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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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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

Crijnsdag 2016 
een groot succes!

De LEV Groep 
aan het woord
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Unicum in kinder-
opvangland!

VERHUISKRIEBELS?

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com

LAVfotografie

EINDELIJK! De organisatie van Hee Doede Mee is even uit hun schuilplaats gekomen om weer iets van zich te laten 
horen. Terwijl de rest van Nuenen druk doende is met de voorbereidingen van de vakantie en de (hopelijk) nog te 
komen zomer, houdt de organisatie van HDM zich vooral bezig met wat er na de zomer staat te gebeuren. Al een 
aantal maanden wordt er in het diepste geheim vergaderd, gezocht naar nieuwe locaties en spelelementen toege-
voegd aan het meest beruchte en spannendste spel van Nuenen. 

Datum en Tijd
Hoewel de inhoud van het spel zoals altijd 
tot het laatste moment een verrassing blijft, 
is er natuurlijk ook informatie die jullie, als 
spelers, vooraf moeten weten. Maar geluk-
kig laat de organisatie af en toe van zich ho-
ren met nuttige zaken, tips en zelfs hints. 
Zo kwam er op 1 april het bericht van de 
definitieve data van alweer de 3e editie van 
de Nuenense Dorpsquiz Hee Doede Mee. 
Voor wie het gemist heeft:

Zaterdag 5 november
Nuenense Dorpsquiz Hee Doede Mee

Zaterdag 12 november
Uitslagfeest Hee Doede Mee

Inschrijving
En dan nu waar iedereen op zat te wachten; 
het echte nieuws vanuit de organisatie, de 
inschrijving! Waar en wanneer kun jij je 

met je team aanmelden om zeker te zijn 
van deelname aan de Nuenense Dorpsquiz. 
Hee Doede Mee geeft antwoord:

Wanneer de draaimolen zijn laatste rondje 
heeft gedraaid, iedereen de kinderen het 
bed heeft in gezwaaid en ‘m zelf naar de 
kroeg is afgetaaid, dan ben ik het meest ge-
haaid.

Wanneer tijdens de kermis de kroegen vol 
staan, de kerkklokken op de achtergrond 12 
keer zullen slaan en ongemerkt de vrijdag in 
zaterdag over zal gaan, dan pas zet ik de in-
schrijving aan. 

Haast je op dat moment supersnel naar 
www.heedoedemee.nl want het zou zomaar 
kunnen dat ik de eerste 50 inschrijvingen 
een klein geheimpje vertel. 

-XX- HeeDoedeMee

Uniek in Nuenen:     
De Brusjesclub Nuenen 
Nog volledig onbekend en toch al twee jaar actief in Nuenen. De Brusjes-
club Nuenen. De activiteitenclub voor broertjes en zusjes die zelf een 
broertje of zusje met een beperking hebben. De Brusjesclub, de bijzondere 
activiteitenclub uit Nuenen. Onze leden zijn broertjes en zusjes van een 
kind met een beperking. Wij noemen ze Brusjes.
 
Ook kinderen met een broertje of zus-
je met een handicap mogen niet ver-
geten worden. Het kind met een be-
perking staat meestal in het 
middelpunt van de belangstelling. We 
willen niet zeggen dat de broertjes en 
zusjes minder aandacht krijgen dan 
het kind met de beperking maar het is 
toch anders.
Met wie kun je daar beter over kletsen 
tijdens leuke activiteiten dan met leef-
tijdsgenootjes die zelf ervaringsdes-

kundige zijn. Wij gaan niet pedago-
gisch aan een lange tafel zitten om 
daar over te praten maar wij zorgen 
dat deze kids écht in het zonnetje 
staan en optimaal kunnen genieten tij-
dens gave, leuke, spannende, gezellige 
activiteiten.
 
Een greep uit de afgelopen twee jaar: 
Pizza’s bakken & Bioscoopavond / Dag-
je naar de Tongelreep / Dagje Kanoën / 
Dagje naar Hemelrijk / Dagje Efteling / 
Openlucht Bioscoop / Kamperen op 
het plattenland / Kookworkshop / Dag-
je schaatsen / Laserschieten / Naar To-
verland en natuurlijk ons hoogtepunt, 
1x per jaar een heel weekend op Kamp 
bij bijvoorbeeld Centerparcs.

Het jongste lid is 7 jaar oud en het 
oudste lid is 15 jaar. Zij worden bege-
leid door meer dan 20 enthousiaste 
vrijwilligers tijdens de activiteiten.

Het lidmaatschap van de Brusjesclub 
kost € 50,- per jaar en hier komen geen 
bijkomende kosten bij.
Lijkt dit uw iets voor uw zoon of doch-
ter? Neem dan contact op met de 
coördinator van de Brusjesclub, Mark 
Deckers. info@debrusjesclub.nl
www.debrusjesclub.nl 

Wederom gezamenlijk horeca-
plein tijdens kermis Nuenen
 
Al voor het vierde jaar op rij organiseren Café Ons Dorp en Café René het 
gezamenlijke horecaplein tijdens de kermis in Nuenen. Ieder met zijn eigen 
terras maar met één groot gezamenlijk podium met een afwisselend muzi-
kaal programma.

Vrijdag 8 juli wordt er gestart met ‘Ein 
Groses Bierfest’ met PULLEN ACTIE. 
Muziek wordt deze avond verzorgd 
door de Oktoberfeestband De Nunen-
taler Schurzenjager.

Zaterdag 9 juli is het in de avond de 
beurt aan de coverband KINK. Met 2 
zangeressen en top muzikanten zullen 
zij met hun brede repertoire een top 
show neerzetten.
Zondag 10 juli begint het programma 
al ‘s middags, vanaf 16.00 uur zullen de 
heren van Punt&L zorgen voor muzi-
kaal vertier. Dit zang trio uit Gerwen 
behoeft weinig verdere introductie. 
Meezingen en feesten staan bij hen 
centraal. In de avond neemt FeestDJ 
Angelo het muzikale stokje over, hij 
zal de heetste hits en coolste beats 
draaien.
Maandag 11 juli staat er een keur 
aan artiesten klaar om er ‘s avonds 
een gezellig feest van te maken. 
Nuenenaar Mark Elbers mag deze 
avond natuurlijk niet ontbreken. 
Maar ook Danny Canters, Johan 
Linssen en Sylvia Samson zullen een 
spetterend optreden verzorgen. Sa-
men met FeestDJ Angelo wordt ook 
op de maandag een feest gemaakt 
dat je niet wilt missen.
 
Kortom reden genoeg om het geza-
menlijke horecaplein te bezoeken en te 
genieten tijdens de kermis in Nuenen. 
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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 

komt, dan moet nog blijken hoeveel vluchtelingen hier hun tijdelijke 
intrek zullen nemen. Dit kunnen er ook minder dan 1.200 zijn. Het 
AZC zal vijf jaar in gebruik zijn met mogelijke verlenging van vijf jaar. 

Besluitvorming
Binnenkort moet dus duidelijk worden of een AZC op Gulbergen 
een noodzakelijk onderdeel vormt van het regionale plan Brainport. 
Als dat inderdaad zo is, dan start het volgende besluitvormingspro-
ces. Het college van B&W neemt eerst een ‘voorgenomen besluit’ 
om medewerking te verlenen aan het plan van de regio Brainport 
om op het terrein Gulbergen een AZC te vestigen. De gemeenteraad 
kan hierop reageren door ‘wensen en bedenkingen’ aan het college 
mee te geven (na de zomervakantie). Als de raad overwegend posi-
tief is, neemt het college een definitief besluit om medewerking te 
verlenen. Pas dan kan het COA een formeel verzoek doen om op de 
locatie Gulbergen een AZC te mogen vestigen en kunnen COA en 
gemeente een bestuursovereenkomst hierover sluiten. Ook moet het 
COA dan de benodigde vergunningen aanvragen. Verder moet er 
nog overeenstemming zijn tussen de eigenaar van het terrein, de 
pachter en het COA. Er wordt al langer gesproken over de mogelijk-
heid om op Gulbergen een park met recreatiewoningen te realiseren. 
Onderzocht wordt of dit – na het vertrek van het AZC – een haal-
bare optie is. Vooralsnog gaat het om tijdelijke vestiging van een 
AZC, waar geen bestemmingsplanwijziging voor nodig is.

Meer informatie
U als inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 
Nuenen zullen we zo goed mogelijk informeren. Mocht het AZC er 
daadwerkelijk komen, dan betrekken we u bij de verdere uitwerking 
van de plannen. Speciaal over dit onderwerp hebben we een aparte 
website opgezet, waar u meer informatie kunt vinden: www.nuenen.
nl/opvangvluchtelingen. Op deze site kunt u zich aanmelden voor 
de email-nieuwsbrief over dit onderwerp. Via deze nieuwsbrief ont-
vangt u steeds de nieuwste berichten en blijft u op de hoogte van 
de stand van zaken.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 20	juni	2016	 Gerwenseweg	19A,	5674	SE	–	het	wijzigen	
   van de constructie (BOUW);
•	 23	juni	2016	 Ruiterweg	5,	5674	XA	–	het	plaatsen	van	een	
   dakopbouw en wijzigen van de voorgevel 
   (BOUW);
•	 22	juni	2016	 Zuiderklamp	87,	5672	HB	–	het	vergroten	
   van de dakkapel aan de voorzijde van de 
   woning (BOUW);
•	 24	juni	2016	 De	Rijt	2,	5674	SR	–	het	aanpassen	van	de	
   draagconstructie (BOUW).

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

VERLEENDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen 
zijn verzonden op:
•	 20	juni	2016	 Lobroec	36,	5673	BA	–	het	uitbreiden	van	
   de woning (BOUW);
•	 20	juni	2016	 Hoekstraat	74,	5674	NP	–	het	oprichten	van	
   een garage (BOUW).
  
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 
afspraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcen-
trum	dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	
bij het inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een af-
spraak voor ‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.
nl of eventueel telefonisch contact opnemen met ons klantcontact-
centrum	via	telefoonnummer	(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.

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.

OMWISSELACTIE     
DEFECTE ROOKMELDERS
Batterij van rookmelders van serie 12047 defect
Heeft u rookmelders gekocht via het project Nuenen Brandveilig? 
Van	deze	rookmelders	geeft	de	serie	‘First	Alert’	met	nummer	12047	
een afwijkend beeld. De batterijen geven nu al problemen terwijl ze 
minstens 10 jaar mee moeten gaan. Nuenen Brandveilig start daar-
om een omruilactie in de maand juli in samenwerking met de fabri-
kant van de rookmelders. De betreffende serie rookmelders zijn de 
afgelopen jaren in Nederwetten, Eeneind en Gerwen geplaatst. 
Huurt u een huis van Helpt Elkander dan is dit bericht niet voor u 
van toepassing.
U kunt zelf controleren of uw rookmelder van de betreffende serie 
is. Draai de melder een klein stukje tegen de klok in waarna u de 
melder van het plafond kunt halen. Heeft de melder van ‘First Alert’ 
het	serienummer	12047	dan	komt	u	in	aanmerking	voor	omwisse-
ling. Kunt u niet zelf bij het plafond waar de rookmelder hangt, vraag 
dan een familielid of iemand in de buurt die u kan helpen.

Aanmelden voor gratis omwisseling
In de maand juli gaan we de rookmelders gratis omwisselen. U kunt 
zich aanmelden voor omwisseling via het klantcontactcentrum van 
de	gemeente	Nuenen,	tel.nr	040-2631631	of	door	een	mail	te	sturen	
naar gemeentehuis@nuenen.nl
Geef uw naam, adres en telefoonnummer door en wij maken daar-
na een afspraak met u om de rookmelder te vervangen. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Nuenen 
www.nuenen.nl onder ‘laatste nieuws’. 

DEEL UW GEWELDIGE FOTO
Maakt(e) u een schitterende foto, ergens in de gemeente Nuenen?
Nuenen is een prachtige gemeente met leuke kerkdorpen en actieve 
inwoners. Er worden veel evenementen georganiseerd en veel mooie 
foto’s genomen. We zijn op zoek naar dit soort foto’s om onze 
beeldbank aan te vullen. Om te gebruiken in bijvoorbeeld de ge-
meentegids, de gemeenteberichten, op de website en social media 
of een van onze andere communicatiemiddelen. Wij nodigen u uit 
om de allerbeste foto die u heeft gemaakt of gaat maken ergens in 
onze gemeente te delen met de gemeente Nuenen en haar inwoners. 

Hoe stuurt u uw digitale foto in? 
Wanneer u een geweldige foto heeft gemaakt vragen wij u deze te 
mailen naar voorlichting@nuenen.nl onder vermelding van uw 
naam, adresgegevens, telefoonnummer, de locatie waar de foto is 
genomen en de naam van het evenement. De gemeente Nuenen kan 
de gedeelde foto gebruiken voor promotionele doeleinden. De foto 
wordt (zonder naamsvermelding, rechtenvrij) als beeld opgenomen 
in ons fotoarchief. Met het insturen geeft u toestemming voor het 
gebruik van uw foto zonder naamsvermelding.

Waar moet de foto aan voldoen?
•	 De	foto	moet	in	de	gemeente	Nuenen	zijn	genomen.
•	 De	foto	moet	u	digitaal	aanleveren,	in	JPEG/JPG	formaat	met	

een	minimale	resolutie	van	300	dpi	of	minimaal	1	MB.
•	 Als	u	personen	fotografeert,	vraagt	u	hen	vooraf	toestemming	

voor publicatie van de foto.

Heeft u nog vragen?
Kijk voor meer informatie op www.nuenen.nl onder ‘laatste nieuws’ 
of neem contact op met het klantcontactcentrum van de gemeente 
Nuenen,	via	040-2631631.

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

Tip van de week: Inbrekers zijn slanker dan u denkt! Een klein open 
raampje is genoeg. Sluit alle ramen en deuren af als u weggaat.

Meer tips? Kijk voor handige tips om inbraak te voorkomen op www.
nuenen.nl of op www.politiekeurmerk.nl/preventietips

GULBERGEN IN BEELD     
ALS LOCATIE VOOR AZC
Het terrein Gulbergen is in beeld als mogelijke locatie voor een 
asielzoekerscentrum (AZC). Dit is onderdeel van het plan van aan-
pak dat de regio Brainport heeft ingediend bij de Provincie. Alle elf 
regionale plannen worden deze weken doorgesproken met de Pro-
vincie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA 
hoopt binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven over de be-
hoefte aan opvangplekken voor vluchtelingen. Dit is afhankelijk van 
de verwachte instroom van vluchtelingen en van eventuele sluiting 
van andere AZC’s. Elke gemeente in Nederland is verplicht om een 
aandeel te leveren in de huisvesting van vluchtelingen: in een AZC 
of door woonruimte te bieden aan statushouders. Dit zijn mensen 
die een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben en recht hebben op 
eigen woonruimte (buiten een AZC).

Het college van burgemeester en wethouders van Nuenen heeft aan-
gegeven medewerking te willen verlenen aan het plan van de regio 
Brainport om op het terrein Gulbergen een AZC te vestigen voor 
maximaal 1.200 vluchtelingen. Het is nog onduidelijk of het COA 
hier gebruik van zal maken en of hier dus een AZC komt. Als het er 

VERKEER
Verkeersmaatregelen tijdens de kermis 2016 in Nuenen Centrum
Van	vrijdag	8	juli	tot	en	met	dinsdag	12	juli	aanstaande	wordt	in	het	
centrum van Nuenen weer de jaarlijkse kermis gehouden. In verband 
met het opzetten en afbreken van de attracties worden enkele wegen 
in	het	centrum	tussen	woensdag	6	 juli	8.00	uur	en	woensdag	13	
juli	17.00	uur	afgesloten	voor	het	verkeer,	namelijk:
•	 Park,	tussen	H.	Clemenskerk	en	Parkstraat;
•	 Park,	tussen	Berg	en	Boordseweg;
•	 Park,	tussen	H.	Clemenskerk	en	Vincent	van	Goghstraat/Berg.	

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer wordt omgeleid tijdens de kermisperiode.

Weekmarkt eenmalig naar Vincent van Goghplein
In verband met de kermis wordt de weekmarkt op maandag 11 juli 
eenmalig verplaatst naar het Vincent van Goghplein.

UITNODIGING RAADSVERGADERING
De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal in het Klooster, 
7 juli, gewijzigde aanvangstijd 16.00 uur.

