
W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
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Feliciteren   
voor geslaagden
Rond de Linde wil de komende pe-
riode, net zoals in voorgaande jaren, 
haar lezers de gelegenheid geven 
de Nuenense jeugd te feliciteren 
met het behalen van het eindexa-
men van het voortgezet onderwijs. 
De felicitatie moet voorzien zijn van 
de naam/namen van de afzender(s), 
de naam voor wie de felicitatie be-
stemd is, op welke school het diplo-
ma is behaald en voor welk type on-
derwijs de leerling geslaagd is. 

Stuur de felicitatie naar:
geslaagden@ronddelinde.nl

De Dassenburcht 
loopt de 
Avond4daagse

Nuenense 
korfbalster 
huldigt top-
wielrenners
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

EHBO 
Nuenen
12 leden 
rijker

HUIS KOPEN?

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com

Verkeershinder bij werkzaamheden    
aan de Europalaan te Nuenen
Verkeer gestremd in één richting
Vanaf 13 juni gaat het volgende stuk 
van de Europalaan op de schop. Tussen 
de Geldropsedijk en Smits van Oyen-
laan moet de firma Rasenberg op een 
zeer smal deel van Nuenen omvangrij-
ke graaf- en asfalteringswerkzaamhe-
den uitvoeren in het kader van recon-
structie van de Europalaan/ HOV2. 
Deze werkzaamheden nemen veel 
ruimte in beslag en daarom moet één 
weghelft gedurende vier maanden af-
gesloten worden. Tijdens de werk-
zaamheden is er op een groot stuk van 
de Europalaan alleen verkeer mogelijk 
in westelijke richting. Dat eenrich-
tingsverkeer geldt tussen de rotonde 
Smits van Oyenlaan (’t Pluuke) en de 

Geldropsedijk. Autoverkeer uit Eind-
hoven is wel mogelijk tot in Nuenen, 
maar doorgaand verkeer vanuit Eind-
hoven via Europalaan met de bestem-
ming Gerwen/ Gemert is gestremd. Dit 
verkeer wordt gevraagd de adviesroute 
te volgen via de A270 of A50.

De gemeente Nuenen heeft bij de aan-
besteding o.a. gekozen voor de aanpak 
van deze aannemer omdat er een pak-
ket bereikbaarheidsmaatregelen gebo-
den werd, zoals tijdelijk asfalt aan de 
buitenzijde. In de vorige 3 fases kon 
het verkeer daarom de stad bereiken 
tijdens het werk. Aannemer en ge-
meente beseffen dat de komende fase 
overlast teweeg gaat brengen. Dit is 
niet te voorkomen. Naast lokaal extra 
overlast in Nuenen kan er ook extra 
drukte ontstaan aan de Eindhovense 
zijde, omgeving Kennedylaan en ring. 
Edwin van Rijswijk (projectleider Ra-
senberg): “Nu moeten de kabels en lei-
dingen en riolering vervangen worden 
tot een diepte van 3 meter en dat ook 
in een smalle ruimte. Veilig en goed 
werken kan dan niet samen met twee 
rijrichtingen, ook in verband met de 
veiligheid van het personeel en de ei-
sen daarbij. Om autoverkeer minder 
te hinderen hebben we gekozen dit 

lastigste deel van het werk uit te voe-
ren in de iets rustiger zomermaanden. 
De werkzaamheden gaan in de zomer-
vakantie door.” 

Tussen Eindhoven en industrieterrein 
Berkenbos (Pinckart) is de weg in bei-
de richtingen open. Verkeer vanuit 
Eindhoven met bestemming Nuenen-
Centrum kan gebruik maken van de 
Europalaan en wordt ter hoogte van 
het nieuwe verkeersplein bij indu-
strieterrein Berkenbos doorgeleid. 
Fietsers blijven doorgang houden 
langs de werkzaamheden met over-
steekvoorzieningen. Om de overlast te 
beperken worden de werkzaamheden 
gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de vor-
dering van de werkzaamheden wordt 
geleidelijk vanaf de Geldropsedijk het 
verkeer in twee richtingen openge-
steld. Dat zorgt ervoor dat verkeer 
binnen Nuenen in ieder geval zo snel 
mogelijk weer mogelijk is. 
De aannemer zet tekstkarren in om au-
tomobilisten op de route te attenderen 
op de stremmingen en de alternatieve 
routes. De aannemer en gemeente mo-
nitoren filevorming, veiligheid en sluip-
verkeer. Motorrijders rijden met het 
verkeer mee om problemen in kaart te 
brengen en er worden verkeerstellingen 

uitgevoerd. Waar mogelijk worden 
kleine aanpassingen gedaan in het pak-
ket bereikbaarheidsmaatregelen. 
Om de hoeveelheid weggebruikers te-
rug te dringen, wordt er bij de automo-
bilisten gepeild of er bij een toenemen-
de verkeersdruk interesse is gebruik te 
maken van het openbaar vervoer of 
(elektrische)-fiets. Eindhoven en Nue-
nen zijn in beide richtingen goed be-
reikbaar per bus en fiets.
Informatie over de voortgang van de 
werkzaamheden zijn te vinden via de 
Bouwapp en op de website van Rasen-
berg: www.rasenberg.nl

Openlucht-concert   
GipsyJazz in Gerwen
Vrijdagavond 17 juni wordt in Gerwen een openluchtconcert verzorgd door 
de virtuoze gipsyjazz-gitaristen Paulus Schäfer en Fapy Lafertin en door de 
25 deelnemers van de masterclass. De cursisten komen uit Australië, Ame-
rika, Israël en uit diverse Europese landen. Hopelijk zijn de weergoden het 
concert goed gezind, uit voorzorg wordt er een speciale tent geplaatst. Dit 
unieke concert begint om 20.00 uur, de toegangsprijs bedraagt tien euro 
met aanmelding vooraf via SintiMusic: 06-8193 5569.

Helpt Elkander en Gemeente 
zijn het eens
Door Gerrit van Ginkel

Omdat de regelgeving veranderd is met betrekking tot de taken van een 
woningbouwcorporatie, hebben Gemeente en Helpt Elkander opnieuw 
naar de kerntaken moeten kijken die zij beiden hebben.

Het Huysven in Gerwen staat van 
woensdag 15 tot en met vrijdag 17 juni 
in het teken van het Sinti Jazz Guitar 
Camp, een driedaagse masterclass voor 
25 gitaristen afkomstig uit landen als 
Australië, Amerika, Denemarken, 
Groot-Brittannië, Polen, Spanje, Tsje-
chië, Zwitserland, Israël en ook uit ons 
land. Het zijn allemaal gevorderde gita-
risten, die dagelijks in workshops de 
techniek van zowel ritme- als solowerk 
oefenen onder leiding van twee erkende 
gipsyjazz-gitaristen: Paulus Schäfer en 
Fapy Lafertin. Vrijdag 17 juni wordt de 
masterclass afgesloten met een open-
luchtconcert bij Het Huysven, Huikert 
35 in Gerwen en daarbij zijn belangstel-
lenden van harte welkom. Advies: bel 
wel met 06-8193 5569 om te informeren 
of er nog plaatsen vrij zijn.   

Nuenen c.a.: bakermat gipsy jazz Gi-
tarist Paulus Schäfer uit Gerwen 
geeft samen met zijn vriend Fapy La-
fertin uit Sas van Gent de master-
class. Paulus woont in Gerwen en de 
gemeente Nuenen c.a. kan gerust be-
schouwd worden als het hart van de 
gipsyjazz in ons land. Deze week ko-
men gitaristen uit de hele wereld 
naar Gerwen om zich te laten onder-
wijzen en inspireren in de typisch 
Nederlandse stijl van de gipsyjazz. 
Sologitaristen als Stochelo Rosen-
berg, Paulus Schäfer, Feigeli Prisor en 
Mozes Rosenberg zijn bekende ver-
tegenwoordigers van die stijl. De wij-
ze waarop deze Sinti-mannen uit 
onze gemeente de   swingende gipsy 
jazz aanpakken is uniek en oogst 
alom bewondering.

Helpt Elkander gaat zich in de toe-
komst richten op volkshuisvestelijke 
opgaven (o.a. sociale woningbouw en 
levensloopbestendige woningen) en 
de gemeente gaat zich bezig houden 
met haar maatschappelijke taak.

Ellen van Beijsterveldt directeur van 
Helpt Elkander en wethouder Joep 
Pernot van de gemeente vertelden dat 
zij lange tijd met elkaar gesproken 
hebben tijdens het mediation traject 
en dat ze beiden er achter kwamen dat 
‘krenten uit de pap pikken’ geen haal-
bare kaart zou worden. De oplossing 
zou moeten liggen in een package 
deal, een totaalpakket aan afspraken, 
waarbij problemen uit het verleden 
opgelost worden en een basis gelegd 
zal worden voor de toekomst.

Daardoor gaan er o.a. een aantal onroe-
rende goederen van eigenaar verwisse-
len en een aantal contracten eindigen.
Zo zal onder het kopje ‘Maatschappe-
lijk Vastgoed’ de gemeente van Helpt 
Elkander’ de scholen De Rietpluim 
(Oude Landen) en Heuvelrijk kopen. 
De Nieuwe Linde krijgt een nieuwe 
bestemming.
Ook het dorpshuis d’n Heuvel en de 
Dorpswerkplaats zullen door de ge-
meente gekocht worden.
Het contract bouw Emmastraat wordt 
ontbonden en gemeente blijft eigenaar.
Het contract woningbouw Gerwen 
wordt beëindigd. De schade wordt 
50/50 gedeeld en H.E. levert de grond 
terug aan gemeente zodat die gesprek-
ken met ontwikkelaars kan starten.

H.E. draagt sporthal Hongerman per 1 
jan. 2018 over aan gemeente die al de lo-
caties die hieronder vallen in bezit had.
Het parkeerterrein hoek Parkstraat/
Voirt wordt door H.E. verkocht aan 
een ontwikkelaar en gemeente werkt 
mee aan vergunningen voor woning-
bouw.

Op locatie Wederikdreef bouwt H.E. 
sociale woningbouw en zij nemen de 
woonwagenlocaties Bosweg en Kre-
mersbos over van de gemeente.

Zowel Ellen van Beijsterveldt van H.E. 
als wethouder Joep Pernot van de ge-
meente Nuenen spreken over een 
evenwichtige deal waarbij nog geen 
Euro is gaan schuiven. “Dat komt later”, 
spraken ze uit maar het vertrouwen 
overheerst dat ook dit laatste aspect in 
goede harmonie zal worden opgelost.
De Nuenense Gemeenteraad en aller-
lei toezichthoudende instanties voor 
de woningbouw moeten hun goed-
keuring nog hechten aan de afspraken. 
Begin september dient een en ander 
zijn beslag te hebben.

Paulus Schäfer (links) en Fapy Lafertin (beiden staande op de achterste rij) (foto Cees van Keulen).
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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 
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.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

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 vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? 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: ma. t/m don. 8.30-16.00 uur en vrij. 08.30-12.30 uur.

constatering is dat twaalf maanden en na een derde overtreding 
kan de gemeente het pand voor onbepaalde tijd sluiten. Voor hard-
drugs gelden nog ingrijpendere consequenties.

Niet alleen risico voor direct betrokkenen
We kunnen de risico’s van hennepteelt of drugshandel niet vaak 
genoeg benadrukken. Ook voor personen die niet direct bij de drugs-
handel betrokken zijn, maar wel wonen of een bedrijf hebben in het 
pand waar de politie drugs constateert. U loopt het risico dat uw 
woning of bedrijfspand gesloten wordt, met alle gevolgen van dien!

Nog een mogelijke maatregel: ontbinding van de huurovereenkomst
Is het pand waar de drugs of hennep wordt aangetroffen door de 
eigenaar verhuurd aan een particulier of bedrijf? Dan kan de eige-
naar besluiten om de huurovereenkomst te ontbinden. Dit kan ook 
wanneer de huurder zelf niet direct iets met de hennep of drugs te 
maken heeft. Dat betekent dat de huurder nooit meer terug mag 
keren naar het pand.

Meer informatie over het Damoclesbeleid
Voor vragen of meer informatie over het Damoclesbeleid kunt u 
contact opnemen met mevrouw Hermans. Zij is bereikbaar via het 
Klantcontactcentrum op telefoonnummer (040) 2631 631.

AANGEVRAAGDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 6	juni	2016	 Berg	24,	5671	CC	-	het	restaureren	van	de	
   woning (MONUMENT);
•	 6	juni	2016	 De	Huufkes	90,	5674	TM	-	het	legaliseren	
   van de insteekvloer (BOUW);
•	 6	juni	2016	 Kerkhoef	12,	5674	NX	-	het	oprichten	van	
   een bedrijfswoning (BOUW);
•	 6	juni	2016	 Oranjestraat	14A,	5671	HJ	-	het	verbouwen	
   van een woonhuis (BOUW);
•	 1	juni	2016	 De Huikert 35, 5674 RG - het tijdelijk  wijzigen 
   van het gebruik ten behoeve van het organiseren 
   van een muzikale avond (RO, afwijken van 
   de bestemming);
•	 7	juni	2016	 De	Huikert	35,	5674	RG	-	het	tijdelijk	
   wijzigen van het gebruik ten behoeve van 
   het organiseren van het Harleyweekend 
   (RO, afwijken van de bestemming);
•	 7	juni	2016	 Van Maerlantstraat 10, 5671 VM - het plaatsen
    van een dakopbouw en dakkapel (BOUW);
•	 7	juni	2016	 Collse Hoefdijk 26, 5674 VK - het wijzigen van 
   het gebruik ten behoeve van het realiseren 
   van permanente teeltondersteunende voor- 

  zieningen (RO, afwijken van de bestemming);
•	 9	juni	2016	 Constantijnstraat	25,	5671	XC	-	het	
   verbouwen van de woning (BOUW);
•	 8	juni	2016	 Bart	de	Ligtstraat	13,	5671	DG	-	het	
   plaatsen van een opbouw (BOUW).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	U	kunt	hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij 
u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. 
Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burge-
meester is de volgende aanvraag om vergunning op grond van de 
A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	Stichting	De	Nachtwacht	voor	het	organiseren	van	

de start van de plezier rally ‘de nachtwacht rally’ op 3 juli 2016 
voor Het Klooster.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld 
binnen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te 
dienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen.
De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens 
op	woensdag	van	14.30	uur	tot	19.00	uur)	bij	de	receptie	van	het	
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

Nuenen, 16 juni 2016

MEDEDELING VERLENGING OMTRENT 
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op 
basis	van	artikel	3.9	lid	2	Wet	algemene	bepalingen	omgevingsrecht	
met 6 weken verlengd:
Aardappeleterssteegje 3, 5671 CV het tijdelijk afwijken van de 
regels (artikel 25.1 parkeren) van bestemmingsplan Nuenen Centrum 
2012, verlengd tot 20 juli 2016.

‘KIJK OP UW WIJK’ 20 JUNI
Wijk rondom Jo van Dijkhof
Op maandag 20 juni van 18.30 uur t/m 20.00 uur kijken we samen 
naar	verbeterpunten	in	de	wijk	rondom	de	Jo	van	Dijkhof.	Het	gebied	
tussen	Wielewaallaan,	Hoge	Brake,	Refeling	en	Lyndakkers.	De	adres-
sen die het betreft ontvangen een uitnodiging in de bus. Samen met 
de aanwezige buurtbewoners bespreken we wat er leeft in de wijk. 
Wat zijn mogelijke verbeterpunten en aandachtspunten in de wijk. 
We hopen dat veel wijkbewoners aanwezig zullen zijn op 20 juni.

Heeft u behoefte aan meer informatie?
Meer informatie over de inwonerswijkschouw 'Kijk op uw wijk' vindt 
u op onze website. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op 
met de heer Van der Horst via ons Klantcontactcentrum 040-
2631631.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Uitstallingen & terrassen
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema uit-
stallingen en terrassen. Op de naleving van andere regels wordt 
uiteraard ook toegezien. 

Uitstallingen
Onder uitstallingen wordt verstaan: het uitstallen van koopwaar op 
het weggedeelte voor een winkelpand. In onze Reclamenota staan 
de regels over uitstallingen. Voor het plaatsen van uitstallingen is 
geen vergunning nodig. Uw uitstalling moet wel voldoen aan de 
regels uit de reclamenota, anders is de uitstalling verboden. Zo dient 
bijvoorbeeld:
•	 de	uitstalling	aan	de	voorgevel	van	het	pand	te	worden	geplaatst,	

dus niet aan de straatzijde;
•	 de	uitstalling	niet	hoger	dan	1,80	meter	te	zijn;
•	 een	doorloopruimte	van	1,20	meter	gehanteerd	te	worden;
•	 de	uitstalling	te	passen	bij	het	branchepatroon	van	een	winkel;
•	 een	uitstalling	de	toegang	naar	een	woning	of	winkel	niet	blok-

keren;
•	 de	uitstalling	geen	hinder	of	gevaar	op	te	leveren	voor	het	verkeer.
Dit zijn enkele voorbeelden van de regels. U kunt alle regels vinden 
in de Reclamenota.

Terrassen
Voor het uitstallen van een terras is een vergunning nodig. De voor-
waarden van een vergunning voor het stallen van een terras verschil-
len per situatie. Er wordt onder meer gekeken naar de openbare 
orde en veiligheid, de verkeersveiligheid, vrije doorloopruimte, 
brandveiligheid, etc. Informatie over uw mogelijkheid om een terras 
te stallen kunt u bij ons opvragen. Als u in het bezit bent van een 
terrasvergunning, let dan op dat u voldoet aan de voorwaarden van 
de vergunning. 

Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen 
leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in de Reclame-
nota en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze verorde-
ningen zijn te vinden via www.overheid.nl
 
Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt 
u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nr. (040) 
2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl 

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

Wist u dat…
•	 3	op	de	5	mensen	hun	ramen	en	deuren	sluit	als	ze	even	naar	

boven gaan?
•	 53%	 nadenkt	 over	 de	 plek	 waarop	 ze	 hun	 laptop	 /	 tablet	 of	

smartphone neerleggen in huis?
•	 90%	van	de	inbraken	een	zogenaamde	‘gelegenheidsinbraak’	is?
•	 een	inbreker	gemiddeld	30	seconden	nodig	heeft	om	binnen	te	

komen?
•	 2	op	de	3	mensen	hun	vakantieplannen	met	de	buren	bespreken?
Voor meer handige tips om inbraak in uw woning te voorkomen, kijk 
op www.nuenen.nl of op www.politiekeurmerk.nl/preventietips.

GEMEENTE NUENEN SLUIT WONING   
NA HENNEPVONDST
Burgemeester Houben heeft op 8 juni 2016 een woning in Nuenen 
Centrum voor een maand gesloten. De sluiting volgde nadat de 
politie	een	hennepkwekerij	met	191	hennepplanten	had	aantroffen.

Directe sluiting bij constatering van drugs
De sluiting is gebeurd op basis van het zogenaamde Damoclesbeleid. 
Dat geeft de burgemeester de mogelijkheid om direct over te gaan 
tot sluiting van een woning voor de duur van één maand. Bij een 
tweede constatering is dat vier maanden en na een derde keer kan 
sluiting voor onbepaalde tijd volgen.
Ook voor bedrijven gelden forse maatregelen. Na de eerste consta-
tering van hennep volgt een sluiting van zes maanden, bij de tweede 

COLLECTE
In	de	week	van	19	juni	t/m	25	juni	2016	wordt	gecollecteerd	door	
Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis.

VERKEER
HOV2 - vanaf 13 juni afsluiting Europalaan in één richting
De Europalaan tussen de Geldropsedijk en Smits van Oyenlaan 
wordt op de schop genomen. Deze werkzaamheden nemen veel 
ruimte in beslag, waardoor het niet mogelijk is om het verkeer in 
beide richtingen open te houden. Er is gekozen om het verkeer rich-
ting Eindhoven open te houden. Het doorgaand verkeer van Eind-
hoven naar Gerwen en verder zal om Nuenen heen worden geleid. 
Tussen industrieterrein Berkenbos (Pinckart) en Eindhoven blijven 
beide rijrichtingen geopend. Aannemer Rasenberg richt de noorde-
lijke parallelweg van de Europalaan in voor éénrichtingsverkeer. 
Beurtelings sluit de aannemer kruisingen af om de aansluitingen op 
de verkeerspleinen te maken. De fase duurt ongeveer vier maanden. 

