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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
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De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Jaargang 58 • Nr. 27 • 7 juli 2016

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

Biografie 
Nuenense 
ondernemer 
Rini Geven 
is uit

Voor de 
25ste keer 
Matinee 
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Dansschool 
UC Dance start 
met Streetdance 
lessen in 
‘Het Klooster’!

VERHUISKRIEBELS?

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com

Kermis Nuenen van 8 t/m 12 juli
De kermis komt naar Nuenen. De kermis wordt rondom het Park geplaatst 
en draait vanaf vrijdagmiddag 8 juli tot en met dinsdag 12 juli. De drie Nue-
nense gilden, het St. Catharinagilde Nuenen-Boord, het St. Annagilde Nue-
nen-dorp en de Antoniusschutterij Eeneind-Opwetten, komen vergezeld 
van Brassband De Vooruitgang op zaterdagavond traditiegetrouw bij bur-
gemeester Houben officieel ‘de kermis aanzeggen’. Wij nodigen u uit deze 
gebeurtenis te volgen bij het gemeentehuis aan de Papenvoort om 19.00 
uur. Daarna wordt een rondgang over de kermis gemaakt.

Het programma voor zaterdag 9 juli 
a.s. luidt als volgt:
18.45 uur: vertrek van de Antonius-
schutterij, het St. Annagilde, het St. 
Catharinagilde en Brassband ‘De 
Vooruitgang’ naar de voorzijde van 
het gemeentehuis aan de Papenvoort;
19.00 uur: ‘officiële aanzegging van de 
kermis 2016 aan de burgemeester 
door de Hoofdman van Catharina gil-
de en het brengen van de vendelgroet;
toespraak door burgemeester 
muzikaal intermezzo door Brassband 
‘De Vooruitgang’.
19.20 uur: vertrek voor de rondgang 
over de kermis waarbij aangelegd 
wordt bij Cafe Rene en Ons Dorp in 
het centrum van Nuenen. 

Voor de kermisdagen is het volgende 
programma opgesteld:

Vrijdag 8 juli: Kermis open 15.00 uur

Zaterdag 9 juli: Kermis open 13.30 uur
19.00 uur: Officiële aanzegging van de 
kermis door de gilden aan de burge-
meester bij het gemeentehuis. Ge-
volgd door een rondgang over de ker-
mis, onder de muzikale begeleiding 
van Brassband ‘De Vooruitgang’

Zondag 10 juli: Kermis open 13.30 uur

Maandag 11 juli: Kermis open 13.30 uur
14.00-16.00 uur: Een GRATIS kop 
koffie en een portie poffertjes voor 
dorpsgenoten van 65 jaar en ouder. U 
bent welkom bij de poffertjeskraam. 
19.00 uur: ‘Clown Desalles’ bezoekt de 
kermis en vermaakt groot en klein.

Dinsdag 12 juli: Kermis open 13.30 uur
19.00 uur: Clown Desalles, bezoekt 
wederom de kermis en vermaakt groot 
en klein.

Nieuwbouw in Gerwen    
die aansluit bij dorpse karakter
Een hoogwaardige woningbouwontwikkeling in Gerwen, die aansluit bij 
het dorpse karakter en bijdraagt aan de leefbaarheid van de dorpskern 
Gerwen. En dat alles past binnen de kaders die de gemeenteraad heeft 
vastgesteld. Het gaat om nieuwbouw van zo’n 70 woningen in de eerste 
fase en van zo’n 40 huizen in een mogelijke tweede fase. Het raadsvoorstel 
wordt vandaag, donderdag 7 juli, behandeld. De raadsvergadering is in Het 
Klooster, aanvang ’s middags om vier uur. De behandeling is ook recht-
streeks te volgen via de Lokale Omroep Nuenen.

Structuurvisie:     
Gerwen naar 3000 inwoners
Vier jaar geleden heeft de gemeente-
raad de Structuurvisie Gerwen vast-
gesteld. Hierin wordt aangegeven 
waar en hoeveel woningen in Gerwen 
gebouwd kunnen worden. De ambitie 
is om het dorp Gerwen te laten groei-
en tot circa 3.000 inwoners. Aan de 
hand van die Structuurvisie wordt nu 
een eerste locatiekeuze gemaakt. Deze 
locatie is ruwweg gelegen tussen het 
sportpark en de straat Ter Warden.
In de eerste fase gaat het om het per-
ceel van de voormalige boerderij Bunt-
hof (eigendom van ontwikkelaar Ger-

wen ZO bv) en het grondgebied naast 
de tennisbaan tot en met het achterste 
voetbalveld. Dit gebied is eigendom 
van de gemeente. Het college van bur-
gemeester en wethouders stelt aan de 
raad voor om de grondexploitatie voor 
het woningbouwproject Gerwen Zuid-
oost vast te stellen. Daarna kan de 
koopovereenkomst met betrokken 
ontwikkelaar afgesloten worden. De 
gemeenteraad wordt gevraagd om dit 
woningbouwproject goed te keuren. 
Vooruitlopend op deze vaststelling 
heeft de gemeenteraad vorig jaar maart 
al een voorbereidingskrediet van 
75.000 euro verleend. De onderhande-
lingen zijn afgerond en hebben geleid 
tot het omschreven resultaat.
 