Onderwerpen:
•	 Benoemen	Accountant
•	 Vaststellen	BP	Nuenen-Zuid	herziening	Molvense	Erven	63
•	 Vaststellen	grondexploitatie	Gerwen	ZO
•	 Monitor	Sociaal	Domein
•	 Vaststellen	BP	Verbindingsboog	Meierijlaan

Agenda en bijbehorende stukken staan op:
http://nuenen.raadsinformatie.nl
U kunt via deze website ook de raadsvergadering live volgen en na 
afloop terugkijken. Tijdens de openbare raadsvergadering kunt u 
gebruikmaken van het inspreken. Neem daarvoor contact op met 
de	griffie:	tel:	040-2631679	of	email	griffie@nuenen.nl

UITNODIGING WIJKRAADVERGADERING
Dinsdag	5	juli	komt	de	wijkraad	Eeneind	in	openbare	vergadering	
bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De vergadering 
begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom.

ONKRUID BESTRIJDING
De gemeente mag geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebrui-
ken om het onkruid te bestrijden. Met een borstelwagen halen we nu 
voortaan het onkruid weg. Het onkruid zal nu sneller terugkomen. 
Onderstaande voor en na foto’s geven duidelijk het resultaat weer.

AFVALWEETJE

Grofvuil kun je kwijt in de containers op de 
milieustraat. Hout bij hout, ijzer bij ijzer, 
puin en stenen bij elkaar. 
Er worden weer grondstoffen van gemaakt.

Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5



  

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% AmbachtelijkITALIAANSE WEEK!!!

Italiaans 
Kip Reepjes Pakket
Vlees, broodjes en saus ............6,95
Pollo Tricolore
Van heerlijk kip dijen vlees
100 gram ..........................................1,50
Italiaanse Cordon Bleu
100 gram ..........................................2,45
Pancettina
100 gram ..........................................1,75
Italiaans Stokbrood
per stuk ............................................2,75
Bij 150 gr. Gebr. Fricandeau
Tonijn saus ...........................GRATIS

Minneola
 6 stuks 1,99
Tastytom tomaat   
pan klaar   1/2 kilo 0,99
Witte druif pitloos  

1/2 kilo 1,49

Waldorf salade
  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 30 juni t/m woensdag 6 juli

Courgette 
    2 stuks 0,99

KOOPJE

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Acties week 26: geldig maandag 26 juni t/m zaterdag 2 juli 2016
_____________________________________________________

Brood van de week
Woudkorn
Donker meergranenbrood. 
2x halve € 1,95  heel € 189
_____________________________________________________

Aardbeien Zomerschelp
Schelpbodem met aardbeien, perzikken 
en chocolade

        € 695
_____________________________________________________

Hamburgerbroodjes
 

      3+1 GRATIS
_____________________________________________________

TASSENVOORDEEL
* Echte Bakker juten tas
* 1 Brood naar keuze
* 6 Zachte broodjes
* 6 Rozijnenbollen
* 6 Eierkoeken

     vAn €1430 nu € 950

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333  |  E info@neworiental .nl  |  W neworiental .nl

 

New Oriental
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OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m Donderdag van 16 .00 - 22 .00 uur . 
Vrijdag t/m Zondag en Nationale feestdagen van 12 .00 - 22 .00 uur .

De keuken is geopend tot 21 .30 uur

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND!!!

AFHAAL MAANDMENU JULI
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 18.75 * 

1)  KROEPOEK 
2)  MINI LOEMPIA’S MET FIJNE GROENTEN ( 4 STUKS)
3)  SATÉ AJAM (2 STUKS)
4)  BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS
5)  KA LEE YU 
 PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” 
 MET EEN LICHT PIKANTE SAUS VAN HONG KONG KERRIE, 

STUKJES ANANAS EN DIVERSE GROENTEN

 6)  DAGING BOEMBOE SMOOR
 RUNDVLEES OP INDISCHE WIJZE GESTOOFD VOLGENS 

GROOTMOEDERS RECEPT EN GESUDDERD IN KRACHTIGE 
 EN KRUIDIGE NOOTMUSKAAT-LAURIER SAUS

7)  BALI KAI PIEN
 BLOKJES MAISKIPFILET MET VERSE KRUIDEN UIT BALI, 
 HET GERECHT HEEFT EEN TYPISCHE LICHTZURE EN 
 FRISSE PITTIGE SMAAK

GESTOOMDE JASMIJN RIJST - NASI - OF BAMI NAAR KEUZE!!!
(MET MIHOEN GELDT EEN TOESLAG VAN € 2.00)

* IN DIT MENU KAN HELAAS GEEN OMWISSELINGEN VAN GERECHTEN PLAATSVINDEN!!

Openingstijden

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

Opendagen
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.

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Kunststof-, 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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.
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2 WEKEN GELDIG

KEIZERBROODJES

4 STUKS

t/m 12 juli

1,00

2 WEKEN GELDIG

YOGHURT-ABRIKOZEN 

SCHNITT 
heerlijk fris en fruitig

t/m 12 juli

Hoe start je de BBQ?

FOCCACIA
TOMAAT, OLIJF 

EN FETA

t/m 12 juli

2,25

2 WEKEN GELDIG

Hoe start je de BBQ?
met zo’n 

lekkere focccia 
   natuurlijk

7,95

en we eindigen met frisse 

yoghurt-abrikozen schnitt

2 WEKEN GELDIG

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

ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN 4 BETALEN
in Nuenen
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Boordseweg 2,  5671 AS Nuenen, 040 284 5262

VAKANTIE
Gesloten van

maandag 27 juni
t/m 

maandag 18 juli

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

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

 



Rond de Linde  Nr. 26 Donderdag 30 juni  2016

Carat-Concerten 
Op de zon- en feestdagen van mei tot en met eind september vinden er op 
het Carat-Paviljoen, in stadswandelpark de Warande, Carat-Concerten 
plaats. Diverse muziekstijlen passeren de revue, van jazz tot pop en van 
klassiek tot blaasmuziek. Tientallen muziekverenigingen verzorgen gedu-
rende deze periode een gratis concert op het karakteristieke Carat-Pavil-
joen. De vaste aanvangstijd is 12.00 uur en het programma is rond 15.00 uur 
afgelopen. Alle concerten zijn gratis toegankelijk. Daarnaast zijn er in het 
park horecavoorzieningen en voldoende zitplaatsen aanwezig.
 
Programma zondag 3 juli
12.00 u: Muziekvereniging Eindh. West
www.muziekverenigingeindhovenwest.nl 
13.00 u. Zanggroep Xango, Helmond
www.zanggroepxango.nl 
14.00 u: Coöperatieve Stoomafblaas 
Kapel, Beek en Donk
www.dse.nl 
 

Rond de Linde  Nr. 26 Donderdag 30 juni 2016

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
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BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	De	Coovelse	Menners	zijn	vergunning	en	ontheffingen	ver-

leend	voor	het	organiseren	van	een	paardenevenement	onder	de	
naam	Paardensportspektakel	op	3	juli	2016	op	het	particuliere	
terrein	van	de	fam.	Henkelman	aan	Lieshoutseweg	45	(verzend-
datum	23	juni	2016);

•	 aan	de	bewoners	van	’t	Oog	is	vergunning	verleend	voor	het	or-
ganiseren	van	een	buurtbarbecue	op	zondag	3	juli	2016	(verzend-
datum	24	juni	2016;

•	 aan	buurtvereniging	Boschhoeve	zijn	vergunning	en	ontheffing	
verleend	voor	het	organiseren	van	een	buurtbarbecue	op	zater-
dag	16	juli	2016	(verzenddatum	24	juni	2016);

•	 aan	de	heer	M.	v.d.	Burgt	zijn	toestemming,	vergunning	en	ont-
heffing	verleend	voor	het	uitbreiden	van	het	bestaande	terras	
aan	de	zijkant	van	de	horecagelegenheid	aan	Park	25	 tijdens	
Nuenen	kermis	in	de	periode	van	9	tot	en	met	12	juli	2016	(ver-
zenddatum	(27	juni	2016);

•	 aan	Stichting	Jeugdrecreatie	Nuenen	is	een	ontheffing	verleend	
voor	de	jaarlijkse	overnachting	in	de	speeltuin	aan	de	Kerkstraat	
in	de	nacht	van	16	op	17	juli	2016	(verzenddatum	28	juni	2016);

•	 aan	Drumfanfare	Jong	Leven	is	een	vergunning	verleend	voor	het	
houden	van	een	collecte	in	de	periode	van	4	tot	en	met	9	juli	
2016	(verzenddatum	28	juni	2016);

•	 aan	de	heer	Hems	en	mevrouw	Pijs	zijn	vergunningen	en	onthef-
fing	verleend	i.v.m.	de	uitbreiding	van	het	reguliere	terras	bij	de	
horeca-inrichting	aan	Parkstraat	1	alsmede	de	exploitatie	van	
een	terras	en	het	plaatsen	van	een	verrijdbaar	podium	samen	
met	de	heer	Van	de	Berk	op	de	openbare	weg	tijdens	Nuenen	
kermis	in	de	periode	van	8	tot	en	met	12	juli	2016	na	de	tradi-
tionele	sluitingstijd	van	de	winkels	(verzenddatum	29	juni	2016);

•	 aan	de	heer	Van	de	Berk	zijn	vergunningen	en	ontheffing	verleend	
i.v.m.	de	exploitatie	van	een	terras	en	het	plaatsen	van	een	ver-

rijdbaar	podium	samen	met	de	heer	Hems	en	mevrouw	Pijs	op	
de	openbare	weg	tijdens	Nuenen	kermis	in	de	periode	van	8	tot	
en	met	12	juli	2016	na	de	traditionele	sluitingstijd	van	de	winkels	
(verzenddatum	29	juni	2016).

Indien	u	het	met	deze	beschikkingen	niet	eens	bent	kunt	u	op	grond	
van	de	Algemene	Wet	Bestuursrecht	hiertegen	binnen	6	weken	na	
datum	van	verzending	van	deze	brief	een	bezwaarschrift	indienen	
bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	respectievelijk	de	
burgemeester	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	
GA		Nuenen.
Indien	bezwaar	is	gemaakt,	kan	door	de	indiener	van	het	bezwaar-
schrift	een	verzoek	tot	voorlopige	voorziening	worden	gedaan	bij	
de	 voorzieningenrechter	 bij	 de	 rechtbank,	 sector	 Bestuursrecht,	
Postbus	90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

 
PUBLICATIE STRAATNAAMGEVING
Nieuwe straatnamen
Op	21	juni	2016	hebben	burgemeester	en	wethouders	besloten	om	
de	volgende	namen	vast	te	stellen	voor	verkeerspleinen:
•	 Bevrijdingsplein
•	 Sandersplein
•	 Pinckartplein
•	 Dubbeplein
•	 Bakertplein

Op	21	juni	2016	hebben	burgemeester	en	wethouders	besloten	om	
de	volgende	naam	vast	te	stellen	voor	het	park	gelegen	aan	de	Jonk-
heer	Hugo	van	Berckellaan:
•	 Baron	van	Hardenbroekpark

Op	21	juni	2016	hebben	burgemeester	en	wethouders	besloten	om	
de	volgende	straatnaam	gedeeltelijk	in	te	trekken:
•	 Bakertse	Landweg

Op	21	juni	2016	hebben	burgemeester	en	wethouders	besloten	om	
de	volgende	voet-	en	fietspad	namen	vast	te	stellen:

•	 Half	Maantje
•	 Spurriepad
•	 Wienderpad
•	 Heikespad
•	 Vellepad
•	 Kempkespad
•	 Vruntpad
•	 Molkerspad
•	 Smedengang
•	 Huukskesdreef

Op	21	juni	2016	hebben	de	burgemeester	en	wethouders	besloten	
om	de	volgende	bestaande	paden	te	verlengen:
•	 Kalvariepad
•	 Kikkerpad
•	 Kuilen

Tegen	het	besluit	kunnen	belanghebbenden	binnen	zes	weken	na	pu-
blicatiedatum	van	het	besluit,	op	grond	van	de	Algemene	wet	bestuurs-
recht	(Awb)	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	college	van	burgemees-
ter	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.
Op	grond	van	de	Awb	moet	een	bezwaarschrift	worden	ondertekend	
en	tenminste	bevatten:

a.	 de	naam	en	het	adres	van	de	indiener;
b.	 de	dagtekening;	
c.	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	het	is	gericht;
d.	 de	gronden	van	het	bezwaar.

Tevens	kan	aan	de	president	van	de	rechtbank	te	's-Hertogenbosch,	
sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	5200	MA	's-Hertogenbosch,	
worden	verzocht	ter	zake	van	het	bestreden	besluit	een	voorlopige	
voorziening	te	treffen.

Nuenen,	2	juni	2016

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:

Zomer BBQ in 
Winkelcentrum 
Woensel 
Winkelcentrum Woensel in Eindho-
ven luidt de zomer in met de 
WoensXL Zomer BBQ op zaterdag 2 
en zondag 3 juli.

Het barbecueën is populairder dan 
ooit en daarom organiseert WoensXL 
diverse barbecue demonstraties van 
gespecialiseerde BBQ koks waarbij 
natuurlijk heel veel lekkere hapjes te 
proeven zijn. De nieuwste barbecue 
trends, met onder andere keramische 
en Smoker barbecues zijn aanwezig. 
En dat allemaal in een ambiance van 
gezellige muziek.
Tevens kunnen zeer mooie prijzen 
worden gewonnen tijdens de BBQ 
winkel & win loterij. Iedereen kan 
meedoen en komen ruiken, proeven 
en winnen! 

Meer informatie is er op 
www.woensxl.nl of facebook.com/
woensxl

45.000 gesproken boeken voor Bibliotheekleden met leesbeperking

Een goed verhaal zit tussen je oren
Ben je blind, slechtziend of dyslectisch? Of heb je een andere beperking 
waardoor je niet of moeilijk leest? Dan heeft de Bibliotheek de oplossing: 
gesproken boeken. Via een speciale website krijg je toegang tot een collec-
tie van maar liefst meer dan 45.000 titels via streaming. Voor jong en oud! 
Maar alléén als je lid bent van de Bibliotheek.

Gesproken boek of luisterboek
Een gesproken boek en een luisterboek 
lijken veel op elkaar. Maar ze zijn niet 
hetzelfde. Gesproken boeken zijn ex-
clusief voor mensen met een leesbe-
perking, omdat ze zijn afgestemd op 
hun wensen: de boeken worden op een 
rustig tempo ingesproken, zonder te 
veel intonatie. En je kunt door het boek 
navigeren, bijvoorbeeld om naar een 
volgend hoofdstuk te gaan. Ideaal dus 
voor alle leden van de Bibliotheek die 
blind, slechtziend of dyslectisch zijn. 
Luisterboeken zijn voor iedereen die 
graag luistert, maar ze zijn niet aange-
past voor lezers met een leeshandicap.

Passend lezen, hoe gaat dat
De eerste stap is inloggen op www.bi-
bliotheek.nl/passendlezen, met het 
nummer van je Dommeldal biblio-
theekpas en het bijbehorend wacht-
woord of de pincode. Na het invullen 
van persoonlijke gegevens krijg je di-
rect toegang tot 45.000 gesproken boe-
ken. Dan kies en bestel je de boeken 
van je keuze, en zet je ze direct op je 
boekenplank. Maximaal 15 titels, die 
je zolang mag lezen als je wilt. (Je leest 
online, via PC of tablet. Je hebt dus wel 
een internet verbinding nodig.)
Binnen een paar dagen na je aanmel-
ding, krijg je nog een telefoontje om 
even te bespreken of je hebt gevonden 
wat je nodig hebt. Want soms is de 
leesbeperking toch ernstiger. Dat 
vraagt dan om een andere oplossing. 
Die er óók is! Want een goed verhaal 
zit tussen je oren!

Een uitgebreide collectie
Van streekroman tot jeugdboek, van 
Het diner tot Kruistocht in spijker-
broek. Op de website vind je gespro-
ken boeken in alle genres. Ken je ie-
mand met een leesbeperking? Atten-
deer hem of haar dan op deze dienst. 
Want lezen kan altijd en overal!
 

Automobilist weigert te stoppen   
en sleurt agenten mee
De politie hield vrijdagavond 24 juni in Helmond een automobilist uit Nuenen 
aan na een achtervolging. Bij de aanhouding werden agenten een stukje mee-
gesleept met de auto toen de verdachte alsnog probeerde te ontkomen en zijn 
voet op het gaspedaal zette.
Agenten zagen vrijdagavond in Eindhoven in de wijk Stratum een auto met 
aanhanger met hoge snelheid rijden. Het voertuig reed op de kruising Sint Bo-
nifatiuslaan - Piuslaan door rood. Ze gaven de bestuurder een stopteken dat hij 
negeerde. Hierop werd de achtervolging ingezet via de rondweg richting Bere-
kuil, de Eisenhowerlaan naar de A270 richting Helmond. Op de Europaweg in 
Helmond lukte het rond 22.00 uur om de auto tot stoppen te dwingen door het 
voertuig in te sluiten door politiewagens. Agenten sprongen uit de auto om de 
verdachte aan te houden. De 33-jarige Nuenenaar verzette zich en probeerde 
alsnog weg te komen. Hij trapte het gaspedaal in, waardoor een aantal agenten 
een eindje meegesleurd werden met het voertuig dat vervolgens een politie-
auto ramde. Door de klap belandde de politieauto in een sloot. Uiteindelijk luk-
te het de agenten om de sleutel uit het contactslot te trekken en de Nuenense 
verdachte aan te houden. Hij zit vast voor verder onderzoek.