Hinder en overlast omwonenden
De werkzaamheden hebben door het afsluiten van één rijrichting 
impact op de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer. 
Aangrenzende woningen zijn langere tijd niet bereikbaar voor auto-
verkeer. De aannemer maakt voorzieningen zodat deze woningen 
wel bereikbaar zijn te voet of per fiets. Omwonenden krijgen hierover 
bericht en alternatieve parkeermogelijkheden.

Openbaar vervoer
Het busverkeer van Eindhoven naar Nuenen wordt omgeleid via: de 
Pinckart – Cockeveld – Meierijlaan – Kernkwartier – Refeling.  Tij-
delijke halte: Pinckart nabij info haven, Kernkwartier, busbaan 
Pleincollege.	Vervallen	halte:	Lyndakkers.	De	afgelopen	dagen	heeft	
bij het terrein Kerkakkers een eerste inventarisatie alternatieve ver-
voerwijze plaatsgevonden. Deze interessepeiling zal uitwijzen in 
welke omvang gratis openbaar vervoer en/of E-bikes ingezet worden 
tussen Gerwen/ Beek en Donk en Eindhoven C.S.

Meer informatie
Meer informatie over de wegwerkzaamheden vindt u op onze 
website, www.nuenen.nl of via de website van de uitvoerder www.
rasenberginfra.nl Projecten / Europalaan HOV2 Nuenen.

UITNODIGING    
COMMISSIEVERGADERINGEN
De commissievergaderingen vinden plaats in de commissiekamer 
van het gemeentehuis, aanvang 19.30 uur

21 juni Commissie Ruimte
•	 Vaststellen	grondexploitatie	Gerwen	ZO
•	 Vaststellen	BP	Nuenen-Zuid	herziening	Molvense	Erven	63
•	 Vaststellen	BP	Verbindingsboog	Meierijlaan
•	 Commissienotitie	Wonen	en	Werken	Stedelijk	Gebied	Eindhoven 

22 juni Commissie Samenleving
•	 Monitor	Sociaal	Domein

23 Juni Gecombineerde commissie
•	 Benoeming	Accountant
•	 Akkoord	gemeente	Nuenen	-	Helpt	Elkander
•	 Vaststellen	Jaarverslag	en	Jaarrekening	2015
•	 Kadernota	2016-2020

Agenda en bijbehorende stukken staan op: http://nuenen.raadsin-
formatie.nl. Tijdens de commissievergaderingen kunt u gebruikma-
ken van het meespreken. Neem daarvoor contact op met de griffie: 
tel:	040-2631679	of	email	griffie@nuenen.nl

AFVALWEETJE

Gebruikte en ongebruikte injectienaalden en 
restanten medicijnen mogen niet bij het huisvuil, 
maar bij het klein chemisch afval (KCA) en kunt u 
gratis kwijt op de milieustraat.
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PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

             
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

 100% AmbachtelijkVaders houden van 
Barbecue!!!

 

4 Speklappen + 
4 Barbecue worsten ...  6,95
Haas op stok
100 gram ..........................................2,45
Bij 150 gr. Achterham 
100 gr. Asperge salade ...gratis

Ham gehakt Wellington
per stuk ............................................1,75
500 gram Spare Ribs
met gratis saus ..............................5,95

Ook voor de best
belegde broodjes!!!

Hollandse bospeen
 per bos 0,99
Little gem   
pan klaar   per pak 1,99
Avocado  

per stuk 0,99

Hawaii salade
  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 16 t/m woensdag 22 juni

Paraquayo 
    1/2 kilo 1,25

KOOPJE

KOOPJE

Godfried de Vocht     De Echte Bakker
Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

SPECIAL

Acties week 24: geldig maandag 13 t/m zaterdag 18 juni 2016
_____________________________________________________

Brood van de week
Tijgerbruin heel
2x halve € 1,95

   € 189
_____________________________________________________

Vaderdag taartje
Met een lekkere chocolade vulling

        € 1195
_____________________________________________________

1/2 meter slagroomtaart
Overheerlijke slagroomtaart.     
Goed voor 12 tot 14 stukken

        € 1495
_____________________________________________________

Zomercake
Luchtige vanille cake

        € 350
_____________________________________________________

Worstenbroodjes
Volgens Godfried's 
traditioneel recept   5+1 gratis

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

BANDENHOTEL NUENEN
Zomer | winter | 4 seizoenen | bedrijfswagen | Caravan | Camper

Uitlijnen | Balanceren

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Tips voor Vaderdag!
Glen Moray Elgin Classic 
Single Malt 0,7lt. €21,50

Chivas Regal 12y
Scotch Whisky 0,7lt. €26,50

Bols Corenwijn
Met gratis glas 1lt. €21,50

Dalwhinnie 15y
Single Malt 0,7lt. €39,95
Diverse Bierpakketjes

België vanaf €5,50
Hollands vanaf €4,50
Acties geldig van 17 juni t/m 30 juni

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

Wijk Nuenen-Zuid
(omg. Refeling/Europalaan ± 280 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

PER DIRECT

GITAARLES
VOOR 

50-plussers

Geen noten
Begeleiden 

liedjes                                                                                                                                               
jaren ’60 en ‘70

Info:
nicovandewetering@kpnmail.nl

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

ROND DE LINDE ook op uw vakantie-adres
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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Rs DE BESTE
mijne ook

2 WEKEN GELDIG

ONTBIJTKOEK
Heerlijke peperkoek 

uit eigen bakkerij

Lekker als verantwoord 

tussendoortje 

t/m 22 juni

2,50

2 WEKEN GELDIG

FRANSE ROOMBOTER 

KOFFIEBROODJES 
per stuk € 1,25

t/m 22 juni

4 halen 
3 betalen

Mijn vader is…

MIJN VADER IS… 

VADERDAGTAART  
Heerlijk Luchtig slagroomtaartje

gevuld met slagroom 

en Kersen, met mooie 

eetbare tekening erop 

4-6 pers.

t/m 18 juni

11,50
ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN 4 BETALEN
in Nuenen

OPWETTENSEWEG 56, NUENEN   –   SINT-OEDENRODE  –  NIJNSEL  – SON  –  VEGHEL  –  BREUGEL  –  EINDHOVEN  –  SCHIJNDEL  –   UDEN  –  BEST   -  WEBSHOP: WWW.BAKKERIJBEKKERS.NL 

WIJ GROEIEN….GROEI JIJ MET ONS MEE ?
        GEZOCHT: STANDBOUWER / UITVOERDER

Greenbrick verzorgt voor diverse opdrachtgevers standbouwprojecten in 
geheel Europa. Door onze groei  z i jn wi j  op zoek naar een standbouwer die 
geheel zel fstandig projecten kan real iseren en dmv een goed contact met 
de klanten het op een kwal i tat ief  hoogwaardige manier kan opleveren. 
Technisch inzicht en gezond verstand en de wi l  om te werken zi jn 
een aantal  belangri jke vereisten.
Daarnaast de wi l  om te reizen en zeker GEEN 9-5 mental i te i t .  Een echte teamplayer!

Interesse ??  
Bel ons dan op 040-2951020 of stuur ons een emai l  op info@greenbrick.eu

“Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis”
Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat zijn 
zoontje zoveel last van eczeem en jeuk had, dat hij besloot zelf een 
middel te gaan uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: natuurlijke 
ingrediënten, effectief en vrij van schadelijke stoffen. Nu, 15 jaar 
later, is het een wereldwijd succes in de strijd tegen huidklachten. 
Bij de gebruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks leven 
weg te denken.

Het geval van Geoff zelf staat te boek als een van de zwaarste eczeem 
gevallen. Hij was 3 maanden oud toen hij werd opgenomen in het 
“Royal Children’s Hospital” in Melbourne. Hij leefde lang met deze 
vreselijke aandoening, totdat zijn zoontje Ryan (toen 14 maanden 
oud) van top tot teen onder de eczeem zat. Geoff besloot dat hij iets 
moest gaan doen. Ik zei tegen mijn vrouw: “Shannon, we moeten iets 
doen. We kunnen Ryan niet hetzelfde laten ondergaan als wat ik heb 
meegemaakt”. “Ik had alles al geprobeerd, maar niets bleek te helpen. 
Chemische producten (o.a. met hormonen) maakten de huid dunner, 
andere opties (o.a.. teerzalf, licht therapie) hielpen hem niet. We 
zochten het dus in een andere hoek en begonnen met het uitgangspunt 
“natuurlijke ingrediënten”. Alle soorten naslagwerken bekeken we voor 
de allerbeste ingrediënten uit de natuur. Na veel vallen en opstaan 
hadden we tenslotte ons product; het gaf verrassende resultaten, 
zowel voor mij als voor Ryan. Dit product, de Grahams Eczeem Crème, 
is nu een wereldwijd succes en helpt mensen over de hele wereld”.
Geoff heeft het verhaal al vaak verteld, o.a. op de Australische 
TV. Ze willen zoveel mogelijk mensen helpen met de vreselijke 
huidklachten. Ook in Nederland is Grahams al bij veel drogisterijen 
en gezondheidswinkels beschikbaar. ‘‘Dagelijks horen we nieuwe 
verhalen over eczeem, jeuk en droge huid. Het is fantastisch om hen 

nu Grahams te kunnen bieden. We begonnen ooit om onze zoon te 
helpen, helemaal niet met het idee om het op de markt te brengen. 
Voor ons geeft het enorme voldoening om van gebruikers te horen hoe 
speciaal Grahams voor ze is.’’
Inmiddels wordt Grahams door veel mensen naar tevredenheid 
gebruikt. Doordat gebruikers enthousiast zijn over Grahams wordt 
het geadviseerd en gaat het snel van mond tot mond. Tot slot vertelt 
Geoff: “We krijgen dagelijks zeer emotionele reacties, je kunt je niet 
voorstellen wat het met iemand doet als diegene altijd huidklachten 
heeft gehad en nu aan den lijve ondervindt dat er effectieve producten 
voor bestaan”.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik de 
gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: 

“Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis”
advertorial

Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat zijn 
zoontje zoveel last van eczeem en jeuk had, dat hij besloot 
zelf een middel te gaan uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijke ingrediënten, effectief en vrij van schadelijke stof-
fen. Nu, 15 jaar later, is het een wereldwijd succes in de strijd 
tegen huidklachten. Bij de gebruikers is Grahams vaak niet 
meer uit het dagelijks leven weg te denken.

Het geval van Geoff zelf staat te boek als een van de zwaarste 
eczeem gevallen. Hij was 3 maanden oud toen hij werd 
opgenomen in het “Royal Children’s Hospital” in Melbourne. 
Hij leefde lang met deze vreselijke aandoening, totdat zijn 
zoontje Ryan (toen 14 maanden oud) van top tot teen onder 
de eczeem zat. Geoff besloot dat hij iets moest gaan doen. Ik 
zei tegen mijn vrouw: “Shannon, we moeten iets doen. We 
kunnen Ryan niet hetzelfde laten ondergaan als wat ik heb 
meegemaakt”. “Ik had alles al geprobeerd, maar niets bleek te 
helpen. Chemische producten (o.a. met hormonen) maakten 
de huid dunner, andere opties (o.a.. teerzalf, licht therapie) 
hielpen hem niet. We zochten het dus in een andere hoek en 
begonnen met het uitgangspunt “natuurlijke ingrediënten”. 
Alle soorten naslagwerken bekeken we voor de allerbeste 
ingrediënten uit de natuur. Na veel vallen en opstaan hadden 
we tenslotte ons product; het gaf verrassende resultaten, 
zowel voor mij als voor Ryan. Dit product, de Grahams Eczeem 
Crème, is nu een wereldwijd succes en helpt mensen over de 
hele wereld”.

Geoff heeft het verhaal al vaak verteld, o.a. op de Australische 
TV. Ze willen zoveel mogelijk mensen helpen met de vreselijke 
huidklachten. Ook in Nederland is Grahams al bij veel 
drogisterijen en gezondheidswinkels beschikbaar. ‘‘Dagelijks 

horen we nieuwe verhalen over eczeem, jeuk en droge huid. 
Het is fantastisch om hen nu Grahams te kunnen bieden. We 
begonnen ooit om onze zoon te helpen, helemaal niet met 
het idee om het op de markt te brengen. Voor ons geeft het 
enorme voldoening om van gebruikers te horen hoe speciaal 
Grahams voor ze is.’’

Inmiddels wordt Grahams door veel mensen naar 
tevredenheid gebruikt. Doordat gebruikers enthousiast zijn 
over Grahams wordt het geadviseerd en gaat het snel van 
mond tot mond. Tot slot vertelt Geoff: “We krijgen dagelijks 
zeer emotionele reacties, je kunt je niet voorstellen wat het 
met iemand doet als diegene altijd huidklachten heeft gehad 
en nu aan den lijve ondervindt dat er effectieve producten 
voor bestaan”.
Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik de 
gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: 

Een Australische bouwvakker kon niet langer aan-
zien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem en 
jeuk, waarop hij aan de keukentafel zelf een mid-
del ging uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijk, goed voor de huid, vrij van parabenen, 
hormonen en parfum, en geschikt voor jong en 
oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huid-
klachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij de ge-
bruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks 
leven weg te denken.

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa 
en introduceerde het in Nederland. Van de Merwe 
vertelt: “Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem en jeuk; zij krabben regelmati g aan de plek-
ken waardoor de klachten aanblijven. Op zoek naar 
een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal pro-
ducten te kopen en bij wijze van test uit te delen aan 
mensen met huidklachten als eczeem, dermati ti s en 
jeuk. Toen ik de reacti es teruggekoppeld kreeg was 
duidelijk dat het product goede verlichti ng bood; de 
jeuk verminderde en de huid werd rusti ger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams 
naar tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams 
verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels. 
Doordat winkeliers enthousiaste reacti es van klant-

en krijgen en hen steeds tevreden zien terugkeren, 
wordt Grahams steeds vaker geadviseerd als 
eff ecti ef middel tegen huidklachten als eczeem. En 
de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk 
ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast 
zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als een 
product goed aanslaat. “We krijgen dagelijks zeer 
emoti onele reacti es, zoals “Ik was scepti sch, maar 
mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, 
ik ben zo blij met dit product, ik raad het iedereen 
aan”, vertelt van de Merwe tot slot. “Je kunt je niet 
voorstellen wat het met iemand doet als diegene 
alti jd huidklachten heeft  en nu aan den lijve onder-
vindt dat er eff ecti eve middelen als Grahams Eczeem 
Crème voor bestaan”.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik 
de gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:

Prenatal Amersfoort
Euroweg 100, Amersfoort
T: 088 332 0033

“Eff ecti ef en natuurlijk middel tegen eczeem”

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa en 
introduceerde het in Nederland. Van de Merwe vertelt: “Vrienden 
van mij hebben kinderen met eczeem en jeuk; zij krabben 
regelmatig aan de plekken waardoor de klachten aanblijven. Op 
zoek naar een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal producten te kopen 
en bij wijze van test uit te delen aan mensen met huidklachten 
alsals eczeem, dermatitis en jeuk. Toen ik de reacties 
teruggekoppeld kreeg was duidelijk dat het product goede 
verlichting bood; de jeuk verminderde en de huid werd rustiger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams naar 
tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams verkrijgbaar bij 
drogisterijen en gezondheidswinkels. Doordat winkeliers 
enthousiaste reacties van klanten krijgen en hen steeds 
tevreden zien terugkeren, wordt Grahams steeds vaker 
geadviseerd als effectief middel tegen huidklachten als eczeem. 
En de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk ook door; 
vaakvaak is het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie is 
als eerste op de hoogte als een product goed aanslaat. “We 
krijgen dagelijks zeer emotionele reacties, zoals “Ik was 
sceptisch, maar mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, ik ben zo blij 
met dit product, ik raad het iedereen aan”, vertelt van de Merwe

tot slot. “Je kunt je niet voorstellen wat het met iemand doet 
als diegene altijd huidklachten heeft en nu aan den lijve 
ondervindt dat er effectieve middelen als Grahams Eczeem
Crème voor bestaan”

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees 
voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

“Effectief en natuurlijk middel tegen eczeem”
Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat 
zijn zoontje zoveel last had van eczeem en jeuk, waarop hij 
aan de keukentafel zelf een middel ging uitvinden. Zijn 
uitgangspunten waren: natuurlijk, goed voor de huid, vrij 
van parabenen, hormonen en parfum, en geschikt voor jong 
en oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als 
eczeem,eczeem, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams 
vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.

advertorial

Een Australische bouwvakker kon niet langer aan-
zien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem en 
jeuk, waarop hij aan de keukentafel zelf een mid-
del ging uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijk, goed voor de huid, vrij van parabenen, 
hormonen en parfum, en geschikt voor jong en 
oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huid-
klachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij de ge-
bruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks 
leven weg te denken.

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa 
en introduceerde het in Nederland. Van de Merwe 
vertelt: “Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem en jeuk; zij krabben regelmati g aan de plek-
ken waardoor de klachten aanblijven. Op zoek naar 
een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal pro-
ducten te kopen en bij wijze van test uit te delen aan 
mensen met huidklachten als eczeem, dermati ti s en 
jeuk. Toen ik de reacti es teruggekoppeld kreeg was 
duidelijk dat het product goede verlichti ng bood; de 
jeuk verminderde en de huid werd rusti ger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams 
naar tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams 
verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels. 
Doordat winkeliers enthousiaste reacti es van klant-

en krijgen en hen steeds tevreden zien terugkeren, 
wordt Grahams steeds vaker geadviseerd als 
eff ecti ef middel tegen huidklachten als eczeem. En 
de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk 
ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast 
zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als een 
product goed aanslaat. “We krijgen dagelijks zeer 
emoti onele reacti es, zoals “Ik was scepti sch, maar 
mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, 
ik ben zo blij met dit product, ik raad het iedereen 
aan”, vertelt van de Merwe tot slot. “Je kunt je niet 
voorstellen wat het met iemand doet als diegene 
alti jd huidklachten heeft  en nu aan den lijve onder-
vindt dat er eff ecti eve middelen als Grahams Eczeem 
Crème voor bestaan”.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik 
de gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:

Prenatal Amersfoort
Euroweg 100, Amersfoort
T: 088 332 0033

“Eff ecti ef en natuurlijk middel tegen eczeem”

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa en 
introduceerde het in Nederland. Van de Merwe vertelt: “Vrienden 
van mij hebben kinderen met eczeem en jeuk; zij krabben 
regelmatig aan de plekken waardoor de klachten aanblijven. Op 
zoek naar een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal producten te kopen 
en bij wijze van test uit te delen aan mensen met huidklachten 
alsals eczeem, dermatitis en jeuk. Toen ik de reacties 
teruggekoppeld kreeg was duidelijk dat het product goede 
verlichting bood; de jeuk verminderde en de huid werd rustiger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams naar 
tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams verkrijgbaar bij 
drogisterijen en gezondheidswinkels. Doordat winkeliers 
enthousiaste reacties van klanten krijgen en hen steeds 
tevreden zien terugkeren, wordt Grahams steeds vaker 
geadviseerd als effectief middel tegen huidklachten als eczeem. 
En de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk ook door; 
vaakvaak is het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie is 
als eerste op de hoogte als een product goed aanslaat. “We 
krijgen dagelijks zeer emotionele reacties, zoals “Ik was 
sceptisch, maar mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, ik ben zo blij 
met dit product, ik raad het iedereen aan”, vertelt van de Merwe

tot slot. “Je kunt je niet voorstellen wat het met iemand doet 
als diegene altijd huidklachten heeft en nu aan den lijve 
ondervindt dat er effectieve middelen als Grahams Eczeem
Crème voor bestaan”

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees 
voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

“Effectief en natuurlijk middel tegen eczeem”
Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat 
zijn zoontje zoveel last had van eczeem en jeuk, waarop hij 
aan de keukentafel zelf een middel ging uitvinden. Zijn 
uitgangspunten waren: natuurlijk, goed voor de huid, vrij 
van parabenen, hormonen en parfum, en geschikt voor jong 
en oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als 
eczeem,eczeem, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams 
vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.

advertorial

Drogisterij Noordveld
Hoge Brake 72, Nuenen
Tel: 040 283 4677

Etos
Parkstraat 20 A B, Nuenen
Tel: 040 283 9714

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

0031 (0)6 14 50 52 25
www.nenavangemert.com | info@nenavangemert.com

Openingstijden

Wij zijn iedere werkdag 
geopend van 
8:30 tot 16:30

Opendagen
Zaterdag 18 juni
Zaterdag 2 juli

Wij zijn de zaterdagen 
geopend van 10:00 uur 

tot 14:00 uur.

