Vraagprijs:	€	595.000,00	k.k.

Schout	Appelslaan	24	Nuenen
Grote uitgebouwde en instapklare 2-onder-1 kapwoning 
met garage, 5 grote slaapkamers, badkamer, eigen oprit met 
parkeergelegenheid voor 2 auto’s en een royale voortuin. 
De woning is rustig gelegen in Nuenen nabij de “Papenvoortse 
Heide”.

•	 Inhoud:	610	m3
•	 Woonopp:	162	m2
•	 Bouwjaar:	1993
•	 Vraagprijs:	€	315.000,00	k.k.
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Beth	van	de	Rijtlaan	6	Nuenen
 Vrijstaand huis in landelijke stijl voorzien van een inpandige 
garage. De woning is voorzien van een royale woon-/eetkamer, een 
woonkeuken en bijkeuken. Op de verdiepingen 5 slaapkamers en een 
badkamer. De woning is gelegen in een rustige en kindvriendelijke 
woonomgeving in de nabijheid van het centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	712	m3
•	 Woonopp:	170	m2
•	 Bouwjaar:	1990
•	 Vraagprijs:	€	549.000,00		k.k.
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Van	Lieshoutgaarde	9	Nuenen
Ruime twee-onder-een-kapwoning met garage gelegen in een 
kindvriendelijke en rustige woonomgeving. De woning is aan de 
achterzijde uitgebouwd en voorzien van een zeer lichte serre. De 
woning ligt op een steenworp afstand van het centrum van Nuenen 
en in de directe nabijheid van scholen en kinderopvangcentra.

•	 Inhoud:	700	m3
•	 Woonopp:	190	m2
•	 Bouwjaar:	1989
•	 Vraagprijs:	€	375.000,00		k.k.

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1
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Ter	Warden	2	Nuenen
 In 1907 gebouwde en aan de rand van Gerwen, op een hoekperceel 
van 870 m2 gelegen halfvrijstaande langgevel woonboerderij 
met vrijstaand en compleet geïsoleerd bijgebouw met carport, 5 
slaapkamers, ruime kelder, hal met vide, woonkamer met opkamer, 
keuken, grote bijkeuken en een werkkamer.

•	 Inhoud:	600	m3
•	 Woonopp:	188	m2
•	 Bouwjaar:		1907
•	 Vraagprijs:	€	425.000,00		k.k.

Parkstraat	18F	Nuenen
Mooie instapklare maisonnette gelegen in hartje centrum! Voorzien 
van een ruime woon- /eetkamer met open keuken en aansluitend 
overdekt balkon. Op de verdiepingen 2 ruime slaapkamers, een 
aparte praktische wasruimte, badkamer en een grote bergzolder. In 
het souterrain bevindt zich nog een inpandige berging.

•	 Inhoud:	250		m3
•	 Woonopp:	90	m2
•	 Bouwjaar:		1993
•	 Vraagprijs:	€	169.000,00	k.k.

aanbod

Havensingel	86	Eindhoven
Nabij diverse voorzieningen en op loopafstand van het gezellige 
stadscentrum van Eindhoven gelegen ruim en instapklaar 
3-kamerappartement, op de 3de verdieping. Het appartement 
beschikt over een nieuwe badkamer, ruime living een ruim balkon/
loggia en in de parkeerkelder bevindt zich een eigen parkeerplaats.

•	 Inhoud:	275		m3
•	 Woonopp:	87	m2
•	 Bouwjaar:	1997
•	 Vraagprijs:	€	225.000,00	k.k.

Weiseind	1	Nuenen
Een riante perfect afgewerkte vrijstaande woning met maar liefst 
4 slaapkamers op de eerste verdieping, werkkamer op de begane 
grond, 2 badkamers en een sauna. De woning is gelegen in Nuenen 
oost In de nabije omgeving van diverse scholen,
natuurgebied Papenvoortse Heide en het centrum van Nuenen.
 
•	 Inhoud:	665	m3
•	 Woonopp:	229	m2
•	 Bouwjaar:	1995
•	 Vraagprijs:	€	567.500,00	k.k.

Berg	19	-	5671	CA	Nuenen		 T	(040)	283	30	57		 www.metselaarsmakelaardij.nl		 Volg	ons	nieuwste	aanbod	op	facebook

Egelantierlaan	25	Nuenen
Een zeer solide gebouwd, groot, goed onderhouden, vrijstaand 
herenhuis met carport, in spouwmuur gebouwde garage, op een 
perceel van 426m² gelegen in zeer groene woonomgeving van 
Nuenen Zuid vlakbij alle voorzieningen zoals het winkelcentrum, 
scholen en sportaccomodaties.

•	 Inhoud:	550	m3
•	 Woonopp:	163	m2
•	 Bouwjaar:	1975
•	 Vraagprijs:	€	450.000,00	k.k.

aanbod

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

Een groot assortiment

TUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND
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Erg gezellig touwtrekken  
over water
DOEN! KPJ Nederwetten organiseerde op zondag 16 augustus het jaarlijkse 
touwtrekken over water. Dit jaar viel het touwtrekken over water midden in 
de vakantieperiode. Gelukkig kon dat de pret niet drukken! Het werd een 
hele gezellig dag waar sportief werd gestreden om de 1ste plaats! 

De jeugd ging met veel plezier van 
start aan de wedstrijden. Af en toe was 
het leeftijdsverschil wel wat groot 
maar met een heel klein beetje hulp 
van anderen, werden het erg leuke 
wedstrijden. De eerste prijs ging uit-
eindelijk naar ‘CV Vol Gas’. Maar de 
‘Pitbulls’ en ‘Sterk & Stoer’ zijn zo en-
thousiast dat ze volgend jaar vast nog 
veel sterker voor de dag zullen komen! 
Dus, pas maar op!

Ook de dames hadden er zin in en wil-
den graag twee keer tegen elkaar 
touwtrekken. Voor de winnaars van 
vorig jaar ‘Wa mak ut uit’, pakte dit net 
niet goed uit. Ze stonden op de 1ste 
plaats aan het einde van de voorron-
des. Maar na een zinderende finale 
tussen ‘Wa mak ut uit’ en ‘de Dames 
van Ons Dorp’ ging de 1ste plaats toch 
naar ‘de Dames van Ons Dorp’!

Bij de heren waren de teams ook erg 
aan elkaar gewaagd. Sommige teams 
hadden ‘harde’ muziek nodig om goed 
te kunnen trekken, andere hadden lie-
ver een pilsje. De finale werd een span-
nende strijd tussen de ‘Elakinatidko’s’ 
en ‘Loonbedrijf Gebr. Van Gerwen’. Net 
als vorig jaar ging de grootste beker 
met de ‘Elakinatidko’s’ mee naar huis. 

De aanmoedigingsprijs ging dit jaar 
naar een team dat zich vaak als eerste 
opgeeft voor het evenement, al jaren 
met veel plezier meedoet maar dit jaar 

net buiten de prijzen viel. Het gaat om 
team: ‘Rotzooi’. 