Getuigen achtervolging
Bent u getuige geweest van deze achtervolging vrijdagavond 24 juni? Wij willen 
graag met u in contact komen. U kunt ons bellen op 0900-8844. Blijft u liever 
anoniem, bel dan 0800-7000.

Geweld onacceptabel
De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Po-
litiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten 
zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. 
Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet ge-
tolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, 
medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van on-
dersteunende afdelingen. Incidenten waarbij politiemedewerkers agressief of 
gewelddadig worden behandeld, hebben hoge prioriteit. Lees meer over ge-
weld tegenover politie en hulpverleners op www.politie.nl onder ‘thema's’ vindt 
u het thema ‘Geweld tegen politie en hulpverleners’.

Politieberichten

Het bronzen beeld van de Aardappeleters in het Park heeft een paadje gekregen. 
Bezoekers hoeven nu het gras niet meer te vertrappen maar kunnen via het asfalt 
rond de beeldengroep wandelen.



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

Vakantiebezorgers
(Zomervakantie; week 30, 31 en 32) 

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

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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.

zo m e r  b b q

2 - 3  J U L I

WWW.WOENSXL.NL

WOENSXL ZOMER BBQ
Winkelcentrum Woensel in 
Eindhoven luidt de zomer in 
met de WoensXL Zomer BBQ 
op zaterdag 2 en zondag 3 juli.
Het barbecueën is populairder 
dan ooit en daarom 
organiseert WoensXL diverse 
barbecue demonstraties. U 
wordt geïnformeerd over de 
nieuwste barbecue trends en 
gespecialiseerde BBQ koks ziet u 
aan het werk met verschillende 
barbecues. En dat allemaal in een 
ambiance van gezellige muziek.

Kom ruiken, proeven en winnen!

BBQ WINKEL & WIN LOTERIJ
Doe mee en maak onder andere 
kans op een keramische 
barbecue van Monolith 
(t.w.v. € 899,-)! In de periode 
van 25 juni t/m 3 juli 2016 
ontvangt u in winkelcentrum 
Woensel bij elke besteding van 
€ 10,- een lot. (max. 5 loten per 
aankoop actie). Deze kunt u 
tijdens het Zomer BBQ event in 
een van de verzameltonnen op 
het winkelcentrum deponeren 
(tot max 17:00 op 3 juli). 

Kijk op Woensxl.nl voor meer 
informatie

Keramische barbecue 
van Monolith t.w.v. € 899,-

Weber Mastertouch 
t.w.v. € 325,-

Weber Tafel BBQ Q1200 
t.w.v. € 300,-

WIN ÉÉN VAN DE PRIJZEN!

IN SAMENWERKING MET:

Verandadaken - Terrasschermen - Rolluiken - Screens - Markiezen - Horsystemen        
     

      D.L.C. ZONWERING  •  SPEGELT 102, 5674 CD NUENEN  •  040-2857790  •  WWW.DLCZONWERING.NL  

BTW	  Ak'e	  	  bij	  D.L.C.	  Zonwering	  
Tot	  en	  met	  23	  juli	  2016	  geen	  BTW	  op	  elektrisch	  bedienbare	  

rolluiken*	  	  
	  	  
	  
	  	  

*elektrische	  bediening	  d.m.v.	  Somfy	  motor	  met	  afstandbediening	  merk	  rolluiken	  :	  Roma	  

openingstijden dinsdag t/m vrijdag 
9.00 – 17.00 uur of op afspraak 	  
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Een snelle en betrouwbare 
internetverbinding.     
Dat wil toch iedereen!
Sinds 2,5 jaar heeft op de bedrijfsterreinen in Nuenen een kleine digitale re-
volutie plaatsgevonden. Een kleine groep ondernemers heeft zich volop in-
gespannen om een groot deel van zakelijk Nuenen van glasvezel te voorzien. 
We kunnen wel stellen dat dit volledig is gelukt en dat er nu met volle tevre-
denheid gebruik wordt gemaakt van de snelheid van dit netwerk. 

Bijkomend voordeel van dit initiatief is 
dat het geheel in de vorm van een coö-
peratie is opgericht. Dit betekent dat 
iedere deelnemer aan het glasvezelnet-
werk ook medezeggenschap heeft over 
de ontwikkelingen die hiermee nu en 
in de toekomst gemoeid zijn.
Een gemiddelde niet-zakelijke gebrui-
ker kan bij normaal kijk- en surfgedrag 
makkelijk met meerdere mensen inter-
netten of TV kijken. Wanneer u echter 
grotere bestanden moet downloaden, 
back-up moet maken en andere online 
activiteiten tegelijkertijd wilt uitvoeren, 
is het mogelijk dat de internetsnelheid 
te langzaam wordt. Een van deze activi-
teiten verbruikt dan teveel snelheid, 
waardoor er minder over blijft voor an-
dere activiteiten. Dit gebeurt vooral bij 
abonnementen tot 20 Mb/seconde. Het 
Nuenense glasvezelnetwerk is 5x zo 
snel. U haalt een up- en download snel-
heid van 100 MB/seconde.
Helaas maakt een aantal ondernemers, 
nog geen gebruik van het glasvezelnet-
werk. Dit is jammer, want hierdoor 

laat men tijd én geld liggen, iets waar 
heel veel ondernemers vanzelfspre-
kend een hekel hebben. Veel van de 
huidige aanbieders van internet schie-
ten tekort in snelheid of betrouwbaar-
heid of vragen teveel geld voor wat er 
geboden wordt. 
www.glasvezelcompagnie.nl

Helikopterherrie boven Gerwen…
Wat een plezier hebben die paar honderd mensen beleefd. Gezellig vanuit 
een wentelwiek het pittoreske kerkdorpje Gerwen bekijken, fotograferen 
en filmen. En dan de ruim duizend mensen die opkeken naar zoveel aan-
dacht vanuit de lucht. Wat een prachtig uitzicht, wat een avontuur, wat een 
herrie, wat een irritant gedoe. Geluidsoverlast gedurende twee dagen. En 
verkeersoverlast…..(zie foto).

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Vrijdag 24 en zaterdag 25 juni steeg 
vanaf een provisorische luchthaven 
op de hoek Evert de Vriesdreef/Laar 
een hefschroefvliegtuig op met men-
sen aan boord. Mensen uit heel Ne-
derland en ook een paar zuiderbu-
ren, die via Internet geboekt hadden 
voor zo’n vlucht. Ik denk dat er wel 
honderd keer een helikopter is opge-
stegen……En het was geen trauma-
helikopter en ook geen politieheli-
kopter.

Het is nu maandagmiddag, de rust is 
wedergekeerd, de vogels fluiten en 
gelukkig is er geen helikopter te be-
kennen. Toch eens even aan de bel 
trekken bij ons gemeentehuis. “Al 
onze medewerkers zijn in gesprek”. 
Onverwacht snel komt er iemand aan 
de lijn, een zekere mevrouw Dubel. “Er 
zijn vanochtend al meer meldingen 
binnengekomen van geluidsoverlast 
in Gerwen”, zo meldt Dubel mij. “De-
gene die hier over vergunningen gaat 
is er vanmiddag niet”. Ik probeer het 
nogmaals: “Is er dan iemand anders 
die mij kan vertellen of er wel of geen 
vergunning verleend is?” “Neen, mijn-
heer (ze zei mijnheer tegen mij…). We 
zijn hier een kleine gemeente en al-
leen mevrouw Van Gerwen gaat over 
vergunningen”. En nou ik weer: “Fijn 
dat het over geluidsoverlast in Ger-
wen gaat en dat nou juist mevrouw 
Van Gerwen hier over gaat”. “Morgen 
hoort u hier meer hierover.” 

Mocht er al een vergunning verleend 
zijn, dan heb ik de aankondiging ge-
mist in de officiële mededelingen 
‘Van/voor de Gemeente’ in weekblad 
Rond de Linde. En ik niet alleen. Nie-
mand van de dorpsgenoten die ik de 
afgelopen dagen sprak wist van die 
helikoptervluchten. En wie haalt het in 
zijn hoofd om een vergunning te ver-
lenen voor twee dagen rondvliegen 
met een helikopter boven Gerwen?

Een paar opmerkingen van mijn 
dorpsgenoten. Ook zo genoten van 
de heliherrie? Ik zet de muziek wel 
wat harder, want wij hebben zater-
dagmiddag een tuinfeestje. Het is 
toch niet onze garagehouder Tonnie 
die een wentelwiekje heeft aange-
schaft? Dorpsgenoot Jos stijgt regel-
matig op om voor het waterschap fo-
to’s te maken; misschien gaat hij de 
wateroverlast vastleggen? Burge-
meester Maarten Houben oefent zijn 
helikoptervisie boven onze gemeen-
te. Wat herrie? Gun die mensen in die 
heli hun plezierig avontuurtje…. 

De AH Restaurantactie komt er weer aan!

Spaar ook dit jaar bij Albert Heijn 
voor een gratis 2e driegangenmenu
 
Vanaf maandag 4 juli kan er bij Albert Heijn in Nuenen ook net als vorig jaar 
weer gespaard worden voor een gratis 2e driegangenmenu. Klanten ont-
vangen bij iedere 10 euro aan boodschappen een zegel. Bij 10 zegels is de 
spaarkaart vol en is het 2e driegangenmenu - bij online reservering - gratis. 
Met de spaarkaart kunnen klanten genieten van een lekker diner bij één van 
de meer dan 1.000 deelnemende restaurants in de buurt of in de rest van 
Nederland.
 
Vorig jaar zijn er meer dan 2,5 miljoen 
mensen lekker uit eten geweest. Er is 
voor ieder wat wils, van pannenkoeken 
eten met de kinderen om de hoek tot 
romantisch dineren tijdens een week-
endje weg in eigen land.
Vanaf 4 juli kunnen klanten bij Albert 
Heijn gedurende 7 weken bij alle Al-
bert Heijn-winkels en online sparen 
voor een gratis 2e driegangenmenu of 
lunch. Er zijn meer dan 1.000 restau-
rants die graag een heerlijk driegan-
genmenu aanbieden. De spaarkaarten 
kunnen door heel Nederland ingele-
verd worden tot en met 29 januari 
2017. Op de actiesite www.ahrestau-

rantactie.nl is vanaf 4 juli de volledige 
lijst van deelnemende restaurants te-
rug te vinden.
In samenwerking met Restaurant Olio 
in Gerwen hebben we een speciale ex-
tra aanvullende actie. Wanneer u daar 
via deze Restaurantactie gaat eten, 
krijgt u een kaartje waarop u uw gege-
vens mag achterlaten om kans te ma-
ken op een goedgevulde AH bood-
schappentas. We verloten er iedere 
maand 2 onder de gasten tot en met ja-
nuari 2017!
Namens alle medewerkers van Albert 
Heijn Nuenen wensen wij u alvast een 
smakelijk eten!
 

Inzamelingsactie 
van voedselbank 
Nuenen
Met medewerking van vijf Nuenen-
se supermarkten vindt a.s. vrijdag 1 
en zaterdag 2 juli weer de jaarlijkse 
inzamelingsactie van de Voedsel-
bank plaats.

Op beide dagen zullen door herkenba-
re personen ‘boodschappenlijstjes’ bij 
binnenkomst in de supermarkt wor-
den uitgedeeld met de vraag om bij het 
doen van de boodschappen iets extra's 
te kopen voor de Voedselbank. Bij het 
verlaten van de supermarkt worden 
deze ‘Voedselbank boodschappen’ dan 
graag en met veel dank in ontvangst 
genomen.

Er is vooral grote behoefte aan lang 
houdbare producten. Met het ‘bood-
schappenlijstje’ willen we u behulp-
zaam zijn. 
De opbrengst van deze inzamelactie is 
heel hard nodig om weer een jaar lang 
de wekelijkse pakketten van voldoende 
kwaliteit en kwantiteit te maken. Op 
dit moment maken in Nuenen zo'n 80 
personen gebruik van de Voedselbank. 
Zij kregen wekelijks een pakket voor 3 
dagen. Helaas moet geconstateerd 
worden dat, ondanks het aflopen van 
de economische recessie, de armoede 
ook in Nuenen nog niet verder af-
neemt en deze noodhulp nog altijd 
dringend nodig is. 
Het bestuur en de vrijwilligers van de 
Voedselbank Nuenen hopen op een 
groot aanbod en danken alle gevers bij 
voorbaat voor hun bijdrage. 
Meer informatie via de website www.
voedselbanknuenen.nl of 06.23848755.

De Nuenense Voedselbank: 
voor Nuenenaren en door Nuenenaren

Nachtwachtrally
Op drie juli vindt de eerste Nachtwachtrally plaats. Vanuit ons mooie Nue-
nen wordt dan een puzzel-toertocht gereden die voert door het prachtige 
Brabantse landschap. Drukke stedelijke gebieden worden zoveel mogelijk 
vermeden, waardoor de route langs bossen, door landerijen en gezellige 
dorpjes loopt. De organisatie ligt in handen van de Nachtwacht, een gezel-
schap enthousiaste Nuenense heren, die met dit evenement de deelnemers 
en de inwoners van Nuenen een leuke zondag willen laten beleven.

Vanaf 9.00 uur is de ontvangst bij Au-
berge Vincent waar onder het genot 
van koffie en een heerlijke versnape-
ring de rallypakketten kunnen worden 
opgehaald. De deelnemende auto’s 
worden geparkeerd aan het park. De 
start is vanaf 10 uur voor Het Klooster, 
waarna de equipes beginnen aan het 
ochtenddeel van de route. Na de och-
tendetappe is de lunchpauze bij Classic 
Park in Boxtel. Op dit terrein kunnen 
alle auto’s worden geparkeerd en na de 
lunch kunnen de deelnemers een be-
zoek brengen aan het museum aldaar.

Na de pauze wordt de tweede etappe 
gereden die de deelnemers weer terug-
voert naar Nuenen. Tussen vier en vijf 
uur worden de eerste auto’s terugver-
wacht bij het Park. Er is parkeergele-
genheid achter Het Klooster. Alle deel-
nemers zijn hierna uitgenodigd voor 
een barbecue bij Auberge Vincent, 

waar ook de prijsuitreiking plaats-
vindt. Per categorie wordt een winnaar 
bekend gemaakt. Bovendien zal een 
vakkundige jeugdjury de originaliteits-
prijs toekennen.

Kosten voor 1 equipe (1 bestuurder en 
1 bijrijder) bedragen € 150,00. Extra 
meerijders kunnen worden ingeschre-
ven voor een bedrag van € 75,00 pp. 
Inschrijven kan via de website: www.
nachtwachtrally.nl 

De deelnemers worden verdeeld in 
drie categorieën. Er wordt gereden in 
Oldtimers, Sportwagens en Cabriolet-
ten en in elke categorie kunnen maxi-
maal 25 equipes deelnemen.

De eerste Nachtwachtrally wordt me-
de mogelijk gemaakt door Auto Mer-
tens en Crooijmans Mannenmode 
Nuenen.

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

Workshop:   
'Elfjes schrijven'
Op donderdagochtend 14 juli geeft 
José Kodden een workshop waarin 
ze je laat ervaren hoeveel er met elf 
woorden gezegd kan worden.

Aansluitend wordt er nagepraat onder 
het genot van een lekkere biologische 
lunch.
Tijd: 10.00-12.00 uur / lunch +/- tot 
14.00 uur Plaats: grote tafel lunchroom 
Bio-Lekkers. Kosten: € 35,- inclusief 
lunch en 3 consumpties. Aanmelden: 
bij José Kodden, info@het3eoor.nl, 06-
13780649. Bio-Lekkers: Parkstraat 3F, 
5671GD Nuenen. 040-3680084, info@
bio-lekkers.nl. www.bio-lekkers.nl

Wist u dat......

.....het 8 t/m 12 juli
Kermis is!

.....dat Rond de Lin-
de geen vakantie 

sluiting heeft!

.....het 29 juli t/m 
 7 augustus

Bloem en tuin is!

.....de Lindespeelers 
een voorzitter 

zoeken!