Dorpsraad blij met project
Van de te bouwen huizen komt 30% te 
vallen onder sociale woningen, d.i. per 
woning minder dan 194.000 euro. 
Dorpsraad Gerwen zal blij zijn met de 
realisatie van dit woningbouwproject. 
In het raadsvoorstel staat letterlijk te 
lezen: “Door het grote aandeel sociale 
en betaalbare woningen wordt wonen 
in Gerwen voor jongeren haalbaar. De 
verenigingen krijgen nieuwe aanwas. 
Het draagvlak voor dit project is daar-
om groot onder de Gerwense gemeen-
schap. De dorpsraad dringt al jaren 
aan op dit project.”
 
Voetbalveld RKGSV
Het gemeentebestuur is van plan het 
achterste van de drie voetbalvelden van 
de plaatselijke voetbalclub RKGSV te 

Achter de tennisbanen ligt dit veldje, eigendom van de gemeente. Foto’s Cees van Keulen.

Perceel voormalige boerderij Bunthof.

verkopen voor dit woningbouwpro-
ject. “Met RKGSV zijn we hierover in 
gesprek”, zo zegt het college van burge-
meester en wethouders in de toelich-
ting op het raadsvoorstel. Na de goed-
keuring door de raad wordt bekeken 
hoe het verlies van één voetbalveld 
wordt opgelost. “Vanuit de gemeente 
dient te worden bezien wat noodzake-
lijk is, niet wat wenselijk is”, zo staat in 
de toelichting.
 
Bestemmingsplan 
Om de beoogde uitbreiding van Ger-
wen planologisch mogelijk te maken 
zal er een bestemmingsplan gemaakt 
worden. Het woningbouwproject van 
nu 65 tot 75 woningen kan later nog 
uitgebreid worden met een tweede 
fase. Gedacht worden aan 40 tot 45 
woningen te bouwen op het weiland-
perceel van voormalige eigenaar Mar-
tien Smits. Dat perceel is enkele jaren 
geleden aangekocht door woning-
bouwvereniging Helpt Elkander. In het 
kader van het mediation-traject draagt 
Helpt Elkander het eigendom van deze 
gronden over aan de gemeente.
 
Toelichting in dorpsraad Gerwen
Als de gemeenteraad dit woningbouw-
project goedkeurt, volgt een nadere 
toelichting tijdens de openbare verga-
dering van de dorpsraad Gerwen op 
dinsdagavond 19 juli in dorpshuis D’n 
Heuvel, aanvang acht uur. Op de agen-
da staat ook een nadere kennismaking 
met wethouder Caroline van Brakel. 

Onderscheidingen 
KWF Nuenen
De dames Erdy van de Ven-Janssen 
en Ger Steenhuijsen-Neyens kregen 
de Zilveren Crab uitgereikt tijdens 
de jaarlijkse collecte-vergadering 
op woensdag 29 juni.

Volgens het hoofdbestuur van KWF 
voor de Kankerbestrijding verdienen 
genoemde dames deze onderschei-
ding omdat zij gedurende een periode 
van 25 jaar zich ingezet hebben voor 
de bestrijding van kanker als bestuurs-
lid respectievelijk verantwoordelijk 
persoon van het plaatsen etc. van win-
kelbusjes. De onderscheiding ging ge-
paard met dankbare woorden, felicita-
ties en bloemen.

NAH-Café’s Nuenen en 
Eindhoven gaan samen
Per 1 juli is NAH-Café Eindhoven verhuisd naar NAH-Café Nuenen. Alle bezoe-
kers zijn van harte welkom op de nieuwe locatie: Den Binnen 5, Nuenen.

Zorg  telier
N  U  E  N  E  N

N  A  H

Het café is een gelegenheid voor jong 
en oud waar mensen met niet-aange-
boren hersenletsel (NAH) anderen 
kunnen ontmoeten in een rustige en 
gezellige omgeving. Ontspanning 
staat voorop. In het NAH-Café kunt u 
uitgaan, nieuwe contacten leggen, met 
elkaar praten. U kunt met anderen iets 
drinken en/of afspraken maken om 
samen iets te gaan ondernemen. Het is 
een plek waar iedereen zichzelf kan 
zijn en waar u niet hoeft uit te leggen 
wat niet-aangeboren hersenletsel is.
Het NAH-Café is er voor ú, de bezoe-
ker, en dat betekent zo min mogelijk 
prikkels, dus geen harde muziek, geen 
drukte, geen rumoer. Wanneer? Iede-
re eerste donderdag van de maand van 

19.30 tot 22.00 uur. De data voor de 
tweede helft van 2016 zijn: 7 juli, 4 au-
gustus, 6 oktober, 3 november, 8 de-
cember (in verband met sinterklaas).
Het initiatief voor dit café is genomen 
door mensen met NAH in samenwer-
king met organisaties zoals Zorgbe-
lang Brabant, Paladijn en NAH net-
werk ZO- Brabant. Het NAH-Café 
houdt rekening met uw wensen; deze 
kunt u dan ook altijd kenbaar maken 
aan de organisatie.
Informatie is te vinden op de Facebook-
pagina: NAH Café Eindhoven / Nuenen.
Zorgatelier Nuenen. Den Binnen 5. 5674 
TW Nuenen. 040-8437515.  zorgatelier-
nuenen@gmail.com. F: zorgateliernue-
nen www.zorgatelier-nuenen.nl 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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•	 op	een	gelegenheid	bestemd	voor	het	onmiddellijk	laden	en	los-
sen	van	goederen;

•	 op	een	parkeerplaats	voor	vergunninghouders;
•	 in	plantsoenen;
•	 op	grasvelden	of	andere	groenvoorzieningen;
•	 voor	een	inrit	of	uitrit;
•	 op	een	gehandicaptenparkeerplaats	zonder	geldige	gehandicap-

tenparkeerkaart.	