Teams: van harte gefeliciteerd met de 
behaalde prijzen!
Het bestuur wil graag iedereen bedan-
ken die heeft bij gedragen aan deze ge-
zellige en sportieve dag! Bedankt alle-
maal! Tot 21 augustus 2016!

UITSLAGEN 

Heren:
1ste: Elakinatidko’s
2de: Loonbedrijf Gebr. Van Gerwen
3de: Cafe D’n Egelantier 1
4de: Cafe D’n Egelantier 2
5de: CV Vrijgezellig
6de: Rotzooi
7de: ’t Lamme Handje
8ste: Grillbar Slinders
9de: FC Op het Platte Gat
10de: CV de Nederwieters

Dames:
1ste: Dames van Ons Dorp
2de: Wa mak ut uit
3de: Egeltrekkers
4de: Beeeeeeeeresterk

Jeugd:
1ste: CV Vol Gas
2de: de Pitbulls
3de: Sterk & Stoer

Aanmoedigingsprijs 2015:
Rotzooi

Gezellig        
touwtrekken over water
Er is niet erg veel nodig voor een sportief evenement. Je graaft een gat 
van een paar kubieke meters en maakt er een vijvertje van, je pakt een 
heel dik touw en je zorgt voor een aantal teams. Zo is het jaarlijks terug-
kerend evenement ‘Touwtrekken over water’ ontstaan. Zondagmorgen 
16 augustus omstreeks half elf stonden de eerste teams klaar op het ter-
rein bij de Oude Toren in Nederwetten. Tot ’s avonds na zessen werd er 
aan het touw getrokken door de teams. Het touw bleef heel en de touw-
trekkers en ook de bezoekers beleefden een gezellige en gemoedelijke 
zondag. Met dank aan ´Doen Nederwetten´, die wel wat beter weer ver-
dienden….

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Na een aantal voorrondes kwamen de 
kruisfinales in beeld en natuurlijk ook 
de winnaars. Daar was het de deelne-
mende teams niet om te doen. Want 
deelnemen is belangrijker dan win-
nen. En natuurlijk gezellig wat klet-
sen, eten en drinken. 

Een touwtrekteam bestaat uit zes 
touwtrekkers en een coach. Let op: 
touwtrekken is een serieuze sport. Er 
wordt op aarde al vele eeuwen touw-
getrokken en ook in ons land wordt 
deze tak van sport beoefend. Van 1900 
tot 1920 is touwtrekken als onderdeel 
van de atletiek zelfs een Olympische 
sport geweest. Het Nederlandse heren-
team won in 1920 in Antwerpen op dit 
onderdeel de zilveren medaille. Op dit 
moment telt de Nederlandse Touwtrek 
Bond een vijftigtal verenigingen. Goed 
dus dat deze officiële touwtrekvereni-
gingen uitgesloten zijn van deelname 
in Nederwetten. 

Aan het Nederwettense evenement 
namen 18 teams deel die luisterden 
naar namen als: Vol Gas, Sterk en 

Stoer, Nederwieters, Wa Mak Ut Uit, 
Pitbulls, Ut Lamme Handje, Beeeere-
sterk, Egeltrekkers en Op Ut Platte 
Gat. Er deden drie jeugdteams mee 
met Vol Gas als winnaar. Vijf vrouwen-
teams betraden de arena en tien man-
nenploegen trokken om het hardst. 
Want touwtrekken is een sport, waar-
bij twee teams zo hard mogelijk aan 
de beide uiteinden van een sterk en 
dik touw proberen te trekken. Dit 
touw is in het midden gemarkeerd 
met lintjes. De hoofdscheidsrechter 
geeft de startpositie aan en na een 
signaal komen de teams in actie. De 
scheidsrechter geeft aan hoe lang er 
getrokken gaat worden en aan de 
hand van de plaats van het lintje be-
paalt de scheids wie de winnaar is. 

Hoofdscheidsrechter Ad Donkers werd 
vanaf de touwtrekarena meerdere ma-
len toegeroepen om de spelregels 
goed in de gaten te houden. Ad was 
soepel en rechtvaardig. Zijn motto 
luidt kort en krachtig: “Als het maar ge-
zellig is!” En gezellig was het daar in 
Nederwetten.

Pereiro in voetsporen 
Depay met 
bestralingsmasker 
uit Catharina Kanker 
Instituut
PSV-aanwinst Gaston Pereiro brak 
vorige week bij zijn debuut in de 
Eredivisie zijn neus, maar speelde 
zondag tegen FC Groningen (2-0 
winst) toch mee dankzij een masker 
van het Catharina Kanker Instituut. 
De Uruguayaan treedt daarmee in 
de voetsporen van Memphis Depay, 
die in 2014 ook met zo’n masker 
speelde. Deze maskers worden nor-
maal gesproken gemaakt voor kan-
kerpatiënten die in het hoofd- hals-
gebied bestraald worden. 

Depay droeg deze bescherming om te 
voorkomen dat zijn beschadigde oog-
kas nog meer schade opliep. Pereiro 
gebruikt de gezichtsbescherming om 
ondanks zijn gebroken neus toch vei-
lig te kunnen voetballen. Behalve dat 
het masker er spectaculair uitziet, zit 
er een bijzonder verhaal achter. Dit 
soort maskers wordt normaal gespro-
ken namelijk niet gemaakt voor spor-
ters, maar voor kankerpatiënten.

Het zogenoemde elektronenmasker 
komt uit het Catharina Kanker Insti-
tuut, waar patiënten die plaatselijk 
met elektronen op het hoofd bestraald 
moeten worden een op maat gemaakt 
masker krijgen aangemeten. Dit elek-
tronenmasker sluit perfect aan om het 
hoofd en zorgt daarom bij sporters 
niet alleen voor bescherming, het is 
ook de meest comfortabele oplossing.

Depay en Manolev
In het Catharina Kanker Instituut 
wordt dagelijks met deze techniek ge-
werkt en steeds vaker komt de oncolo-
gie-expertise van pas in de voetbalwe-
reld. Oud-PSV’er Memphis Depay en 
Stanislav Manolev gingen Pereiro voor, 
net als Younes Yaghoob uit Qatar, die 
onlangs tijdens een trainingskamp in 
Mierlo zijn neus brak. Ook in het hoc-
key werd enkele keren gebruik gemaakt 
van deze techniek. Tophockeyers Mar-
cel Balkestein en Thijs Maartens speel-
den een tijdje met zo’n masker.

Het Catharina Kanker Instituut is ge-
specialiseerd in het maken van elek-
tronenmaskers. Jaarlijks gebeurt dit bij 
ruim 30 patiënten, die in de meeste ge-
vallen behandeld worden voor huid-
kanker. Daarnaast maakt het zieken-
huis elk jaar 500 maskers voor 
patiënten die worden bestraald van-
wege tumoren in het hoofd- en halsge-
bied. De maskers kunnen worden vast-
geklikt aan de behandeltafel, zodat de 
patiënt bij iedere bestraling exact in 
dezelfde houding ligt en dus precies op 
dezelfde plek kan worden bestraald. 
www.catharinaziekenhuis.nl

Politieberichten
Klusjesmannen aangehouden    
voor oplichting en fraude
De politie heeft woensdag twee Ierse mannen (34 en 22 jaar) aangehouden in 
Nuenen die verdacht worden van oplichting en fraude. Zij zitten vast.