De zondagen zijn we 
geopend van 10:00 tot 

15:00 uur.

Ringdijk 12 | 5705 CT Helmond | 0492-521578 
info@hsbeton.nl | www.hsbeton.nl

Op zoek naar een nieuwe schutting
H&S betonwaren bv is gespecialiseerd in tuinafscheidingen, 
erfafscheidingen en speciale betonproducten.

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

Vakantiebezorgers
(Zomervakantie) 

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

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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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 
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.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws

vervolg van pagina 2

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.
OVNuenWeVeldAFase2-D001

Beroep
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning en de verklaring van geen 
bedenkingen 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-omge-

vingsvergunning aan het college kenbaar hebben gemaakt, dan 
wel door;

•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verwe-
ten geen zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunningen bij 
het college kenbaar te hebben gemaakt;

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Recht-
bank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergunning treedt in werking 
nadat de termijn voor het indien van een beroepschrift is verstreken. 
Het beroepschrift 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 be-
slist. Het verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Crisis en herstelwet
Op het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning is afde-
ling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing 
(artikel 1.1. Chw in samenhang met artikel 3.1, bijlage I Chw). Deze 
afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het 
beroepschrift. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroeps-
gronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Tevens 
kunnen de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet 
meer worden aangevuld.

Hogere Waarden
Om de gevraagde bebouwing mogelijk te maken dienen, vooraf-
gaand aan de te verlenen omgevingsvergunning, hogere grenswaar-
den voor wegverkeersgeluid vastgesteld te worden. In verband 
hiermee heeft het college op 7 juni 2016 besloten tot het vaststellen 
van hogere grenswaarden voor de te verlenen omgevingsvergunning. 
Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp 
van het besluit.

Inzage
Tegen het ontwerp van het besluit zijn geen zienswijzen ingediend. 
Het besluit van het college ligt met ingang van 17 juni 2016 gedu-
rende zes weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt het besluit 
inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tevens is het definitieve besluit in te zien 
op de website van de gemeente Nuenen, www.nuenen.nl 

Beroep
Tegen het definitieve Besluit van de Hogere waarden kan binnen de 
termijn van ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20091, 
2500 EA Den Haag.
Beroep kan worden ingesteld door:
•	 belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	op	het	ontwerp	van	het	

besluit Hogere waarden kenbaar hebben gemaakt, dan wel door;
•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verwe-

ten geen zienswijzen op het ontwerp van het besluit kenbaar te 
hebben gemaakt;

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. 

Het besluit tot vaststelling van de Hogere waarden treedt niet in 
werking dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt.
Een beroep schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor moet 
naast het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een afzonder-
lijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voor-
zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op bovenstaand adres.

Nuenen, 16 juni 2016
Burgemeester en wethouders Nuenen c.a.

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor 
onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 6	juni	2016	 Europalaan	107,	5671	JD	-	het	verbouwen	
   en uitbreiden van de woning (BOUW en RO, 
   afwijken van de bestemming);
•	 7	juni	2016	 Parkstraat	2A,	5671	GG	-	het	wijzigen	van	
   het gebruik ten behoeve van het gebruik als 
   horeca (RO, afwijken van de bestemming).

De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.
Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan 
een voorlopige voorziening te treffen. 

PUBLICATIE
Derde wijziging Legesverordening 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Nuenen maakt be-
kend, dat de gemeenteraad op 12 mei 2016 de Derde wijziging Leges-
verordening 2016 met bijbehorende tarieventabel heeft vastgesteld.

De Legesverordening is gewijzigd in verband met actuele wetgeving. 
Hierdoor zijn er enkele artikelen en tarieven gewijzigd. 

Voornoemde verordening is opgenomen in de algemeen verkrijg-
bare lijst van vastgestelde belastingverordeningen. Deze verordening 
en besluiten liggen kosteloos ter inzage bij de receptie in het ge-
meentehuis. Ook zijn ze op de landelijke en gemeentelijke website 
te raadplegen.  

PUBLICATIE
Verleende omgevingsvergunning Nuenen-West bouwveld A, fase 
2 en besluit Hogere grenswaarden gemeente Nuenen c.a.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 9 juni 2016 
een omgevingsvergunning 1e fase voor de activiteit gebruik (artikel 
2.12, lid 1, onderdeel a, onder 3° Wabo) verleend voor het bouwen 
van 23 woningen in afwijking van het ‘Uitbreidingsplan Nuenen-West’ 
en het ‘Uitbreidingsplan Nuenen-West, uitwerkingsplan 1’. 
De woningen zullen binnen dit plan worden gerealiseerd op bouw-
veld A, fase 2.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2016-0004. De 
omgevingsvergunning is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Inzage
De verleende omgevingsvergunning ligt met ingang van 17 juni 2016 
gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt de 
omgevingsvergunning inzien tijdens de openingstijden van het ge-
meentehuis. 
Tevens zijn de stukken in te zien via de landelijke internetsite www.
ruimtelijkeplannen.nl en kunnen rechtstreeks worden geraadpleegd 
via de volgende link: 

PUBLICATIE
Verleende omgevingsvergunning Kerkstraat 3, 5 en 7 
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 24 mei 
2016 een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten ‘het 
bouwen van een bouwwerk’, ‘het gebruik van gronden of bouw-
werken in strijd met een bestemmingsplan’ en ‘een monument als 
bedoeld in een provinciale of gemeentelijke verordening te slopen, 
te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen of te her-
stellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor 
het wordt ontsierd of in gevaar gebracht’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel 
a en c Wabo, artikel 2.2 lid 2 onderdeel b Wabo) voor het oprichten 
van 30 appartementen beschermd wonen met bijbehorende voor-
zieningen binnen bestemmingsplan ‘Nuenen-Centrum 2012’. De 
aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2015-0135. De om-
gevingsvergunning is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Inzage
De verleende omgevingsvergunning ligt met ingang van 17 juni 2016 
gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis. 
U kunt de omgevingsvergunning inzien tijdens de openingstijden 
van het gemeentehuis. 
Tevens zijn de stukken in te zien via de landelijke internetsite www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Zij kunnen rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende link: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.
OVNuenKerkstr3Vank-D001

Beroep
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning en de verklaring van geen 
bedenkingen zijn geen zienswijzen ingebracht. Tegen het besluit kan 
binnen zes weken na bekendmaking van de omgevingsvergunningen 
beroep worden aangetekend. 

Het beroep kan worden ingesteld door: 
•	 belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	op	de	ontwerp-omge-

vingsvergunning aan het college kenbaar hebben gemaakt, dan 
wel door;

•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verwe-
ten geen zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunningen bij 
het college kenbaar te hebben gemaakt;

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de recht-
bank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergunning treedt in werking 
nadat de termijn voor het indien van een beroepschrift is verstreken. 
Het beroepschrift 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 be-
slist. Het verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Crisis en herstelwet
Op het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning is afde-
ling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing 
(artikel 1.1. Chw in samenhang met artikel 3.1, bijlage I Chw). Deze 
afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het 
beroepschrift. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroeps-
gronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Tevens 
kunnen de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet 
meer worden aangevuld.

Nuenen, 16 juni 2016
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

Onverwacht afscheid
Na het faillissement hebben wij, als vast team van Het Klooster, helaas niet de gele-
genheid gehad om afscheid te nemen van onze gasten en huurders.

Alles leek erop dat we mee over zouden gaan met de nieuwe beheerder.
Langs deze weg willen wij graag alsnog alle bezoekers van Het Klooster in Nuenen 
hartelijk bedanken voor de gezelligheid en samenwerking.
Wij vinden het heel jammer dat hier een einde aan gekomen is. 
Hopelijk tot ziens!

Joset Driessen, Silvia van Hoek, Rob Wever, Peter Stas, Jacqueline Mathijsse, Joop en Cees 
Le Pair (Op de foto ontbreekt onze collega Jacqueline).

Terugbeeld lokt reacties uit 
De onlangs geplaatste Terugbeeld-zuilen van heemkundekring De Drijehor-
nick leveren veel reacties op. Niet alleen wordt overwegend positief gerea-
geerd op het plaatsen van de ongeveer 40 informatiezuilen in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten en op het Eeneind met informatie over verdwenen 
gebouwen en buurtschappen en gewijzigde situaties rond de Lindeboom, het 
Park, rond de kerk in Nederwetten en in Gerwen op het Laar en de Heuvel. 

Een van de Terugbeeld-zuilen van heemkun-
dekring De Drijehornick geeft informatie over 
het in 1977 gesloopte patronaatsgebouw 
aan het Park [foto: Roland van Pareren].

Ook krijgt de heemkundekring te ho-
ren dat een jaartal niet helemaal juist 
vermeld is, een belangrijk detail in de 
tekst is weggelaten en ook wordt nog 
aanvullende informatie gegeven. Zo 
zijn er ondermeer opmerkingen geko-
men over de Terugbeeld-panelen over 
villa Houtrijk, de meisjesschool aan de 
Kloosterstraat, de Hof van Renesse in 
De Hovenier en de informatie over de 
vroegere situatie op het Hei-eind, nu 
het Park. Ook een oude foto van het af-
gebroken schoolhuis in Gerwen is bo-
ven water gekomen. De projectgroep 
Terugbeeld van heemkundekring De 
Drijehornick is blij met alle reacties. 
De gemaakte op- en aanmerkingen 
worden verwerkt in de teksten op de 
website van de heemkundekring onder 
de activiteit ‘project Terugbeeld’. Te 

zijner tijd kan ook de tekst op de pane-
len worden aangevuld of gewijzigd als 
het paneel aan vervanging toe is. 
Mocht u nog op- of aanmerkingen 
hebben over het project Terugbeeld, 
mail ze naar heemkunde.nuenen@
onsbrabantnet.nl.

Folder
Positief wordt ook gereageerd op het 
feit dat de heemkundekring een specia-
le folder heeft uitgebracht met daarop 
alle locaties van de Terugbeeld-zuilen. 
U kunt de (gratis) folder ondermeer af-
halen in het Heemhuis (Papenvoort 
15A), het gemeentehuis, de bibliotheek 
en de VVV in het Vincentre.

Jongerenkoor 
Jocanto viert  
de eerste zondag 
van de zomer 
Buiten is de wereld op het toppunt van 
licht, maar is het licht ook in onszelf? 
Jongerenkoor Jocanto gaat op zoek naar 
de kunst van het optimisme. U bent 
zondag 19 juni a.s. van harte welkom bij 
de viering van 10.00 uur in de Regen-
boogkerk aan de Sportlaan in Nuenen.
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Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

*Aanbieding is geldig op 16,17 en 18 juni, zolang de voorraad strekt. (Niet in combinatie met andere aanbiedingen, OP=OP) 
Openingstijden | Ma. 10.30 - 18.00 | Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00 | Vr. 9.00 - 20.00 | Za. 9.00 - 17.00

25%
korting

veraf óf dichtbij € 45 (actiecode 524099) • multifocaal € 95 (actiecode 868022)

Acties t/m 2 juli 2016
op vertoon van actiecode

Complete bril 
op uw sterkte 
met gratis oogmeting!

Kom naar onderstaande 
verkooppunt en 
laat u adviseren!

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Vaderdag

DA
DEALS

DA'S
SUPER
VOORDELIG

a.s. zondag 19 juni

25% directe 
kassakorting*

op al uw 
favoriete
herengeuren
naar keuze

 PUZZELHOEKWeek 24

2 9
2 4

3 1 5
5 4 6

1 3 9
2 3 1
4 6 3 9

5 6
8 9 7 2 4

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 echtgenoot 6 entree 12 aftakeling 14 daad van agressie 
16 spil 17 verlichting 18 soort onderwijs 19 mountainbike 21 selenium 
22 lengtemaat 23 met betrekking tot 24 taille 26 tennisterm 28 siersteen 
30 dat is 31 toezichthouder 33 water in Friesland 34 de jongste 
35 graansoort 37 uitgesloten aansprakelijkheid 38 hoofddeksel 40 voor de vuist 
42 betaalplaats 45 houding 46 handelsvorm 48 Duitse omroep 49 lumen 
51 lage rivierstand 52 ijzerhoudende grond 53 onmeetbaar getal 
54 werkelijkheid 56 Chinese munt 57 denkbeeldig 59 buiten gevaar 
61 gebakken vloertegel 62 explicatie.

Verticaal: 1 gebaar 2 bijwoord 3 met vriendelijke groet 4 pl. in Gelderland 
5 sierplant 7 voeg 8 Griekse letter 9 persbureau 10 bedrijfsvorm 
11 grote garnaal 12 pl. in Limburg 13 klimaatregelaar 15 gokspel 
20 overdonderd 23 gevierd musicus 25 frisdrank 26 slagader 27 landbewerker 
29 gereedschap 31 roofdier 32 gezet 36 tweehoevig dier 39 voedingsstof 
41 behaard 43 droog 44 voordat 46 patat 47 humorloos 50 land in Afrika 
51 bijbelse figuur 54 Rotterdamse Elektrische Tram 55 vogelverblijf 58 boom
60 Frans lidwoord.
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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.

ADIOS
COMMANDO
EKSTERNEST
FOLIE
GRANEN
GROEN
HAKEN
HANDBALLEN
INNAME
INTERPOL
KAAKJE
KASSA
LAMEL
MARKT
NAALD
PAAIEN
SALOON
SONDE
SPORTDRANK
STOEL
TANDELOOS
TOEZENDING
TREIN
VITAAL
WACHTLOPEN
ZEPPELIN
ZETPIL

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar:

 
Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

week 22, Anna Biezen, Nuenen

Rock de roeken uit 
Openluchttheater Mariahout
Het Openluchttheater Mariahout kampt al tijden met een hardnekkige roeken-
plaag, die menig acteur of troubadour overstemt. En denk maar niet dat ze entree 
betalen... Tijd dus om deze roeken voor eens en altijd uit de bomen van het open-
luchttheater te verjagen, met de eerste editie van Roekenrock.

We hebben de drie meest opruiende bands 
uit de omgeving opgetrommeld om dit 
klusje voor ons te klaren. Zaterdagavond 
zetten we alle speakers op standje maxi-
maal, en zullen Nouveau Vélo, MOOON 
en Lookapony alles op alles zetten om de 
roeken het theater uit te blazen. Roeken-
rock vindt plaats  op het kleine podium 
voor het paviljoen, tussen de bomen.

Nouveau Vélo
Het Brabantse Nouveau Vélo is een van de 
leukste live bandjes die ons land rijk is. Op 
het podium brengt de band onweerstaan-
bare energieke en knappe gitaarpop met 
60’er jaren invloeden. “Ze maken een soort 
gitaarpop waar eigenlijk vrij weinig bands 
zich in Nederland aan wagen”, schreef 
Volkskrant lovend. Doet denken aan Real 
Estate en de eerste platen van R.E.M.
 

MOOON
MOOON bestaat uit drie buurneefjes uit 
Aarle-Rixtel, die met een flinke dosis mu-
ziek de buurt onveilig maken. Met hun ga-
rage/blues met diverse surf invloeden en 
een vleugje psychedelica speelden ze de af-
gelopen 3 jaar in kleine kroegen, grote zalen 
en op festivals. Met stevige baslijnen, flinke 
drums en bluesy gitaar zijn de invloeden uit 
de jaren '60 en '70 zeker aanwezig!
 

Lookapony
De gasten van Lookapony maken energie-
ke trashy garagepop met een gepaste 'we 
don't give a fuck' mentaliteit. Ze hebben al 
meer dan honderd shows gespeeld en zijn 
dus verre van onervaren. Een ruige mix 
tussen Indie, Britpop en Garagerock. Lek-
ker catchy, maar vooral lekker vuig. 

Kaartverkoop
Roekenrock speelt op zaterdag 25 juni 
om 20.00 uur in het openluchttheater. 
Wil je deze avond niet missen? Wees er 
dan snel bij! Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.oltm.nl of via de verkoopadressen 
in Laarbeek (zie website). Openluchtthe-
ater Mariahout. Beleef meer.

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Nouveau Vélo

Lookapony

MOOON
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/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, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 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.

© 2016 - “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.”

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

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

Volg ons ook op:

Dokter Lie veld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 
De WHO (World Health Organisation van de VN) publiceerde een lijst met 
meer dan 100 aandoeningen waarvoor zij acupunctuur aanraadt: 
veel pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
www.acupunctuur-lieveld.nl Belt u gerust om advies: 040-2837612. 

Dokter Lieveld vertelt...

(én is bij ADHD even effectief als Ritalin...)

Kinderacupunctuur      
werkt bij veel ‘kinderklachten’ 
Als een baby, kind of puber klachten heeft waarbij de 'gewone', gangbare 
zorg niet verder kan helpen, is kinderacupunctuur vaak een uitkomst. De 
World Health Organisation (WHO) van de VN adviseert acupunctuur bij 
meer dan 100 aandoeningen. Zij raadt acupunctuur aan bij, ook veel bij kin-
deren voorkomende, klachten als: allergieën (o.a. hooikoorts), astmatische 
bronchitis, buikpijn, depressie, competitie stress syndroom, hoofdpijn, 
keelpijn, oorpijn en slapeloosheid. De WHO raadt acupunctuur ook aan te-
gen meisjes- en vrouwenklachten als menstruatiepijn en het premenstrueel 
syndroom (PMS). 

Kinderacupunctuur is naald- en pijn-
loos, prettig en kindvriendelijk. Ik be-
handel kinderen vaak met acupres-
suur (zachte druk van mijn handen), 
laseracupunctuur en/of tuïna, een 
eeuwenoude op acupunctuur geba-
seerde massagetechniek. (Overigens 
gebruik ik deze acupunctuurvormen 
ook bij volwassenen die niet van 
naaldjes houden...). Baby’s en jonge 
kinderen zitten bij de ouder op schoot 
tijdens een behandeling. Vaak vallen 
ze in slaap: acupunctuur werkt meest-
al direct en is rustgevend. 
 
Ouders leer ik eenvoudige acupres-
suurtechnieken om thuis toe te pas-
sen. Hiermee kunnen ze de behande-
ling gemakkelijk ondersteunen en 
hun kind verder helpen.
Zo leer ik ouders enkele punten op 
het hoofd van hun kind zacht aan te 

drukken, als het 's avonds gaat slapen. 
Los van de klacht, slaapt het kind 
daardoor dikwijls lekkerder en langer 
en is het de volgende dag beter gehu-
meurd. Meestal groeit ook het zelfver-
trouwen. Overigens hebben kinderen 
vaak minder acupunctuurbehande-
lingen nodig dan volwassenen. Ze zijn 
er dikwijls heel ontvankelijk voor. 

Ritalin overbodig bij ADHD
Acupunctuur blijkt bij ADHD even ef-
fectief als het medicijn Ritalin. Dit con-
cludeert dokter Jolanda Roelofs, 
jeugdarts in Friesland, in een uitge-
breide studie. Ze noemt als voordeel 
dat acupunctuur geen bijwerkingen 
geeft en dat het effect langer aan-
houdt. 
Mijn patiënt Bas (indertijd 7 jaar) had 
ADHD. Ritalin werkte goed. Echter, 
zijn ouders maakten zich zorgen over 
de lange termijneffecten ervan. Daar-
om wendden ze zich tot mij.
Na tien acupunctuurbehandelingen 
ging het heel goed met Bas. Daar-
naast was hij van de Ritalin af. Om die 
mooie resultaten vast te houden, 
komt hij af en toe langs voor enkele 
'onderhoudsbehandelingen': meestal 
vlak voor een proefwerkweek. Bas zit 
goed in zijn vel en gaat binnenkort 
naar vwo-5.

En de winnaar is…!
Het is bekend geworden wie de gelukkige winnaar is van de prijs die IT Pro 
en haar studenten uitgereikt hebben, Trees van Rijn is een jaar lang gratis lid 
van IT Pro Home. Hiermee heeft zij recht op een jaar lang gratis hulp bij pro-
blemen met haar computer. De prijs werd uitgereikt als bedankje voor het 
invullen van de IT Pro Home enquête. 

Vanaf februari hebben Rémon Walk en 
Lavenn Oldenburg, beide bedrijfskun-
de studenten aan Avans Hogeschool, 
een afstudeeronderzoek uitgevoerd. 
Zij hebben, in het kader van een 
marktonderzoek voor de dienst IT Pro 
Home, een grootschalige enquête af-
genomen onder de inwoners van Nue-
nen. Mede door de hulp van Nuenense 
KBO was de respons op de enquête erg 
hoog en zijn er uiteindelijk 255 enquê-
tes ingevuld. Uit alle respondenten is 
er nu dus de gelukkige winnaar bekend 
gemaakt. 