Wist u dat:
•	 voor	het	gehele	centrum	een	parkeerverbodzone	geldt?	Dit	houdt	

in	dat	u	in	het	centrum	alleen	mag	parkeren	in	de	parkeervakken!	
•	 de	boete	voor	het	parkeren	op	een	gehandicaptenparkeerplaats	

zonder	gehandicaptenparkeerkaart	€	370,-	is?

(Brom)fietsen
Fietsers	en	bromfietsers	moeten	gebruik	maken	van	de	verplichte	
(brom)fietspaden.	Wanneer	een	verplicht	fietspad	ontbreekt,	moe-
ten	 zij	 de	 rijbaan	 gebruiken.	 (Brom)fietsen	 op	 het	 trottoir	 of	 in	
voetgangerszones	zoals	het	Park	en	het	Parkhof	is	niet	toegestaan,	
omdat	 dit	 gevaarlijke	 situaties	 voor	 het	 winkelende	 publiek	 kan	
veroorzaken.	Voetgangerszones	herkent	u	aan	de	ter	plaatse	aan-
wezige	verkeersborden.	Als	u	toch	fietst	op	het	trottoir	riskeert	u	
een	boete	van	€	55,-.	Als	u	met	uw	bromfiets	op	het	trottoir	rijdt	
riskeert	u	een	boete	van	€	95,-.	
Daarnaast	is	het	verboden	om	over	de	weekmarkt	te	(brom)fietsen.	
Als	u	toch	over	de	weekmarkt	fietst	riskeert	u	een	boete	van	€	35,-.	
Als	 u	 met	 uw	 bromfiets	 over	 de	 weekmarkt	 rijdt	 riskeert	 u	 een	
boete	van	€	60,-.	

Het naleven van de regels
Wij	vragen	u	vriendelijk	om	rekening	te	houden	met	deze	regelgeving.	
Overtredingen	die	door	onze	boa’s	worden	geconstateerd,	kunnen	
leiden	tot	een	boete.	De	regels	zijn	terug	te	vinden	in	het	Reglement	
verkeersregels	en	verkeerstekens	1990	(RVV	1990)	en	 in	de	Alge-
mene	Plaatselijke	Verordening	(APV).	U	kunt	deze	regelgeving	vinden	
via	www.overheid.nl. Bij	constatering	van	een	overtreding	kan	er	
door	onze	boa’s,	zonder	het	geven	van	een	waarschuwing,	direct	
een	proces-verbaal	worden	opgemaakt.	
De	bedragen	van	de	boetes	genoemd	in	dit	artikel,	zijn	exclusief	€	9,-	
administratiekosten.	

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als	u	vragen	heeft	over	dit	artikel	of	als	u	iets	wilt	melden,	neem	dan	
contact	op	met	het	Klantcontactcentrum,	(040)	2	631	631.	U	kunt	
uw	melding	ook	altijd	kwijt	op	www.nuenen.nl

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

Op vakantie?
Post	uit	zicht	en	zorg	dat	uw	thuisblijvers	zoals	TV,	laptop,	sieraden	
e.d.	een	veilig	plekje	hebben.

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’.	

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving	ingediende	aanvraag	omgevingsvergunning	op:
•	 28	juni	2016	 Refelingse	Erven	107,	5672	TC	–	het	plaatsen	
	 	 	 van	een	luifel	en	wijzigen	van	de	entree	(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’.	

VERKEER
Aankondiging militaire oefening
De	Koninklijke	Landmacht	houdt	in	de	periode	van	11	tot	en	met	
15	juli	2016	een	militaire	oefening	in	onder	andere	Nuenen.	U	kunt	
daarom	militaire	voertuigen	tegenkomen.	Aan	de	oefening	nemen	
90	personen	deel	en	wordt	ondersteund	met	5	wielvoertuigen.	Er	
wordt	 geen	 gebruik	 gemaakt	 van	 (oefen)munitie.	 De	 oefenende	
troepen	staan	onder	leiding	van	de	Commandant	104	Verkennings	
Eskadron	’t	Harde.

Werkzaamheden Geldropsedijk- Europalaan en kruising Vallestap 
– Europalaan
Als	gevolg	van	de	 reconstructie	van	de	Europalaan	/	HOV2	 is	er	
eenrichtingsverkeer	ingesteld	op	de	Europalaan	en	worden	er	werk-
zaamheden	verricht	nabij	de	aansluitingen	met	de	kruisingen	met	
de	Geldropsedijk	en	de	Vallestap.	Tijdens	de	werkzaamheden	is	het	
niet	mogelijk	van	de	Europalaan	de	Geldropsedijk	of	Vallestap	in	te	
rijden	of	via	beide	wegen	de	Europalaan	op	te	rijden.	De	afsluiting	
geldt	voor	zowel	auto-	als	fietsverkeer.	
De	werkzaamheden	starten	27	juni	en	duren	ongeveer	10	weken.
Via	een	omleidingsroute	(borden)	wordt	het	verkeer	om	de	werk-
zaamheden	 heen	geleid.	 Het	 verkeer	maakt	 hierbij	onder	 andere	
gebruik	van	de	busbaan	(nabij	rotonde	’t	Pluuke)	en	een	tijdelijke	
aangelegde	bypass.
Als	u	vragen	heeft	over	de	werkzaamheden	kunt	u	contact	opnemen	
met	Rasenberg	Wegenbouw	via	telefoonnummer	(06)	81956709.