De politie verdenkt de oudste van de twee ervan dat hij betrokken is geweest bij 
de oplichting van inwoners van Nuenen op woensdag 5 augustus jl. De slachtof-
fers werden die dag actief door enkele zgn. Ierse klusjesmannen benaderd met 
het verhaal dat de schoorsteen van hun woning nodig gerepareerd moest wor-
den, maar dat ze dat voor een zacht prijsje konden doen. De mensen gingen 
daarmee akkoord en er werd een prijs afgesproken. In korte tijd werd het echter 
steeds een stuk duurder omdat er ook andere, zogenaamd dringende reparaties 
bijkwamen. Uiteindelijk heeft het benadeelde echtpaar enkele duizenden euro's 
betaald, voor werkzaamheden aan schades die waarschijnlijk voor een flink deel 
eerst door de klusjesmannen zelf werden toegebracht. De politie onderzoekt of 
de man mogelijk aan andere, soortgelijke zaken te linken is en met wie hij heeft 
samengewerkt.

Waarschuwing slachtoffers
De slachtoffers willen andere mensen graag waarschuwen om niet met deze 
klusjesmannen in zee te gaan: "We beseffen achteraf wel dat we misschien wat 
naïef zijn geweest. Ook wij kenden de waarschuwingen in de media. Maar we 
zijn eigenlijk overbluft door hun professionele babbel en handelswijze. Ze zijn je 
steeds een stap voor. Voor ons gevoel was er op enig moment geen weg meer te-
rug. Het dak lag al open en ze waren al bezig, voordat we een akkoord hadden. 
We kregen zelfs een foto onder ogen van rotte daklatten die dringend vervangen 
moesten worden, waarvan is gebleken dat die niet op ons dak genomen was. Ho-
pelijk zien we nog iets van ons geld terug. Een erkent klusbedrijf heeft later de 
ontstane schade moeten herstellen, wat ons nog eens een extra duit heeft ge-
kost."

Fraude met kenteken
De tweede aangehouden man wordt verdacht van mogelijke fraude met het ken-
teken van een bestelwagen waarin hij reed. Hij was niet betrokken bij de vermoe-
delijke oplichting waarvoor de andere man werd aangehouden.

IVN: 
Insectenwandeling 
in eigen omgeving
Zondag 23 augustus organiseert 
IVN Nuenen een insectenwandeling 
die voert langs de Paaihurken en in 
’t Nuenens Broek, waar schermbloe-
men bloeien, waar water is en koei-
envlaaien…daar is het een drukte 
van belang op een mooie dag.

Insecten vormen de grootste dieren-
groep op aarde, in ieder geval met het 
grootst aantal verschillende soorten. 
Ze vormen ook een belangrijke voed-
selbron voor talloze dieren, waaron-
der vogels en reptielen en misschien in 
de toekomst ook voor de mens.
De aanvang is 14.00 uur, vertrekpunt 
bij de poel kruising Broek- het Frank-
rijk. Info: Kees van Cappellen, tel. 040-
2833756.



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.

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.

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.
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SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 boomloze vlakte 6 zuil 12 Europees land 13 stortbad 
15 eikenschors 16 stremsel 18 inkeping 19 vat 20 Romanum Imperium 
22 tuinkamer 25 numero 26 lijfeigene 29 bijbelse figuur 30 geestelijke 32 staaf 
34 breuk 36 ik 37 gebogen been 39 voorkant 41 werkelijk 44 verfplank 
46 bijbelse figuur 48 bedevaartplaats 50 eerstkomende 51 betaalplaats 
53 rooms-katholiek 54 veerkracht 56 computergeheugen 57 amfibie 
59 vragend vnw. 60 deel v.e. geschrift 62 lawaai 64 oplettend 
65 schone jongeling.

Verticaal: 1 loodrecht 2 deel v.e. boom 3 oude lengtemaat 4 geneesmiddel 
5 uiteinde v.e. spier 7 plan 8 dik en zwaar 9 uitroep van pijn 10 optreden 
11 riv. in Frankrijk 12 Europese vrouw 14 reusachtig 17 Europeaan 
18 schaaldier 21 dagtekenen 23 zangnoot 24 soort beer 27 spil 
28 muziekinstrument 30 werktuig 31 motorraces 33 kloosterzuster 
35 vlaktemaat 38 zangspel 39 gulden 40 sportploeg 41 keukengerei 
42 maanstand 43 producent 45 welpenleidster 47 Verenigde Staten 
49 drinkgerei 51 uitgebakken spek 52 karakter 55 kolenemmer 56 soort hert 
58 tweetal 59 populaire groet 61 deel v.d. bijbel 63 met name.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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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
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60 61 62 63

64 65
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Oplossingen wk 33
T A M G N I M M O S P O

R B E T E J T L A A P E

O U N G E E I S T O E T

M I S L U K K E L I N G

I S E P E U R O P E E S

G I N U U N N A G P L E

T U R B O I R A P I E R

W H M S O I T E D I L R

O L T M R D T F L R I E

T E N N I S B A L L E N

R O R E D A S T R E S S

I K A L P E N H A A S G

TEGENWOORDIG

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.

ATLEET
AUDIO
BOKSPRINGEN
DEBUUT
FARMACOLOGIE
FLIRT
FLITSEN
GEHALTE
HUWEN
KERKVORST
KLAPBES
KNOESTIG
KOGEL
KOMAF
KRIBBIG
LELIE
OOIEVAAR
SLUIK
SOEPEL
TAKEL
TIMBRE
VERHUREN
VERLOOFDE
WETEN
ZEELT
ZENUW
ZONNESTELSEL

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en email het antwoord naar: 
puzzel@ronddelinde.nl (Vermeld naam, telefoonnummer 
en adres). De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 
Drukkerij Messerschmidt tijdens kantooruren.
Winnaar: Week 32, Mw. Foederer, Nuenen.

Zondag 6 september grote 
SPIRITUELE BEURS 
van 11.00 tot 17.00 uur. 4 Gra-
tis lezingen 1ste 11.30 uur No-
Nosland, Irislaan 7 Leende. 
Entree € 5,- Kortingsbon op 
www.stichting-deva.nl

THUISHULP NODIG? 
Vrouw zoekt nog een adres. 
Tel. 06-85865835 / 06-
87167155 / 040-2555750.

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.

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

Adri Raaijmakers
Osteopaat D.O. - M.R.O.