IT Pro Home is een nieuwe dienst van 
lokale IT-specialist IT Pro. Voor een 

vast bedrag per jaar krijgt men onbe-
perkt telefonische en persoonlijke 
hulp, zowel op afstand als locatie, bij 
problemen aan de computerappara-
tuur. Daarnaast zit er bij de prijs een 
goede virusscanner inbegrepen. 

Het idee van IT Pro Home is ontstaan 
doordat Christ van den Akker, eige-
naar en oprichter van IT Pro, al jaren 
mensen ziet worstelen met hun com-
puterapparatuur. Slecht Wi-Fi, niet 
kunnen printen en een virus op de 
computer zijn voorbeelden van pro-
blemen waar mensen dagelijks tegen 
aan lopen. Christ bedacht met dit 
beeld in zijn hoofd: “Waarom is er 
geen ANWB voor computerappara-
tuur? Een dienst waar men altijd en 
overal naar toe kan bellen voor hulp 
met hun computerapparatuur voor 
een vast bedrag per maand”. 

Wilt u meer informatie omtrent de 
dienst. Loop dan gerust even binnen 
bij IT Pro, Berg 41 a, 5671 CB Nue-
nen. Bel 040 290 69 62 of kijk op de 
site www.itprohome.nl

Advertorial

Gitaarlessen voor 
50-plussers
In september start er een nieuwe cur-
sus: gitaarlessen voor 50-plussers. Er 
wordt niet gewerkt met noten, maar 
met gitaarakkoorden, om op die ma-
nier liedjes te kunnen begeleiden. 

De liedjes die gebruikt worden zijn 
meestal liedjes uit de jaren ’60 en ’70, 
van de Heikrekels tot de Rolling Stones, 
van Boudewijn de Groot tot Tom Jones.
Ook bestaat de mogelijkheid eigen 
liedjes in te brengen. Ideaal ook voor 
mensen uit het onderwijs, maar vooral 
voor die 50 plusser die al jaren twijfel-
de of die vroeger altijd al gitaar had 
willen spelen. Ook melden zich vaak 
cursisten aan die vroeger gitaar speel-
den en dit nu weer op willen pakken.
Er wordt gewerkt in groepjes van 
maximaal 4 personen. De lessen zijn 
wekelijks en duren 30 minuten.
De lessen worden gegeven in Sint-Oe-
denrode. Info via: 
nicovandewetering@kpnmail.nlKamerorkest uit Sint-Petersburg      

geeft weer een zomerconcert

Het ensemble bestaat uit 22 jonge mu-
sici. Het werd 25 jaar geleden opgericht 
en behoort tot één van de beste Russi-
sche orkesten. Spelers zijn uiterst geta-
lenteerde musici geselecteerd uit de 6 
conservatoria van Sint-Petersburg.

Op het programma staan werken van 
o.m. Bach, Mozart, Haydn, Tsjaikovs-
ky, Paganini, Verdi, Marcello, von We-
ber en Strauss. Veel stukken zijn con-
certen voor solist en orkest: viool, alt-
viool, cello, hobo en zang.
Vorige jaren was dit uitmuntende or-
kest ook in Nuenen te gast. De uitver-
kochte zaal sloot dit ensemble in hun 
harten en staande ovaties ontvingen de 
solisten, het orkest en hun dirigent. 
Ofschoon de leeftijd van de musici op-
vallend jong is, bereikt het orkest ui-
terst gedisciplineerd telkens een heel 
hoog niveau in techniek, virtuositeit 
en nauwkeurigheid, dankzij het werk 
van de zeer ervaren artistiek leider en 
dirigent, professor Sergey Efaev. Het 
orkest won prijzen op verschillende in-
ternationale concoursen en nam deel 

Els Borst Netwerk Inspiratieprijs 
voor Truus Houtepen
“De politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten”, zei Els 
Borst. Kort na het overlijden van de geliefde D66-politica lanceerde de par-
tij het Els Borst Netwerk, een netwerk voor actieve en zelfbewuste D66-
vrouwen in de geest van Els Borst.

De door het netwerk in het leven ge-
roepen Els Borst Netwerk Inspiratie-
prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een 
inspirerende D66-vrouw, die iets bij-
zonders heeft bereikt voor de partij.
Truus Houtepen-Kunnen was dit jaar 
één van de vier genomineerden. Zij 
werd tijdens het jaarlijkse Els Borst 
Netwerk-event zondag 12 juni geko-
zen door de aanwezige leden. Zij ont-
ving de Inspiratieprijs uit handen van 
Netwerkvoorzitter en Tweede Kamer-
lid Pia Dijkstra.
Truus Houtepen is al 40 jaar lid van 
D66 en zet zich al vele jaren in voor de 
partij. Dit heeft ze o.a. gedaan als 
Raadslid in Nuenen, Provinciaal Sta-
tenlid, Bestuurslid van D66 in Nuenen 

en als lid van verschillende commissies 
in de Landelijke Organisatie, zoals o.a. 
de Commissie Vrouwenrechten-Men-
senrechten.
Tijdens al haar functies in en buiten 
D66 heeft Truus zich speciaal ingezet 
voor de positie van de vrouw, niet al-
leen in de politiek, maar ook daarbui-
ten. Ze heeft aandacht gevraagd voor 
de positie van vrouwen als het gaat om 
het armoedebeleid en ze heeft op aller-
lei manieren vrouwen gemotiveerd en 
geïnspireerd om actief te worden in de 
politiek. 
Door haar grote inzet en toewijding op 
allerlei fronten voor D66 is Truus Hou-
tepen een inspirator voor veel vrou-
wen.

Truus Houtepen ontving de Els Borst Netwerk Inspiratieprijs.

Nuenense songwriter wint 
Brabantse Dialectpenning
Songwriter en musicus Frans Smits, heeft met zijn band Roaw Vlis de Bra-
bantse Dialectpenning 2016 gewonnen. 

Met de song Zatterdag Oavend wist de 
band het thema van het festival, heden-
daagse rituelen, op een fantastische mu-
zikale wijze neer te zetten. Veel lof en 

waardering alom van de vierkoppige ju-
ry, die Roaw Vlis prees voor de wijze 
waarop de tekst het hedendaagse uit-
gaansleven tot in de kern weet te treffen. 

Het kamermuziek orkest VASILIEV OSTROV uit Sint-Petersburg is op tournee 
en komt voor de vierde keer naar Nederland voor een exclusief concert in 
Nuenen waar zij dinsdag 12 juli op zullen treden.

aan veel Russische en Europese mu-
ziekfestivals.
Kaarten à € 15,- te bestellen via de 
website van VVV Nuenen of via de QR 
code. contactpersoon: remmet@van-
luttervelt.net.

Dinsdag 12 juli 
20.15 uur. 
Concert Vasiliev 
Ostrov uit 
Sint-Petersburg. 
De Regenboog, 
Sportlaan 5.

Rotary is een serviceclub. De leden 
steunen op verschillende wijzen hun 
medemensen. Dit alles zonder onder-
scheid van ras, geloof of politieke 
overtuiging. Rotary is een wereld-
omvattende vriendschapsorganisatie 
met een levenshouding: dienen. 
Bij Rotary betekent dat iets van jezelf 
te willen geven. Rotary is de eerste 
serviceclub ter wereld en telt ruim 
1,2 miljoen leden wereldwijd. In 
Nuenen telt de Rotaryclub 35 leden.

www.rotary.nl/nuenen

Rotary zorgt voor vervoer 
naar SPACE WALK 
Op zondag 3 juli speelt het Blue Planet 
Harp Ensemble onder leiding van Inge 
Frimout, lid Rotary Nuenen, het con-
cert SPACE WALK. Dit concert vindt 
plaats in de John Geven Studios in 
Nuenen. De entree bedraagt € 7,-- in-
clusief consumptie. Deze locatie is niet 
bereikbaar met het openbaar vervoer, 
maar zeer goed toegankelijk, ook voor 
diegenen die moeilijk ter been zijn. 

Heeft u geen vervoer? 
De leden van Rotary Nuenen willen u 
graag (met hun eigen personen auto’s) 
thuis ophalen en weer terug brengen. 

Wilt u hiervan gebruik maken? 
Bel dan naar telefoonnummer  
06 12941978 of mail uw naam, 
adres en telefoonnummer naar 
info@blueplanetharp.nl
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Openbare vergadering  
Dorpsraad Gerwen

60 nieuwe huizen 
in Gerwen
De Dorpsraad Gerwen organiseert 
op dinsdagavond 12 juli weer een 
openbare vergadering voor alle in-
woners en andere geïnteresseerden 
in het dorpshuis D´n Heuvel, Heuvel 
11 in Gerwen. 

Het belangrijkste onderwerp is de 
nieuwbouw van woningen in Gerwen. 
Op 7 juli wordt het grondexploitatie-
plan in de Nuenense gemeenteraad be-
handeld. Als dat goedgekeurd wordt, 
dan kunnen er nieuwe huizen in Ger-
wen gebouwd worden. Bouwbedrijf 
van Santvoort uit Veldhoven wil een 
zestigtal huizen bouwen, variërend 
van starters woningen tot vrijstaande 
koophuizen. 
Tijdens onze openbare dorpsraadver-
gadering op 12 juli zullen Harry van 
Lieshout van het bouwbedrijf en een 
vertegenwoordiger van de gemeente 
hun plannen met ons delen. Ook zal 
worden bekend gemaakt hoe men in 
aanmerking kan komen voor een van 
deze woningen. Om 20.00 uur begint 
de dorpsraadvergadering en staat de 
koffie klaar, graag tot dan!

Namens
De Dorpsraad Gerwen,
Rob Appelhof, voorzitter

Stem op het enige project uit Nuenen

Cultuur Overdag dingt   
mee naar Peeltrofee
De Nuenense vrijwilligersgroep Cultuur Overdag maakt kans op de Peeltro-
fee 2016! We zijn het enige project uit de gemeente Nuenen dat meedingt. 
Om te winnen hebben we uw digitale stem nodig. Help ons € 2.500,- te win-
nen zodat we vele mooie, inspirerende activiteiten kunnen organiseren 
voor iedereen die overdag wil genieten van cultuur. Ga naar www.peeltro-
fee.nl en breng uw stem uit op Cultuur Overdag!

De Peeltrofee is een prijs die het Peel-
netwerk uitreikt aan een organisatie of 
inwoner met het beste idee dat een 
unieke bijdrage kan leveren aan de 
kwaliteit van leven in de Peel. Dit jaar 
staat het thema cultuur en erfgoed 
centraal. Omdat Nuenen is aangeslo-
ten bij het Peelnetwerk konden we 
Cultuur Overdag als idee aanmelden.
Het Peelnetwerk is een samenwer-
kingsverband van gemeentes uit de 
Peel en vele profit- en non-profit orga-
nisaties. Ze stimuleert activiteiten die 
leiden tot een mooiere leefomgeving, 
een duurzaam bloeiende economie en 
een prettig maatschappelijk klimaat.

Om te kunnen winnen moeten we in 
de top-5 van publieksfavorieten ko-
men. Dat is alleen mogelijk als heel 
veel mensen op ons stemmen. Daarna 
kiest een jury de uiteindelijke winnaar.
Stemmen is heel eenvoudig. U gaat 
naar de website www.peeltrofee.nl 
en zoekt naar Cultuur Overdag. U 
kunt stemmen via email én via Face-
book.

Onze vrijwilligers zetten zich gratis en 
met hart en ziel in voor Cultuur Over-
dag. Maar om activiteiten te organise-
ren is ook geld nodig! Helpt u ons win-
nen? Alvast onze hartelijke dank.

Zanggroep zoekt gitarist en pianist
Zanggroep de Halmen zoekt een (amateur) gitarist en pianist. Wij zijn een en-
thousiast koor met circa 20 leden uit heel Laarbeek. We zingen vlotte nummers, 
zowel pop als liturgisch. We luisteren o.a. elke laatste zondag van de maand de 
mis op in een van de Laarbeekse kerken. Heb je interesse, kom dan een keer luis-
teren of meedoen op onze repetitieavond op dinsdag van 20.30-22.30 uur in het 
Dorpshuis te Lieshout (Grotenhof 2). Voor meer informatie, stuur een mail naar 
claudiajongerius@gmail.com. 

Zingerij Dwarsgetuigd 
verwelkomt nieuwe haring 
Maandag 20 juni zingt Zingerij Dwarsgetuigd vanaf 12.00 uur in het Park op de 
markt in Nuenen bij Vishandel De Beer. Dwarsgetuigd zingt de liederen van de 
zee over de visserij en de oude zeilvaart. Het optreden staat in het teken van Vlag-
getjesdag, de week waarin de nieuwe haring aan wal is gebracht.
Het repertoire zal o.m. bestaan uit liederen van hun laatste CD ‘Nuenen aan zee’. 
De Cd is ook te koop voor € 10,-. Tijdens het optreden kunnen bezoekers kennis 
maken met de nieuwe haring bij Vishandel De Beer.
Zing mee! Geniet! Eet de nieuwe haring! 

Wette’s 
Dorpsfestijn
 
Op 24 juni gaat het jaarlijks terugke-
rende Wette’s Dorpsfestijn weer van 
start. Van vrijdag tot en met maan-
dag 27 juni staan er weer gezellige 
activiteiten en festiviteiten ge-
pland. De locatie is hetzelfde als af-
gelopen jaren: achter Brasserie de 
Kruik op het parkeerterrein van de 
sportvelden. De volgende activitei-
ten staan op de planning:

Vrijdag 24 juni - Tent open vanaf 
19.00 uur
Pubquiz: Met maximaal 6 personen 
strijd je tegen andere teams, waarin je 
aan de tand gevoeld wordt over ver-
schillende onderwerpen. Deelname is 
gratis. Inschrijven kan door te bellen 
met Koen van Gorp op 06-13712264 of 
door een mailtje te sturen naar wettes-
dorpsfestijn@outlook.com met je team-
naam en het aantal personen (max. 6). 

Zaterdag 25 juni - Tent open vanaf 
12.00 uur
Kindermiddag 13.00-16.30 uur: Een 
leuke middag voor kinderen van alle 
leeftijden. Met diverse spellen, spring-
kussens en prijzen, belooft het een ge-
zellige boel te worden! 
Live band 21.30-01.00 uur: In de avond 
een spetterend optreden van Empty 
Field, een coverband die het dak ervan 
af gaat spelen!

Zondag 26 juni - Tent open vanaf 
12.00 uur
Levend Stef Stuntpiloot 12.00-23.00 
uur: Met teams van 4 personen wordt 
dit spannende en hilarische spel al 
twee jaar met veel plezier gespeeld. In-
schrijven kan door te bellen met Mai-
kel van Kemenade op 06-30388506 of 
door een mailtje te sturen naar wettes-
dorpsfestijn@outlook.com met je 
teamnaam. Voor dit spel wordt 10 eu-
ro inschrijfgeld per team gevraagd. 
Aansluitend wordt de zondag afgeslo-
ten door DJ Deftige Dirk.

Maandag 27 juni - Tent open vanaf 
12.00 uur
Rikken 14.00 uur: Op maandag is het 
jaarlijks terugkerende rikken in de 
tent. Inschrijven kan vanaf 12.30 uur 
in de tent. Rond 17.00 uur zal de prijs-
uitreiking van het kaarten volgen. Zan-
ger Jan van der Heijden zingt vanaf 
17.30 uur weer de sterren van de he-
mel. De tent is geopend tot 24.00 uur.

Het Blue Planet 
Harp Ensemble gaat 
op ruimtereis!

Zondag 3 juli 
Aanvang 14:00 en 16:00u 
John Geven Studios
www.blueplanetharp.nl.

 
 

SpaceWalk 2016

Vlieg mee langs sterren en planeten!

Het Blue Planet Harp Ensemble 
gaat op ruimtereis! 
Op zondag 3 juli gaat het Blue Planet Harp Ensemble op ruimtereis! Het Blue 
Planet Harp Ensemble bestaat uit 25 harpistes, leerlingen van Inge Frimout 
en van Valérie Rijckmans (Kunstkwartier). 

Voorafgaand aan het concert geeft de 
Belgische astronaut Dirk Frimout een 
korte inleiding over zijn ruimtereis. 
Tijdens het concert ziet u prachtige 
unieke foto’s die in de ruimte zijn ge-
maakt van de aarde en planeten. Muzi-
kale gast is de bekende meesterviolist 
Ernö Olah. Hij zal op speciaal verzoek 
ook spelen op zijn zingende zaag. Te-
vens werkt mee Max Frimout (sound 
design). Max won onlangs met zijn 
zelfgeproduceerde dance track 'The 
Designer' de ADE Challenge van de 
Buma Music Academy. 

Het Blue Planet Harp Ensemble be-
staat uit harpisten in de leeftijd van 6 
tot 21 jaar. Het ensemble heeft o.a. sa-
mengewerkt met bekende koren uit de 
regio zoals het Helmonds Slavisch 
koor en het Nuenens Mannenkoor. 
Het eerste grote concert, de première 
van ‘Whispering Caves’ in de Gemeen-
tegrot van Valkenburg, werd een item 
in het Jeugdjournaal. Dit seizoen trad 
het ensemble op bij Holland’s Got Ta-
lent. Dit unieke concert voor alle leef-
tijden mag u niet missen. Laat u mee-
voeren langs planeten en sterren! De 

voorstellingen zijn te horen en te zien 
bij John Geven Studios, Spegelt 45 te 
Nuenen om 14.00 en 16.00 uur. De lo-
catie is ook voor mindervaliden zeer 
goed toegankelijk. Entree: volwasse-
nen 7 euro, kinderen t/m 12 jaar 5 eu-
ro, inclusief consumptie. Voor meer 
informatie: www.blueplanetharp.nl 
Bestelt u tijdig kaarten bij voorkeur via 
mail: info@blueplanetharp.nl Vermeld 
uw naam, adres en telefoonnummer of 
via telefoon 06 12941978.

Zondag 3 juli 14.00-16.00 uur. Het 
Blue Planet Harp Ensemble: Space-
Walk 2016. John Geven Studios, Spe-
gelt 45 te Nuenen.

Zanggroep Midòre tijdens 
Carat-Concerten 
Op de zon- en feestdagen van mei tot en met eind september vinden er op 
het Carat-Paviljoen, in stadswandelpark de Warande, Carat-Concerten 
plaats. Diverse muziekstijlen passeren de revue, van jazz tot pop en van 
klassiek tot blaasmuziek. De vaste aanvangstijd is 12.00 uur en het pro-
gramma is rond 15.00 uur afgelopen. Alle concerten zijn gratis toegankelijk. 
Daarnaast zijn er in het park horecavoorzieningen en voldoende zitplaatsen 
aanwezig.
 
Programma zondag 19 juni 
12.00 u: Seniorenharmonie Helmond 
13.15 u. Zanggroep Midòre, Nuenen
Midòre is een gemengd koor dat be-
staat sinds 13 oktober 2003. Het koor 
heeft een breed repertoire van klassiek 
tot pop en staat onder leiding van diri-
gent Frans Lammerts. Ze zingen vier 
tot zes stemmige a capella liederen. Ie-
dereen tussen de 25 en 55 jaar (en 
mannen tot 60 jaar) die van muziek en 
zingen houdt is welkom bij de club. 

Het koor bestaat uit vier groepen 
stemmen sopranen, alten, tenoren, 
bassen. Voor sommige liederen wordt 
een stemgroep gesplitst in een eerste 
en tweede stem.
Zanggroep Midòre treedt een keer of zes 
per jaar op zowel binnen als buiten Nue-
nen, bijvoorbeeld festivals en concerten 
met andere koren. Daarnaast organise-
ren ze regelmatig een gezellige activiteit.
14.15 u: Muziekkapel Ragazzi, Hel-
mond.

Opwettenseweg 81  Nuenen  |  040-2840013 |  Ma t/m Za 9.30 - 17.30 uur

Géén verkooppraatjes maar feiten!

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 17 juni organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.
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Muziek op de 
Dorpsboerderij 
Weverkeshof
De band Klick is twee jaar geleden 
ontstaan uit een initiatief van Frans 
van Kasteren, zanger/slaggitarist 
van de bekende sixtiesband Max-
point. Daar het direct klikte tussen 
de bandleden werd de naam Klick 
voor de band aangenomen. De band 
bestaat uit 5 personen: Willy v/d 
Biggelaar drums; Tiny Dommels 
slaggitaar; Wil Frecken sologitaar; 
Frans van Kasteren zang en Lex 
Suhertian basgitaar.