UITNODIGING     
MOGELIJK EXTRA VERGADERINGEN
Vooralsnog een extra commissie- en raadsvergadering

•	 Maandag 11 juli 2016 Gecombineerde Commissie in	de	com-
missiekamer	van	het	gemeentehuis,	aanvang 19.30 uur

	 Onderwerp:	Jaarstukken	2015
•	 Donderdag 14 juli 2016 Raadsvergadering, in	de	 raadzaal	 in	

Het	Klooster,	aanvang 19.30 uur
	 Onderwerp:	Jaarstukken	2015

Agenda	en	bijbehorende	stukken	staan	op	www.nuenen.nl 
Burgers	 kunnen	 in	de	openbare	 commissie-	 en	 raadsvergadering	
gebruikmaken	van	het	spreekrecht.	Neem	daarvoor	contact	op	met	
de	griffie:	tel:	040-2631679	of	email	griffie@nuenen.nl

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Nuenen controleert op parkeren en (brom)fietsen
Wij	hebben	een	jaarprogramma	opgesteld	waarin	op	thematische	
wijze	aandachtspunten	voor	onze	opsporingsambtenaren	(boa’s)	
zijn	benoemd.	In	de	komende	weken	letten	we	extra	op	het	thema	
parkeren	en	(brom)fietsen.	Op	de	naleving	van	andere	regels	wordt	
uiteraard	ook	toegezien.

Parkeren
Over	parkeren	is	een	aantal	regels	vastgelegd	in	het	Reglement	ver-
keersregels	en	verkeerstekens	1990	(RVV	1990).	Parkeren	mag	alleen:	
•	 op	de	weg	(en	de	daarbij	behorende	zijkanten)	voor	zover	geen	

parkeerverbod	van	kracht	is;
•	 bij	aanwezigheid	van	parkeervakken	alleen	in	deze	parkeervak-

ken,	niet	daarbuiten;
•	 op	de	weg	wanneer	deze	niet	binnen	een	gebiedsgericht	parkeer-

verbod	valt.	Deze	zones	kunt	u	herkennen	aan	de	verkeersborden.	

Parkeren is niet toegestaan: 
•	 op	het	trottoir;
•	 bij	een	kruispunt	op	een	afstand	van	minder	dan	vijf	meter	daarvan;
•	 buiten	de	bebouwde	kom	op	een	rijbaan	van	een	voorrangsweg;
•	 langs	een	gele	onderbroken	streep;

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.

AFVALWEETJE

Ingeleverde spaarlampen en tl-buizen worden voor meer 
dan 90% gerecycled? Lever ze in op de milieustraat.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

Dat	kan	via	de	website	www.nuenen.nl en	eventueel	telefonisch	bij	
ons	klantcontactcentrum	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	danwel	de	burge-
meester	zijn	de	volgende	aanvragen	om	vergunning	op	grond	van	
de	A.P.V.	en	bijzondere	wetten	ingekomen:
•	 Aanvrager:	Stichting	Ezeltjesdag	voor	het	organiseren	van	een	Ezel-

tjesdag	op	4	september	2016	op	het	Jo	Arts	terrein	aan	Mulakkers;
•	 Aanvrager:	Squadra	Events	voor	het	organiseren	van	een	Tri-

athlon	op	4	september	2016,	waarbij	de	start	en	finish	plaats	
vindt	op	strandbad	Nuenen	aan	Enodedreef.

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

Nuenen,	7	juli	2016

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester	 en	 wethouders	 hebben	 een	 omgevingsvergunning	
verleend	voor	onderstaande	plannen.	Deze	omgevingsvergunning	
is	verzonden	op:
•	 4	juli	2016	 Gerwenseweg	19A,	5674	SE	–	het	wijzigen	
	 	 	 van	de	constructie	(BOUW);
•	 4	juli	2016	 Boordseweg	24A,	5671	AS	–	het	plaatsen	
	 	 	 van	een	stalen	constructie	(BOUW);
•	 4	juli	2016	 De	Rijt	2,	5674	SR	–	het	aanpassen	van	de	
	 	 	 constructie	(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	af-
spraak	te	maken	bij	de	receptie.	Dit	kan	via	ons	klantcontactcentrum	
dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	
inzien	een	van	onze	medewerkers	nodig,	dan	kunt	u	een	afspraak	voor	
‘omgevingsvergunning	inzien’	maken	via www.nuenen.nl of	eventueel	
telefonisch	contact	opnemen	met	ons	klantcontactcentrum	via	tele-
foonnummer	(040)	2631	631.

Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	
de	rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	
90.125,	5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	
een	voorlopige	voorziening	te	treffen.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	Stichting	De	Nachtwacht	zijn	toestemming	en	vergunning	

verleend	voor	het	organiseren	van	de	start	van	een	puzzelrally	
met	 oude	 auto’s/cabrio’s	 onder	 de	 naam	 “De	 Nachtwacht	
Rally”	op	zondag	3	juli	jl.	ter	hoogte	van	Het	Klooster	aan	Park	
1	(verzenddatum	30	juni	2016);

•	 aan	de	bewoners	van	het	voorste	gedeelte	van	de	Vrouwe	Ceci-
lialaan	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	voor	het	organi-
seren	van	een	straatbarbecue	op	zaterdag	27	augustus	2016	in	
de	Vrouwe	Cecilialaan	ter	hoogte	van	de	huisnummers	1	tot	en	
met	15	(verzenddatum	29	juni	2016);

•	 aan	de	bewoners	van	Biesveld	zijn	vergunning	en	ontheffing	ver-
leend	voor	het	organiseren	van	een	straatbarbecue	op	zondag	28	
augustus	2016	in	de	straat	Biesveld	(verzenddatum	29	juni	2016;

•	 aan	de	bewoners	van	Tweerijten	zijn	vergunning	en	ontheffing	ver-
leend	voor	het	organiseren	van	een	straatfeest	in	de	straat	Tweerij-
ten	op	zaterdag	3	september	2016	(verzenddatum	30	juni	2016);

•	 aan	buurtvereniging	BAB	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	
voor	het	organiseren	van	een	buurtbarbecue	op	zaterdag	3	sep-
tember	in	de	Acaciastraat	(verzenddatum	30	juni	2016);

•	 aan	wijkvereniging	Refelingse	Erven	zijn	vergunning	en	onthef-
fing	verleend	voor	het	organiseren	van	een	wijkfeest	op	zaterdag	
3	september	2016	op	het	grote	grasveld	in	de	wijk	Refelingse	
Erven	(verzenddatum	30	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.