 



Een aandeel in elkaar

Locatie: Rabobank kantoor, Park 34-36 Nuenen

Veel hypotheekbezitters vragen zich af of zij kunnen profiteren van de historisch lage
rentestand. Er zijn mogelijkheden genoeg, maar wat is wijsheid in uw situatie? Kom
voor antwoord dinsdag 5 juli tussen 18 en 20 uur naar de hypotheekcheck in Nuenen.

Kom zonder vooraf aan te melden 5 juli naar de hypotheekcheck in Nuenen

Kijk voor meer info en alternatieve datums en locaties op www.rabobank.nl/dommelstreek

Kom voor een gratis
hypotheekcheck
en krijg direct inzicht.

Kunt u profiteren van de 
huidige lage

hypotheekrente?

Op tijd bestellen is op tijd genieten in het voorjaar, 
aanbieding geldig tot en met  23 July 2016 

Verandadaken - Terrasschermen - Rolluiken - Screens - Markiezen 

  
www.dlczonwering.nl

  
               info@dlczonwering.nl 

Openingtijden dinsdag tot en met vrijdag  
van 9.00 tot 17.00 uur overige tijden op afspraak  
DLC zonwering Spegelt 102, 5674 CD Nuenen tel.0402857790 

*Bij	  aankoop	  van	  een	  nieuw	  terrasscherm	  merk	  	  	  	  
Sunmaster	  inclusief	  elektrische	  bediening	  merk	  Somfy	  

	  	  Geen	  BTW	  op	  type	  Sun-‐eye*	  Geen	  Btw	  op	  type	  Sun-‐Basic	  casse@e*	  	  
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Lindespelers      
zoeken voorzitter
De Lindespelers zoeken al enige tijd naar een nieuwe voorzitter. De 40-jari-
ge vereniging heeft ambitieuze plannen. Afgelopen jaren werd de rol van 
voorzitter ingevuld door eigen leden. De voorkeur gaat echter uit naar een 
onafhankelijke en neutrale rol voor de preses van de club. Daarom zoekt de 
vereniging nu buiten de eigen gelederen naar een nieuwe voorzitter.

Nuenense Niels van der Putten 
schittert met animatiefilm   
in heel Nederland
Van Amsterdam tot Utrecht en Den Haag... In heel Nederland is op grote 
schermen een animatiefilmpje te zien dat de Nuenense HKU-student Niels 
'Egidius' van der Putten maakte. In grote stations, bij busstations, maar bij-
voorbeeld ook op het Leidseplein in Amsterdam en de Markt in Eindhoven.

‘Binnen de Lindespelers doen we bijna 
alles zelf ’, legt Berry Grooten, secreta-
ris van de vereniging, uit. 'Dat betekent 
dat bijna iedereen meerdere rollen 
heeft in de vereniging. En soms is dat 
lastig. De wens om daar een neutrale 
persoon bij te hebben die overzicht 
heeft en taken kan coördineren is 
groot. Daarmee geven we elkaar de 
ruimte om datgene te doen waarvoor 
we lid zijn geworden van de vereni-
ging: toneel spelen!”

Van de voorzitter wordt affiniteit ver-
wacht met het besturen van een 
vereniging. Het is daarbij van belang 
om te kunnen luisteren, aandacht te 
hebben voor wat er speelt binnen de 
vereniging en te bewaken dat de juiste 
beslissingen op de juiste manier wor-
den genomen.
‘Dat is nogal wat’, erkent Berry, ‘daar 
komt bij dat de voorzitter - man of vrouw 

- ook onderscheid moet kunnen maken 
tussen toneelspel en werkelijkheid. Soms 
is die grens moeilijk te trekken.’
Uitdagend is het in elk geval wel. De 
Lindespelers is niet zomaar een vereni-
ging. De toneelclub neemt een promi-
nente plek in op het Nuenense culture-
le platform. ‘Het is goed om goede con-
tacten te onderhouden met andere 
partijen die affiniteit hebben met thea-
ter en podiumkunst. We hebben ge-
leerd dat samenwerking ons al heel veel 
heeft kunnen brengen’, aldus Berry. ‘We 
hebben leden, publiek, maar ook be-
stuursleden dan ook echt wel wat te 
bieden. Zo levert het bestuurslidmaat-
schap zelfs een fiscaal voordeel op.’

De Lindespelers gaan graag in gesprek 
met kandidaten voor het voorzitter-
schap, mannen én vrouwen! Een volle-
dig functieprofiel is te vinden op:
 www.lindespelers.nl/voorzitter

"Ik studeer Illustratie en heb dit film-
pje eigenlijk gemaakt voor een exposi-
tie", vertelt Van der Putten. "Ik wilde 
iets extra's doen. Voor dit project heb 
ik verschillende disciplines uitgepro-
beerd. Vervolgens heb ik het filmpje op 

Facebook gezet. Zo wilde ik meer aan-
dacht voor de expositie krijgen." 

Het aanbod van het Amsterdamse be-
drijf Dropstuff om zijn filmpje op di-
verse grote schermen te vertonen, ver-
raste de Nuenenaar. "Maar ik vind het 
wel heel gaaf."

Prioriteit
"Ik zou graag bij zo'n scherm in Am-
sterdam of Utrecht gaan staan en dan 
luisteren naar wat mensen zeggen over 
het filmpje", glimlacht de HKU-stu-
dent. "De komende periode heb ik daar 
echter weinig tijd voor. Over drie we-
ken krijg ik namelijk mijn eindbeoor-
deling. Daar ligt mijn prioriteit."

Voor de periode na zijn eindbeoorde-
ling heeft Van der Putten grootse plan-
nen. Hij denkt aan een 'rijdend portfo-
lio'. "Een uitklapbare bus die kan die-
nen als expositieruimte. Waar mijn 
tekeningen te zien zijn en de film ver-
toond wordt." 
Het filmpje van Van der Putten is te 
zien op Vimeo.com. 

Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

 

De opruiming
start met 

kleurkorting
direct tot 50%

in:  • Jurkjes
 • Capri’s
 • Tricots
 • Jacks + Coats
 • Rokken + broeken
*maandags vanaf 11.00 uur open

Crijnsdag 2016 een groot succes!
Op vrijdag 24 juni beleefden kinderen, ouders en leerkrachten samen de 
eerste Crijnsdag aan de Heikampen. Helemaal in stijl van de Olympische 
Spelen werd de dag feestelijk geopend met het hijsen van de vlag en het 
‘ontsteken’ van een ‘skytube-vlam’. Juf Laura zong het door haar zelf ge-
maakte Crijnslied samen met alle kinderen en daarna verdeelden die zich en 
konden zij kiezen uit talrijke activiteiten. 

De keuze was reuze en zeer gevarieerd. 
Ze konden deelnemen aan veel ver-
schillende spelletjes, zoals opblaasbare 
balspelen, schieten op goal, Jenga, blik 
gooien of kegelen. Maar ook knutse-
len, schminken, even uitrusten in een 
lokaal waar je kon kleuren of een film 
kijken en jezelf met een medaille op 
een erepodium op de foto laten zetten, 
behoorde tot de mogelijkheden.

Op drie momenten werden de kinde-
ren bij een ingeplande activiteit ver-
wacht. In de speelzaal werd een spette-
rende djembé workshop verzorgd 
door Djembé Agogo. Voor elk kind 
was er een instrument en er werd vro-
lijk op los getrommeld. Op het grote 
grasveld achter de school stond een 
enorme opblaasbare jungle-storm-
baan, waar naar hartenlust op werd ge-

klauterd en in het documentatiecen-
trum konden ze een heuse film maken 
met Beam-it-up.

‘Happa de Aqua’ (appels happen uit 
zwembad) ‘Gooia de Ringa’ (zandzak-
jes gooien door ringen) en een Griekse 
dans aanleren waren een succes voor 
de groepen 1 t/m 4. Tussendoor moch-
ten de kinderen met hun consumptie-
kaart een broodje knakworst, popcorn, 
limonade en een ijsje halen. Rob Rec-
kers, een echte Olympische hockey-
kampioen, kwam langs met zijn zilve-
ren medaille. De kinderen mochten 
hem vragen stellen en konden met hem 
op de foto. Om 13.00 uur werden alle 
activiteiten afgerond en opgeruimd om 
alles klaar te maken voor de ceremo-
nie-sluiting. De kinderen van groep 7 
en 8 en 5 en 6 mochten hun Djembé 
Agogo-optreden laten zien en horen. 
Tot slot werd de vlag gestreken, de ‘sky-
tube-vlam’ gedoofd en nog één keer 
werd het Crijnslied gezongen. Dit was 
het einde van een prachtige, gelukkig 
droge, dag, die niet mogelijk was ge-
weest zonder de hulp van héél véél ou-
ders. Enorm bedankt voor jullie inzet!

Afsluiten Soeterbeekseweg 
nog steeds niet opgelost
Door Gerrit van Ginkel

Als 18 juli a.s. de ‘Zaak Soeterbeekseweg’ dient voor de Commissie Beroeps- 
en Bezwaarschriften, kan weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd worden in 
het bestaande dossier.

Desondanks is er bij de Nuenense wet-
houder Martin Jansen nog goede hoop 
dat er eerder tot een aanvaardbaar 
compromis gekomen kan worden.
“We hebben onlangs een heel goed ge-
sprek gehad met alle belanghebbenden 
en de sfeer en intentie was zeer goed”, 
vertelt de wethouder.
Bij dat gesprek waren o.a. aanwezig: 
De Nuenense wethouder Martin Jan-
sen, de Eindhovense wethouder Jannie 
Visscher, De Wettense Dorpsraad, de 
Belangenvereniging Afsluiting Soeter-
beekseweg en de Familie De Haas van 
de gelijknamige boerderijwinkel.

Het probleem is ontstaan in 2012 toe 
Nuenen besloten heeft de Soeterbeek-
seweg af te sluiten. Er was toen een al-
ternatief om het verkeer af te wikkelen 
via de Vorsterdijk.

Nu echter de HOV2 wordt aangelegd 
is daar geen mogelijkheid meer om in 
te voegen richting Eindhoven. De 
HOV wil zo min mogelijk kruisingen 
die vertragend werken.
Bij metingen is gebleken dat slechts 15 
% van het verkeer uit Nederwetten ge-
bruik maakt van de Eindhovense Cos-
moslaan.
De Gemeente Eindhoven houdt echter 
vast aan dat besluit van 2012 waar 
Nuenen besloten heeft om de Soeter-
beekseweg af te sluiten.
Zelfs een verbod om rechtsaf te slaan 
na de Willem Hikspoorbrug is onbe-
spreekbaar voor Eindhoven.
Een klein pluspuntje is wel te melden: 
de Gemeente Eindhoven heeft de ver-
keerslichten op de Sterrenlaan aange-
past voor een betere doorstroming van 
het verkeer.

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...

Gerenommeerd onderzoeksinstituut: 

Neem minstens 6 behandelingen 
acupunctuur bij spanningshoofdpijn
De onafhankelijke en vermaarde internationale onderzoeksorganisatie Co-
chrane publiceerde 19 april jl. haar conclusie: minimaal 6 keer acupunctuur 
werkt voor mensen met regelmatig optredende spanningshoofdpijn. 
 
Cochrane-onderzoekers bestuderen 
wetenschappelijke studies die zijn 
uitgevoerd over een bepaalde klacht 
of ziekte. Zij beoordelen die studies 
op kwaliteit. Vervolgens vatten zij de 
resultaten van hun onderzoek samen 
en doen er een aanbeveling bij. Dit 
noemen we ‘systematic reviews.’ Deze 
worden online gepubliceerd in The 
Cochrane Library. 

Acupunctuur blijkt effectief bij 
spanningshoofdpijn
De Cochrane-review ‘Acupunctuur bij 
spanningshoofdpijn’ is op 19 april 2016 
verschenen. Cochrane-wetenschappers 
bestudeerden 12 onderzoeken naar de 
effectiviteit van acupunctuur bij span-
ningshoofdpijn. In het totaal waren 
2349 deelnemers betrokken.
 
De acupunctuurbehandelingen wer-
den als succesvol gezien als de hoofd-
pijnfrequentie met minstens 50% was 
afgenomen. Dat bleek het geval. Ster-
ker nog: de afname zat boven die 50 
%. En dat mooie resultaat was er een 
half jaar na de laatste behandeling 
nog steeds. 

De conclusie van de auteurs luidt dat 
minimaal zes acupunctuurbehande-
lingen effectief zijn bij spannings-
hoofdpijn. 
 
Wat is spanningshoofdpijn nou ei-
genlijk precies?
Spanningshoofdpijn is hoofdpijn die 
wordt toegeschreven aan overmatige 
spanning in gezichts- en/of nekspie-
ren. De diagnose wordt meestal ge-
steld omdat er geen andere oorzaken 
te vinden zijn.
De pijn is meestal drukkend of klem-
mend van aard, aan beide kanten van 

het hoofd. De pijn duurt van enkele mi-
nuten tot vele dagen en gaat niet ge-
paard met andere verschijnselen. De 
pijn wordt niet erger bij inspanning. 
 
Migraine
Anders dan bij spanningshoofdpijn 
zit de pijn bij migraine meestal aan 
één kant van het hoofd. De patiënt 
heeft daarnaast vaak last van misse-
lijkheid en moet dikwijls braken. Ver-
der ben je bij migraine overgevoelig 
voor licht en geluid en vaak ook voor 
geuren. Iedere inspanning is onmo-
gelijk en verergert de pijn. 
Ook bij migraine is wetenschappelijk 
aangetoond dat acupunctuur helpt: 
eveneens door Cochrane-onderzoek!

Acute pijn verlichten en nieuwe aan-
vallen voorkomen
Bij een acute aanval van welk type 
hoofdpijn dan ook, richt ik me altijd 
op het direct verlichten van de pijn. 
Dat werkt meestal uitstekend. Daar-
naast probeer ik nieuwe aanvallen te 
voorkomen of deze sterk in aantal en 
intensiteit te laten afnemen. Met de 
behandelresultaten zijn mijn patiën-
ten over het algemeen heel blij. 

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

 Twijfels? Kies zekerheid; Slaapgarantie!

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Nieuwe 
burgerkoning   
en burgerprinses 
Afgelopen zondag hebben tijdens de 
Gezellige Gerwense Middag op de 
Schutsherd burgers geprobeerd om 
burgerkoning en burgerprins(es) te 
worden van het Heilig Kruisgilde in 
Gerwen. Johan van Dop en Danique de 
Groot wisten deze titel in de wacht te 
slepen, zij waren op die dag de beste 
‘schutters’….
Naast hen staat de huidige Koning van 
het Heilig Kruisgilde Theo Maas.
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Onderzoek Catharina Ziekenhuis: 

Direct eten na slokdarmkanker-
operatie mogelijk
Patiënten die in het Catharina Ziekenhuis een slokdarmkankeroperatie on-
dergaan, worden uitgedaagd om direct na de operatie te eten. Uit onder-
zoek van het ziekenhuis blijkt dat patiënten dan sneller genezen. 

Tot nu toe werd aangenomen dat het 
beter is om het eten na een slokdarm-
kankeroperatie even uit te stellen. Chi-
rurg dr. Misha Luyer van het Catharina 
Ziekenhuis: “Uit ons onderzoek blijkt 
nu dat direct beginnen met eten niet 
slechter is. Patiënten liggen minder 
lang op de Intensive Care en ook het 
totaal aantal ligdagen in het ziekenhuis 
is minder dan bij de groep patiënten 
die niet direct na de operatie eten.”

In de meeste ziekenhuizen mogen pa-
tiënten die geopereerd zijn voor slok-
darmkanker de eerste vijf tot zeven da-
gen na de operatie niet zelf eten. Er 
wordt meestal voorzichtig gestart met 
sondevoeding via een slangetje dat tij-
dens de operatie direct in de dunne 
darm is ingebracht. Onderzoek bij an-
dere buikoperaties heeft echter eerder 
al aangetoond dat mensen sneller her-
stellen als ze direct na de operatie zelf 
gaan eten. 

Het Catharina Ziekenhuis heeft hier 
veel ervaring mee opgedaan bij patiën-
ten die vanwege overgewicht een 
maagverkleining ondergaan. Het obe-
sitascentrum van het Catharina Zie-
kenhuis is met 1100 operaties per jaar 
het tweede grootste centrum van Ne-
derland. Al die patiënten moeten vol-
gens protocol op de dag van de opera-
tie al gaan eten. 

De reden dat patiënten na een slok-
darmoperatie niet mogen eten of drin-
ken is de angst geweest dat zij zich 
kunnen verslikken, met ernstige long-
ontsteking tot gevolg. Ook bestond er 
de angst dat bij een mogelijke lekkage 
van de nieuwe aansluiting tussen slok-
darm en maag de gevolgen voor de pa-
tiënt die voedsel tot zich heeft geno-
men, veel ernstiger zijn. 