Het repertoire bestaat voor velen uit 
bekende muziek. Hoofdzakelijk uit de 
jaren zestig, zeventig en tachtig. De 
band Klick speelt en zingt muziek van 
The Beatles, Cliff Richard, The Sha-
dows, Johnny Cash, Sandy Coast, The 
Rolling Stones en velen anderen. 
Om de sfeer van de sixties te bewaren 
wordt de muziek niet versterkt over 
een P.A. De gitaren gaan via hun eigen 
versterkers, de drum gaat akoestisch 
en de zang gaat over de zanginstallatie.
Een optreden wordt door de muzikan-
ten met heel veel enthousiasme en met 
een groot plezier aan u gepresenteerd.

Zondagmiddag 19 juni, 14.00 uur. De 
band Klick. Dorpsboerderij Weverkes-
hof, Vrij Entree. Jhr. Hugo van Berckel-
laan 5 te Nuenen.
www.weverkeshof.nl

 

Plantenwandeling 
in Het Geboortebos
Gidsen van IVN Nuenen nodigen u uit 
om mee te gaan voor een plantenwan-
deling op maandag 20 juni in natuur-
gebied Het Geboortebos. Het jonge 
gemengde loofbos met bloemrijke 
slootkanten en paden wordt gewaar-
deerd door insecten, vogels, reeën en 
een slimme vos.
De prinsessen Laurentien, Marilene en 
Annette gaven in 2002 de aftrap voor 
Het Geboortebos. Zij plantten vier ko-
ningslinden als geboortebomen voor 
hun kinderen.
Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf 
Het Klooster, Park 1, Nuenen. 
Start wandeling iets later vanaf de par-
keerplaats met informatiepaneel langs 
de Mierlose dijk. Laarzen of water-
dichte schoenen aanbevolen, evenals 
een verrekijker! Deelname is gratis, in-
fo: 040-2421423.

Stap voor stap samen naar de finish

De Dassenburcht loopt    
de Avond4daagse
Vier dagen lang liepen maar liefst 177 kinderen van basisschool De Dassen-
burcht mee met de Nuenense Avond4daagse. In de lichtblauwe T-shirts wa-
ren de wandelende kinderen goed te zien in Nuenen. Het weer werkte ook 
mee; alleen de eerste dag dreigde er noodweer los te barsten, maar Nuenen 
ontsprong de dans.

Het waren vier prachtige avonden, 
waarop vele kinderen, ouders en ande-
re fanatieke wandelaars (en rolstoe-
lers!) te voet ons mooie dorp door-
kruisten. We wandelden door het 
prachtige Nuenense landschap, van 
Boord tot Hool, van Papenvoort tot 
Nuenen-Zuid, van Alvershool tot 
Tweetermansweg. In een heerlijk 
avondzonnetje, in goed gezelschap: de 
ouders konden lekker bijkletsen, ter-
wijl de kinderen samen liepen, renden, 
en zelfs gearmd de route aflegden. 
Sommige kinderen verdenken we er 
zelfs van dat ze de dubbele afstand 
hebben afgelegd, zo werd er op en neer 
gelopen.

Elke dag stonden alle scholen, en dus 
ook De Dassenburcht, de sportieve lo-
pers op te wachten in een kraampje 
met wat te drinken en iets lekkers. 
Vrijdag was de apotheose van vier 
mooie wandeldagen: na een mooie 
route door het buitengebied van Nue-
nen kwamen alle afstanden (5, 8 en 12 
kilometer) samen bij de vijver bij het 
gemeentehuis. Vervolgens liep ieder-
een in een lange stoet, onder begelei-
ding van showkorps Oefening en Vol-
harding, het centrum binnen. Het pu-
bliek stond de wandelaars op te 
wachten langs de parkstraat en in het 
Park, met bloemen, snoep en medail-
les voor de geleverde prestaties. De 

Dassenburcht kijkt terug op een prach-
tig georganiseerd evenement - en 
dankt daarvoor Wandelsportvereni-
ging Nuenen. Wij - ouders, leerkrach-
ten én kinderen - hebben genoten. 
Volgend jaar zijn we er zeker weer bij!

Inwonerswijkschouw   
‘Kijk op uw wijk’
De gemeente Nuenen werkt jaarlijks met vaste momenten om het buiten-
beeld in de wijken goed in kaart te brengen. Dat wordt een ‘wijkschouw’ ge-
noemd. Vanuit die inventarisatie pakt de gemeente daar waar nodig en 
mogelijk de benodigde onderhoudswerkzaamheden op.

Samen de buurt in beeld brengen 
tijdens een inwonerswijkschouw
Naast het reguliere onderhoud dat de 
gemeente volgens een vaste werkwijze 
uitvoert, is de gemeente benieuwd 
naar ‘uw kijk op de wijk’. Vandaar dat 
er samen met de inwoners de situatie 
in de buurt wordt bekeken om ant-
woorden te vinden op de volgende vra-
gen: Wat zien zij? Wat is hun mening 
over het buitenbeeld? Wat willen ze 
graag dat er in hun omgeving aange-
pakt wordt?
Interessante vragen, want een inwoner 
kijkt doorgaans vanuit een andere in-
valshoek naar de situatie in zijn of haar 
leefomgeving, dan de gemeente. Het 
primaire doel van de inwonerswijk-
schouw is de observaties van inwoners 
en gemeente samenbrengen om ver-
volgens te kijken wat de gemeente 
daarmee kan. 

Verbeterpunten    
voor bestaande situaties
Tijdens de inwonerswijkschouw kijken 
gemeente en inwoners samen naar 
verbeterpunten aan stoep, straat of 
groen. Hierbij gaat het niet om ver-
nieuwing of verandering van de stoe-
pen, straten of het groen, maar om ver-
betering van de bestaande situatie. 
Zijn er dingen kapot of vies, zijn er ge-
vaarlijke situaties, scheve stoeptegels 
en dergelijke? De gemeente noteert 
deze problemen en gaat er, waar moge-
lijk, snel mee aan de slag om ze op te 
lossen.

Door samen te doen,   
kunnen we meer!
De inwonerswijkschouw betekent dus 
allereerst ‘in kaart brengen’. De ge-

meente kan weliswaar niet alle wensen 
oppakken, maar op deze manier wel de 
mening en wensen van inwoners in 
beeld brengen. Deze werkwijze biedt 
ook volop kansen voor een wijk om sa-
men met buurtgenoten initiatieven te 
nemen en iets te realiseren. 

Wanneer zijn de 
inwonerswijkschouwen?
Op 23 mei jl. was er een in de Keizers-
hof. Op 20 juni vindt een wijkschouw 
plaats in de straten rond de Jo van 
Dijkhof. De bewoners van de wijk krij-
gen een uitnodiging in de bus.

Hebt u nog vragen?
Wenst u meer informatie over de in-
wonerswijkschouw ‘Kijk op uw wijk’ of 
heeft u wellicht vragen? Dan kunt u via 
het Klantcontactcentrum van de ge-
meente contact opnemen met de heer 
Van der Horst.
www.nuenen.nl
 

De Gemeenteraad Nuenen stemt binnenkort over een plan om de verkeersstromen in 
Nuenen Zuid aanzienlijk te verleggen. Die plannen gaan schuil onder de noemer Verbin-
dingsboog. Concreet betekent dit dat o.a. de Geldropsedijk aanzienlijk drukker zal gaan 
worden dan de Europalaan! Het verkeersaanbod op de Geldropsedijk zal meer dan gaan 
verdrievoudigen in vergelijking met de huidige situatie. Dit blijkt uit berekeningen van die-
zelfde Gemeente, die in ons bezit zijn. Als klap op de vuurpijl zal vrachtverkeer niet langer 
geweerd worden en zullen de bestaande op-/ en afritten voor bussen aan het viaduct in de 
Geldropsedijk opengesteld gaan worden voor alle verkeer. Verdere aanpassingen (denk 
aan geluidshinder/ fijnstof etc.) zijn niet voorzien, zelfs niet voor overstekende fietsers 
(denk aan schoolgaande kinderen die dagelijks tweemaal de dijk oversteken).
 
Dat deze plannen de bewoners van de aanpalende wijken / straten (w.o. Molvense Erven, 
Zuiderklamp, Keizershof, Culenhof, Wettenseind, Meijereilaan en de Geldropsedijk zelf) 
niet in de koude kleren gaan zitten, mag blijken uit het feit dat naar onze informatie ca. 150 
bezwaarschriften zijn ingediend tegen deze ondoordachte plannen. Ook voetbalvereni-
ging EMK heeft de noodklok geluid, evenals wijkvereniging Molvense Erven. Alleen al op 
basis van aangehecht bezwaarschrift hebben ruim 80 gezinnen hun stem laten horen. 
Hierin vindt u overigens ook de nodige onderbouwing van onze bezwaren.
Binnenkort zal u overigens ook nog een memo bereiken specifiek gericht op de dramati-
sche gezondheidsaspecten verbonden aan e.e.a.

Han  Diebels, Zuiderklamp 80.  

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van Nuenen en Leden van de Gemeenteraad           

Betreft: bezwaar tegen bestemmingplan verbindingsboog Meierijlaan (VSP 2) en de daar-
uit voortvloeiende toekomstige verkeersstromen van en naar de A270 via de Geldropsedijk

Geacht College en Raad
Naar aanleiding van de publicatie van bovengenoemde plannen maken wij namens een 
groot aantal bewoners van de Zuiderklamp, almede een aantal bewoners van aanpalen-
de wijken, ernstig bezwaar tegen de plannen voor de toekomstige verkeersstromen naar 
en van de A270 via de geplande Verbindingsboog, Meijerijlaan en Geldropsedijk. De na-
men en adressen van betrokkenen (in totaal 65) treft u aan in de bijlage 1, alsmede de ge-
tekende volmachten in bijlage 2 (deze laatste alleen naar B&W).

Wij realiseren ons terdege dat de plannen opgedeeld zijn en er bestuurlijk verschillende 
statussen aan gegeven worden, maar wij verwachten als bewoners van Nuenen een open 
en transparante dialoog over een dergelijke verkeersader binnen de bebouwde kom.
Nu ervaren wij het als een verrassende en ‘gedoseerde’ strategie van opeenvolgende plan-
nen c.q. uitvoering daarvan, zonder dat er op lokaal niveau een integrale visie aan ten 
grondslag ligt en zonder dat betrokkenen zich op tijd de gevolgen hebben kunnen realise-
ren en er hun invloed op hebben kunnen uitoefenen. 

De bezwaren hebben betrekking op de toename van de verkeersstromen en de daardoor 
veroorzaakte extra: Geluidshinder, Fijnstof, Verkeers(on)veiligheid.

Wij zouden het volgende willen bereiken:
• Uitstel van de uitvoering van deze plannen. • Behoorlijk onderzoek naar alternatieven: 
Waarom is deze VSP 2 ontsluiting zo gewenst? De huidige verkeersstroom loopt ook door 
Nuenen. Zijn er metingen die hiertoe aanzetten? Maar wat zijn op dezelfde aspecten de ge-
volgen voor de Verbindingsboog en aansluitende wijken tot aan de A 270? Waarom moet de 
Opwettenseweg afgewaardeerd worden? Kan er  als alternatief een verbinding door een 
groot deel onbebouwd gebied naar de A270 aangelegd worden tussen Opwettenseweg en 
Geldropsedijk? Dat ontlast de woonwijken. • Onderzoek naar de geluidsoverlast voor omwo-
nenden.• Onderzoek naar de overlast van fijnstof, die o.i. in Nuenen Zuid al extreem hoog is.• 
Een milieu-effect rapportage van tevoren op al deze aspecten.• Een integrale visie op de ver-
keerstromen in het westen en zuidwesten van Nuenen, welke ons inziens thans ontbreekt. 

Het verbaast ons als lezers van het Plan in hoge mate dat deze plannen met veel enthou-
siasme worden gebracht, de vele voordelen worden opgesomd (zeker ook voor het eerste 
deel van de Geldropsedijk vanaf de Europalaan bezien), maar de grote nadelen voor de 
bewoners van de Zuiderklamp, Molvense Erven, Keizershof, Culenhof en Wettenseind, dus 
de bewoners dicht bij /aan van de rest van de Geldropsedijk, onvermeld blijven.

Hoewel de bewoners van betreffende wijken -  meer in het bijzonder diegenen die aan of 
dichtbij de Geldropsedijk wonen – in eerste instantie geen direct betrokkenen lijken, zijn ze 
dat bij nadere beschouwing wel degelijk. Immers, zoals ook in de tekst van betreffend plan 
vermeld staat, moet de Verbindingsboog gezien worden in een breder kader t.w. de daarop-
volgende afsluiting/ verkeersarm maken van de Opwettenseweg en de geplande openstel-
ling van de huidige op-/ afritten voor bussen op de Gedropsedijk voor straks alle verkeer.

Het moge duidelijk zijn waarom wij als bewoners van o.a. de Zuiderklamp en aanpalende 
wijken een dringend beroep op uw College c.q. de Raad doen om bij de verdere behande-
ling van het Plan naar het totale verkeerstechnische e.a. effecten te kijken, die hiervan 
voor Nuenen Zuid het gevolg zullen zijn.

Wij betreuren de plannen, zoals die nu ter tafel liggen, ten zeerste met het oog op de leef-
baarheid van onze wijken en dringen aan op drastische herziening.
 
Graag zijn wij bereid met u hierover nader van gedachten te wisselen.
Namens bewoners Zuiderklamp en bewoners van enkele aanpalende straten/ wijken.

H. Diebels C. D’Agnolo H. Rikken R. Steins
Zuiderklamp 80 Zuiderklamp 89 Zuiderklamp 16 Zuiderklamp 101
h.d.diebels@onsnet.nu Carlo.dAgnolo@fanna.nl  rikken@onsnet.nu rubensteins@gmail.com

Nuenen groene gemeente?
Elk jaar kan ik en naar ik weet velen met mij, genieten van alle jonge vogels die nu rond-
vliegen. Het broedseizoen is in volle gang.
Helaas is dit niet bij iedereen bekend. Al zou je mogen geloven dat het Waterschap hiervan 
op de hoogte zou moeten zijn. Zij verzorgen sinds enige tijd de waterpartijen die door Nue-
nen lopen en waarvan er ook een aan mijn tuin grenst. Naar mijn mening gebeurt dit ech-
ter met weinig respect voor de natuur. Toen ik hier 5 jaar geleden kwam wonen trof ik een 
veelheid aan dieren aan, groene en bruine kikker, de bosuil, vleermuizen en een veelheid 
aan watervogels. Nu enkele jaren later, stroomt het water door maar wordt met grof ge-
weld al het groen rond en in  de waterpartij weggehaald.  Zo zijn ze nu midden in het broed-
seizoen alle waterpartijen aan het uitmaaien waar juist nu volop jong leven aanwezig is. 
Wie ik ook benader, niemand lijkt zich hier verantwoordelijk voor te voelen.  Bij de gemeen-
te wordt aangegeven dat dit nu eenmaal beleid is  maar waar blijft de inspraak van mij als 
burger? Als actief IVN lid betreur ik dit ten zeerste. Hoe zou het toch komen dat de voor ieder 
zo bekende wilde eend, zo in aantal aan het afnemen is? Wellicht wordt mijn bericht be-
schouwd als overdreven, dan leg het gerust naast u neer. Maar ik wil mijn stem laten ho-
ren. Mag de natuur voor die 3 maanden per jaar even met rust gelaten worden?

Naam en adres bekend bij de redactie

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

Uitslagen 
wedstrijden 
Brabants 
dialectenfestival:
De fotowedstrijd: 
1: Noraly Oonk: #myperfectlife.
2: Magda Korthals: Truckers aan de 

N57.
3:  Gerrit Meerman: Simmers.
3:  Jos Drop: Pegida demonstratie.   
Genomineerden:
Frans Arts: Nieuwe rituelen van de 
smartphone-generatie.
Frans Buitendijk: Foto's van jezelf.
Cor van Deursen: Tattoos, de ultieme 
lichaamsversiering.
Marjan Leeuwestijn en Martin Geuze: 
Ontbijt alleen.

Deze series zijn nog in het Dorpshuis 
van Lieshout te zien t/m 18 juni. Daar-
na gaan ze als reizende tentoonstelling 
het land in.

De schrijfwedstrijd: 

Gedichten:
Winnaar: Gerard Ulijn: Trant.
Genomineerden: 
Will Segers: Foto.
Mientje Wever: Troost.

Verhalen:
Winnaar: Rini Boeyen: Zakdoek.
Genomineerden:
N. Steegs v.d. Laar: Gildezeuster.
Johan Biemans: Zeg mär dä'k nie thaus 
ben.

Liedjes:
Winnaar: Roaw Vlis: Zatterdag Oa-
vond.
Genomineerden:
Gerard Wigmans: M'n durpke.
Tonny v.d. Nieuwenhof: Vruuger en 
nou.

Wist u dat......
.....het 19 juni
vaderdag is!



STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

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.

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 
GEPLAATST indien niet 
vooruit betaald is. Er volgt 
geen tegenbericht.

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

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

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

Openingstijden:
Ma.- vr. van 13.00 - 17.00 uur

Za. van 10.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 34, Nuenen

Tel. 040 - 283 90 01

VERSE ASPERGES

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

NAAIMACHINES nieuw, 
gebruikt en reparaties van 
alle merken. Van de Westerlo 
St. Annastraat 21 Gemert. 
Tel. 0492-361116 info@
westerlo-naaimachines.nl

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

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

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

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

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

PERFECT ADVIES: ONZE DESKUNDIGE STYLISTEN TEKENEN EEN INTERIEURPLAN 
VOLGENS UW WOONWENSEN EN REALISEREN SAMEN MET U UW DROOMWAND 

WONEN   SLAPEN   ZITTEN   MEUBELEN VLOERBEDEKKING   RAAMDECORATIE

"Wij weten als geen ander 
dat de kast van uw dromen 
moet passen in uw persoonlijke situatie."

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Zaterdag 25 juni Interstar Adviesdag. 
Schrijf nu in op: 

www.profita.nl/formulier/interstar-kasten-adviesdag

NIEUW IN NUENEN; 
uitverkoop collectie web-
shop MURRAY living your 
way.com zoals verlichting, 
fashion & woondecoratie. 
30 juni van 18.00-22.00 uur, 
Spegelt 52, Nuenen. Pinnen 
niet mogelijk!

Hebt je nog wat tijd over…? Wil je graag als vrijwilliger betrokken zijn 
bij de het welzijn van onze bewoners binnen het team Dagbesteding 
Archipel Zorggroep Nuenen/Bakel?
Jouw persoonlijke bijdrage als vrijwilliger hieraan wordt zeer 
gewaardeerd door onze bewoners en je collega’s van het team 
Dagbesteding. Je hoort erbij!

Voor vervoer van vrijwilligers naar Nuenen-Bakel en terug staat 
dagelijks een pendelbus ter beschikking op verschillende tijden.

Archipel Akkers/Bakel vraagt vrijwilligers die op de (tijdelijke) 
locatie Bakel bewoners kunnen begeleiden van hun appartement 
naar de activiteitenruimten en weer terug.
Tevens zoeken we vrijwilligers ter ondersteuning van diverse 
activiteiten.

Informatie over de werkzaamheden, activiteiten, dagdelen en tijden:
Marion Heppel, coördinator vrijwilligerswerk 
mail: Marion.heppel@archipelzorggroep.nl / tel. 040-263 59 99.

Vorsterdijk 16a, 5674 AG  Nuenen, Telefoon 040-2842703

Wij zijn bereikbaar via de Opwettenseweg en via 
de nieuwe aangelegde rotonde op de Europalaan 

ter hoogte van de Vosterdijk .
Vanaf nu verse Blauwe Bessen 
op vrijdag van 13.30-18.00 uur 

en zaterdag van 10.00-16.00 uur.