Praktijk Nuenen
Weverstraat 16, 5671 AD Nuenen
T. 040-2913 907, M. 0655 713 664

Praktijk Horst
Hoofdstraat 24a, 5961 EZ Horst

T. 077-3986 818

Praktijk Son & Breugel
Thermaelaan 2 5691 PM

T. 0499-476383

E. aad.raaijmakers@online.nl
I. www.raaijmakers-osteopathie.nl
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Weverstraat 16, Nuenen | Tel 040-2913 907 
www.raaijmakers-osteopathie.nl

DE RUG EN 
NEKSPECIALIST

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  WWW.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

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

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

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

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

Rundercarpaccio “surf en turf”
met gebakken gamba’s en dragonmayonaise 

 ***
Gekonfijte runderwang

crème van knolselderij en truffeltapenade  

***
Grainfed sukade steak 

(botermals en heel smaakvol!)
seizoensgroente, rode portsaus

  
***

Taartje van witte en bruine chocolademousse  
 kardemon, sinaasappel, nootjes

 4 gangen € 39,50
3 gangen (voor, hoofd en nagerecht) € 33,50 

3 gangen(voor, tussen en hoofdgerecht) € 35,50

Mooi menu samengesteld 
met top kwaliteit rundvlees!

NIEUW BIJ PEZZAZ! 
“Beefmenu”

www.restaurantpezzaz.nl

P
EZZAZ 5 J

A
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Zomermaanden: opruimmaanden
De zomermaanden worden door veel mensen gebruikt 
om op vakantie te gaan. Voor de mensen die thuisblijven 
zijn dit bij uitstek de maanden om hun huis eens een 
opruimbeurt te geven zodat ze weer ‘leeg en opgeruimd’ 
de herfst in kunnen stappen.

Opruimen is écht niet zo moeilijk, als je het maar bijhoudt. 
Hier een aantal tips om je op weg te helpen:
•	 Zorg	dat	elk	voorwerp	in	huis	een	vaste	plek	heeft,	liefst	uit	

het zicht.
•	 Ruim	alles	liefst	meteen	op,	anders	voor	het	slapengaan	zo-

dat	je	de	volgende	dag	goed	begint.
•	 Als	je	geen	tijd	hebt	(of	écht	te	moe	bent	om	nog	langer	op	

te	blijven),	ruim	dan	alleen	de	belangrijkste	plekken	op:	de	
plek	waar	je	je	ontspant	(bijvoorbeeld	je	slaapkamer	of	de	
zithoek),	de	plek	waar	je	eet	en	de	plek	waar	je	werkt.

•	 Maak	een	planning	voor	het	opruimen	van	probleemplek-
ken,	als	kledingkasten,	garages	en	rommelzolders.	Maak	de	
planning niet te strak, maar houdt je er wel aan.

•	 Koop	 desnoods	wat	 handige	 opbergmeubels	 als	 je	 teveel	
losse	spullen	hebt,	zodat	deze	uit	het	zicht	verdwijnen.

•	 Elk	nieuw	voorwerp	wat	je	huis	in	komt,	moet	meteen	een	
plekje	krijgen,	zodat	het	niet	kan	gaan	zwerven.

•	 Sommigen	adviseren	om	voor	elk	nieuw	ding	wat	je	huis	in	
komt	een	ander	ding	weg	te	doen.	Als	 je	bijvoorbeeld	een	
nieuwe broek hebt gekocht, is het wel een goed idee om 
even	je	broekenvoorraad	door	te	kijken	of	er	geen	exempla-
ren	bijzitten	die	je	toch	nooit	meer	draagt	(dit	kun	je	natuur-
lijk	op	elk	voorwerp	toepassen!).	Succes!

Uitzendingen LON-TV
Deze week in het programma Nuenen-Nu : 
•	 Hoorzitting	 van	 de	 bezwarencommissie	 over	 de	 beeldengroep	 van	 de	

Aardappeleters
•	 Dorpsschietwedstrijd	van	het	St.	Anna	Gilde
•	 Verbouwing	en	tijdelijke	verhuizing	van	Zorgcentrum	De	Akkers
•	 AGORA	golftoernooi	voor	het	goede	doel	ALS
•	 LON	door	de	jaren	heen,	aflevering	1

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	 zijn	 op	deze	website	 actuele	 nieuwsberichten	 te	 lezen	 en	 oude	
LON-opnames	te	bekijken.	

Alle	reportages	zijn	ook	apart	bekijken	op	You	Tube	en	Facebook.

Op welke TV- kanalen is LON TV te ontvangen?
UPC	analoog	(frequentie	256.00	MHz,	kanaal	S14+)
Ons	BrabantNet	analoog	(frequentie	792	MHz,	kanaal	39)
Ons	BrabantNet	Nuenen	HD	(frequentie	DVB-C	44,	kanaal	61+)
Ons	BrabantNet	Nuenen	IPTV	(Animo-set-up	box,	kanaal	2009)
Ziggo	digitaal	(kanaal	36)	;	met	CI+	module	kanaal	334

Ideeën of tips voor een door LON TV te verzorgen reportage ?
Stuur	dan	een	e-mail	naar	tv@omroepnuenen.nl.
Openingstijden	studio	in	Het	Klooster	op	werkdagen	van	10.00	uur	tot	12.00	uur.

BZB, Mightyfools en DJ Luna 
op Impact 2015
Zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer zover, Festival Impact 
2015. Deze tiende editie vindt plaats in het Havenpark in het centrum van 
Helmond. 

Impact	 Saturday	 Dance	 start	 om	
16.00	uur	en	gaat	door	tot	00.45	uur.	
De	 Impact	 Sunday	 Special	 start	 om	
13.30	 uur	 en	 wordt	 om	 23.00	 uur	
feestelijk	 afgesloten.	 Net	 zoals	 de	
eerste	8	edities	van	Festival	Impact,	is	
in	2015	de	minimum	leeftijd	voor	de	
Saturday	Dance	16	jaar,	de	zondag	is	
zoals	 altijd	 toegankelijk	 voor	 alle	
leeftijden.	

Op zaterdag nemen onder andere de 
Mightyfools	en	Mr	Polska	plaats	ach-
ter	 de	 draaitafels	 op	 de	 SLG	 Dance	
Area.	Vervolgens	sluit	DJ	Luna	de	Im-
pact	Saturday	Dance	voor	het	eerst	af	
met	hardstyle.	Tijdens	de	Impact	Sun-
day	Special	keren	BZB,	de	Handsome	
Poets	en	Dio	voor	deze	bijzondere	edi-
tie	 weer	 terug	 op	 het	 Bavaria	Main-
stage. 

De	 tribute	 bands	 Musest	 (Muse)	 en	
Demolition	 (Nirvana)	 zijn	 tijdens	 de	
Impact	 Sunday	 Special	 te	 vinden	 op	
het	SLG	Tribute	Stage.	Ook	de	Funky	
Monks	(Red	Hot	Chili	Peppers),	rock	

coverband	 R.A.T.S	 en	 TributeFinger	
(Triggerfinger)	 verrassen	 het	 publiek	
op	 zondag	 met	 de	 grootste	 hits	 van	
deze bekende bands. 