Eerder onderzoek gaf al aan dat deze 
aannames mogelijk onterecht zijn. Het 
Catharina Ziekenhuis heeft daarom 
onderzocht of het veilig is om mensen 
direct na een slokdarmkankeroperatie 
te laten eten. Uit dit onderzoek, waar-
bij 50 mensen direct na de operatie een 
vloeibaar dieet kregen, blijkt dat er 
niet meer complicaties voorkomen in 
vergelijking met een historische groep 
die na de ingreep gedurende één week 
niets mocht eten. Met name het aantal 
ernstige gevolgen na naadlekkage en 
complicaties aan de longen was verge-
lijkbaar met wat er eerder is gerappor-
teerd.
www.catharinaziekenhuis.nl

Dr. Misha Luyer, chirurg en onderzoeker 
Catharina Ziekenhuis.

10 opvallende vragen over vitamine D 

Verdwijnt vitamine D als ik een douche neem?

1. Waarom is vitamine D belangrijk?
Vitamine D is belangrijk voor sterke 
botten en tanden en bevordert de op-
name van de mineralen calcium en 
fosfor in het lichaam. En die mineralen 
heb je ook weer nodig, bijvoorbeeld 
voor diezelfde botten. Vitamine D 
helpt ook je weerstand op peil te hou-
den en draagt bij aan een goede wer-
king van de spieren.

2. Hoe zorg ik dat ik voldoende vita-
mine D binnenkrijg?
Vitamine D komt voor in je voeding. 
Vooral vette vis (zoals zalm, haring en 
makreel) is rijk aan vitamine D. Eieren 
bevatten redelijk wat vitamine D, melk 
en melkproducten nauwelijks. Aan 
halvarine, margarine en bak- en braad-
producten wordt vitamine D toege-
voegd. Ongeveer een derde deel van de 
hoeveelheid vitamine D die je op dag 
nodig hebt, haal je daar uit, als je ten-
minste gezond en gevarieerd eet. De 
rest maakt je lichaam zelf, door zon-
licht dat op je huid schijnt.

3. Waarom maak je in de zomer meer 
vitamine D aan?
Je lichaam maakt vitamine D in de 
huid aan onder invloed van zonlicht. 
In de zomer ben je meer en vaker bui-
ten en schijnt de zon meer en krachti-
ger dan in de winter.

4. Maak je lichaam ook vitamine D 
aan als het bewolkt is?
Ook bij bewolkt weer maakt je lichaam 
vitamine D aan, maar je moet dan wel 
wat langer en vaker buiten komen. 
Overigens hebben we in Nederland 
1500 tot 1650 zonuren per jaar. Ge-
noeg gelegenheid voor je vitamine D 
zonnekuurtje dus.

5. Heeft het smeren van zonne-
brandcrème invloed op de aanmaak 
van vitamine D?
Ja, als je zonnebrandcrème gebruikt kan 
je huid minder vitamine D maken. Zon-
nebrandcrème beschermt je tegen scha-
delijke UV-B straling. Maar het is pre-
cies diezelfde UV-B straling waaruit je 
huid vitamine D maakt. Het is dus ook 
niet goed om helemaal geen zonlicht op 
je huid te krijgen. Maar tussen helemaal 
geen zon en héél veel zon zit natuurlijk 
een groot verschil, en meer dan een 
halfuurtje zon heb je voor je dagelijkse 
dosis vitamine D niet nodig. Ga daarom 
op zonnige dagen tussen twaalf en drie 
uur niet lang in de volle zon en smeer 
wel met een zonnebrandcrème.

6. Moet ik in de zomer extra vitami-
ne D slikken?
Als je per dag een half uur buiten komt 
met je handen en hoofd onbedekt dan 
is dat niet nodig. Maar er zijn uitzon-
deringen:
•	 Alle	 kinderen	 tot	 hun	 vierde	 ver-

jaardag
•	 Zwangere	vrouwen
•	 Iedereen	met	een	donkere	of	getin-

te huid
•	 Vrouwen	boven	de	50	jaar
Deze groepen hebben elke dag 10 mi-
crogram extra vitamine D nodig. Ie-
dereen boven de 70 jaar heeft zelfs 20 
microgram per dag extra nodig. Ook 
in de zomer. Dat komt doordat ze meer 
vitamine D nodig hebben dan dat ze 
kunnen aanmaken uit zonlicht of bin-
nenkrijgen via de voeding.

7. Mensen met een donkere of getinte 
huid moet extra vitamine D slikken. Ik 
ben in de zomer altijd bruiner, moet ik 
dan ook extra vitamine D slikken?

In de zomer hoor je veel over vitamine D. En dat is helemaal niet zo gek, als je 
weet dat de zomer dé periode is waarin je lichaam deze zonnevitamine aan-
maakt. Maar kun je er ook teveel van aanmaken en als ik me insmeer, maak ik 
dan wel vitamine D aan? We beantwoorden de 10 meest verrassende vragen!

Met een donkere of getinte huid be-
doelen een huid is die niet verbrandt 
voor hij bruin wordt. Vaak zijn deze 
mensen bijvoorbeeld van Zuid-Euro-
pese, Aziatische, Midden-Oostelijke, 
Indiase, Indonesische of Afrikaanse 
afkomst. Ook als je huidtype verge-
lijkbaar is met deze huidtypen, is het 
verstandig om een supplement te ge-
bruiken.

8. Verdwijnt vitamine D als ik een 
douche neem?
Vitamine D wordt aangemaakt ín 
de huid. Je spoelt de vitamine D er 
dus niet af als je gaat douchen. 
Grappig is wel dat verschillende 
dieren vitamine D binnenkrijgen 
door aan hun vacht te likken. Op 
hun vacht zit huidvet waar vitami-
ne D inzit.

9. Kan ik door veel zonnen teveel vi-
tamine D binnenkrijgen?
Nee, dat kan niet. Je lichaam kan de 
aanmaak uit van vitamine D uit zon-
licht namelijk goed reguleren.

10. Kun je uit voeding of 
supplementen teveel 
vitamine D binnenkrijgen?
In theorie kan dit wel, maar nadeli-
ge effecten als gevolg van een over-
maat aan vitamine D zijn zeer zeld-
zaam. De Gezondheidsraad houdt 
een veilige bovengrens aan, zoals 
vastgesteld door de EFSA (de Euro-
pese voedselveiligheid-autoriteit): 
baby's tot 1 jaar: 25 mcg., kinderen 
van 1 t/m 10 jaar: 50 mcg., 11 jaar 
en ouder: 100 mcg. Voor volwasse-
nen is dat bijvoorbeeld ongeveer 
een kilo zalm per dag. Dit betekent 
niet dat er direct een probleem ont-
staat wanneer je de bovengrens een 
keer overschrijdt. Dat gebeurt al-
leen bij een langdurige (te) hoge in-
name.
www.vitamine-info.nl

De LEV Groep aan het woord

Sociaal Raadsliedenwerk
Door Nannie van den Eijnden

Bauke Lamers, sociaal raadsman. Eind mei vertelden de jongerenwerkers Bj-
orn, David en Esther wie ze zijn en wat ze doen. Deze week stelt Bauke zich 
aan u voor. Hij is sinds 1 juni 2016 de nieuwe sociaal raadsman bij de LEV 
Groep in Nuenen.

Over de LEV Groep 
LEV staat voor Leven en Verbinden 
en dat is wat de LEV Groep doet: zor-
gen voor verbinding in gezinnen, 
buurten, wijken en organisaties en 
ondersteunen bij vragen over zorg, 
wonen, opvoeden, relaties, (vrijwilli-
gers)werk, geldzaken en formulie-
ren.

De LEV Groep omvat: 
Algemeen Maatschappelijk Werk, 
Schoolmaatschappelijk Werk, So-
ciaal Raadsliedenwerk, Zorg voor 
Jeugd, Jongerenwerk, Centrum 
voor Jeugd en Gezin, Match Men-
tor, Opbouwwerk, Schuldhulpver-
lening, Mediation, Echtscheidings-
spreekuur, Steunpunt Mantelzorg, 
Steunpunt Vrijwilligerswerk & 
Maatschappelijke Stages, Vluchte-
lingenwerk, Formulierenspreekuur 
en hulp bij thuisadministratie.  

Het Formulierenspreekuur is iedere 
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur 
voor hulp bij het invullen van formu-
lieren. Voor hulp bij de administratie 
thuis kunt u een afspraak maken via 
het servicepunt.

Zijn voornaam is een Friese naam, 
maar Bauke is geboren en getogen in 
Brabant en woont in Aarle Rixtel. Hij 
werkt als sociaal raadsman bij de LEV 
Groep in Helmond en doet dat werk 
nu ook op dinsdagochtend in Nuenen.

Wat doet een sociaal raadsman?
Hij wijst de weg en geeft advies bij in-
grijpende gebeurtenissen die je in je le-
vensloop kunnen overkomen, zoals 
het verlies van een baan, echtscheiding 
en overlijden. Je kunt hem om raad 
vragen bij problemen en klachten op 
het gebied van sociale, notariële en ju-
ridische zaken, zoals arbeidsrecht, erf-
recht, echtscheiding, sociale zekerheid 
(kinderbijslag, zorgtoeslag), werk en 
ontslag en huisvesting.  

Hij kan bijvoorbeeld bezwaar maken 
als een uitkering wordt stop gezet, ad-
viseren als een eigen bedrijf door om-
standigheden niet lekker loopt, onder-
steunen als een partner met kinderen 

het huis moeten verlaten bij een schei-
ding en helpen bij het aanvragen van 
een uitkering bij de gemeente. Zijn 
werk is te vergelijken met dat van een 
huisarts en een ombudsman: hij heeft 
een heel brede kennis, luistert, ver-
wijst door, bemiddelt en trekt aan de 
alarmbel als er bij instanties zaken niet 
goed lopen. Ook geeft hij voorlichting 
over procedures, wetten en regelingen. 

Waar richt Bauke zich vooral op?
Hij wil vooral het tij helpen keren, mis-
standen en ellende voorkomen en zor-
gen dat er zicht komt op een oplossing 
of aanpak, zodat iemand weer in zijn 
kracht komt en verder kan met zijn le-
ven. Daarbij is het belangrijk dat ie-

Van Goghkerkje opnieuw het podium voor bijzondere muziek!

Muziek van de ziel
Door Nannie van den Eijnden

Geen kaartje meer te krijgen, de twee workshops van stembevrijder Jan 
Kortie uit Amsterdam waren helemaal uitverkocht. Mensen kwamen van 
ver. Met eenvoudige, luchtige klank- en stemoefeningen bewees Jan dat ie-
dereen kan zingen, al gelooft iedereen het tegendeel.....

mand ondanks zijn problemen zoveel 
mogelijk zelfredzaam blijft. Bauke 
werkt nauw samen met zijn collega 
Stefanie Leijssen (Schuldhulpverle-
ning) en diverse instanties, zoals de ge-
meente en woningbouwverenigingen. 

“Het is fijn werk om te doen” vindt hij, 
“vooral om écht iets voor iemand te 
betekenen in een situatie die uitzicht-
loos lijkt, maar waar toch iets positief 
verandert. Elk resultaat dat ik kan be-
halen telt.” In het begin is er veelvuldig 
contact en dat wordt geleidelijk min-
der. De ondersteuning en het advies 
zijn gratis. 

Contact
Bauke is te bereiken op telefoonnum-
mer: 06 - 14 46 62 59 of via email: bau-
ke.lamers@levgroep.nl. Een afspraak 
duurt drie kwartier en vindt plaats bij 
het CMD/Servicepunt van de LEV 
Groep aan de Berg in Nuenen.  

Servicepunt LEV Groep Nuenen. 
Berg 22, 5671 CC Nuenen
telefoon: 040 - 283 16 75
mail: servicepunt@nuenen.nl
www.levgroep.nl

De workshops waren georganiseerd 
door Hans van Nuland, werkzaam als 
relatietherapeut in Nuenen en zelf ook 
musicus. Hij vertelde in een korte in-
leiding het verhaal over de totstandko-
ming van de workshops: “Kom je wel 
eens in de buurt van Eindhoven?” had 
hij Jan gevraagd. “Nee, maar als jij het 
organiseert, dan kom ik” zei Jan. “Dat 
doe ik” had Hans geantwoord. En zo 
geschiedde. “Hier is hij dan” kondigde 
Hans hem enthousiast aan op 21 juni, 
het begin van de zomer (het was de 
langste dag, de kortste nacht én volle 
maan). 

Van aardbeienplukker naar 
stembevrijder
Jan begon met een anekdote over een 
herinnering. Hij is in Eindhoven gebo-
ren en heeft de eerste twintig jaar van 
zijn leven hier te doorgebracht. Als 
jongen van een jaar of 14 heeft hij in 
Nuenen eens aardbeien geplukt. Dat 
was geen succes. Het was de tweede 
pluk en het was zoeken naar aardbei-
en. Na met veel moeite een half kistje 
vol te hebben gekregen, gooide Jan het 
bijltje erbij neer, kocht een frietje, 
fietste naar huis en at onderweg alle 
aardbeien op. 

Hij kreeg meer succes als econoom 
voor de klas, en ontdekte gaandeweg 
zijn echte passie: zingen. Of eigenlijk: 
mensen verleiden om te zingen. Hij 
ging werken als dirigent, zangleraar, 
trainer en stemtherapeut. Deze woor-
den dekten de lading niet van wat hij 
deed en er ontstond een nieuwe naam 
voor zijn vak: stembevrijder. Jan ont-
wikkelde een onorthodoxe benadering 
van zingen. De rode draad daarvan is: 
jouw ziel wil zingen. Dat werd de titel 
van zijn boek, een weerslag van 25 jaar 
onconventioneel werken. Geen me-

thodes of zangtechnieken, vanuit het 
keurslijf van ‘hoe het hoort’, maar altijd 
door te doen, heel eenvoudig en op dit 
moment, nu. 

Je bent al muziek!
Muziek zit in mensen, evenals het ver-
langen om te zingen. Omdat er vaak 
over ons wordt geoordeeld als we zin-
gen, stoppen we daar maar mee. Zin-
gen is iets heel persoonlijks. Iedereen 
heeft een andere stem, een eigen klank, 
en die is verbonden met wie we in we-
zen zijn. Zingen is de meest directe 
manier om (de schoonheid van) onze 
ziel uit te drukken. “We zijn energie, 
alles is trilling, wij zijn trilling” legde 
Jan heel rustig en overtuigend uit. “De 
muziek zit al in je, je hoeft hem alleen 
maar te bevrijden.” 

Hoe dan? 
Door te beginnen met het maken van 
klanken en bijvoorbeeld het woord “Ja” 
vaak achter elkaar te zeggen. En te voe-
len wanneer dat het fijnste klinkt, voor 
jezelf. Dan ga je die klanken langer ma-
ken, totdat het zingen wordt. En dat 
gaat vanzelf. Het zingen klinkt helder, 
puur en krachtig, ongelofelijk. 

Met de ene oefening na de andere be-
wees Jan op een humoristische en 
luchtige manier dat echt iedereen 
(mooi) kan zingen en dat er vanzelf 
een harmonieuze klank kan ontstaan. 
Een grote groep verschillende mensen 
klonk als een geheel. Het werden een 
middag en avond met kippenvel, vol 
verrassende en unieke ervaringen. 
Zingend werden het denken en de ver-
schillen tussen mensen overstegen. Ze 
waren zichzelf en allemaal met elkaar 
verbonden. 

Zie onze facebookpagina. 
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Global Exploration - Nepal

Statiegeldactie AH 
Parkstraat 
Over een aantal weken ga ik (Puck 
van der Linden,15) samen met 25 
andere leerlingen van het Lorentz 
Casimir Lyceum naar Nepal. Hier 
gaan wij vanuit de stichting Global 
Exploration de handen uit de mou-
wen steken. 

Het is een reis met een actief program-
ma waarbij de nadruk wordt gelegd op 
het uitwisselen van culturen met Nepa-
lese jongeren. Voor de reis, het verblijf 
en de projecten in Nepal is veel geld no-
dig, per leerling €1800,- sponsorgeld. 
Om dit geld bij elkaar te krijgen, onder-
nemen we verschillende acties.

Dit is een van mijn acties! Dus alle hulp 
is welkom en alle kleine beetjes hel-
pen!! ‘Together one world’

Olijf
r e s t a u r a n t

 

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Keuken geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten. 
www.restaurantolijf.nl

ZOMERKAART OLIJF 
Vanaf donderdag 30 juni is de nieuwe zomerkaart van 
kracht. Heerlijke seizoensgerechten en ode aan de 
klassiekers. Proef de zomer!