GALA  Foto’s NUENEN 
en SPONSORTOERNOOI 
NEDERWETTEN kijk op 
Facebook MEDIAXI Photo-
graphy of www.mediaxi.nl 
voor sport-portret- bruids- 
en reclamefotografie info@
mediaxi.nl

Wist u dat.....
Rond de Linde Dé krant van Nuenen is?
Rond de Linde al 58 jaar bestaat door gewoon te blijven?
Rond de Linde dan ook een begrip is in Nuenen?
De krant sinds de oprichting gedrukt wordt bij drukkerij Messerschmidt?
Dit een echte Nuenense onderneming is?
Rond de Linde wekelijks in een oplage van 13.700 stuks op de mat valt?
Er nog nooit een week is overgeslagen, ook niet in de vakantie periode?
Alle inwoners van Nuenen en omstreken de krant gratis bezorgd krijgen?
Hiervoor meer dan 40 bezorgers door weer en wind op pad gaan?
Al het nieuws uit Nuenen en omstreken gratis geplaatst wordt?
Hiervoor een vaste Nuenense redactie aan het werk is?
Zij iedere week weer een zeer interessante krant maken?
Zij dit met veel plezier en inzet doen?
Dat het aantal pagina's niet uit maakt, maar de inhoud?
Wij ook zorg kunnen dragen voor uw folders van ontwerp tot in de brievenbus?
U kunt adverteren tegen gunstige voorwaarden?
Rond de Linde ook in Lieshout, Mariahout, Stiphout en Brandevoort verschijnt?
U dan meer respons op uw advertentie krijgt?
U hierover altijd vrijblijvend contact op kunt nemen?
U altijd persoonlijk te woord wordt gestaan? 040-2831200 / rdel@onsnet.nu
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Renovatie update Archipel Akkers

Juni 2016 en Archipel Akkers zit alweer een aantal maanden 
volop in de grootschalige renovatie waarvoor de meeste be-
woners hun vertrouwde stek hebben verlaten voor een tijdelijk 
onderkomen in Bakel.
Maandelijks geven we u een ‘renovatie-update’, zodat u als in-
woner van Nuenen, met misschien wel familie of kennissen in 
Akkers op de hoogte blijft van wat er nu precies gebeurt achter 
de verbouwingshekken.

In deze eerste update nemen we u mee in de filosofie achter het waarom 
van de enorme verbouwing en geven we graag een kijkje in onze nieuwe 
woon- en zorgvisie.

Het is natuurlijk bekend dat Nuenen de meest vergrijzende gemeente in 
Brabant is. Dit heeft voor een groot deel te maken met de industriële groei 
van onder andere Philips in de (jaren 60-70) vorige eeuw, wat veel nieuwe 
inwoners naar Nuenen lokte. Heerlijk wonen, op fietsafstand van het werk 
en toch niet in de stad. Het maakte dat Nuenen snel groeide. Deze Nuenen-
se deels ‘import’ is nu onderdeel geworden van wat in de volksmond de 
grijze golf heet. De meesten wonen nog steeds zeer tevreden in het dorp en 
een aantal begint langzaam op verschillende aspecten zorgbehoevend 
te worden.
En mocht je dermate zorgbehoevend worden dat thuis wonen geen optie 
meer is, is het de wens van de meesten om toch nog wel te kunnen blijven 
wonen in het eigen vertrouwde Nuenen en ook nog op die manier waarin 
met zich altijd erg prettig voelde. Het is dan ook heel fijn als het leven dat 
iemand leidde, zijn of haar levensverhaal de basis vormt voor zijn of haar 
toekomstige bewoning.

En dat is nu precies het idee achter de renovatie van Archipel Akkers: klaar 
zijn voor de toekomst, waarbij voor de bewoners ervan de persoonlijke 
aandacht, het vervullen van persoonlijke wensen en het zoveel mogelijk 
doorleven volgens eigen levensvisie, de uitgangspunten zijn.
Omdat de sfeer waarin iemand zich thuis en prettig voelt voor iedereen 
anders is en ook per moment verschilt, is iedereen binnen de nieuwe opzet 
van Akkers zoveel mogelijk vrij in keuzes hoe men de dag door wil bren-
gen, in welke sfeerruimte en met welke activiteit.
En daar wordt op dit moment keihard aan gewerkt! Door heel veel verschil-
lende, zeer enthousiaste mensen die onder andere bezig zijn te zorgen dat 
alle bewoners straks de beschikking hebben over een eigen appartement, 
een zitje en een eigen badkamer waar je je als je dit fijn vindt, kunt terug-
trekken, maar ook gasten en familie kunt ontvangen. Een eigen plek voor 
iedereen.
Een aantal van deze appartementen ligt in één van de vijf woonstraten die 
uitkomen op een levendig centraal ‘dorpsplein’. De andere appartemen-
ten liggen in de verschillende woonlagen en op iedere verdieping bevin-
den zich twee woonkeukens en informele ontmoetingsruimten.

Dorp in dorp
Het midden gedeelte op de begane grond, het ‘dorpsplein’ straalt de pret-
tige sfeer uit van een ‘dorp in een dorp’. Er vinden allerlei gezellige activi-
teiten plaats en er zijn mogelijkheden om naar de kapper te gaan of naar 
de fysiotherapeut of te genieten van Wellness. Ook is er een atelier voor 
diverse activiteiten, een bibliotheek en natuurlijk de vertrouwde Gasterij, 
waar ook dan weer heerlijk gegeten kan worden.
Alle bewoners kunnen binnen Akkers en de tuin in de patio vrij en veilig 
bewegen en iedereen kan zoveel mogelijk zelf keuzes maken om bijvoor-
beeld koffie te drinken aan de keukentafel of samen met een medewerker 
of mantelzorger gezellig boodschappen te doen en eten te koken. Ieder-
een houdt zo binnen eigen mogelijkheden de eigen regie over zichzelf en 
over hoe de dag individueel doorgebracht wordt.
Naast alle bewoners is er natuurlijk altijd een gastvrij welkom voor familie, 
kennissen en mantelzorgers. Zij kunnen binnenlopen wanneer zij maar wil-
len en altijd deelnemen aan het ‘runnen van dit grote huishouden’.

Deze manier van omgaan met zorg in de toekomst, de filosofie en de mo-
gelijkheden van participatie door de bewoners, vergt dus wel een flink 
aantal veranderingen. Zowel wat betreft de bouw en de toegankelijkheid, 
als de manier van werken van het personeel bij Akkers. Hoe zij hier tegen 
aankijken, komt in een volgende update aan de orde.

Supporter van de Rode duivels?

Bij Iete ben je welkom
Om de inwoners van Nuenen, Gerwen, Nederwetten en het Eeneind de pijn 
van het missen van het EK Voetbal 2016 voor Nederland te laten vergeten, 
nodigt Iete Braeken - de in Nuenen woonachtige Vlaamse eigenaresse van 
restaurant 'Bij Iete' (Parkstraat 2-B) - Nuenense voetbalfans van harte uit 
'haar' Rode Duivels (België) aan te komen moedigen op de wedstrijddagen. 

Tijdens de speeldagen van de duels van 
de Rode Duivels staat het restaurant 
namelijk volledig in het teken van de 
Belgische deelname aan het EK. Met - 
natuurlijk - alle matchen op een groot 
scherm en een aangepaste (kleine) 
kaart met gerechten/hapjes, geïnspi-
reerd op het Belgische elftal alsmede 
de betreffende tegenstanders.
De poulewedstrijden vinden plaats op 
maandag 13 juni (21.00 uur, België-Ita-
lië), zaterdag 18 juni (15.00 uur, België-
Ierland) en op woensdag 22 juni (21.00 
uur, Zweden-België). Mochten de Ro-
de Duivels verder geraken in het toer-
nooi, dan wordt/worden ook deze 
wedstrijd(en) als vanzelfsprekend live 
uitgezonden in het restaurant.
Alle bezoekers konden tot het eerste 
fluitsignaal van het eerste duel tevens 
gratis meedingen naar mooie prijzen 
(o.a. 1 jaar lang - 52 weken! - gratis di-

neren voor 2 personen!) middels het 
invullen van een totoformulier. Tegen 
inlevering van dit formulier tapte de 
eigenaresse een gratis pintje!
Meer informatie over de EK-activitei-
ten van 'Bij Iete': www.bij-iete.nl en 
www.facebook.com/Bij.Iete

Weer geslaagde activiteit  
voor Meedoen Nuenen
Van 7 t/m 10 juni hebben een aantal kinderen, hun ouders en vrijwilligers 
meegelopen met de avondvierdaagse in Nuenen. Elke avond liepen zij met 
veel plezier 2,5 km door heel Nuenen. Onderweg was er gelegenheid om iets 
te drinken en te eten. De laatste avond was extra bijzonder. Toen kregen al-
le kinderen behalve een medaille als herinnering ook nog een leuke atten-
tie van Sweet Surprise aangeboden. Al met al was het een heel geslaagde 
week. Volgend jaar zijn we er zeker weer bij!

Op zaterdag 9 juli staat de volgende ac-
tiviteit van Meedoen Nuenen al weer 
gepland. Dit wordt een gezellig samen-
zijn voor de kinderen en hun ouders en 
broertjes en zusjes in speeltuin De Kie-
vit. Zo kunnen de kinderen lekker spe-
len en iedereen elkaar een beetje leren 
kennen voordat in september de maan-

delijkse workshops van start gaan. 
Verder staat op zondag 2 oktober de 
informatiemarkt op het programma 
voor ouders/verzorgers en alle ande-
ren die geïnteresseerd zijn in Stichting 
Meedoen Nuenen.
Dus houd de website in de gaten: 
www.meedoennuenen.nl

Foto: Eric van Horrik.

Singlecafé Brandevoort
 
Singles in Brandevoort en omgeving organiseren regelmatig bijeenkom-
sten in het Brandpunt aan de Biezenlaan 29 in Brandevoort. De eerst volgen-
de avond is op vrijdag 17 juni aanvang 20.30 uur.

De entree is vrij. Deze avond is dan 
voor iedereen toegankelijk.

Het is de bedoeling om daar dan iedereen 
te ontmoeten en onder ‘t genot van een 

drankje een gezellige avond te maken 
met elkaar. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij: Jan van der Sanden, telefoon 
06-5310 52 93. Beter is om gewoon even 
gezellig binnen te lopen.
 
 

Kinderen De Mijlpaal geven 
info over project Windkracht
Wethouder Pero van onderwijs bracht samen met enkele medewerkers een 
bezoek aan Jenaplanschool De Mijlpaal, om zich op de hoogte te stellen van 
de ontwikkelingen op het buitenterrein van deze school. Dit voorjaar is de 
laatste fase van het project Windkracht; Inrichting van de buitenomgeving, 
gerealiseerd.

De filosofie achter Windkracht is dat 
kinderen meer, en met meer motivatie 
en betrokkenheid, leren als zij buiten 
zijn. Buiten zijn, ademt een natuurlijke 
vrijheid. Als de buitenruimte goed 
doordacht wordt ingericht, zal het 
creativiteit, samenwerking, ontdekken 
en onderzoeken sterk stimuleren.
Als er ruimte geboden wordt aan, de 
bij kinderen van nature aanwezige 

nieuwsgierigheid en bewegingsdrang, 
zullen zij zich beter kunnen concen-
treren op andere taken, o.a. rekenen, 
taal en lezen.
Met deze wetenschap is het school-
plein van De Mijlpaal zó ingericht dat 
het kinderen inspireert.
Met trots vertelden enkele leerlingen 
de gasten hierover terwijl zij samen 
het blotevoeten pad liepen. Verschil-
lende prikkels aan bodemvariatie zijn 
rondom de school uitgevoerd en bie-
den in ieder jaargetijde een andere be-
leving. Het pad geblinddoekt lopen, is 
een andere uitdaging evenals het pad 
achterwaarts lopen, al dan niet met 
begeleiding.
Windkracht is eindeloos. Deze filoso-
fie zal in de nabije toekomst zeker ook 
uitgewerkt worden op de nieuwe loca-
tie in Nuenen West.

Vlooienmarkt  
in Lieshout
Op zondag 19 juni organiseert 
buurtvereniging S.M.W. uit Lieshout 
wederom een vlooienmarkt. Deze 
vlooienmarkt vindt plaats in de stra-
ten De Sluiter en De Wolwever. Voor 
een hapje en een drankje kunt u te-
recht in de feesttent.

De openingstijden van de markt 09.30 tot 
15.00 uur en de entree bedraagt € 1,50. 
Kinderen onder begeleiding hebben gra-
tis toegang. Voor meer informatie of 
kraamhuur kunt u contact opnemen met 
Joop Hendriks, telefoon: (0499) 422688, 
email: info@smwlieshout.nl
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Diana Smits rondemiss in Ster ZLM Toer

Nuenense korfbalster huldigt 
topwielrenners
 
Diana Smits uit Nuenen is één van de twee rondemissen tijdens de Ster ZLM 
Toer. Deze internationale etappekoers voor wielrenners is woensdag 15 ju-
ni van start gegaan in Goes. Samen met Gina van den Berkmortel uit Deur-
ne zal Diana Smits de bloemen, felicitaties, welverdiende kusjes en 
leiderstruien uitdelen in de vijfdaagse wedstrijd.

De 21-jarige Diana Smits woont sinds 
kort in Eindhoven en studeert deze 
maand af aan de opleiding Sport en 
Bewegingseducatie op de Fontys 
Sporthogeschool in haar huidige 
woonplaats. Diana: ‘Naast mijn studie 
speel ik korfbal bij NKV in Nuenen en 
verder vind ik het geweldig om te gaan 
duiken in het buitenland.’ Rondemiss 
Gina (25) werkt in het Elkerliek Zie-
kenhuis in Helmond. Zij voetbalt bij 
SV Deurne en is lid van fietstoerclub 
Kek de Peel. De twee rondemissen 
hebben al geoefend in Gerwen. Daar 
waren zij op tweede paasdag actief tij-
dens de 50ste editie van de Grote Ron-
de van Gerwen.

Veel toprenners gebruiken de koers als 
laatste voorbereiding op de Tour de 
France. Zo ook ’s werelds beste sprinters 
Marcel Kittel en André Greipel, beiden 
uit Duitsland, en onze landgenoot 
Dylan Groenewegen. Kanshebbers op 
de eindezege in de Ster ZLM Toer zijn 
ook: Niki Terpstra, Pim Ligthart, Jos 
van Emden, Maarten Tjallingii, Tom 
Boonen en Taylor Phinney.
Zie ook www.sterzlmtoer.nl

Diana Smits (links) en Gina van den Berk-
mortel: rondemissen in de Ster ZLM Toer…
(Foto John Geven Studio’s)

Inzamelingsactie snoeisel taxus baccata      
loopt van 15 juni tot 31 augustus

Het Rullen Hoveniers   
‘Snoeit voor Leven’
Veel VHG-hoveniers leveren een bijdrage aan de strijd tegen kanker door 
mee te doen aan de actie ‘Snoeien voor Leven’. Bij hun werkzaamheden staat 
in de maanden juni, juli en augustus de taxus centraal. Uit het snoeisel van 
de taxus baccata - de meest voorkomende taxussoort - wordt baccatine ge-
wonnen, een belangrijke grondstof voor chemotherapieën. Hoveniers knip-
pen en verzamelen de jonge scheuten. Eén kubieke meter snoeisel levert 
genoeg baccatine op voor één chemotherapeutische behandeling. 

In Nuenen neemt Het Rullen Hoveniers 
deel aan de actie. Eigenaar Maurice Ge-
vers zegt erover: “Iedereen kent in zijn 
familie of vriendenkring wel mensen 
die met die akelige ziekte worden ge-
confronteerd. Door verzamelen en in-
leveren van taxussnoeisel dragen we bij 
aan het laag houden van de kosten van 
een chemotherapie. Het is mooi om - 
via ons eigen vak - een bijdrage te kun-
nen leveren aan de strijd tegen kanker”. 
De hoveniersbedrijven werken bij de 
actie ‘Snoeien voor Leven’ samen met 

de stichting Vergroot de Hoop. Deze 
stichting neemt het transport van het 
snoeisel voor haar rekening. Ook par-
ticulieren kunnen bij Het Rullen Hove-
niers taxus snoeiafval inleveren. Dit 
kan vanaf 15 juni op werkdagen van 
8.00 tot 16.00 uur (behalve in de perio-
de van 6 tot en met 21 augustus in ver-
band met vakantie).

‘Snoeien voor Leven’ is een initiatief 
van VHG, branchevereniging voor on-
dernemers in het groen. 

Van Lanschot Junior Ranking

Gulbergen Jeugd Open 2016 wordt gespeeld op

Zaterdag 2 juli 2016
Aanmelden via website www.golfclubdegulbergen.nl (GJO2016).
 Mooie prijzen waaronder waardebonnen per categorie, scooter voor hole in one, longest, neary en loterij !

Het best georganiseerde jeugdtoernooi van (Zuid) Nederland!

Springwedstrijd Nuenen
Na succesvolle voorgaande jaren zal er dit jaar opnieuw een springwedstrijd 
in Nuenen plaatsvinden. Op zaterdag 18 en zondag 19 juni 2016 organiseert 
PVN rijvereniging Sint Clemens uit Nuenen een springwedstrijd voor paar-
den aan de rand van het centrum van Nuenen.

Op deze unieke locatie, achter de histo-
rische molen De Roosdonck, tegenover 
de ‘ijsbaan’ aan de Gerwenseweg, zullen 
2 dagen in het teken staan van de 
springsport. Zowel regionale, nationale 
als internationale rijders zullen aan de 
start van dit evenement verschijnen en 
strijden om de diverse ‘grote’ prijzen.

Kijk voor het volledige programma en 
de startlijst op www.concours.nl of de 
facebook pagina. 

U bent van harte welkom om dit eve-
nement bij te wonen, voor de kinderen 
is er een springkussen aanwezig en de 
toegang is gratis.

Springwedstrijd op unieke locatie.

Uitstekende 
resultaten   
St. Antoniusschut 
bij wedstrijden 
Kringgildedag
Tijdens de vorige week zondag ge-
houden wedstrijden op de Kringgil-
dedag in Steensel waar 53 gilden 
actief waren, heeft de St. Antonius-
schut van het Eeneind enkele zeer 
uitstekende resultaten behaald.

De intensieve oefencampagne heeft 
duidelijk de vruchten afgeworpen en 
in het onderdeel Schieten is de Een-
eindse Schut nu in totaliteit een deel-
nemer die terdege meetelt.

Hieronder de resultaten van de wed-
strijden:
•	 Piet	 Meulendijk	 1e	 prijs	 Geweer-

schieten
•	 3e	prijs	Viertal
•	 3e	prijs		Brabants	zwaar	geweer.

Twee Nuenense zweefvliegers op   
avontuurlijke tocht dwars door Europa 

Een team bestaat uit een zweefvlieger 
met zijn toestel en een volgploeg per au-
to. De toestellen stijgen maandagmor-
gen vanaf tien uur op vanaf de zweef-
vliegstrip op de Groote Heide in Venlo. 
De tocht moet binnen dertien dagen 
zijn volbracht volgens vooraf vastgeleg-
de regels van de organisatie. Het is de 
dertiende editie van deze zweefvlieg-
tocht die elke twee jaar wordt gehou-
den. De organisatie van de editie 2016 is 
in handen van de Eindhovense Aero-
club Zweefvliegen in nauwe samenwer-
king met de Venlose Zweefvlieg Club.

Vliegend van bel naar bel….
De deelnemers moeten elke dag pro-
beren zo ver mogelijk te vliegen. Op 
het einde van de dag landen ze bij 
voorkeur op een vliegveld. Dit is niet 
altijd eenvoudig: een zweefvliegtuig 
heeft immers in principe geen motor. 
De zweefvlieger probeert zo veel mo-
gelijk gebruik te maken van thermiek-
bellen, dat zijn bellen met opstijgende 
warme lucht. Vliegend van bel naar bel 
kan een zweefvliegtuig een grote af-
stand afleggen, dagelijks wel vele hon-
derden kilometers.
De zweefvlieger staat via de radio in 
nauw contact met zijn volgploeg op de 
grond. Dat is ook nodig. Wanneer on-
verhoopt door het ontbreken van ther-
miek een vliegveld niet bereikbaar is, 
dan moet het toestel soms voortijdig 

op een akker of op een weiland landen. 
De vlieger is vervolgens volledig aan-
gewezen op zijn volgploeg. Die moet 
de vlieger ophalen en het gedemon-
teerde zweefvliegtuig naar het dichtst-
bijzijnde vliegveld brengen. Bovendien 
draagt de volgploeg de zorg over het 
welzijn van de vlieger en zijn vliegtuig, 
alsmede de transport van alle bagage.
Een aantal zweefvliegtuigen beschikt 
wel over een hulpmotortje om op ei-
gen kracht een vliegveld te bereiken. 
Het starten van een hulpmotortje staat 

Tientallen zweefvliegtuigen klaar voor vertrek………..(foto Aeroclub Eindhoven).