Naast	muziek	biedt	de	Impact	Sun-
day	Special	ook	een	speciale	Cultu-
re-	en	KidsZone.	Terwijl	de	kinderen	
zich	vermaken	met	clownsduo	Flits	
en	 Lampie	 kunnen	 de	 mannen	 te-
recht	bij	‘De	Dorpsbarbier’.	Op	zoek	
naar meer uitdaging? Breng dan een 
bezoek	 aan	 de	 ‘Escape	 the	 Room	
Game	van	Itch’

In	 samenwerking	 met	 De	 La	 Noise	
wordt	er	op	zaterdag	de	Official	Im-
pact	 Afterparty	 georganiseerd	 in	 de	
Cacaofabriek.	Stichting	Impact	werkt	
daarnaast	samen	met	het	Vakcollege	
en	het	ROC	ter	Aa.	Studenten	doen	
door	 middel	 van	 leerplekken	 die	
Stichting	 Impact	 aanbiedt	 ervaring	
op	 in	 het	 op-	 en	 afbouwen	 van	 een	
festivalterrein	of	gaan	aan	de	slag	als	
servicemedewerker	 tijdens	 Festival	
Impact.	

Wereldrecordpoging    
in het ir. Ottenbad
Om het vijftigjarig jubileum van onderwatersportvereniging Lutra te vie-
ren, organiseert de vereniging een wereldrecordpoging in het Ottenbad. 
Op zondag 30 augustus proberen zij de grootste onder water foto-exposi-
tie ter wereld neer te zetten in het ir. Ottenbad in Eindhoven.

Expositie
Tijdens de wereldrecordpoging wor-
den	er	foto’s	onder	water	opgehangen	
in	het	25-meterbad.	Het	thema	van	de	
expositie	 is	 ‘reis	 door	 de	wereld’.	 Be-

zoekers worden meegenomen aan de 
hand	van	duik-gerelateerde	 foto’s	 die	
per werelddeel gecategoriseerd zijn.
Het	huidige	wereldrecord	is	gevestigd	
in	Dubai	en	bedraagt	100	foto’s.	Lutra	

Ooievaars overnachten    
in Nederwetten
Op	dinsdagavond	11	augustus	jl.	heeft	een	grote	groep	ooievaars	op	een	pasge-
maaide	wei	in	Nederwetten	overnacht.	De	volgende	dag	konden	zij	met	uitzicht	
op	de	oude	toren	hun	reis	heerlijk	uitgerust	naar	het	zuiden	vervolgen.

•	 Kip	Ketjap
•	 Babi	Pangang
•	 Tjap	Tjoy
•	 Daging	Roedjak
•	 6	st.	Kerry	Koh
•	 Kroepoek
•	 Nasi,	bami	of	rijst

€ 1750

Maandmenu 
Augustus

Afhaalmenu	voor	2	à	3	personen

Park 45 - 5671 GB Nuenen
Tel. 040 - 283 37 74
www.tongah-nuenen.nl
info@tongah-nuenen.nl
7 Dagen per week,
16.00 tot 22.00 uur.

Chinees Indisch Restaurant

Informatie-
bijeenkomst 
leesgroep 
geschiedenis
 
Op dinsdag 8 september is er een 
informatiebijeenkomst in Biblio-
theek Dommeldal, vestiging Nue-
nen, voor de start van een leesgroep 
geschiedenis. Het initiatief komt 
van de landelijke organisatie Senia, 
samen met de bibliotheek.
 
Leesgroepen	geschiedenis	maken	een	
keuze	uit	een	gevarieerde	boekenlijst,	
opgesteld	door	historici.	De	lijst	bevat	
boeken	over	historische	 thema’s,	 van	
de	vroege	oudheid	tot	de	geschiedenis	
van	de	20e	eeuw.	De	boeken	worden	
besproken	 aan	 de	 hand	 van	 leeswij-
zers	met	 discussievragen	 die	 het	 ge-
sprek	in	de	leesgroep	houvast	bieden.	
Zie	ook	www.senia.nl.
 
Geïnteresseerden	 kunnen	 zich	 aan-
melden	 bij	 Stichting	 Senia	 via	 info@
senia.nl,	 of	 bij	 de	 bibliotheek,	 via	
www.bibliotheekdommeldal.nl. Con-
tact:	Stichting	Senia,	tel.	0570-562656	
of	 via	 info@senia.nl.	De	 bijeenkomst	
aan	de	Jonkheer	Hugo	van	Berckellaan	
18	in	Nuenen	begint	om	10.30	uur.

gaat	het	record	proberen	te	verbreken	
met	 maar	 liefst	 250	 foto’s.	 In	 het	
25-meterbad	worden	door	middel	van	
netten	 onder	 water	 ‘zalen’	 gemaakt.	
Deze	hangen	voor	een	groot	deel	dus-
danig	ondiep	dat	ze	voor	een	ongeoe-
fende	 snorkelaar	 goed	 te	 zien	 zijn.	
Ook	worden	een	aantal	foto’s	op	diep-
te	gehangen	die	toegankelijk	zijn	voor	
de	geoefende	snorkelaars	en	duikers.

Feesttarief
Speciaal	voor	de	gelegenheid	verlaagt	
het	 Ottenbad	 haar	 tarief	 naar	 een	
‘feesttarief ’	van	€	4,50.	Het	tarief	geldt	
op	 30	 augustus	 voor	 alle	 bezoekers	
van	 het	Ottenbad	 (onafhankelijk	 van	
het	wereldrecord).	In	het	recreatiebad	
en	het	buitenbad	kan	de	hele	dag	vrij	
worden	gezwommen.	Het	evenement	
duurt	van	10.00	tot	17.00	uur.

Toegang expositie
Lijkt	 het	 je	 leuk	 om	 de	 expositie	 te	
zoeken?	Vanaf	de	kant	is	hij	vrij	te	be-
zoeken en onder water als je minimaal 
zwemdiploma	B	hebt!	Er	is	snorkeluit-
rusting	 kosteloos	 beschikbaar	 voor	
gebruik	 bij	 de	 expositie.	 Als	mensen	
de	expositie	duikend	willen	bezoeken,	
zijn er ook uitrustingen beschikbaar. 
Echter	moeten	mensen	dan	wel	in	het	
bezit	zijn	van	een	geldig	duikbrevet	en	
dit kunnen tonen.

Clinics
De	wereldrecordpoging	wordt	gedaan	
in	 het	 25-meterbad.	 In	 het	 kleinere	
bad ernaast wordt ieder uur een snor-
kelclinic georganiseerd. Tijdens deze 
clinics leggen instructeurs de basis-
vaardigheden	uit	en	kunnen	de	deel-
nemers	 oefenen.	 Een	 clinic	 kan	wor-
den gezien als een introductie op een 
volledige	snorkelcursus	zoals	deze	bij	
Lutra	wordt	gegeven.
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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. Clemenskerk 

naar de pastorie Nuenen

Woensdag 19 t/m vrijdag 21 augustus
9ekindervakantieweek Gerwen

terrein aan de Huikert 
naast het Huysven, Gerwen

Donderdag 20 augustus
8.15 uur Jaarlijkse bedevaart 

naar Kevelaer 
Diverse opstappunten

Donderdag 20 augustus
14.30 uur Hilaria circusvoorstelling 

Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 21 augustus
20 jarig Jubileumfeest Dorpswerkplaats

voor deelnemers en genodigden
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats

Vrijdag 21 augustus
20.30 uur Armand & The Kik
Openluchttheater Mariahout

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
09.30 uur Jaarlijkse wielerronde van Nuenen