SCHAAL- EN SCHELPDIEREN
Naast de reguliere kaart is er een extra menukaart.
Een menukaart vol schaal- en schelpdieren. 
Oesters, kreeft, Fruits de Mèr en veel meer lekkers.

ZOMERSLUITING
In de maanden juli en augustus zijn wij een extra 
dag gesloten. Onze sluitingsdagen zijn dan dinsdag 
en woensdag. Alle andere dagen vanaf 12:00uur 
geopend.

Restaurant Olijf, waar het eten, de wijn en het 
genieten innig met elkaar zijn verbonden.

www.restaurantolijf.nl/reserveren

GESLAAGDEN
Geslaagd voor en gefeliciteerd door:
Ghilaine van Keulen Vmbo-t, Strabrecht College We zijn supertrots op je! Papa, Mama, Maxime, Yori
Femke van den Boomen Havo, Lorentz Casimir Lyceum Babette van den Boomen
Anouk van den Boomen Vwo, Lorentz Casimir Lyceum  Babette van den Boomen
Jop Wagemakers Havo, Strabrecht college Gefeliciteerd toppertje met het behalen van je diploma!
  Lotte, pap & mam
Wendy Mbo niveau 4 juridisch medewerker,        
 Summa College Papa, mama en Desiree
Guido Kaldenhoven Havo, Eckart College Trots op je en veel succes met je vervolgopleiding 
  Technische Natuurkunde  bij de Fontys Hogeschool. 
  Papa, mama, Danielle, Claudia en Hans
Ted Grimberg Havo, Eckart College Opa Hans en oma Jo zijn hartstikke blij 
  dat je geslaagd bent
Carie Crooijmans Strabrecht college Geldrop Ook van je broer en zus Gefeliciteerd! 
  Willem en Larissa
Erwin Strijbos Mbo meubelmaker/interieurbouwer,  Proficiat jongen we zijn trots op jouw vakmanschap 
 Summa College Pa en Ma
Youri van de Wetering Havo, Eckartcollege Top gedaan!! Mamma, papa en Thijs
Naomie Wijnhoven Theater, PCN Gefeliciteerd van papa mama en Joyce 
Jill Bussemaker Vmbo-t, Eckart college Super gedaan!!! Liefs papa en mama Xxx
Luca Neijts Gymnasium, Lorentz Casimir Lyceum Top gedaan Luca! Papa, mama en Levi
Meike Wouters A-diploma trompet/          
 Drumfanfare Jong Leven Proficiat! xxx
Robin Messerschmidt Technische Bedrijfskunde,           
 Avans Hogeschool Gefeliciteerd! Luuk, Lian, Guido, Christian en Chantal.
Matthijs Marinus Tweetalig VWO,           
 Stedelijk College Eindhoven Proficiat met het behalen van je VWO diploma!!! Pap, Mam en Marijn.

Boekpresentatie biografie Rini Geven: 

Hoofd, hart en intuïtie!
Vrijdag 1 juli vindt de presentatie plaats van de biografie over het leven van 
Rini Geven, een Nuenense ondernemer.

De schrijfster Roxanne Swan (onlangs 
vanuit Nuenen verhuisd naar Amster-
dam) trok ruim een half jaar intensief 
met Rini op en hield wekelijks inter-
viewgesprekken met hem. Daarnaast 
werden ruim 20 personen die deel uit-
maakten en nog maken in Rini’s leven 
door haar geïnterviewd. De boekpre-
sentatie is toegankelijk voor genodig-
den en belangstellenden en vindt plaats 
op 1 juli om 19.30 uur in John Geven 
Studio’s, Spegelt 45-47 te Nuenen.

Tienerkamp van Kids Society Erica: 

Unicum in kinderopvangland!
Al jaren hebben de tieners van alle Buitenschoolse Opvang locaties van Kids 
Society Erica de mogelijkheid om een weekend mee te gaan op tienerkamp. 
Dit initiatief dat een unicum is in ‘kinderopvangland’ was ook dit jaar een 
succesvolle happening. Meer dan vijftig Nuenense en Eindhovense Kids So-
ciety Tieners gingen mee naar de kamplocatie in Gemert.

Bijna drie dagen lang was de omgeving 
bij de Coxse boerderij het middelpunt 
van de wereld van de tieners en hun 
(pedagogisch) medewerkers. Een sala-
despel, op zoek naar ‘de mol’ tussen de 
tienerkampers, een spannende drop-
ping, avontuur overdag, in de avond en 
in de nachtelijke uurtjes zorgde weer 
voor een onvergetelijke ervaring voor 
alle aanwezigen. Ondanks de regen-
buien was er alle ruimte voor activitei-

ten in de buitenlucht, lekker eten en 
vlotten bouwen op het water. Met een 
heleboel leuke en spannende verhalen 
en nieuw opgedane ervaringen keerde 
de tieners aan het eind van het kamp 
weer huiswaarts. Sommige tieners slo-
ten alvast ‘vriendschappen voor het le-
ven’. Het kamp was weer een prachtige 
ervaring of zoals een aantal tieners het 
benoemde ‘volgende week gaan we 
weer want het is té leuk hier’.

Muziekavond / Dansavond   
Bar 'van Gogh' 
Op deze zwoele avond van 25 juni, buiten 17°C en nota bene het begin van 
de zomer, komen enkele bezoekers in Bar 'van Gogh' om naar de muziek te 
luisteren van het duo 'A & B'. Dit duo bestaat uit de zangeres Anica en zanger 
Bernhard. De avond begint om 20.30 uur. Iemand die net later binnenkomt, 
hoort van een afstand de zang, wordt nieuwsgierig en wordt als het ware de 
bar in getrokken.

De juiste keuze van de muziek, die be-
stond uit Rock & Roll / Indo Rock / 
Country & Western, heeft op de bezoe-
kers een enorme indruk gemaakt en 
heeft een goede invloed gehad. De zui-
vere stem van de zangeres en de warme 
stem van de zanger maakte de muziek 
tot een compleet geheel. Naarmate de 
avond verstreek, werden de bezoekers 
steeds enthousiaster en begon menig-

een mee te zingen. De sfeer werd steeds 
vrolijker zodat er een goede wisselwer-
king ontstond tussen de bezoekers en 
het zangduo. Op het einde van het op-
treden was het publiek zo verwend en 
vroegen steeds om meer nummers. 
Het duo gaf hier gevolg aan en dit werd 
door de bezoekers zeer gewaardeerd. 
Dit optreden van dit duo zou uiteraard 
een vervolg moeten hebben.

De twee orkesten speelden ook drie 
nummers samen. Dat is speciaal. Het 
liet zien dat het niet uitmaakt of je be-
ginner bent of gevorderd, oud of jong, 
trompettist of fluitist: muziek brengt 
iedereen bij elkaar!
De twee orkesten zullen weer optre-
den op 17 juli in het Henri Dunantpark 
in Eindhoven. Om 14.15 uur zullen zij 
een uurtje veelzijdige muziek brengen! 
Komt u gezellig luisteren. Altijd is het 
Gerwens Muziekkorps op zoek naar 
nieuwe leden. Van jong tot oud, van 
ervaren tot beginner: iedereen is wel-
kom! Een harmonieorkest is geen suf-

fige vereniging waar het stof vanaf 
moet worden geblazen. Er zijn leden 
van 10 jaar, van 80 en alles daar tussen-
in. Altijd gezellig! Zoek je een levendi-
ge muziekvereniging, waar je wordt 
uitgedaagd om verschillende genres te 
spelen? Zoek je een club waar je gezel-
lige dingen mee kunt doen en prachti-
ge concerten kunt geven? Kom eens 
kijken op woensdagavond in D'n Heu-
vel in Gerwen. Om 18.30 uur speelt 
het aspirantenorkest en om 19.45 uur 
start de repetitie van het Harmonieor-
kest. Wilt u extra informatie: mail dan 
naar info@gerwensmuziekkorps.nl 

Het Gerwens Muziekkorps 
zoekt jou!
Zondag 12 juni speelde het Gerwens Muziekkorps op de Van Goghmert. Ze 
hadden veel geluk, want het weer was prima! Het was een swingend concert 
waar het harmonieorkest en het aspirantenorkest het publiek meenamen 
naar verschillende landen en muziekstijlen. 



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

WEGENS SUCCES

EXTRA GEOPEND T/M

ZATERDAG 2 JULI

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

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

 PUZZELHOEKWeek 26

5 8
2 3 1 9

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

3 1 4 8
6 2 3

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 gehaast 6 pl. in Noord-Holland 12 stuurinrichting 13 Engelse 
titel 14 bijbelse stad 16 flakkerende vlam 18 handvat 19 Bescherming 
Burgerbevolking 20 vogel 22 vragend vnw. 24 herkauwer 25 profeet 
27 kledingstuk 29 thans 30 debet 31 Ned. omroep 33 boogbal 35 loco-
burgemeester 37 wees gegroet 38 vijandelijke inval 39 pl. op Ameland 
40 ambtshalve 41 populaire groet 42 voormalige Belgische omroep 44 van een 
45 familielid 47 land in Zuid-Amerika 50 berg op Kreta 52 woonschip 
54 vrouwelijk dier 56 onbeschoft 58 met name 59 knevel 61 kostbaar 64 lidwoord 
65 kerstbrood 66 Jeruzalem 68 achterstuk v.e. altaar 69 Spaanse drank.

Verticaal: 1 kriebel 2 chroom 3 dierenverblijf 4 sportploeg 5 Ierse verzetsgroep 
7 watering 8 omslag 9 maart (afk.) 10 reeds 11 kledingstuk 15 vis 17 in het 
algemeen 18 tuinafscheiding 19 brede laan 21 pluralis 23 pl. in Canada 
24 boksterm 26 ego 27 drank 28 ontlastend bewijs 29 notabene 
30 mannetjesbij 32 havenplaats 34 ijzerhoudende grond 36 gekkekoeienziekte 
41 lengtemaat 43 ter inzage 46 in orde 48 raamscherm 49 deksel 51 da capo 
52 liefdesgod 53 parvenu 55 afval 57 Europese voetbalbond 59 bevel 
60 Spaanse uitroep 62 Amerika 63 kraakbeenvis 65 heilige 67 nummer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

Y S K A S T D E L I C T

S K I N K T E E R A

P R E T T I G L A U R I E R

L E T I A T E T S E R

I N C H A D I E U D I M E

T H O E V E M I D A S N

N E O V U T

A T E N N O T E N U E E

S P I N D I N A R M I E R

B O M S S O L A G E K

A L B A N I E M E R W E D E

K R A I D E M O E R

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

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

Oplossingen wk 25
N A M L E D E B R N K S

U I G H A A S T E N L L

S D D W A U H M L C O A

T T N O K J O F E L O A

E H A O G R F A V K N F

R J R A H R B E A T I F

V K T C F S E B W L P U

E R S S P L A V Z R S I

L E E L A T M R O E D T

I D A L R O B N R T R V

N A P R U U T I R F A A

G N I M A R E E K F A L

BRUGWACHTER

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.

AANDUWEN
ANONIEM
BEREIK
BRIES
CLICHE
GAMMA
INENTEN
JAGUAR
JENNEN
KEIEN
METAALVERF
MUIZEN
MYTHE
OEGANDA
PHLOX
PIANO
ROSSIG
SLACHTHUIS
TOORN
VETVLEK
VIOOL
VLOER
VOEDZAAM
VOORMAN
WEEFSEL
WINTERGAST
ZONNECEL

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

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 24, Dhr./Mevr. Stokkermans, Nuenen

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

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!

Hondenuitlaatservice 
WOEF!NUENEN. Ruime 
ervaring, liefde en verant-
woordelijkheid voor uw hond. 
Kleinschalig en flexibel. 
www.woefnuenen.com

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

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

3 JULI GRAVER SPEK-
TAKEL Vlooienmarkt 200 
kramen! Kerstroosstraat Val-
kenswaard. 9.00-16.00 uur. 
Gratis entree! 06-20299824.

Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

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

Goed voor je kind!

• Timmer - & Onderhoudswerken
• Interieurwerken
• Woningaanpassingen
• Hang - & Sluitwerk
• Houten meubelen
www.dtnmaatwerk.nl Nuenen info@dtnmaatwerk.nl

€17,50 (voor 2 á 3 personen)

Maandmenu
voor afhalen

7 dagen in de week geopend van 16:00 - 22:00

www.tongah-nuenen.nl

Tong Ah | Park 45 - 5671 GB Nuenen
T 040-2833774 - E info@tongah-nuenen.nl

Kipfilet Kerrie
***Babi Pangang
***5 st. Kou lou Yuk
***2 st. Saté kip
***4 st. Pisang Goreng
***Kroepoek

*Bami, Nasi of Rijst

Wij doen ook bezorgen!
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Klassieke Landbouw Werktuigen 
vereniging houdt show
Op zaterdag 2 juli en zondag 3 juli wordt het Plattelands Festival georgani-
seerd, dit jaar zelfs voor de 30-ste keer, op een 6,5 Ha groot showterrein.

De K.L.W.- vereniging stelt zich als doel 
dat historische trekkers, stationaire 
motoren en werktuigen verzameld en 
gerestaureerd worden. Om het resul-
taat aan het publiek te laten zien wordt 
er jaarlijks een show georganiseerd. De 
vereniging is in de loop der jaren ge-
groeid naar ruim 900 leden, waaronder 
een groot aantal dorpsgenoten.

Op dit Oldtimerevenement zijn o.a. te 
zien, oude Tractoren, Stationaire mo-
toren en machines - Vrachtwagens en 
Woonwagens - Demonstraties, Ploe-
gen, Grasmaaien, Dorsen en Erpel 
rooien - Oude ambachten - Oldtimer 

trekkertrek - Onderdelenmark - Div. 
Kinderattracties.

Het thema van dit jaar is: ‘TOEN en 
NU’ omdat de KLW 30 jaar bestaat.
Er komt dit jaar voor het eerst een the-
maplein. Het eerste thema dat er dit jaar 
wordt neergezet is Ford en Fordson. Hier 
komen diverse tractoren van dit merk te 
staan vanaf 1918 tot de nieuwste.

Via de entree komt u binnen bij de 
groep van Bert van Bakel ‘Krek as 
Vruuger’ met oude ambachten en 
werkzaamheden. Het is ‘Een levend 
openluchtmuseum’.

Negatief/Positief
Het is mooi weer, ik zit lekker buiten en Rond de Linde wordt bezorgd. Effe het Nuenense 
nieuws volgen en verdomme de vaste columnisten Jan Lammerts en Rens Kuijten beder-
ven weer mijn gemoedsrust. Een over positief Nuenens nieuws gaande weekblad heeft bij 
ingezonden brieven wat te melden. Op het stukje van Jan Lammerts wil ik niet ingaan, 
want hij heeft altijd wat negatiefs te melden, niemand kan een kameel leren tapdansen.
Rens Kuijten heeft weer eens tijd genomen om te schrijven over onze gemeente en haar raad.
Zijn ex-wergkgever moet er weer eens aan geloven en ik denk dat je dan pist in de soep 
waarvan je altijd goed gegeten hebt. Rens moest altijd de schaar aangeven bij officiële 
openingen aan de loco en ‘echte’ burgemeester en deed dat met een keurige zwaai. Dit 
kost veel training, onderschat dat niet, geconcentreerd en met passie moet je de schaar 
goed aangeven. Altijd denken aan veiligheid en dit kan alleen met veel ervaring. En daar 
zijn eigenlijk nooit klachten over gekomen, nooit gehoord of gezien.
Nu heeft hij als gepensioneerd ambtenaar tijd genoeg om een en ander aan de kaak te 
stellen. 
Of het uit de tijd is dat ze beiden misdienaar waren, of daarna, er moet iets fout zijn gegaan, 
maar wethouder Martien Jansen is weer eens het haasje. Het is alleen te gek voor woorden 
dat wanneer iemand consistent en consequent beleid voert inzake zelfstandigheid van ons 
Nuenen, hem dat verweten wordt en dat dat slecht zou zijn voor de Nuenenaren.
Ik heb de programma’s van de politieke partijen nog eens opgezocht en Rens, je hebt nog 
heel wat te schrijven wanneer je iemand iets kwalijk moet nemen. Meningen van deze po-
litieke partijen wisselen even snel als de leden van de partijen in de raad.
Maar nog liever, schrijf positief over ons Nuenen; een prachtig dorp waar veel Nuenenaren 
het goed naar hun zin hebben. Waar alle vrijetijdsfaciliteiten aanwezig zijn, waar veel toe-
risten zich thuis voelen rondom De Roosdonck, Van Goghhuis en Vincentre, en waar op de 
mooie terrassen in het Park de mensen genieten van de beelden van de Aardappeleters en 
Vincent van Gogh.