Gezellige Gerwense Middag 
bij de Schut
Afgelopen zaterdag: een bericht in het Eindhovens dagblad over de Kring-
gildedagen in Kempenland. Hierin werd de angst uitgesproken dat we stil-
letjes ten ondergaan met de Brabantse gilden. Natuurlijk is er zorg over het 
voort bestaan maar ik ben er toch van overtuigd dat een traditioneel Bra-
bant cultuur-historisch gebeuren niet gauw zal verdwijnen. Inderdaad er 
zijn vele kleine gilden vooral uit grote plaatsen maar er zijn er ook vele die 
met 40 tot wel 80 geüniformeerde leden aan de gildedag deelnemen. Ver-
heugend is dat daar vele jongeren bij zijn. Er moet wel wat aan gedaan wor-
den het komt niet zo maar uit de lucht vallen.

Het Gerwense H.Kruisgilde wil hier 
iets aan doen en organiseert daarom 
een Gezellige Gerwense Middag waar-
op iedereen welkom is en kan kennis 
maken met wat de gilden doen en wat 
zij uitdragen. Al enkele jaren organi-
seert het gilde samen met de lagere 
school een voormiddag voor de groep 
6/7 waarin zij kennis met het gilde 
kunnen maken.

Op	zondag	26	juni	vanaf	13.30	uur	be-
gint de GGM, de Gezellige Gerwense 
Middag, waar iedereen van harte wel-
kom is om kennis te maken met het gil-
de. Zo worden er de Burgerkoning(in) 
en de Burgerjeugdprins(es) geschoten 
en zijn er demonstraties van en uitleg 
over vendelen, trommen, bazuinblazen 
en vooral over de tradities van het gil-
de. Er zijn een aantal voorronden ge-
weest waarin kandidaten geselecteerd 
zijn om mee te doen voor de titel 
Burgerkoning(in) of Burgerprins(es) 
van Gerwen 2016. Nadat het laatste 
stukje houten vogel naar beneden ge-
haald is, zal afscheid genomen worden 
van Burgerkoningin en Burgerprinses 

2015; Ellen Sanders en Meike Wouters 
en zullen de nieuwe hoogwaardighe-
den volgens gilde traditie geïnstalleerd 
worden. En zullen tamboers, bazuin-
blazers en vendeliers een vendelhulde 
aan de nieuwe hoogheden brengen.
 

Maandag 20 juni vertrekken vanuit Venlo 75 zweefvliegtuigen voor een 
avontuurlijke tocht van twee weken dwars door Europa over een totale af-
stand van 2420 kilometer. De zweefvliegtocht heet Euroglide 2016 en kent 
deelnemers uit Canada, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Slowakije, 
België en ook uit ons land. Twee fervente zweefvliegers uit Nuenen, Maar-
ten Robben en Han Teunissen, nemen deel aan deze tocht. Zij zijn beiden lid 
van de Eindhovense Aeroclub Zweefvliegen. 

reglementair gelijk aan het beëindigen 
van de vlucht van de dag.
 
Vliegende nomaden
De deelnemers aan de Euroglide wor-
den ook wel ‘vliegende nomaden’ ge-
noemd. Immers, een zweefvlieger 
weet 's morgens niet waar hij 's avonds 
zal slapen.
De te vliegen route gaat van Venlo via 
het Duitse zweefvliegveld Borkenberge 
oostwaarts door Duitsland naar Polen 
tot vóór Warschau. Vandaar verder 
door Polen naar het zuiden tot vlak bij 
de Slowaakse grens. Ten slotte langs de 
Slowaakse/Tsjechische grens weer te-
rug naar Duitsland om via Borkenber-
ge zaterdag 2 juli op Venlo te ‘finishen’. 
Voor meer informatie, ook voor de da-
gelijkse vorderingen van onze Nuenen-
se deelnemers, zie: www.euroglide.nl

Country dansen 
Lieshout
Komend weekend organiseert The 
Black Longhorn alweer de maandelijk-
se Country Dance Party op CD mu-
ziek. Dit gebeurt op zaterdagavond 18 
juni. We dansen in de mooie grote zaal 
van het Dorpshuis in Lieshout. Alle 
populaire line- en partnerdansen wor-
den zoals altijd keurig achter elkaar ge-
zet door onze eigen Country-DJ Henk. 
De nadruk ligt hierbij op echte country 
muziek. Volop genieten dus en alleen 
kijken mag ook. Aanvang is 20.00 uur.
Dit is alweer de laatste dansavond voor 
de zomerstop dus we hopen weer op 
een grote opkomst op zaterdag 18 juni 
bij The Black Longhorn: Dorpshuis-
Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. Tele-
fonische info: 0499-422088. 
www.blacklonghorn.nl 

Evi Schuts op 
Sounds of Caecilia 
in Lieshout
Evi Schuts, winnares van The Voice 
of Nuenen, is een van de sterren op 
het podium van de Sounds of Caeci-
lia. Het promsconcert van Harmonie 
St. Caecilia vindt plaats op 8 juli op 
het Floreffeplein in Lieshout.

Evi won The Voice of Nuenen in 2014, 
toen 16 lentes jong. Gedreven om te 
werken aan haar muzikale carrière 
nam ze de uitnodiging aan van de Har-
monie St. Caecilia Lieshout. Al heeft 
ze in de tussentijd ook zeker niet stil-
gestaan. Zo stond Evi ook al met Glen-
nis Grace op het podium in het Frits 
Philips Muziekgebouw in Eindhoven. 

Eerdere Sounds of Caecilia promscon-
certen van Harmonie St. Caecilia waren 
een groot succes. Deze editie is bijzon-
der omdat het samenvalt met het 140 
jarig jubileum van de Lieshoutse en 
Mariahoutse harmonie. De vereniging 
pakt daarom groots uit met een grote 
tent vol met licht en geluid, een klein le-
gertje met topartiesten uit de regio en 
een swingend programma. Kaartjes 
zijn te koop bij Dio Mark in Lieshout of 
via tickets@harmonielieshout.nl
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EHBO Nuenen      
12 leden rijker
Op maandagavond ontvingen 12 nieuwe leden van de EHBO-vereniging 
Nuenen c.a. hun officiële EHBO-diploma. Van november 2015 t/m april 2016 
volgden zij de cursus bij de EHBO-vereniging Nuenen. Wij zijn erg blij met 
deze nieuwe 'aanwas' omdat het begeleiden van de dorpsevenementen on-
der druk staat vanwege het gebrek aan gediplomeerde EHBO'ers. We heb-
ben nu weer wat ademruimte. Uit handen van de voorzitter Richard Martens 
kregen zij het diploma uitgereikt.

Van Goghmèrt
Een terrasje pikken, naar optredens kijken en luisteren, langs de kraampjes lopen of bij de winkels naar binnen, wat lekkers 
eten en voor de kinderen een mini kinderboerderij en springkussens in het Park; het kon allemaal op de Nuenense Van Gogh-
mèrt afgelopen zondag. De gezellige sfeer werd later in de middag even verstoord door onweer en een enorme hoosbui.

De geslaagden zijn:
Jeugd: Mirthe Dankers, Joep Dedding, 
Chené van Erven en Davy Weterings.

Volwassenen: Stefan Bron, Iwe Buis, 
Vera van Elk, Koen van der Heiden, 
Steffie van der Horst, Lilly Janssen, 
Staphanie Ende en Marian Vermeer.

Wij feliciteren de geslaagden en hopen 
op een jarenlange samenwerking en 
daardoor een veiliger Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten. Ook dankt het 
bestuur de verantwoordelijke instruc-
teur Yvonne Dankers.
Ook dit jaar start weer een nieuwe cur-
sus EHBO voor volwassenen, jeugd én 

de cursus EHBO aan kinderen. U kunt 
u aanmelden. De cursus voor volwas-
senen wordt gegeven in de avonduren 
en gewoonlijk op woensdag, voor de 
jeugd op donderdagavond.

Opgeven: ehbo.nuenen@onsnet.nu of 
via de website www.ehbonuenen.nl. 
Vrijblijvende informatie bij Leo Bec-
kers, cursuscoördinator: 040-2833548.

Onze vereniging zoekt sinds kort een 
secretaris m/v. Belangstelling om u als 
vrijwilliger in te zetten voor onze nut-
tige vereniging? Mail naar ehbo.nue-
nen@onsnet.nu of bel naar de voorzit-
ter voor informatie: 06-53906863.

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

In deel 12 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ een foto 
van een kennismakingstoernooi op de tennisvelden van T.V. Wettenseind in 
de jaren zeventig. Rechts de woning van de familie Van Tien die in 2009 is 
gesloopt. Op de andere foto het bestuur van T.V. Wettenseind in april 1978. 
Zie ook het boek Nuenen op het randje, pagina 208 en verder.

‘Mede dankzij WCN uit de armoede’

WerkCaféNuenen,   
bestrijder van werkeloosheid
‘Iedere vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur informeren, adviseren en en-
thousiasmeren wij elkaar binnen het WerkCaféNuenen om hoe dan ook, 
vroeg of laat, weer aan een betaalde baan te komen.’

Het WerkCaféNuenen (WCN) is een 
ontmoetingsplek voor werkzoeken-
den en is nu zo’n drie jaar actief. ‘Sinds 
het uitbreken van de crisis en de sterk 
oplopende werkeloosheid, met name 
onder ouderen, moeten we conclude-
ren dat vooral de overheid maar ook 
het bedrijfsleven zich vooralsnog te 
weinig hebben ingespannen om dit 
maatschappelijk probleem doortas-
tend aan te pakken. Ja, beleidsnota’s, 
rapporten, adviescommissies en amb-
telijke overlegstructuren genoeg. CV-
workshops, of sollicitatietrainingen 
van het UWV zijn er ook genoeg maar 
daadwerkelijk mensen aan een baan 
helpen is er niet bij. Hoe is het moge-
lijk! Mensen die buiten hun schuld om 
werkeloos zijn geworden en inmiddels 
in ernstige financiële problemen zijn 
gekomen laat je niet aan hun lot over. 
Althans, wij van WCN niet.’

Ook Joan van de Laar bezocht het 
WCN. Hij vertelt zijn verhaal. ‘Ik ben 
59 jaar en was al vier jaar werkeloos. Na 
mijn WW-periode ben ik in de bijstand 
terecht gekomen. Bittere armoede. In 
die vier jaar tijd heb ik zowat alle denk-

bare sollicitatietrainingen en -cursus-
sen gedaan die beschikbaar zijn. Diver-
se keren heb ik geprobeerd me om te 
scholen. Alles bij elkaar heb ik honder-
den sollicitaties gedaan. Sinds ander-
half jaar bezoek ik het WCN. Je bouwt 
snel een band op met de andere regel-
matige bezoekers. Je zit met elkaar in 
een vergelijkbare situatie, je begrijpt el-
kaar snel en je kunt elkaar daardoor 
prima tips geven. Ervaringen met solli-
citatiegesprekken worden volop ge-
deeld. Bij mijn beslissende tweede ron-
de sollicitatiegesprek heb ik dankbaar 
gebruik gemaakt van de tips die ik in 
het WCN heb gekregen. En nu heb ik 
na vier jaar weer een betaalde baan!’

‘Uit het verhaal van Joan blijkt dat het 
bezoeken van het WCN het verschil 
kan betekenen tussen uiteindelijk wel 
of geen baan. Je kunt natuurlijk ook op 
je eigen vertrouwde bank blijven zitten 
en wachten tot je een ons weegt’, aldus 
de stuurgroep van het WCN.
Ze hebben nog een boodschap aan de 
overheid: ‘Er zijn op dit moment gewoon 
te weinig banen. Wij hebben daarvoor 
diverse oplossingsrichtingen.  Wanneer 

gaan wij hierover in dialoog? Maar ook 
van de gemeente Nuenen en het Nue-
nense bedrijfsleven verwachten we vanaf 
nu daadkracht en samenwerking met 
WCN als het gaat om het bestrijden van 
de hardnekkige werkeloosheid. Immers, 
waar een wil is, is een weg.’
Voor meer informatie zie: 
www.werkcafenuenen.nl

Zeg maar ja tegen 
het...
 
Een hilarische act, die Wim Sonneveld 
o zo mooi kon bezingen: ‘Zeg maar ja 
tegen het leven’. Wil jij ook betrokken 
blijven bij het omarmen van het leven 
én het bestrijden van kanker? Met 
slechts een paar uurtjes kun je al een 
bijdrage leveren aan de strijd tegen de-
ze ziekte. Zeg vandaag nog ja om kan-
ker te bestrijden en collecteer mee in 
de eerste volle week van september.

Meld je aan bij het bestuur van de plaat-
selijke afdeling KWF Kankerbestrij-
ding, mevr. E. van de Ven, tel. 2839047, 
mevr. C. de Thouars, tel. 2831348 of 
dhr. F. van Roij, tel. 2832330.
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 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

    Afscheid nemen 
             begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand juni
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur 
Woensdag 19.00 uur 

ingang tennisvelden sportpark De Lissevoort

t/m september
Bezichtiging Van Goghkerkje 

13.30-17.00 uur 2e woensdag en laatste 
zondag v.d. maand

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

t/m zondag 3 juli
Expositie ruimte in beeld
Dubbestraat 9A Nuenen

Donderdag 16 juni
09.45-11.45 uur Inloopochtend 

Buurtvereniging Omgeving Andriesplein
de Dassenburcht

Donderdag 16 juni
 14.00-16.00 uur Kienen 

Jo van Dijkhof

Vrijdag 17 juni
20.00 uur Kienen in Lieshout

Dorpshuis in Lieshout

Vrijdag 17 juni
20.00 uur Jamsessies 
Sinti Jazz Guitar Camp
Het Huysven Gerwen

Vrijdag 17 juni
20.30 uur Singlecafé Brandevoort.

 het Brandpunt aan de Biezenlaan 29
in Brandevoort. 

Zaterdag 18 en zondag 19 juni
Rijvereniging St. Clemens springconcours
 terrein windmolen de Roosdonck aan de 

Gerwenseweg

Zaterdag 18 en zondag 19 juni
Doorgang Handelse Processie 

het Park zal als tijdelijk pauzeplaats 
worden gebruikt

Zaterdag 18 en zondag 19 juni
Expositie M-Art & More

Huufkes 34 Nuenen

Zaterdag 18 juni 
20.00 uur Country Dance Party met Coun-

try-DJ Henk
Dorpshuis-Lieshout, Lieshout

Zondag 19 juni 
Vaderdag

Zondag 19 juni 
08.00 uur Van Gogh fietstoertocht 

TC Nuenen
Vanaf Café Schafrath aan het Park

Zondag 19 juni 
09.30 uur Vlooienmarkt

 straten De Sluiter en De Wolwever
 Lieshout

Zondag 19 juni
13.15 uur Zanggroep Midòre

tijdens Caratconcert, stadswandelpark de 
Warande 
Helmond

Zondag 19 juni 
14.00 uur De band Klick 

 Dorpsboerderij Weverkeshof

Maandag 20 juni
12.00 uur Zingerij Dwarsgetuigd

het Park en op de markt in Nuenen

Maandag 20 juni
Plantenwandeling in Het Geboortebos

 19.00 uur Vertrek per fiets vanaf Het Kloos-
ter, Nuenen. Start wandeling iets later vanaf 

parkeerplaats langs de Mierlose dijk

Dinsdag 21 juni
10.30 uur Cultuur Overdag: 

film ‘Ventoux’
Het Klooster

Dinsdag 21 juni
14.00-17.00 uur E-Book spreekuur

Bibliotheek Dommeldal, vestiging Nuenen

Dinsdag 21 juni
 Jan Kortie: 

14.00-17.30 uur stembevrijding 
19.45-21.45 uur mantrazingen

Van Goghkerkje Nuenen

Dinsdag 21 juni
20.00 uur Zomerinstuif Bridge

Zaal Berkenbosch, 
Opwettenseweg 80 Nuenen

Vrijdag 24 t/m maandag 27 juni
 ’Wettes Dorpsfestijn’ 

terrein aan de Koppeldreef Nederwetten
achter Brasserie de Kruik

Zaterdag 25 juni
14.00-16.00 uur ‘Tour de Kiosques’

Met Leo Willemen en Nico Weijns
Kiosk in het Park Nuenen

Zondag 26 juni
 Eerste Ok-Moi-zeepkistenrace 

Dorpsstraat in Lieshout

Zondag 26 juni 
09.00-14.00 uur Kofferbakverkoop 

Brassband ‘de Vooruitgang’
achter Sporthal De Hongerman 

Hoge Brake 3 Nuenen

Zondag 26 juni 
13.00 uur Lionsclub Nuenen: 

fietstocht voor Spieren voor Spieren
centrum Nuenen, start bij ‘Nune Ville’

Zondag 26 juni 
14.00-16.30 uur Jeugdgroep Lindespelers 

(ver)toont!
in het Park in Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 18 juni 18.30 uur: Gezinsvie-
ring, kinderkoor, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. Peters. 
Zondag 19 juni 09.30 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pasto-
raal werker J. Deckers. 

Misintenties
Zaterdag 18 juni 18.30 uur: Jac van den 
Bosch (vanwege verjaardag); Nico van 
Mulken; Tiny en Bert de Greef-Smulders.
Zondag 19 juni 09.30 uur: Nell Schoen-
makers-Bressers; Jac van den Bosch 
(vanwege verjaardag); Jan Bouw; over-
leden ouders Jan en Miet Dijstel-
bloem-Knoops; Noud van Rooij en 
Marie van Rooij-van de Kam; Janus 
Moonen; Lotte van Rooij en Leo van 
Hevelingen (vaderdag); Gerda Vereij-
ken-van Lith en Antoon Vereijken; Leo 
Verhappen.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Frans 
Thijssen, Erasmusstraat 31. Wij wen-
sen familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

In onze parochie zijn gedoopt Tijn 
Snoek, Dilis Arienskamp 6, Victor 
Panken, Huyakker 14 en Lucas Helfen-
rath uit Geldrop. Wij wensen de fami-
lies van harte proficiat en veel geluk.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 19 juni 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor F. Ver-
hoeven. 

Misintenties
Wilhelmus Ardina Jacobs-Foederer; 
Piet Coolen; Maria Sleegers; Gertje de 
Brouwer-Sanders.

Mededeling
De opbrengst van de sponsoractie 
voor zuster Bonnie heeft t/m 12 juni 
€ 939,50 opgeleverd. Zie verder bij 
mededelingen van St. Clemenskerk 
Gerwen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 19 juni 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor F. Ver-
hoeven. 

Misintenties
Theo Lutz; Martje van Lierop-van der 
Maat; Bert Verhagen, vanwege vader-
dag; Christ Coolen; Thea Maas-Köhnen.

Mededelingen
De opbrengst van de sponsoractie voor 
zuster Bonnie heeft t/m 12 juni € 939,50 
opgeleverd. Mocht u deze actie hebben 
gemist, dan kunt altijd nog geld over-
maken op de bankrekening van onze 
parochie: NL 32 RABO 0137404247, 
ten name van RK Parochie Heilig Kruis 
ca., met vermelding van ‘gift voor zus-
ter Bonnie’. Heel hartelijke dank aan al-
le gevers die dit fantastische bedrag 
hebben bijeen gebracht.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 19 juni, 10.00 uur: pastoraal 
werker M. Feuth. Aan deze dienst 
wordt meegewerkt door jongerenkoor 
Jocanto o.l.v. Anouk Demos. Er is kin-
dernevendienst voor kinderen van de 
basisschool. We collecteren voor een 
hulpproject in Griekenland, dat door 
onze partnergemeente Eibau wordt 
ondersteund. Donderdag is er Open 
Huis tussen 10.00 en 12.00 uur. U bent 
van harte welkom! Verdere info: zie 
onze website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 16 juni. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 17 juni. 07.15 uur H. Mis, H. 
Gregorius Barbarigo, bisschop en be-
lijder. 
Zaterdag 18 juni. 11.00 uur gezongen 
H. Mis, H. Ephrem van Syrië, belijder 
en kerkleraar; gedachtenis van H. Mar-
cus en Marcellianus, martelaren. 
Bijeenkomst van de Derde Orde. 
Zondag 19 juni. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Vijfde zondag na Pinkste-
ren. 
Maandag 20 juni. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Silverius, paus en 
martelaar. 
Dinsdag 21 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Aloysius van Gonzaga, belijder. 
Woensdag 22 juni. 07.15 uur H. Mis, 
H. Paulinus, bisschop en belijder.  