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

Zondag 23 augustus
14.00 uur IVN: Insectenwandeling in eigen 
omgeving, vertrekpunt bij de poel kruising 

Broek- het Frankrijk

Maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus
Kindervakantieweek Nuenen

Honk- en Softbalvereniging Nuenen, 
Lissevoort

Dinsdag 25 augustus
20.00 uur Kienen

Dorpshuis Lieshout

Woensdag 26 augustus
20.00 uur Informatie avond 

Voetballen bij de RKSV Nuenen
Kantine (Oude Landen)

Vrijdag 28 augustus
16.00 uur Opening Expositie 

‘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 
‘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

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

terrein van Strandbad Nuenen 
aan Enodedreef 3

Zondag 30 augustus 
14.30 uur DE Middag van het Brabantse 

Lied georganiseerd 
Openluchttheater van Mariahout

Zondag 30 augustus 
15.00 uur Wijnproeverij Power4Kids 

tbv Duchenne spierdystrofie
Café Ons Dorp Nuenen

Zondag 30 augustus 
11.00-17.00 uur De Gerwense Vlooienmarkt 

Drumfanfare ‘Jong Leven’ Gerwen 
Heuvelplein Gerwen

Zondag 30 augustus
12.00-17.00 uur 

Open Dag Ruimte in beeld 
Dubbestraat 9a, Nuenen

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

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 23 augustus 09.30 uur: Woord 
en Communieviering, panfluit, voor-
ganger mevrouw M. Feuth.

Misintenties
Zondag 23 augustus 09.30 uur: Giny 
Linders; Nelly Thijssen-Janssen; Jan 
en Gusta Swinkels-Veldkamp en 
schoonzoon Hans Strijbosch; Frans 
Leltz; Marinus Jansen en Mien Jansen-
van der Wouw; Gerardus Kluijtmans.

Mededelingen:

Vakantierooster 
Parochiesecretariaat 2015
Van 20 juli tot 29 augustus is het paro-
chiesecretariaat (Nuenen) alleen open 
op dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 
12.00 uur, dus gedurende de periode 
van de schoolvakantie voor de basis-
scholen. Eén van de pastores is altijd 
bereikbaar via 040-283 12 10 of 06-
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 zondag is er één viering 
om 09.30 uur. Voor Gerwen en Neder-
wetten zijn er geen veranderingen in 
de vakantieperiode.

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

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 23 augustus 9.30 uur: viering 
met volkszang, voorganger J. Vossenaar.

Misintenties 
Geen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 23 augustus 11.00 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 

Misintenties 
Wilhelmus Hendriks en Antonia van 
Maasakkers; overleden ouders van 
Rooij-Van Maasakkers; Miet Hen-
driks; overleden ouders Donkers-Ge-
ven en overleden familieleden.

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 23 augustus zal in de dienst 
voorgaan: ds. C. Flier. De dienst begint 
om 10.00 uur. In deze vakantieperiode 
is er geen kindernevendienst. We col-
lecteren voor de Stichting Leergeld 
Nuenen. Na afloop van de dienst is er 
koffiedrinken, verzorgd door wijk-
team Refeling/ Vallestap. Elke donder-

dag is er Open Huis tussen 10.00 en 
12.00 uur, waar iedereen welkom is 
voor koffie en ontmoeting met ande-
ren. 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 20 juli. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Bernardus, abt en 
kerkleraar. 
Vrijdag 21 aug. 07.15 uur H. Mis, H. 
Johanna Francisca Tremiot de Chan-
tal, weduwe. 
Zaterdag 22 aug. 8.30 uur H. Mis, 
Feest van het Onbevlekt Hart van Ma-
ria; gedachtenis van H. Timotheus, 
Hippolytus en Symforianus. 
Zondag 23 aug. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Dertiende zondag na Pink-
steren. 
Maandag 24 aug. 18.30 uur H. Mis, 
Kerkwijdingsfeest van de kathedraal 
van Den Bosch. 
Dinsdag 25 aug. 18.30 uur H. Mis, H. 
Bartholomeus, apostel; gedachtenis 
van H. Lodewijk, koning en belijder. 
Woensdag 26 aug. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis H. Zefyrinus, paus en 
martelaar. 

Nuenen, 16 augustus 2015

Verslagen namen wij kennis van het overlijden van onze gildebroeder

Wim Amsen
Van 2000 tot 2002 Koning van ons gilde.

Zijn nagedachtenis zal bij ons in ere blijven.

Gildebroeders en Gildezusters van het
St. Annagilde Nuenen-dorp

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

Nuenens koor 
Vissersvrouwen 
aan de kade   
zoekt nieuwe leden
Het Nuenens koor Vissersvrouwen aan 
de kade is op zoek naar nieuwe leden, 
die met plezier en enthousiasme met 
hen mee willen zingen. Het repertoire 
bestaat uit liederen, die betrekking 
hebben op de vissers en hun vrouwen. 
De repetities zijn op even donderdagen 
van 20.00 uur tot 22.15 uur in het 
Pleincollege te Nuenen.Mocht dit gen-
re u aanspreken, dan kunt u bellen naar 
Mevr. M. Breuer 06-46644789 en Mevr. 
A. Waleson 06-20054050. Zij verstrek-
ken dan de informatie.

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.

Beleef Armand &    
The Kik en ABBA in   
Openluchttheater Mariahout
Een muzikale terugblik in de tijd met het openluchttheater. Armand & The 
Kik en de ABBA Tribute band slingeren je moeiteloos terug de rebelse jaren 
‘60 en swingende jaren ’70 in. Ook is er deze week een magische kinder-
voorstelling te zien van Magica Unplugged. 

tervoorstelling vol magie, humor en 
circus en wordt met veel vaart en inter-
actie gespeeld. (do 27 aug, 14.30 uur)

ABBA Tribute
Terug in de tijd met ‘Dancing Queen’, 
‘Mamma Mia’ en ‘Waterloo’. Deze 
band werd uitgeroepen tot de beste 
ABBA tribute band van de wereld, met 
een hoog muzikaal niveau, originele 
kleding zoals ABBA deze destijds 
droeg en een sfeer die je weer helemaal 
mee de jaren ’70 in zuigt. Een avond 
vol herkenbaarheid en verroering. Al-
les wordt live gespeeld en gezongen. 
ABBA Tribute is een levendige flash-
back naar de mooie muzikale tijden 
van weleer! (vr 28 aug, 20.30 uur)

Kaartverkoop
Wil je deze voorstellingen niet mis-
sen? Wees er dan snel bij! Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.oltm.nl of via de 
verkoopadressen in Laarbeek (zie 
website). Openluchttheater Maria-
hout. Beleef meer!