Hennie Merks, Gerwenseweg 2, Nuenen

 Met regelmaat bezoek ik het kerkhof naast de Nuenense Clemenskerk. Mijn dank gaat uit 
naar de vrijwilligers, die deze plek een waardig aanzien geven. Er staan o.a. diverse bak-
ken waarin men groen en plastic kan deponeren. Helaas worden deze bakken niet altijd 
gebruikt waarvoor ze dienen. Tot mijn grote verbazing lag er onlangs een plastic tas tus-
sen het groenafval. Heb deze opengemaakt omdat hij nogal zwaar was. Tot mijn grote 
verbazing was de tas gevuld met vaatdoekjes/sponsjes en veel pampers. Heb de tas achter 
de plastic afval bak gezet. Waarom neemt men niet de moeite om het afval in de juiste 
container te doen, ik begrijp hier helemaal niets van. We merken allemaal dat we mee 
moeten werken aan een schoner klimaat. Doe dit dan ook.

Lia van de Burgt-Mesman, Van Maerlantstraat 22, 5671 VM Nuenen

Jammer........
 
Ruim 18 jaar hebben wij ons ingezet, als vrijwilliger in c.c. ‘Het Klooster’.
‘Het Klooster’ was een deel van ons leven.
Wij hebben het altijd enorm naar ons zin gehad en dat was mede te danken aan
een vast team gemotiveerde medewerkers.
Helaas alle inspanningen ten spijt, exploitatie maatschappij ‘Het Klooster’ ging failliet. 
‘Het Klooster’ staat er nog wel, maar de ziel is er uit.
Jammer dat de gemeente niet inziet, dat ‘Het Klooster’ een uniek gebouw is.
Natuurlijk kost dat geld, dat had men ook moeten inzien toen ‘Het Klooster’ verbouwd 
werd tot sociaal cultureel centrum..
Wij hopen dat er een oplossing gevonden wordt voor de ontstane malaise.
‘Het Klooster’ moet het bruisend middelpunt blijven van Nuenen ,dat er maar vele inwo-
ners gebruik van mogen maken. 

Joop en Kees le Pair, Jan van Oosterhouthof 22.

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

Zondag 03 juli van 12.00 - 17.00

Boerenmert Dorpsboerderij Weverkeshof
Deze jaarlijkse markt ( 5e keer ) staat in het teken van ambachtelijke beroepen, 
biologische producten, brocante, creatieve activiteiten en kunst met een k ge-
baseerd op dierenkarakters. 

www.restaurantpezzaz.nl

Savarin van zalm 
salsa/scampi/zoet-zuur/komkommer/bosui 

of
Serranoham “klassiek”

Cantaloupe meloen/witte port/rozemarijn/salade
of

Heldere gevogeltebouillon
groentes/hoender

of
Romige bloemkoolsoep

Roquefort/profiterols/hazelnoot

***

Gebakken scholfilet
zomergroente/spitskool taartje/chips/Ras el Hanout

of
Runderstoofpot

stamppotje/rucola/tomaat/Parmezaanse kaas/balsamico
of

Tortelli mozzarella pomodori e basilico
gegrilde courgette/chutney paprika/knoflookschuim

***

Aardbeien “Romanoff”
vanille roomijs

of
Mousse van melkchocolade 

mango/passievrucht
of

Assortiment kaas van de kaastafel 
(meerprijs €2,50)

of
Koffie of thee met iets lekkers van de schaal 

3 gangen €25,50 
 4 gangen (voor-soep-hoofd-nagerecht) €29,50 

3 gangen(voor-soep-hoofdgerecht) €26,50

OP WOENSDAG EN DONDERDAG IN DE MAAND JULI,
3 GANGEN PEZZAZMENU INCLUSIEF 2 DRANKJES 

EN KOFFIE OF THEE NA VOOR €30,00

Kunstenaar 
Roxanne Swan 
neemt met een 
cadeau afscheid 
van Nuenen !
Na 24 jaar wonen, werken en creati-
viteit in Nuenen, neem ik als inwo-
ner en kunstenaar afscheid van 
Nuenen.

In onze voormalige galerie ’t Weef-
huis, Lucas van Hauthemlaan 1 in 
Nuenen exposeer ik mijn schilderijen-
collectie en een groot deel van onze 
privé collectie voor de verkoop met 
75% korting. 
En dat is niet alles! De gehele op-
brengst van deze verkoop doneer ik 
aan goede doelen in Nuenen, gericht 
op onze toekomst, de jeugd !
Tevens schenk ik een deel van mijn 
Swan-collectie aan de Zorg & Welzijn 
instellingen De Akkers en Jo van Dijk-
hof in Nuenen.

Het wordt mijn afscheid van Nuenen 
en mijn cadeau aan Nuenen !

U bent van harte welkom op zaterdag 2 
juli en zondag 3 juli van 14.00 tot 17.00 
uur aan de Lucas van Hauthemlaan 1 
in Nuenen.

U kunt me mailen op roxanneswan@
ziggo.nl. www.roxanneswan.nl

Wat u kunt aantreffen
Spinnen op het spinnewiel; een imker 
met alles over bijen en honing; Alles over 
en met honden schapen drijven en scha-
penscheren. Wol en wat kunnen we er 
mee en natuurlijk kraampjes en stand-
plaatsen met bovengenoemde zaken. 
Verder kunnen de kinderen worden 
geschminkt en er worden ambachtelij-
ke pannenkoeken gebakken. EN er 
worden workshops met kinderen ge-

houden schuin tegenover onze gewel-
dige speeltuin. De muzikale omlijsting 
wordt deze dag, zoals altijd verzorgd 
door Carel Janssen samen met zijn fa-
milie en vrienden.

Weverkeshof & alle deelnemers aan de 
BOERENMERT verwelkomen u graag 
op zondag 03 juli. De toegang is, zoals 
altijd gratis. Hugo van Berckellaan 5 
www.weverkeshof.nl

 

Nuenen, een ‘groene, veilige en leefbare’ 
gemeente?
Graag reageer ik op de ingezonden brief van S. Oosterhout; "Nuenen groene gemeente"?
S. Oosterhout is een actief IVN-lid in Nuenen en geeft hierbij aan dat hij/zij tegen een be-
paald beleid vanuit de waterschap/gemeente aanloopt. Zich o.a. zorgen makend over het 
uitmaaien van de waterpartijen tijdens het broedseizoen, terwijl in deze tijd, nog volop 
jong leven aanwezig is. Zo ook zal met het aanleggen van de verbindingsboog Nuenen-
zuid, door het toenemende verkeer, het (nieuwe jonge-) leven van watervogels nog meer 
in gevaar worden gebracht. Zowel aan de Meierijlaan als aan de Geldropsedijk bevinden 
zich wederzijds een sloot/vijver, waar deze watervogels oversteken m.a.g. van dien.
Verbindingsboog Nuenen-zuid: veroorzaakt milieuvervuiling (fijnstof) en geluidshinder, is 
verkeersonveilig voor mens en dier. Volksgezondheid en leefbaarheid worden hierdoor ern-
stig bedreigd. Als de verbindingsboog Meierijlaan er daadwerkelijk komt en de voorspelde 
vervuiling toeslaat, wat dan? In de eerste plaats kunnen we de gemeenteraadsleden, die 
voor zo'n ontwikkeling hebben gestemd, verantwoordelijk houden. Zij laten een weg ont-
wikkelen die grotendeels gebruikt gaat worden door (toenemende) automobilisten van en 
naar de A270 waarbij er een gigantische toename van fijnstof zal ontstaan. Opvallend is dat 
er nog geen zekerheid is over het stemgedrag bij de z.g.n. groene partijen; Groen Links en 
D66. Binnen deze laatste partij bevindt zich een gemeenteraadslid die nota bene ook be-
stuurslid is bij het IVN! Toch zullen een aantal gemeenteraadsleden voor deze ontwikkeling 
stemmen.... goed om mee te nemen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen!

R. van Gelder, Keizershof 40

Op zaterdag 2 juli begint de show om 
10.00 uur en duurt tot 18.00 uur.
Op zondag 3 juli begint de show om 
10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
Het showterrein ligt aan de Vresselse-
weg 33 - 5491PA in Sint-Oedenrode.
De routes naar de show zijn met bor-
den aangegeven, om het terrein mak-
kelijk en veilig te bereiken. Het parke-
ren en de entree is gratis.
Voor meer informatie zie 
www.KLW-vereniging.nl

Open brief aan het College van Burgemeester en Wethouders

Gemeente Nuenen overschrijdt milieunorm
Geachte leden van het College,

De actiegroep Nuenen Groen stelt vast dat de milieueffectrapportage niet voldoet aan de 
eisen die gesteld zijn in artikel 7 van de Wet Milieubeheer van 14 april 2016. De Wet Milieu-
beheer geeft aan dat de niveaus van het kankerverwekkende fijnstof PM2,5 in 2020 lager 
moeten ten opzichte van 2010. Dat zal nooit lukken met een forse toename van het ver-
keer. De gevolgen voor de volksgezondheid zijn niet beschreven in uw rapportage. 

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert een maximum aan belasting van fijnstof 
PM2,5 van 10 microgram per kubieke meter lucht. In uw milieueffectrapportage wordt dat 
overal zwaar overschreden. 

Het college van Burgemeester en Wethouders kan niet blijven volhouden dat men voldoet 
aan de wet. Wij verzoeken U dan ook om de milieueffectrapportage in te trekken. De wijzi-
ging van het bestemmingsplan ten behoeve van de verbindingsboog Meierijlaan is scha-
delijk voor de volksgezondheid van de inwoners van de Gemeente Nuenen. Wij adviseren 
een periode van bezinning en van ontwikkeling van nieuwe plannen in samenspraak met 
de inwoners, provincie en andere partijen, in plaats van een langdurig conflict. 

Actiegroep Nuenen Groen, 27-06-2016

Drumfanfare   
Jong Leven geeft 
Carat-Concert
Op de zon- en feestdagen van mei 
tot en met eind september vinden er 
op het Carat-Paviljoen, in stadswan-
delpark de Warande, Carat-Concer-
ten plaats. Diverse muziekstijlen 
passeren de revue, van jazz tot pop 
en van klassiek tot blaasmuziek. 
Tientallen muziekverenigingen ver-
zorgen gedurende deze periode een 
gratis concert op het karakteristieke 
Carat-Paviljoen. De vaste aanvangs-
tijd is 12.00 uur en het programma 
is rond 15.00 uur afgelopen. Alle 
concerten zijn gratis toegankelijk. 
Daarnaast zijn er in het park horeca-
voorzieningen en voldoende zit-
plaatsen aanwezig.
 
Programma zondag 10 juli 
12.00 u: Mannenkoor Lambardi, Hel-
mond
www.mannenkoor-lambardi.nl 
13.00 u. Aalander Muzikanten, Bakel
www.aalander.nl 
14.00 u: Drumfanfare Jong Leven, 
Gerwen
Drumfanfare Jong Leven is opgericht 
in 1959 als jeugddrumband. Sinds 
1980 is Jong Leven een drumfanfare. 
In haar rijke historie heeft Jong Leven 
al diverse prijzen behaald zoals: Bra-
bantse Kampioenschappen en Lands-
titels. Jong Leven bestaat uit een groep 
enthousiaste leden (jong en wat ou-
der), die vanuit drie disciplines geza-
menlijk een optreden verzorgen met, 
als hoofddoel: Plezier met muziek en 
dans! De drie disciplines zijn: De bla-
zersgroep, De slagwerkgroep, De 
(show)dansgroep. Drumfanfare Jong 
Leven heeft een breed muziekreper-
toire en spelen zowel bekende klassie-
kers als lichte jazz- en popmuziek. 
www.drumfanfarejongleven.nl 
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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 juli
Zondag 09.00 uur. Woensdag 19.00 uur 

WSV-wandeling
parkeerplaats aan de vijverzijde 

bij het gemeentehuis

Levgroep, Berg 22c Nuenen
Vluchtelingenwerk: dinsdag 12.00-14.00 uur. 
Echtscheidingsspr.uur: dinsdag 19.00-21.00 
uur. Inloopspr.uur Vragen zonder Afspraak: 

donderdag 09.30-12.00 uur

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 30 juni
19.30-21.00 uur 

Presentatie Hooidonksche Beek e.o.
Gemeentehuis Nuenen

Jan van Schijnveltlaan 2

Vrijdag 1 juli
19.30-21.30 uur Informatieavond SP 

‘Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico’
De Gasterij, Jo van Dijkhof 110 Nuenen

Vrijdag 1 juli
19.30 uur Boekpresentatie biografie 
Rini Geven: hoofd, hart en intuïtie!

John Geven Studio’s, Spegelt 45-47 Nuenen

Vrijdag 1 juli
20.00 uur Kienavond in Lieshout

 Dorpshuis Grotenhof 2 in Lieshout 
21.00 uur PvdA informeel bij Schafrath

Café Schafrath, Nuenen

Vrijdag 1 juli en Zaterdag 2 juli
Jaarlijkse inzamelactie 

van Voedselbank Nuenen
 bij vijf Nuenense supermarkten

Zaterdag 2 juli 
14e ‘t Gulbergen Jeugd Open

Golfclub De Gulbergen

Zaterdag 2 juli en zondag 3 juli 
14.00-17.00 uur Kunstenaar Roxanne Swan 
neemt met een cadeau afscheid van Nuenen 

Het Weefhuis, Lucas van Hauthemlaan 1 
in Nuenen

Zaterdag 2 en Zondag 3 juli 
 Eventing Nuenen, 

Samengestelde wedstrijd paardensport 
weiland aan de Papenvoortsedijk

hoofdterrein aan de Tweerijtensedreef

Zaterdag 2 t/m Zondag 10 juli
‘Lamers Tielemans’ open tennistoernooi 

Tennisvereniging De Lissevoort 

Zondag 3 juli 
09.00-16.00 uur ‘De nachtwacht rally” 

voor Het Klooster

Zondag 3 juli 
09.30 uur Koningschieten 
St Anna Gilde Nederwetten
Koutergat 1, Nederwetten

Zondag 3 juli 
12.00-17.00 uur Boerenmert 
Dorpsboerderij Weverkeshof

Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Zondag 3 juli 
10.00-18.00 uur Jaarlijks 

paardensportspektakel Menvereniging 
de Coovelse Menners

Landgoed Henkelman in Nuenen (Bosweg 2)

Zondag 3 juli 
14.00 en 16.00 uur SpaceWalk voorstellin-

gen door Blue Planet Harp Ensemble
John Geven Studios
Spegelt 45 Nuenen

Zondag 3 juli 
14.30-16.30 uur Optreden ‘Rawazi’ 

Jo van Dijkhof

Zondag 3 juli 
19.30 uur Taizé-vesper 

Van Gogh Kerkje 
Papenvoort Nuenen

Woensdag 6 juli 
14.30 uur ‘Het Amulet’

Openluchttheater Mariahout

Donderdag 7 juli
10.30 uur PVGE Nuenen Koffie 

inloopochtend
Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

Vrijdag 8 juli
Promsconcert The Sounds of Caecilia:

met o.a. Evi Schuts
Floreffeplein in Lieshout

Vrijdag 8 juli t/m dinsdag 12 juli
Kermis Nuenen

Vrijdag 8 juli t/m maandag 11 juli
Pulle vulle. Vr: Großes Bierfest met Nunentaler 

Schurzenjager. Za: KINK. Zo: Punt&L en 
DJ Angelo. Ma: Mark Elbers, Danny Canters, 
Sylvia Samson, Johan Linssen en DJ Angelo

Bij Café René en Café Ons Drop

Zondag 10 juli
5-jarig jubileum/muzikale middag 

Stichting Warme Beer 
Boordhuys in Nuenen

Zondag 10 juli 
14.00-17.00 uur Optreden ‘Klick’

Jo van Dijkhof

Maandag 11 juli 
14.30 uur Beauty met de Brains

Café Ons Dorp

10 t/m 16 juli 
Collecte Showkorps O&V

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 2 juli 18.30 uur: viering, pan-
fluit, voorganger pastoraal werker M. 
Feuth. 
Zondag 3 juli 09.30 uur: geen viering in 
de H. Clemenskerk, maar een oecume-
nische viering in de Regenboogkerk. 

Misintenties
Zaterdag 2 juli 18.30 uur: Harrie en To-
nia Reijnders-Smulders; Pastor Henk 
Gerrits (vanwege sterfdag); Frits van 
der Sanden; Jeanne van der Sanden.
Zondag 3 juli 09.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege sterfdag); Maria Pe-
ters-Wernaart; Einar en Flora Aagaard-
Romero; Joop van der Ploeg; Maria van 
den Boomen-Rooijakkers; Mieke van 
Soest Raessens-Merkelbach; Antoinet-
te van der Bolt-van de Wall. Zonder 
naam: Uit dankbaarheid wegens 50-ja-
rig huwelijk.