  

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

 Kermis Knallers

Shoarma Pakket
500 gr. vlees, 5 broodjes + saus 6,95
Barbecue Worst
Uit eigen keuken
4 stuks ...............................................5,00
4 Gegrilde 
Kippenbouten .................5,00
100 gr. Gebraden Spek
100 gr. Snijworst, samen.......2,90
Haas in 't Groen
Roerbakgerecht van varkenshaas
100 gram ..........................................2,45
Quiche Lorraine
per stuk ............................................1,50

Witlof
 1/2 kilo 0,59
Cantaloupe meloen   
pan klaar   per stuk 1,49
Blauwe druiven  

1/2 kilo 1,99

Komkommer Appel Dille
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 7 t/m woensdag 13 juli

Cherry tomaatjes 
    per bakje 0,99

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

GEMAK!!!

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

Acties week 27: geldig maandag 4 t/m zaterdag 9 juli 2016
_____________________________________________________

Brood van de week
Kloosterbrood
Licht meergranenbrood met zonnepitten, 
lijnzaad en sesamzaad.
2x halve € 1,95  heel € 189
_____________________________________________________

Alle vlaaien naar keuze
        Nu met €  3,- kortiNg

_____________________________________________________

Aardbeien Zomerschelp
Schelpbodem met aardbeien, perziken 
en chocolade.

        € 695
_____________________________________________________

Hamburgerbroodjes
 

      3+1 grAtiS
_____________________________________________________

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

     vAN €1430 Nu € 950

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

 

 

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.

Veel lekkers voor 
na de kermis!!!

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Glen Talloch
Scotch Whisky 1lt.€14,95

Goblet
Jonge Jenever 1lt.€12,50

Bacardi Oakheart
 Spiced  Rum  0,7lt. €14,95
Jim Beam Double Oak
   Nu met gratis glas €22,50
La Vieille Ferme, Frankrijk

Rode Ventoux of
Rosé en Witte Lubéron

Nu 5 + 1, Per stuk €7,75
Acties geldig van 7 juli t/m 28 juli 

Sinds 2 jaar heeft op de bedrijfsterreinen in Nuenen een kleine digitale revolutie 
plaatsgevonden. Vanaf dat moment heeft een kleine groep ondernemers zich volop 
ingespannen om een groot deel van zakelijk Nuenen van glasvezel te voorzien. 

Een gemiddelde niet-zakelijke gebruiker kan bij normaal kijk- en surfgedrag 
makkelijk met meerdere mensen internetten of TV kijken.  Wanneer u echter grotere 
bestanden moet down of uploaden en tegelijkertijd andere online activiteiten 
moet uitvoeren, is het mogelijk dat de internetsnelheid te langzaam wordt. Dit 
gebeurt vooral bij abonnementen  tot 20 Mb/seconde.

Het Nuenense glasvezelnetwerk is 5x zo snel. U haalt een up- en download snelheid 
van 100 Mb/seconde .

Helaas maakt een aantal ondernemers, door onwetendheid of om andere redenen 
nog geen gebruik van het glasvezelnetwerk. Dit is jammer, want hierdoor laat men 
tijd én geld liggen. Veel van de huidige aanbieders van internet schieten tekort in 
snelheid of betrouwbaarheid of vragen teveel geld voor wat er geboden wordt. 

Voor slechts € 160,00 per maand (exclusief aansluitkosten) kunt u al gebruik 
maken van het Nuenense glasvezelnetwerk. Bent u gehuisvest in een 
bedrijfsverzamelgebouw, dan is zelfs een maandtarief van € 85,00 al mogelijk. 
Wacht dus niet langer en meldt u vandaag nog aan.

Voor meer informatie en tarieven 
www.glasvezelcompagnie.nl
info@glasvezelcooperatie.nl

Een snelle en betrouwbare 

zakelijke internetverbinding
Dat wil toch iedereen!

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL
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Biografie Nuenense 
ondernemer Rini Geven is uit
Door Nannie van den Eijnden

“Ik heb veel meegemaakt” begint Rini bij de presentatie van zijn biografie. 
Hij wil met zijn verhaal laten zien dat je met weinig opleiding en veel daad-
kracht, lef en steun van familie ondanks grote verliezen tot veel in staat bent. 

“Niet teveel achteruit kijken en kijken 
naar wat er mis kan gaan, maar naar vo-
ren blijven kijken” vervolgt hij zijn 
speech. Zijn zoon John heeft geholpen 
met de vormgeving van het boek en de 
foto’s. Hij vertelde hoe het boek tot 
stand is gekomen en is trots op het re-
sultaat. “Pak een drankje, ik ga aan de 
gang” sloot hij af en nam plaats achter 
een balie waar hij elk boek voorzag van 
zijn handtekening. Hij reikte het per-
soonlijk aan zijn gasten uit. Een aantal 
van hen was geïnterviewd, hun herinne-
ringen zijn in het boek terug te vinden. 