Armand & The Kik
De bekendste Nederlandstalige biet-
band en ’s landsch hardnekkigste pro-
testzanger bundelen hun krachten. 
Samen zijn ze de studio ingedoken om 
een album te maken dat deze zomer 
nog verschijnt. En met dit album ver-
schijnen ze in Openluchttheater Ma-
riahout! (vr 21 aug, 20.30 uur)

Cirque Frappe
Twee hedendaagse clowns komen in 
een verlaten circus terecht, waar ze tot 
hun grote verrassing oog in oog met 
een enthousiast publiek wat met smart 
zit te wachten op een voorstelling. Er 
zijn echter géén artiesten, alleen twee 
clowns . Tot overmaat van ramp lijken 
de attributen in de piste ook nog een ei-
gen leven te leiden.. Magica is een thea-



Donderdag 20 augustus 2015Rond de Linde  Nr.    34

SPORT
Programma

Tennis

Golf

Volleybal

Voetbal

VOETBAL

EMK
Zaterdag 22 augustus
BLC 1 - EMK 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 .00

Zondag 23 augustus
EMK 2 - Nuenen 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
SDO’39 - EMK 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
EMK 4 - FC Eindhoven AV 2   .  .  . 11 .00
DOSL 2 - EMK 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
EMK 6 - WODAN 7   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Woenselse Boys 4 - EMK 7   .  .  .  . 10 .00
EMK VR1 - ZSC 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00

Damesvoetbal bij EMK
Damesvoetbal is niet nieuw bij EMK. In het verleden vormden de 5 dochters 
van de oprichter en eerste voorzitter van EMK, Toon van Geffen, de kern van 
een zeer actief team damesvoetbal, in een periode dat damesvoetbal min-
der populair was. 

Start trainingen 
volleybalvereniging Nuvo’68
Vanaf deze week start volleybalvereniging Nuvo ’68 weer met trainen. Ben 
je tijdens de zomervakantie door campingvolleybal enthousiast gewor-
den? Of ben je op een andere manier geïnteresseerd geraakt? Kom dan 
gerust een keer langs om te kijken en of een paar proeftrainingen mee te 
draaien. Er wordt op verschillende niveaus getraind en gespeeld.

Voetballen   
bij de RKSV  
Nuenen !!!
Ben jij geboren in 2009 of 2010 en 
wil jij voetballen bij Sport en Spel?

Bij de RKSV Nuenen zijn nog plaatsen 
vrij bij de 1e en 2e jaars Sport en Spel.
Zie voor meer informatie http://rksvnue-
nen.nl/192/Sport-en-Spel en meld je aan 
per mail sportenspel@rksvnuenen.nl.
 
Tevens is er een Informatie avond
Datum: woensdag 26 augustus
Aanvang: 20.00 uur
Einde: 22.00 uur
Lokatie: Kantine (Oude Landen)

Tien jaar geleden was er een groep da-
mes die op recreatieve basis trainde bij 
EMK. Nu hebben 20 jonge dames be-
sloten om samen de uitdaging aan te 
gaan om te voetballen in competitie-
verband bij EMK. Veel voorbereidin-
gen en trainingen, maar een eerste 
wedstrijd blijkt toch spannend te zijn. 

Dat gaat gebeuren bij EMK op zondag 
23 augustus om 13.00 uur waarbij 
EMK VR1 als tegenstander ZSC VR1 
uit Westerhoven treft. Het betreft een 
bekerwedstrijd. Hopelijk zijn alle 
trouwe supporters van EMK aanwezig 
om de speelsters van EMK VR1 aan te 
moedigen.

De dames van EMK VR1.

AGORA Golftoernooi   
voor de Stichting ALS   
groot succes
Op zaterdag 15 augustus werd een bijzonder golftoernooi gehouden voor 
het Goede Doel. De golfdag en feestelijke avond voor de stichting ALS, 
georganiseerd door de vrouwelijke serviceclub AGORA, overtrof alle ver-
wachtingen. Ruim 70 mensen waren op uitnodiging van Agora Club Eind-
hoven en Agora Club Venlo naar de golfbaan De Gulbergen gekomen om 
mee te doen met dit speciale evenement. 

Agora is een serviceclub voor vrou-
wen vanaf 42 jaar en is actief in de re-
gio, in Nederland maar zeker ook in-
ternationaal. Over de hele wereld zijn 
Agora Clubs met als motto ‘vriend-
schap en tolerantie’ en als doel ser-
viceprojecten te realiseren in het bij-
zonder gericht op het lot van vrouwen 
en kinderen. Maar iedere club kiest 
zijn eigen project en dit jaar had 
AGORA Club Nederland gekozen om 
een project van Jan Zuring (ALS pati-
ent uit Nuenen) ten behoeve van on-
derzoek naar de ziekte ALS te onder-
steunen.

De stemming was de gehele dag zon-
nig ondanks het slechte weer en de 
stemming werd steeds beter. Met 
name dankzij het optreden van Marc 
Elbers (onze Nuenense Elvis). Hij ver-
raste iedereen met z’n prachtige stem 
en vrolijke uitstraling. Er werd uit vol-
le borst meegezongen. Het diner ver-
zorgd door golfrestaurant de Hooghe 
Bergh was helemaal top. Maar het 
klapstuk van de avond was wel de vei-
ling onder leiding van de speciale vei-
lingmeester Fons Linders. Alles wat 
onder de hamer kwam werd aan de 
man gebracht op zijn geheel eigen wij-
ze en heeft een recordbedrag opgele-
verd. 

Dankzij de vele sponsoren en de be-
langeloze medewerking van o.a. Marc 
Elbers en Fons Linders en de enorme 
inzet van de dames van de organise-

rende Agora Clubs Eindhoven en Ven-
lo werd aan het einde van de avond 
een cheque overhandigd aan de voor-
zitter van de stichting ALS. Het werd 
een cheque met het geweldige totaal-
bedrag van € 5.500,- ten bate van ‘Pro-
ject Mine’. Dit project is door Jan Zu-
ring voorgesteld en richt zich speciaal 
op DNA onderzoek. Gedurende de 
dag en avond was ook het LON aan-
wezig om opnames te maken.
Het organisatieteam van de beide 
Agora Clubs dankt hierbij nogmaals 
iedereen die een bijdrage heeft gele-
verd aan het welslagen van deze fan-
tastische dag !!!!
www.projectmine.com

Nevobo seniorencompetitie
De seniorenteams die uitkomen in de 
Nevobocompetitie trainen 1 of 2 keer 
doordeweeks, afhankelijk van per-
soonlijke voorkeur en niveau. De trai-
ningsavonden zijn maandag- en 
woensdagavond. Deze teams spelen op 
zaterdag wedstrijden.

De teams die uitkomen in de midweek-
competitie trainen op maandagavond 
(dames) of woensdagavond (heren) in 
de Hongerman. Deze teams spelen ge-
middeld één wedstrijd in de twee we-
ken op een doordeweekse avond.
De jeugd traint één tot twee keer per 
week, afhankelijk van leeftijd en ni-

Open les t'ai chi ch'uan en qi gong in Nuenen

Bewegingsleren uit China  
voor een lang leven     
in goede gezondheid
Al meer dan 20 jaar verzorgt T'ai Chi School Goudswaard lessen T'ai Chi 
Ch'uan en Qi Gong. Op maandag 7 en donderdag 10 september, worden er 
in Nuenen door T'ai Chi School Goudswaard open lessen gegeven.