Mededeling
In onze parochie zijn getrouwd Clau-
dette Kints en Ramon van der Aa. Wij 
wensen ze van harte proficiat en veel 
geluk.

In onze parochie is gedoopt Javince 
Weiss. We wensen de ouders van harte 
proficiat en veel geluk.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 3 juli 09.30 uur: viering met 
Gildekoor St. Barbara uit Dinther, 
voorganger pastor S. Kuijpers. 
 
Misintenties
Levende en overleden leden van het St. 
Anna Gilde.

Mededeling
De sponsoractie voor zuster Bonnie 
loopt ook nog na 12 juni door. De op-
brengst tot 25 juni bedroeg maar liefst 
€ 1.109,50. Heel hartelijk dank aan alle 
gevers die voor dit prachtige resultaat 
hebben gezorgd. 

Mocht u deze actie hebben gemist, dan 
kunt altijd nog uw gift overmaken op 
bankrekening NL 32 RABO 01374 04 
247 t.n.v. RK-Parochie Heilig Kruis 
Nuenen c.a. onder vermelding van ‘gift 
voor zuster Bonnie’. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 3 juli 11.00 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor S. Kuijpers. 

Misintenties
Huub van den Oever; Toon van Erp en 
zijn ouders Wim en Anna van Erp; 
Theo Lutz; Uit dankbaarheid vanwege 
50-jarig huwelijk.

Mededeling
De sponsoractie voor zuster Bonnie 
loopt ook nog na 12 juni door. De op-
brengst tot 25 juni bedroeg maar liefst 
€ 1.109,50. Heel hartelijk dank aan alle 
gevers die voor dit prachtige resultaat 
hebben gezorgd. 
Mocht u deze actie hebben gemist, 
dan kunt altijd nog uw gift overmaken 
op bankrekening NL 32 RABO 01374 
04 247 t.n.v. RK-Parochie Heilig Kruis 
Nuenen c.a. onder vermelding van 
‘gift voor zuster Bonnie’. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 3 juli, 10.00 uur: Oecumeni-
sche dienst met pastores van beide 
kerken. Afsluiting van het kerkseizoen. 
Er is geen kindernevendienst. We col-
lecteren voor de Kerstpakkettenactie 
Nuenen. 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 30 juni. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis van H. 
Paulus, apostel.
Vrijdag 1 juli. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur H. Lof; 18.30 uur ge-
zongen H. Mis, Kostbaar Bloed van 
Onze Heer Jezus Christus. 
Zaterdag 2 juli. Eerste zaterdag van de 
maand. 08.30 uur H. Mis, Onze Lieve 
Vrouw Visitatie; gedachtenis van H. 
Processus en Martianus, martelaren; 
daarna uitstelling tot 12.30 uur. 10.00 
uur Godsdienstlessen.
Zondag 3 juli. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, zesde zondag na Pinksteren, 
met kinderzegen. 
Maandag 4 juli. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 5 juli. 18.30 uur H. Mis, H. 
Antonius Maria Zaccaria, belijder. 
Woensdag 6 juli. 07.15 uur H. Mis. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Taizé-vesper    
in het    
Van Gogh Kerkje
Op zondag 3 juli is er in het Van 
Gogh Kerkje weer een Taizé-vesper. 
De laatste voor de zomervakantie! 
Het thema is dit keer: het toever-
trouwde geheim. 

Het seizoen is alweer afgelopen, wat 
staat ons te wachten na de vakantie. 
Fijn om even een moment te vinden, 
om even stil te staan bij de geheimen 
van het dagelijkse leven. In het sfeer-
volle kerkje zijn er momenten van stil-
te, maar er zullen ook liederen uit Tai-
zé worden gezongen. Ook deze liede-
ren zijn eenvoudig en mooi van 
melodie. Het zijn ook korte melodieën 
en worden een aantal keren achter el-
kaar gezongen, ze worden ook wel er-
varen als een mantra. De vesper is in 
het sfeervolle kleine kerkje aan de Pa-
penvoort in Nuenen en begint om 
19.30 uur. Vooraf is er pianomuziek. 

De eerstvolgende Taizévesper na de 
vakantie is op 4 september. Op de eer-
ste zondag van augustus (7 augustus) 
geeft Paul Weijmans weer het jaarlijk-
se zomeravondconcert. Aanvang ook 
om 19.30 uur.

Zomeravond-
concert in het  
Van Gogh Kerkje 
Op zondag 7 augustus is er in het 
Van Gogh Kerkje een ‘Zomeravond-
concert’ door Paul Weijmans. Op de-
ze avond zullen weer verstillende 
pianoklanken klinken. Al improvise-
rend word je tijdens het concertje 
meegenomen in het ‘eigen’ karakter 
van zijn pianospel. 

Elk jaar is er zo’n zomeravondconcert 
met muziek, waarmee je op reis gaat, 
rust en ruimte vindt, sferen oproept, 
die doet denken aan Bach en Pärt, aan 
Glass en soms een beetje ten Holt, 
maar vooral de eigen klank van de pia-
nist. Aanvang is om 19.30 uur en de 
toegang is gratis. Na afloop is er een 
collecte voor de ‘Wilde Ganzen’.

Beleef Kindervoorstellingen in 
Openluchttheater Mariahout
 
Het is zomervakantie! En dat betekent dat er vanaf nu iedere week ontzettend 
leuke kindervoorstellingen te zien zijn in het theater. Volgende week wordt ge-
start met Hilaria, die de zomervakantie aftrapt met de voorstelling ‘Het Amulet’.
 
Dit zelfverzonnen sprookje speelt zich 
af ergens tussen China en Japan, rond 
een klein dorpje aan de rand van een 
groot woud. Diep in dit woud woont 
een wijze oude kluizenaar Lee Lu Tsji. 
De dorpelingen hebben groot respect 
voor hem. Hij bezit een eeuwenoud 
Amulet, waarvan men beweert dat het 
magische krachten bezit.
Op een dag verschijnt er een vreemde-
ling. Hij wil het amulet hebben en dan 
zijn al snel de poppen aan het dansen. 
Bij deze voorstelling van Hilaria kun je 
lekker griezelen, maar er valt ook heel 
veel te lachen. Er is weinig tekst, veel 
muziek, prachtige kostuums en een ou-
derwets mooi decor. Deze voorstelling 
speelt op woensdag 6 juli om 14.30 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
oltm.nl of via de verkoopadressen in 
Laarbeek (zie website). Openluchtthe-
ater Mariahout. Beleef meer.

Aftrap kindervoorstellingen in het OLM: 
Het Amulet

PvdA informeel  
bij Schafrath
Vrijdag 1 juli is het weer de eerste vrij-
dag van de maand en dat betekent dat 
de PvdA Nuenen weer informeel in 
Café Schafrath bij elkaar komt voor 
een goed gesprek over lokale, regiona-
le, landelijke en deze keer ongetwijfeld 
ook Britse zaken. We zijn er rond 21.00 
uur. Graag tot dan, en breng je buur-
vrouw/man mee.
 

Jackpot moet er uit!!
Op vrijdag 1 juli organiseert Senio-
renvereniging/KBO Lieshout de 
laatste keer voor de vakantie een 
grote kienavond.

Er wordt gekiend om de bekende prij-
zen zoals levensmiddelen- en vlees-
pakketten en 2x om de veel gewilde 
geldprijzen in enveloppe. Spectaculair 
is dat deze avond de JACKPOT er hoe 
dan ook uit gaat! Iedereen is weer wel-
kom. De zaal van het Dorpshuis Gro-
tenhof 2 in Lieshout gaat open om 
19.00 uur en om 20.00 uur wordt be-
gonnen met kienen. In de vakantietijd 
kienen we op dinsdagavond 16 en 23 
en 30 augustus, ook in het Dorpshuis.
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Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

TV Wettenseind Meisjes t/m 17 
kampioen 2e klasse landelijk
Het eerste meisjesteam t/m 17 op zondag van TV Wettenseind is in de voor-
jaarscompetitie van de KNLTB in de landelijke 2e klasse kampioen gewor-
den. Het is inmiddels de zesde keer, dat dit team grotendeels met dezelfde 
speelsters, kampioen is geworden. Dit jaar werden zelfs alle competitieda-
gen winnend afgesloten.

Pim Wijzenbeek    
Trainer/coach Heren1    
bij Hockeyclub Nuenen
Naast Heren1 gaat Pim zich focussen op de jeugd en de talentontwikkeling 
binnen de vereniging. De focus zal daarbij liggen op extra trainingen voor 
onze jeugdleden (strafcorner, aanvallen, tactiek en techniek etc.) en meer 
scholing voor de jeugdtrainers onder andere met behulp van videoanalyse.

Hockey Tennis

Het is nadrukkelijk de bedoeling om 
hockey binnen de gehele vereniging 
naar een hoger plan te trekken.

Pim heeft meer dan tien jaar op het 
hoogste niveau gespeeld bij Oranje 
Zwart en HC Eindhoven. Het afgelo-
pen jaar heeft hij als trainer/coach, He-
ren1 HC Tilburg teruggebracht naar 

de hoofdklasse. Daarvoor trainde- en 
coachte hij bij onder meer SCHC, HC 
Rotterdam en HC Eindhoven. Met de-
ze schat aan ervaring zal hij Heren1 
van HC Nuenen in staat moeten stel-
len verder door te stomen naar de 1ste 
klasse. HC Nuenen is verheugd over 
zijn komst en de mogelijkheden die dit 
de vereniging gaat brengen. 

Op de foto zie je van links naar rechts: Dewi Verhoeven, Mila van den Bergh, Laura Teunissen, 
Sophie van der Meulen, Karlijn van Megen, Iris van den Biggelaar en Isa van Dijk.
 

Geslaagd voor 
het zwemdiploma 

in het zwembad van Laco 
Sportcentrum Nuenen

Diploma A: Fedde Bastings, Juka de Bruin, Bell Faessen, Mila Viergever,   
Dean van Schaijk, Armin Bontje, Mik Westbroek

Diploma B: Stijn van Beers, Fleur Coolen, Sam le Coq, Fleur van de Donk,  
Jady van Engeland, Amélie Geerings, Ryan Goossens, Finn van Hoof,   
Cheyenne de Keijzer, Maud van Keulen, Lars de Laat, Isa van Leipzig,  
Ties van Minos, Isabella de Natris, Floor van Och, Noemi Peeters,   
Marcelino Schalks, Mike Schalkwijk, Siem Stege, Frédéric Steketee, Isa Struijk, 
Milou Swinkels, Julien Tonk, Jens Verhallen, Zoe Zweegers, Iris vd Kraan

Laco sportcentrum Nuenen T +31(0)40-2832970
Sportlaan 4-6, 5671 GR Nuenen www.laco.eu

Zaterdag 25 juni 2016

Diploma C: Alicia van Amstel, Fem Hilhorst, Eppo Huijbers, Joep Huijbers,   
Vinnie te Raaij, Ole de Ruijter, Malou Sanders, Digna Vissers

Lamers-Tielemans 
Lissevoort Open 
gaat van start
Na maandenlange voorbereidingen 
gaat het zaterdag 2 juli dan echt be-
ginnen: het open tennistoernooi van 
Tennisvereniging De Lissevoort: de 
Lamers Tielemans Lissevoort Open. 
Kom gerust een kijkje nemen bij de 
vele tenniswedstrijden tijdens het 
toernooi van 2 t/m 10 juli.

Zo’n 342 tennissers uit Zuid-Neder-
land schreven zich in voor het open 
toernooi van TV De Lissevoort. Zij 
zullen zich in diverse klassen - varië-
rend van de toppers in de 3 tot en met 
niet minder fanatieke 8-spelers - met 
elkaar meten op de tennisbaan. Het 
openingsweekend is op 2 en 3 juli; dan 
wordt er overdag gespeeld. Door de 
week wordt er elke avond vanaf 18.00 
uur gestreden om de sportieve eer. Er 
is genoeg te zien en bekijken vanaf het 
terras of langs de banen. 

Vertier naast de tennisbaan
Naast de sportieve uitspattingen is er ge-
durende de week ook het nodige te bele-
ven voor het publiek en de tennissers. 
Op woensdag 5 juli speelt vanaf 20.30 
uur Het Cassettebandje akoestische hits 
uit de top-2000. De leukste hits komen 
voorbij - meezingen is toegestaan.
Volgende week meer over het program-
ma richting het finaleweekend; dan is er 
zoveel leuks te doen naast de baan - 
waaronder de feestavond op vrijdag 8 
juli met het Van Binsbergen Trio - dat je 
simpelweg niet kunt wegblijven.

Volg het laatste nieuws op onze app 
en social media
De Lamers Tielemans Lissevoort Open 
is te vinden op facebook (facebook.
com/lissevoortopen) en twitter (twit-
ter.com/lissevoortopen) en er is een 
app waarin de speelschema’s en -tijden, 
de activiteiten, de sponsoren et cetera 
vermeld staan. Deze kun je gratis down-
loaden in de Appstore en Playstore 
(zoek op Lissevoort Open). Zo blijf je 
makkelijk op de hoogte van al het laat-
ste nieuws en wat er allemaal te doen is. 

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!

 

 

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

www.firstclassmodestiphout.nl

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

www.firstclassmodestiphout.nl

 

Wie van de Sale 
wil genieten, 
kan nu in kleur 
prijs schieten. 
We gaan direct 
tot 50% 
*maandags vanaf 11.00 uur open

Van de nood een deugd maken; laat dat maar aan kinderen over. Door de over-
vloedige regen, vorige week donderdagavond, veranderde in de wijk De Luistruik 
de zandbak in een klein zwembad. Dus, bikini’s aan en spelen maar…

Chantal van   
der Wijst   
district zuid   
kampioen
Vorig weekend werd er in Uden het 
district zuid kampioenschap samen-
gesteld mennen gehouden. Hieraan 
werd deelgenomen door twee leden 
van Menvereniging de Coovelse 
Menners. Chantal van der Wijst werd 
district zuid kampioen in de rubriek 
tweespan pony klasse 3. Chantal 
reed op zaterdag met haar Welsh 
pony’s Sam en Orlando en zette een 
nette dressuurproef neer. 

Door een goede vaardigheid te rijden, 
wat ze foutloos en binnen de tijd deed, 
behaalde ze een 1ste plek met 24 sec. 
voor sprong op haar concurrent. 

Op zondag reed ze met Welsh pony’s 
Apollo en Orlando en moest ze de 1ste 
plek weten vast houden op een loodzwa-
re marathon met veel modder. Ze reed 
geweldig waardoor ze in de marathon 4 
sec overhield op haar concurrent, daar-
bij haar district zuid kampioen binnen 
haalde en zich kwalificeerde voor de Ne-
derlands Kampioenschappen op 26 en 
27 augustus in Maasdijk.

Patrick Engelen nam ook deel aan de 
wedstrijd in de rubriek 2 span paard 
klasse 2. Hij reed een hele goede mara-
thon en werd 2de in zijn rubriek.

Wandelen in de 
vakantiemaanden 
bij WandelSport-
Vereniging Nuenen
Ook tijdens de vakantiemaanden kan 
men twee keer per week wandelen bij 
WSV Nuenen. De startlocatie voor de 
zondagmorgen- en woensdagavond-
wandeling bij de Nuenense wandel-
sportverenging WSV is in de maand 
juli de parkeerplaats aan de vijverzijde 
bij het gemeentehuis. Op zondagmor-
gen om 09.00 uur en op woensdag-
avond om 19.00 uur vertrekken 2 groe-
pen, ieder in een eigen tempo, voor 
een sportieve wandeling van maximaal 
2 uur door de mooie Nuenense omge-
ving. Iedereen is welkom om ook eens 
vrijblijvend mee te wandelen. Aanmel-
den daarvoor is niet nodig, U kunt u 
melden op de startlocatie. Voor nadere 
informatie: www.wsvnuenen.nl. Ook 
kunt u mailen naar het secretariaat: se-
cretariaat-wsv@outlook.com.

Paardensport 



Wij hebben 
een baan
voor JOU!

Heb jij praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs gedaan?

Morgen kan je bij ons beginnen. Hieronder vind je een aantal van de  

banen waarvoor wij nu mensen zoeken. Wil je meer weten? 

Neem dan contact op met 06 - 174 006 38!

Productiemedewerker bij Berco

Bezorger bij depostBode Chauffeur bij depostBode

Medewerker bedrijfscatering bij Hutten

Logistiek medewerker distributiecentrum bij PostNL Collega’s met talent voor groen bij WSD

Medewerker interne transportdienst bij Zorggroep Elde

Gastvrouw/gastheer bij Zorggroep Elde

www.wsd-groep.nl/vsopro
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