De schrijfster, Roxanne Swan, kwam 
hij terloops tegen. Ze kenden elkaar al 

uit de tijd dat Rini wijnproefevene-
menten organiseerde bij Galerie Het 
Weefhuis, die zij samen met haar man 

Oscar had. Roxanne heeft al een thril-
ler en een roman geschreven. Een bio-
grafie was nieuw voor haar. “Nu moest 
ik bij de waarheid blijven. Dit is wat 
mensen zeggen, hoe ze het zich herin-
neren, wat ze hebben ervaren. Zo is 
het opgeschreven. Het is een gekleurd 
verhaal.” Ze voelt zich onderdeel van 
de familie na zoveel intensieve ge-
sprekken en is net als Rini blij met en 
trots op het resultaat. Het drukwerk is 
mooi en het is leuk om over de familie-
geschiedenis van deze Nuenense on-
dernemer te lezen. 

Rini Geven samen met de schrijver van de 
biografie, Roxanne Swan.

Dichtbundel   
‘Uit de open kaftan’
Van de hand van dichter Klaas de 
Graaff uit Nuenen is net verschenen 
de bundel ‘Uit de open kaftan’: het 
gedicht dat een hertaling is van het 
beroemde werk van Aurelius Augus-
tinus ‘Confessiones’ (Belijdenissen). 

Een autobiografisch werk uit 398 dat 
grote invloed heeft gehad op het Chris-
telijk gedachtegoed. Van Thomas van 
Aquino tot Luther en Calvijn. Augusti-
nus beschrijft in Belijdenissen zijn zon-
dig leven en de inkeer tot het Christelijk 
geloof. Dertien hoofdstukken, waarin 
hij nadenkt over God, het doel van 
diens Schepping en over vraagstukken, 
waar hij zelf ook niet uitkomt. Vier jaar 
later, na zijn doop in Milaan in 387 
wordt hij priester en in 396 benoemd 
tot bisschop van het Noord-Afrikaanse 
Hippo waar hij in 430 overlijdt. In 1303 
volgt de heiligverklaring en 28 augustus 
wordt zijn jaarlijkse naamdag.

Het gedicht volgt op de voet het ver-
taalde werk, waarin Augustinus zijn 
jeugd weergeeft, de invloed van zijn ge-
liefde moeder Monica op hem en zijn 
bekering tot het christelijk geloof. Hij 
houdt zich onder andere op filosofi-
sche wijze bezig met het begrip tijd. De 
fraaie cover ‘MOEDERTJE AARDE’ is 
van de hand van kunstenaar Marianne 
Schellekens, eveneens uit Nuenen af-
komstig, met wie De Graaff eerder op 
religie gebaseerde exposities organi-
seerde. Op de gebruikelijke wijze is dit 
boek in de boekhandel, op internet en 
bij de auteur (klaas.de.graaff@onsnet.
nu) te koop. ISBN 978-94-91883-59-0 
NUR 306. De prijs is € 10,-.

'Knipoog uit de Hemel'
Graag willen we jullie laten kennis maken met de Nuenense stichting Knip-
oog uit de Hemel. Deze stichting is opgericht in 2008, het bestuur bestaat uit 
5 mensen. Wat is ons doel? Wij willen een knipoog zijn voor mensen in nood. 
Zoeken naar praktische vormen om ons christelijke geloof samen met ande-
ren te delen, te beleven en vorm te geven. 

Zoals we ook op onze site verwoorden: 
Wij willen graag de vriendelijkheid en 
liefde van God laten zien aan mensen. 
We willen hoop geven aan mensen die 
geen hoop meer hebben. Goed nieuws 
brengen aan arme mensen, verdrietige 
mensen troosten, hongerige mensen 
eten geven, gastvrijheid bieden, zieken 
en gevangenen bezoeken enz. Dit kan 
het aanbieden van een oplossing voor 
probleem zijn waar iemand al jaren 
mee zit, of een klein gebaar waardoor 
een lichtstraal doorbreekt door het 
grauwe wolkendek dat boven iemands 
leven hangt.

We hebben de afgelopen jaren een 
aantal succesvolle (buiten- en bin-
nenlandse) projecten uitgevoerd. Een 
van de grote projecten is ons geiten-
project in India. We onderhouden 
goede contacten met onze partneror-
ganisatie daar. De hier ontvangen do-
naties en sponsorgelden komen bij 
deze organisatie terecht en zij kopen 
daarvan geiten voor de Dalits. De Da-
lits (pariamensen) zijn de Indiase 
mensen in de onderste kaste, die geen 
kans hebben om de armoedecirkel te 
doorbreken. Een donatie in de vorm 
van een geit maakt voor hen het ver-
schil tussen leven en dood. De reden 

waarom we voor een geit kiezen, is 
vanwege de aanschafkosten. Een geit 
is een goedkoop dier. Door het bezit-
ten van een geit kunnen de pariamen-
sen voorzien in hun levensbehoeften. 
De melk is voor eigen gebruik en voor 
verkoop. Hierdoor kunnen ze wat 
geld verdienen en hebben ze een toe-
komst.