21 juni: film ‘Ventoux’

Cultuur Overdag gaat door! 
Het Klooster in Nuenen heeft weer toekomst. Na het faillissement vorige 
maand is het interim beheer van Het Klooster sinds 1 juni in handen van de 
ondernemers Mark van Bergen en Rob Pieters. Cultuur Overdag zocht direct 
contact met hen. Zou het mogelijk zijn in juni weer een film te vertonen? In 
een kort overleg werd het besluit snel genomen: ‘Natuurlijk!’ Ook in de zo-
mermaanden dus weer mooie films in Het Klooster.

Op dinsdag 21 juni wordt de film ‘Ven-
toux’ vertoond. De Nederlandstalige 
film is gebaseerd op het boek Ventoux 
van Bert Wagendorp en gaat over vier 
vrienden die op hun racefiets de Mont 
Ventoux beklimmen, zoals ze dat der-
tig jaar geleden ook deden. Het is een 
zware, maar gezellige fietstocht tot 
jeugdvriendin Laura zich meldt en de 
'spoken' uit het verleden zich aandie-
nen... Een film vol humor en drama.

De film begint om 10.30 uur; de foyer is 
open vanaf 10.00 uur. Toegangsprijs voor 
de film (inclusief een kopje thee of kof-
fie) is € 6,50. Kaartjes zijn vanaf 13 juni te 
koop aan de receptie van Het Klooster 
(Park 1), iedere werkdag van 08.30 tot 
17.30 uur. U moet contant betalen. Het is 
nog niet mogelijk om via de website van 
Het Klooster kaartjes te bestellen. 
Na afloop van de film kunt u in Het 
Klooster weer gezellig blijven lunchen. 
Voor € 6,50 krijgt u een kop soep, 2 be-
legde broodjes en een warme snack. In-
teresse? Koop dan voor 17 juni aan de re-
ceptie van Het Klooster ook een kaartje 
voor de lunch. Geen lunch, maar ge-
woon nog even napraten onder het genot 
van een drankje? Ook dat kan natuurlijk. 
Het actuele nieuws van Cultuur Over-
dag vindt u op cultuuroverdag.word-
press.com of via www.facebook.com/
cultuuroverdag. U kunt zich ook aan-
melden voor de digitale nieuwsbrief 
via info@cultuuroverdag.nl.

Veel liefde gegeven, door liefde gedragen

Jeanne Brugmans
Amsterdam, 12 mei 1943      Nuenen, 12 juni 2016

Bas van Halen & Istra Wout
Wout & Rembrandt
Anneke van Halen †

Jeanne is thuis. Op woensdag en donderdag kunt u van 13.00 tot 16.00 uur 
persoonlijk afscheid van haar nemen op Freule Claralaan 12, Nuenen. 

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 juni om 13.15 uur 
in de aula van crematorium Heeze, Somerenseweg 120.

Correspondentieadres: Kleine Hof 50, 3451 LN Vleuten 
bas.vanhalen@gmail.com / 06-1102 8841

Nostalgie en techniek    
in Langenboom
Op vrijdag 24 juni gaat Seniorenvereniging/KBO Lieshout op excursie naar 
Langenboom. Het Museum voor Nostalgie en Techniek van Wim van Schayik 
in het Brabantse Langenboom is een uniek en geliefd museum. Een bijzon-
dere collectie oude gereedschappen en gebruiksvoorwerpen van meer dan 
70 ambachten en beroepen met duizenden voorwerpen en machines uit het 
verleden zijn door Wim van Schayik in ruim 70 jaar verzameld, gerestau-
reerd en tentoongesteld. Van handgereedschappen tot de eerste elektrisch 
aangedreven machines. Info en aanmelden bij de Inloop.

Inloop
Wilt u wel eens weten waar het alle-
maal over gaat, wat WMO, HHT, PGB 
enz. betekenen, voor wie deze zaken 
gelden, wie in aanmerking komen voor 
ondersteuning en wanneer? Sinds kort 
hebben we in Lieshout het Team Zorg 
en Welzijn. Daarin werkt ook Suzan de 
Koning als dorpsondersteuner. Zij is 
meestal op dinsdagmorgen aanwezig 
bij de Inloop. Zij weet antwoord op uw 
vragen, kan en wil u dingen eenvoudig 
uitleggen, en kan u als dat nodig is ook 
verder helpen. Zij is graag bereid er 
met u over te praten. Op dinsdag 14 ju-
ni is een medewerker van Wocom aan-
wezig om vragen te beantwoorden. 
Aanmelden voor activiteiten en infor-

matie vragen kan bij de Inloop. Iedere 
dinsdagmorgen van 10 uur tot half 12 
en ’s avonds van 7 tot 8 uur in het 
Dorpshuis. Loop eens gezellig binnen 
voor een praatje, voor een kop koffie 
en om kennis te maken met een actie-
ve seniorenvereniging.

Woensdag 25 mei gingen 113 senioren een 
dagje naar Limburg en de Ardennen. 
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Afke Hartog:       
“Ik zal de Lissevoort missen” 
Op 18 juni a.s. neemt TV de Lissevoort afscheid van haar hoofdtrainer Afke 
Hartog. Zij was er gedurende 18 jaar werkzaam als hoofdtrainer en heeft in 
belangrijke mate bijgedragen aan het huidige hoge tennisniveau. Het eer-
ste team speelt competitie in de landelijke 2e klasse gemengd en greep dit 
jaar in de laatste wedstrijd net naast promotie. 

Afke aan het werk met haar tennispupillen van TV de Lissevoort

Afke was 21 jaar en studeerde reeds 
twee jaar in Eindhoven, toen TV de 
Lissevoort op zoek was naar een nieu-
we hoofdtrainer. Ze solliciteerde, werd 
aangenomen en ging aan de slag om de 
vereniging kennis te laten maken met 
prestatief tennis.
Fanatiek als ze was beperkte haar inzet 
zich niet alleen tot de routinelessen op 
de Lissevoort, maar ging ze graag met 
de junioren naar open tennistoernooi-
en. Befaamd waren de tenniskampen, 
inclusief zomers kamperen in o.a. Lim-
burg, Groningen en Zeeland. Zo ging 
Afke regelmatig een week lang met een 
groep jongelui kamperen op een ten-
nispark om ook invulling te geven aan 
de wens van de jeugdigen om naast 
prestatief te tennissen ook veel plezier 
te maken.

Na 18 jaar is het voor Afke tijd voor 
een volgende stap. Ze zal zich nu met 
name gaan concentreren op mentale 
begeleiding en daarmee mensen sti-
muleren, motiveren en faciliteren om 
het beste uit zichzelf te halen. Dit zal 
ze gaan doen in nauwe samenwerking 
met de BTSW groep, Bureau Toege-
paste Sociale Wetenschappen, waar ze 
de afgelopen 2 jaar een NLP opleiding 
volgde. BTSW is actief binnen de psy-
chologische hulpverlening, zakelijke 
dienstverlening, opleidingen en trai-
ning en coaching binnen de topsport 
en entertainmentwereld.
Voor het afscheid van Afke zijn veel 
oud tennisleerlingen uitgenodigd. Zij 
zijn inmiddels uitgezworven over het 
gehele land. Naast een afscheid belooft 
het dus ook een reünie te worden.

TV de Lissevoort

Tennis

Laatste kans 
voor inschrijving 
Lamers Tielemans 
Lissevoort Open
Nog van plan om je in te schrijven 
voor het leukste tennistoernooi van 
Nuenen, maar de tijd nog niet ge-
vonden om het te doen? Wees dan 
snel, want deze week is je laatste 
kans om in te schrijven voor de La-
mers Tielemans Lissevoort Open via 
www.toernooi.nl.

Het open tennistoernooi wordt gehou-
den bij Tennisvereniging De Lisse-
voort van 2 tot en met 10 juli. Een open 
toernooi voor tennissers van alle ni-
veaus, van 8 tot en met 3, met een 35+ 
en een 55+-categorie. Toptennis en ge-
zelligheid gaan hand in hand tijdens de 
Lamers Tielemans Lissevoort Open. 
Sportiviteit, een lekker hapje en drank-
je, vermaak voor de kinderen in het fi-
naleweekend en een feestavond op 
vrijdag met onder andere het Van 
Binsbergen Trio.
Dus schrijf je nog snel in, nu het nog 
kan via www.toernooi.nl.
Natuurlijk is iedereen ook welkom om te 
komen genieten van de vele tennispar-
tijen die van 2 tot en met 10 juli op sport-
park De Lissevoort gespeeld worden.
Wil je op de hoogte blijven van al het 
nieuws rondom dit toernooi? Kijk op 
facebook: www.facebook.com/lisse-
voortopen

Succesvolle Ladies Day bij  TV de Lissevoort
Dinsdag 7 juni was het dan eindelijk zover: de jaarlijkse Ladies Day op TV de Lisse-
voort. Er deden maar liefst 60 dames aan mee variërend in leeftijd van 29 tot 81 jaar.

Vanaf kwart over 9 in de ochtend 
heerste er een gezellige drukte op en 
rond de tennisbanen. De dames wer-
den door het organiserend comité har-
telijk ontvangen met  koffie, thee en 
lekkernijen.  

Na twee speelrondes was het tijd om te 
lunchen. Tijdens de heerlijke Italiaanse 
lunch, waren er verschillende Nuenense 
ondernemers aanwezig met modeacces-
soires en cadeauartikelen. Mede daardoor 
werd de Ladies Day een echte verwendag. 

Na de lunch volgde de laatste speel-
ronde en de dag werd afgesloten met 
een hapje, een drankje en met de prijs-
uitreiking natuurlijk. De winnares van 
deze mooie dag was Miranda van den 
Berg. Zij mag zich Lissevoort Lady of 
the Year noemen. De tweede en derde 
prijs waren voor Tineke Docters en 
Inge Baten. 

Maar liefst 60 dames gunden zichzelf een lekkere tennisdag. 

TV de Lissevoort

Afke hoopt dat het prestatieve tennis 
zal worden voortgezet en heeft het 
volste vertrouwen in haar opvolger, de 
bij de Lissevoort als trainer en speler 
bekende Kjel Beks die vanuit het be-
drijf 2Serve, dat Kjel samen voert met 
de ook bekende Johan Wannemakers, 
de trainingen gaat verzorgen. Kjel zal 
worden bijgestaan door nog aan te 
stellen trainers, die plezier in tennis als 
belangrijkste zullen uitstralen.
TV de Lissevoort neemt als vereniging 
afscheid van een trainer die niet mar-
chandeerde en transparant, eerlijk en 
open communiceerde. Dat kon soms 
bij ouders en spelers tot teleurstelling 
leiden, maar dat was, naast haar vak-
kennis en enthousiasme, de basis om 
gedurende 18 jaar succesvol hoofdtrai-
ner te zijn bij TV de Lissevoort!  
Afke bedankt en heel veel succes in je 
nieuwe carrière.

In de zomer      
blijven sporten bij NKV!!!

De laatste aanwijzingen van de coach aan 
de E1 van NKV voordat zij gaan spelen met 
en tegen DSC.

NKV Korfbal heeft sinds kort haar ei-
gen beach velden. Afgelopen 4 juni 
heeft NKV haar drie nieuwe beach vel-
den geopend. De opening werd bege-
leid door een afgevaardigde van de ge-
meente en werd officieel geopend met 
een mooi doelpunt door de afgevaar-
digde. Nadat het doelpunt gemaakt 
was werd er aan de openingswedstrijd 
begonnen. Dit gebeurde samen met 
korfbal vereniging DSC. DSC kwam 
met een delegatie van haar eerste 
team, welke volgend jaar de eredivisie 
van korfbal gaan spelen. Het veld is 
dan ook al goed uitgetest. DSC speelde 
deze wedstrijd samen met de E1 van 
NKV. Deze E1 had ook al wat ervaring 
opgedaan aangezien zij in het zaalsei-
zoen Nederlands kampioen beach-

Z&PV Nuenen weer TOP 
afgelopen weekend
Afgelopen weekend heeft in Roosendaal de minioren finale van de regio 
Zuid plaatsgevonden. Deze wedstrijd is voor de jongste zwemmers en al-
leen als je bij de beste 18 zwemmers van de regio behoort, op een bepaalde 
afstand, mocht je aan de start verschijnen.
 
Voor Z&PV Nuenen mochten Chris 
Verhoeven, Floris Sonneveld en Nien-
ke van Lieshout starten. Nienke mocht 
starten op de 100 vrij en de 100 rug en 
dat deed ze beide keren niet onver-
dienstelijk. Met twee mooie dikke per-
soonlijke records eindigde ze mooi in 
de middenmoot van het startveld.
Chris en Floris hadden hetzelfde pro-
gramma om te zwemmen. Op zater-
dag de 100m schoolslag, 100m rugslag 
en 400m vrijeslag. Op de zondag de 
100m vlinderslag, de 100m vrijeslag en 
de 200 wisselslag. 

Floris sloot dit weekend af met in to-
taal 6 persoonlijke records en 6 top 10 
plaatsen, waarbij de 6 de plaats op de 
200 wissel en de 100 rug enorm opvie-
len. Zijn verbetering van zijn persoon-
lijk record op de 400 m vrije slag was 
absoluut een topprestatie, terwijl hij 
zijn besttijden op de 200 m wisselslag 
en de 100 m rugslag verbeterde. 

Maar ook dit weekend stak er weer een 
zwemmer met kop en schouders boven 
uit. Chris behaalde op al zijn 6 afstan-
den de eerste plaats. Op zaterdag haal-
de hij al 2 pr's op de 100 school en de 
100 rug. Op zondag deed hij er nog een 
schepje bovenop door op alle drie de af-
standen een pr te zwemmen. Meest 
aanspreekbare tijden waren wel de 100 
vrije slag in 1.01.32 en de 200 wisselslag 
in 2.33.78. Deze laatste tijd  was boven-
dien een nieuw Brabants record. Daar-
mee liet Chris zien dat hij klaar is voor 
de jaargangfinales in Dordrecht op 3 ju-
li, waar de beste 24 zwemmers, per af-
stand, van Nederland aan de start staan. 
Komende donderdag zwemmen er 
maar liefst 11 zwemmers van Z&PV 
Nuenen in Dordrecht op de Neder-
landse junioren en jeugd kampioen-
schappen. Wil jij ook eens een keertje 
komen proef zwemmen bij Z&PV 
Nuenen, kijk dan eens op de site 
www.zpvnuenen.nl

Links Bram Verkuijlen van PSV, midden Chris Verhoeven van Z&PV Nuenen en rechts Cas 
Hungens van tempo.

Zwemmen

Korfbal

korfbal waren geworden. Na een wed-
strijd met alleen maar lachende ge-
zichten was duidelijk te zien dat 
sporten goed is voor de mens. Om 
mensen niet te beperken tot één sport 
is het ook mogelijk om op de velden te 
volleyballen. Volgens de oudere garde 
van NKV kon erop zelfs jeu de boules 
gespeeld worden. Er blijft dan ook 
voor niemand een excuus over om 
geen gebruik te maken van de beach 
velden en de conditie maar vooral het 
plezier op peil te houden in de zomer.

Zilver voor Frans Klep
Afgelopen zondag 12 juni behaal-
de onze dorpsgenoot Frans Klep 
een mooie 2e plaats bij het Neder-
lands Kampioenschap Speerwer-
pen voor Masters mannen 65.

Badminton
Roefelen bij BCL 
Op de Roefeldag kon de jeugd van 
Laarbeek kennismaken met Badmin-
ton Club Lieshout. Op die dag zijn 
dan ook diverse groepen met zowel 
jongens als meisjes langs geweest in 
sporthal De Klumper. Daar hebben ze 
op een leuke en informatieve wijze 
kennis kunnen maken met Badmin-
ton Club Lieshout. Spelenderwijs le-
ren hoe je het racket vasthoudt, hoe 
je met een shuttle moet spelen en na-
tuurlijk een partijtje badminton.

Kennis maken met Badminton Club 
Lieshout kan altijd op een van de ko-
mende speeldagen, op woensdag tus-
sen 18.30 uur en 20.00 uur in sporthal 
De Klumper aan de Papenhoef in Lies-
hout. Neem sportkleding mee, een 
racket is te leen.



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Wij zoeken 7 kandidaten voor circa 20 uur per week 
Pak je kans 
In de afgelopen jaren hebben meerdere kandidaten succesvol deelgenomen aan het werk-leertraject. We starten 
daarom met een nieuw traject en zoeken 7 klantgerichte collega’s, die stage willen lopen en de opleiding 
medewerker Publiekszaken willen volgen. Ook dit jaar is gekozen om met een aantal gemeenten in de regio samen 
te werken, zodat we meer mensen de kans bieden om werkervaring op te doen. Daarnaast biedt dit kansen voor 
de gemeenten om elkaar te ondersteunen. De afdelingen Publiekszaken (PZ) van de diverse gemeenten zijn op 
zoek naar gemotiveerde kandidaten die werkervaring op willen doen in combinatie met een vakgerichte opleiding 
medewerker Publiekszaken.  
Wat ga je doen  
De afdeling Publiekszaken verleent administratieve ondersteuning op het gebied van afhandelen en uitreiken van 
reisdocumenten, rijbewijzen en het maken van afspraken. Binnen het telefonisch informatiecentrum (TIC) neem je 
de telefoon aan, verstrek je algemene informatie en schakel je door. Je ontvangt burgers en klanten aan de 
centrale balie en je verwijst door. Je stage loop je een jaar lang bij één gemeente of een half jaar in twee 
gemeenten. Het betreft de periode oktober 2016 tot oktober 2017. In deze periode ga je ook 8 uur per week een 
studie volgen. 
Wat vragen wij 
Je beschikt minimaal over een MBO werk- en denkniveau. Je bent bereid 8 uur per week de opleiding ‘medewerker 
Publiekszaken’  te volgen naast 12 uur stage. Je kunt goed mondeling en schriftelijk communiceren en je hebt een 
klantgerichte instelling. Daarnaast heb je enige ervaring met het werken op de computer.  
Als je een WW-uitkering hebt en de opleiding wil volgen, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan het UWV door. De 
adviseur werk van het UWV beoordeelt of de opleiding gevolgen heeft voor je uitkering. Waarschijnlijk zal slechts in 
uitzonderlijke situaties toestemming worden gegeven. 
Wat bieden wij  
Wij bieden jou de mogelijkheid om de opleiding ‘medewerker Publiekszaken’ vakinhoudelijk op MBO 3-niveau te 
volgen, die wij volledig vergoeden. Hiervoor wordt een opleidingscontract afgesloten. De reiskosten voor het volgen 
van de opleiding worden vergoed (locatie opleiding is Sint-Oedenrode). Voor de stage wordt geen stagevergoeding 
toegekend. Je komt in een leuke collegiale werkomgeving en wordt door medewerkers van de gemeenten begeleid. 
De werkervaringsplaats geeft je de kans om, met je opleiding en behaalde diploma, op zoek te gaan naar een 
baan!  
Meer informatie  
Voor de gemeenten Nuenen, Son en Breugel en Dienst Dommelvallei is één werkervaringsplaats beschikbaar. Wil je 
meer informatie, bel dan met Jeroen Evers, personeelsconsulent Dienst Dommelvallei, tel. 088-1631112. Meer 
informatie over de gemeenten en Dienst Dommelvallei is terug te vinden op de internetsites: 
http://www.nuenen.nl/, http://www.sonenbreugel.nl/ of http://www.dienstdommelvallei.nl/  
 
Interesse? 
Schrijf ons een enthousiaste brief waarom juist jij de kans moet krijgen op een werkervaringsplaats. Geef hierbij 
duidelijk aan naar welke gemeenten jouw voorkeur uitgaat (zie rechterzijde). In verband met de vakantieperiode 
vinden de gesprekken verspreid over juli en augustus plaats. Geef daarom aan in welke periode jouw vakantie valt. 
Solliciteren kan uitsluitend via https://vacatures.werkeninnoordoostbrabant.nl/ vóór 30 juni 2016. Bij definitieve 
plaatsing voor een werkervaringsplaats is het noodzakelijk om een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen 
overleggen of aan te vragen. De kosten hiervan worden vergoed. 

Opgeleid worden tot medewerker Publiekszaken en 
werkervaring opdoen bij één van de deelnemende 

gemeenten? 

www.caravancompleet.nl
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