Iedereen die eens kennis wil maken met 
deze Chinese gezondheids- en zelfver-
dedigingskunst, kunnen vrijblijvend 
aan de open les deel nemen. Aanslui-
tend zal er een cursus van start gaan.
T'ai Chi Ch'uan is een eeuwen oude 
Kunst die een onderdeel is van de Chi-
nese krijgskunst en gezondheidsleer. 
Van oudsher lag het hoofdaccent op 
de fysieke krijgskunst/zelfverdedi-
ging, tegenwoordig is het accent ver-
schoven naar een meditatieve levens 
en gezondheidskunst. 
De Oude Yang-vorm (de vorm van 
Yang Lu Chan) zal als basis dienen om 
hier en mee te werken, deze zal dan 
ook binnen de lessen aangeleerd wor-
den. Binnen de Chinese natuurfiloso-
fie worden lichaam en geest als een 
eenheid gezien, alles wat we denken 
beïnvloedt ons lichaam en alles wat we 
doen beïnvloedt onze geest.

T'ai Chi Ch'uan is een bewegingskunst 
die ons bewust maakt hoe deze eenheid 
te verkrijgen en te behouden. T'ai Chi 
Ch'uan werkt niet alleen in op onze 
spieren, maar o.a. ook op de botten, 
beenmerg en het zenuwstelsel, maar 
bovenal op onze energie huishouding 

(Qi of T'ai Chi Ch'uan wordt heden ten 
dage overal op de wereld beoefend door 
jong en oud als ultieme levenskunst.
Binnen de lessen zal de meeste aan-
dacht uit gaan naar 'relatief ' eenvoudige 
oefeningen die vrij snel zelfstandig thuis 
uitgevoerd kunnen worden. De oefe-
ningen verbeteren de algehele gezond-
heid, waardoor ziekten voorkomen 
kunnen worden en tevens genezen.

Wilt u bewuster met uw lichaam om-
gaan, bewegen en in beweging ko-
men? Misschien zijn T'ai Chi Ch'uan 
en Qi Gong dan iets voor u. De lessen 
worden gegeven door Remco Gouds-
waard. Docent T'ai Chi Ch'uan en Qi 
Gong, BOCAM-therapeut (een op de 
Traditionele Chinese Geneeskunde 
gebaseerde therapie), en gediplo-
meerd docent Dansexpressie.
Maandag 7 September, ‘s Avonds om 
18.00 uur. Donderdag 10 September, ‘s 
Ochtends om 10.15 uur (voornamelijk 
Qi Gong). Scarabee, Mantelmeeuwlaan 
10, Nuenen.

Voor meer informatie, 
tel: 013 5714949/06 41370232 of 
www.taichischoolgoudswaard.nl

Fietsdag Tennis-
vereniging Bokt 
Tennisvereniging Bokt houdt op za-
terdag 22 augustus opnieuw haar jaar-
lijkse fietstochten. De tochten van zo-
wel 30 als 40 km voeren u opnieuw 
door een mooi stukje Brabant. Veelal 
over vrij liggende fietspaden of rustige 
landweggetjes. De routes zijn geheel 
bewegwijzerd: deels door pijlen en 
deels met behulp van de bekende 
knooppunten. De route van 30 km is 
ook geschikt voor scootmobielen.
Op beide routes zijn er voldoende mo-
gelijkheden om de inwendige mens te 
verzorgen en om de elektrische fiets of 
scootmobiel op te laden. Deze gelegen-
heden staan op de route informatie.
Inschrijfgeld slechts € 2,50. Hiervoor 
ontvangt u de route informatie, een 
gratis kopje koffie/thee, en u dingt 
mee naar een van de leuke prijzen na 
afloop. Inschrijven kan vanaf 09.30 
uur tot 11.00 uur in het clubgebouw 
op tennispark Bokt aan de Ancona-
laan 1 te Eindhoven.

veau. De wedstrijden van de jeugd-
competitie van de Nevobo zijn op za-
terdag. 
Door de allerkleinsten (vanaf 6 jaar) 
kan er ook gevolleybald worden. Dit 
heet het Cool Moves Volley (CMV). 
De mini’s trainen op woensdag aan het 
eind van de middag en spelen één keer 
in de maand op een zondag een toer-
nooi. 
Wil je meer weten over trainingstijden 
en/of plekken? Kijk dan op de website 
www.nuvo68.nl of stuur een e-mail 
naar tc@nuvo68.nl voor meer infor-
matie. Om te zien of volleybal ook 
jouw sport is, kun je bij drie keer vrij-
blijvend een proeftraining volgen. Tot 
ziens bij een van de trainingen.

Comment êtes-vous?   
Cómo estás? How are you?
Tijdens de vakantie ook gemerkt dat hetgeen vroeger geleerd in die vreem-
de taal niet echt meer is blijven hangen? Had u ook liever de ober in zijn 
eigen taal aangesproken? Of de politie in zijn taal uit willen leggen wat er 
echt gebeurd is? Misschien wordt het dan tijd het geleerde weer eens op te 
halen of bij te spijkeren? Hobbycentrum de Dorpswerkplaats in Nuenen 
start in september haar conversatielessen Frans, Spaans en Engels voor 
zowel beginners als gevorderden.

Conversatielessen Frans:
Maandagavond, start nieuwe groep op 
7 september, aanvang: 19.30 uur. 
Begeleider: Frits de Jong, tel.: 283 57 
65. Nog enkele plaatsen vrij voor de 
conversatielessen op donderdagmor-
gen 10.30 uur. Begeleider: Ruud van 
der Meijde, tel.: 283 48 94.

Conversatielessen Spaans:
Woensdagmorgen, start nieuwe groep 
voor absolute beginners op 2 septem-
ber, aanvang: 09.30 uur. 1x per 2 we-
ken. Begeleider: Joän Sanders, tel.: 283 
89 39. Nog enkele plaatsen vrij voor de 
conversatielessen half- en gevorder-
den, op vrijdagmorgen om 09.30 en 

10.30 uur. Begeleiders: Ine van Mierlo, 
tel.: 06 383 09 017 of Piet Hooft van 
Huysduynen: tel: 06 517 19 963.

Conversatielessen Engels: 
Nog enkele plaatsen vrij voor de con-
versatielessen op dinsdagmiddag 13.30 
- 14.45 uur. Begeleider: Ger van de Ven, 
tel.: 283 38 90.

Mocht u meer informatie willen be-
treft de lessen, neem dan contact op 
met de betreffende begeleider. Geïnte-
resseerd? Kijk op website www.dorps-
werkplaatsnuenen.nl en meld u daar 
aan, er wordt zo snel mogelijk contact 
met u opgenomen.



www.janlinders.nlActies geldig op vrijdag 21
en zaterdag 22 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 21 en zaterdag 22 augustus

Mars, Snickers 
of Twix
3-pack
1.29

OP=OP

Pickwick IceTea
alle varianten
pak 1500 ml
1.32-1.39

OP=OP

Mona 
gezinspudding
alle varianten
bak 450 gram
1.35-1.45

OP=OP
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