Aangezien we een lokale stichting zijn, 
willen we zeker ook iets betekenen 
voor de mensen in onze directe omge-
ving. Elk jaar huren we dan ook de 
Griek in Nuenen af en nodigen zo'n 60 
personen uit die een bemoediging 
kunnen gebruiken en zetten ze op die 
manier in het zonnetje. Ook bieden we 
mensen een bloemetje aan, zowel bij 
blijde gebeurtenissen, zoals een ge-
boorte of een verhuizing, als bij ver-
drietige zoals een begrafenis of ziekte. 
Zo proberen we de mensen een stukje 
licht te laten zien. Hoe worden deze 
projecten bekostigd? Dat gebeurt on-
der meer door sponsorgiften en het 
houden van (sponsor) acties om geld 
in te zamelen. Bij ons wordt 100% van 
de projectgiften besteed aan het goede 
doel. Voor meer (inhoudelijke) infor-
matie verwijzen we u graag naar onze 
site: www.knipooguitdehemel.nl

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 8 juli organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.

Rini Geven signeert zijn biografie voor Nannie van den Eijnden van de redactie van Rond 
de Linde. Foto’s Cees van Keulen.

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 10-07 in het programma Nuenen-Nu : 
•	 Lions	Fietstocht	voor	Spieren	voor	Spieren
•	 Huurdersplatform	van	huurders	van	Helpt	Elkander
•	 Prijs	voor	Nuenense	songwriter
•	 Voortgang	HOV-2
•	 LON	door	de	jaren	heen,	seizoen	2,	afleveringen	5	en	6
De tv-uitzendingen van Nuenen Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 en 01.00 uur. Het programma is ook te volgen via de livestream 
op www.omroepnuenen.nl. Tevens kunt u op deze website actuele nieuwsbe-
richten lezen en oude LON-opnames bekijken. U kunt alle reportages ook 
apart	bekijken	op	You	Tube	en	Facebook.	

Hebt u een idee of een tip voor een door LON TV te verzorgen reportage? Stuur 
dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl. U kunt ook op werkdagen gewoon 
binnenlopen in onze studio in Het Klooster tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Informatie-bijeenkomst bij Bio-lekkers
Misschien loop je weleens met de gedachte om minder vlees/vis te eten of vege-
tariër/ veganist te worden. Denk je erover om over te stappen op biologisch 
vlees/vis? Hoe zit dat dan? En waarom zou ik dat willen doen? Voor wie doe ik dat 
eigenlijk: voor mijn eigen gezondheid, voor het dierenwelzijn of voor beiden? Ik 
wil wel minder of geen vlees eten maar het lukt me niet. Hoe pak ik dit aan? Mis-
schien ben ik al vegetariër/ veganist en heeft dit onderwerp mijn interesse.

Roze lintje Borstkanker-vereniging Nederland:

Anna in regio kortste wachttijd 
van diagnose tot operatie 
De Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft het St. Anna Ziekenhuis 
dit jaar opnieuw het roze lintje toegekend. Het ziekenhuis voldoet aan alle 
criteria die BVN stelt. In de regio is bij het Anna bovendien de wachttijd van 
diagnose tot operatie het kortst; iets wat het ziekenhuis zelf ook nastreeft. 
Tevens wordt goed gescoord op aandacht, uitleg en persoonlijk contact.

Als bovenstaande vragen je aanspre-
ken, willen we je van harte uitnodigen 
om hierover van gedachten te wisse-
len. Op donderdagavond 21 juli willen 
we in onze winkel de film ‘Cowspiracy’ 
tonen. Een documentaire over de 
vlees- en visindustrie en welke impact 
deze industrie heeft op onze aarde.
Doel van de avond is informatie uitwis-
selen en met elkaar van gedachten wis-
selen. Niet vanuit een standpunt dat je 
vegetariër of veganist moet worden. 
Dat iets moet of dat iets niet mag. Maar 
open kijken en zelf je keuzes maken.

Aanmelding via email: mailto:Info@
bio-lekkers.nl. Planning van de avond: 
19.00 uur ontvangst met een kopje kof-
fie of thee, 19.30 uur begin film Cow-
spiracy 21.05 uur korte pauze, 21.20 
uur met elkaar het gesprek voeren, 
22.00 uur afsluiting. Locatie: Bio-Lek-
kers,	Parkstraat	3F	5673	GD	Nuenen,	
tel. 040-3680084. Deze avond wordt 
georganiseerd door: Bio Lekkers Nue-
nen voor gezonde en lekkere biologi-
sche producten uit de regio en Con-
scientia-coach Nuenen, praktijk voor 
bewustwording. www.bio-lekkers.nl

Het roze lintje staat voor patiëntge-
richte borstkankerzorg. De criteria 
zijn onder meer tot stand gekomen op 
basis van wat patiënten zelf onder op-
timale zorg verstaan. Voor de kwali-
teitsnormen wordt onder andere geke-
ken naar de samenstelling van het 
‘mammateam’ dat de patiënt behan-
delt (waaronder gecertificeerde chi-
rurgen en internist-oncologen), het 
bespreken van de patiënt in een multi-
disciplinair team vóór de behandeling 
en na de operatie, volumes (hoeveel 
operaties doet het ziekenhuis) en naar 
volledigheid van de verslaglegging. 

Mammateam
Het mammateam van het St. Anna 
Ziekenhuis staat voor kwalitatief 
hoogwaardige zorg met een persoon-
lijke benadering, waarin gezamenlijke 

besluitvorming voorop staat. Wanneer 
een afwijking in de borst wordt gecon-
stateerd, wil je zo snel mogelijk weten 
waar je aan toe bent. Daarom wordt 
gezorgd dat je dan altijd op korte ter-
mijn terecht kunt en start de behande-
ling vervolgens ook snel. Onderzoeken 
worden zoveel mogelijk op één dag ge-
pland. Operaties worden door ervaren 
borstkankerchirurgen uitgevoerd vol-
gens de nieuwste technieken. Patiën-
ten worden op persoonlijke wijze be-
geleid door een ‘casemanager’ en door 
hun eigen chirurg.

Het St. Anna Ziekenhuis scoorde on-
langs tevens hoog in de landelijke Con-
sumer Quality Index Mammacare. 
Kijk voor meer informatie over het ro-
ze lintje en de criteria op:
www.monitorborstkankerzorg.nl

Sjors Sportief en Creatief

Winnaar BS De Rietpluim!
Maandagmiddag 4 juli werd op basischool de Rietpluim door de wethouder 
van sport Joep Pernot de winnende beker uitgereikt.

Ook aanwezig waren 2 afgevaardigden 
van de LEV groep Nuenen, organisator 
van deze activiteit
Basisschool de Rietpluim deed voor de 
2e keer mee en met 485 kinderen was 
dit voor Nuenen een record. Gefelici-
teerd!
Na de felicitaties van de wethouder 
mocht meester Peter een grote bos 
bloemen in  ontvangst nemen. Hij was 
de motor achter deze activiteit. Hij 
had er voor gezorgd dat de Rietpluim 
met zo veel kinderen mee ging doen. 
Daarna werd onder luid applaus de 
beker overhandigd aan Cas, Jasper, 
Merel,	Fleur	en	nog	een	Cas.	Ook	zij	
hadden meegedaan en vertelden over 
hun activiteit.
Ze hadden kennisgemaakt met laser 
gamen, waren gaan schilderen, hadden 
paard gereden, gedanst, bij muziekver-
enigingen op bezoek geweest, gehoc-
keyd,  waren bij de Scouting gaan kij-
ken, hadden sieraden gemaakt en nog 
veel meer. Het aanbod was gigantisch.
Ze hadden kennisgemaakt met dat 
waar ze normaal niet aan zouden den-
ken of durven vragen. In totaal hebben 
er in Nuenen 1516 kinderen aan Sjors 
Sportief en Creatief meegedaan. Lan-
delijk gezien is dat heel veel.
Van deze kinderen hebben er 1140 
door middel van Sjors Sportief en 
Creatief kennis kunnen maken met al-
lerlei sporten en 376 met een andere 
vorm van creativiteit.
Door Sjors Sportief en Creatief kon je 
een sport of creativiteit uitproberen en 
op ontdekkingstocht gaan door het 
grote aanbod wat Nuenen te bieden 
heeft.
Sjors Sportief en Creatief is inmiddels 
ingevoerd in 40 gemeenten in Neder-
land met als doel kinderen te stimule-

ren te gaan sporten en cursussen te la-
ten volgen door ze een laagdrempelig 
aanbod te bieden. De organisatie is in 
handen van Welzijnsorganisatie de 
LEV-groep.
Dus alle scholen in Nuenen en alle kin-
deren in Nuenen.
Volgend jaar komt er weer zo een kans. 
Doe mee met Sjors Sportief en Crea-
tief en maak kennis met sport en cul-
tuur in jouw gemeente Nuenen.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

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

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

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

© 2016 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

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

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

Volg ons ook op:

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Oproep aan alle Nuenenaren: 

doe mee aan het 
gezelligste tennis-
toernooi van Nuenen
Wist je dat er maar liefst vier tennis-
verenigingen zijn in Nuenen? En dat 
deze vier clubs gezamenlijk ieder 
jaar de Nuenense kampioenschap-
pen organiseren? 

Wat dit toernooi zo bijzonder maakt, 
is dat het toegankelijk is voor alle Nue-
nenaren. Dus ook als je geen lid bent 
van een club, maar wel graag een keer 
mee wilt doen aan een tennistoernooi, 
dan nodigen we je graag uit om mee te 
doen. Veel tenniservaring is niet no-
dig, zin om een potje te tennissen en 
gezellig samen te zijn met dorpsgeno-
ten is wel belangrijk. Natuurlijk nodi-
gen we alle leden van de Nuenense 
tennisclubs uit om in te schrijven. 
Vraag buren, familie en vrienden om 
mee te doen, dan wordt het ook dit 
jaar weer een mooi toernooi.
Dit jaar worden de Nuenense kam-
pioenschappen van zaterdag 3 t/m 
zondag 11 september gehouden op 
het tennispark van TV de Lissevoort. 
De inschrijving is inmiddels geopend 
op www.toernooi.nl en kan tot 28 au-
gustus. Houd voor de categorieën de 
volgende richtlijnen aan: 

Niveau 9 = weinig tenniservaring
Niveau 8 = beginner 
Niveau 7 = gevorderd

Kijk voor meer informatie op de web-
site tvdelissevoort.nl of op de website 
van één van de andere Nuenense ten-
nisclubs.
We hopen je in de week van 3 septem-
ber te verwelkomen.

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

 

Nu we de 60%
gaan halen,

 gaat u wéér 
minder betalen!
zoek zelf uit alle merken
*maandag vanaf 11.00 uur open

Meer mogelijkheden      
voor tijdelijke verhuur 
Goed nieuws voor de doorstroming op de huurmarkt: sinds 1 juli zijn er meer 
mogelijkheden om woningen tijdelijk te verhuren voor particulier woningbezit-
ters. Tot nu toe kon dat slechts op basis van de Leegstandswet: je woning moest 
dan te koop staan en je moest aannemelijk kunnen maken dat die niet tegen 
redelijke condities verkocht kon worden en dat je door dubbele lasten in de 
problemen kon komen. In dat geval gold niet de uitgebreide bescherming waar 
huurders in Nederland normaal op konden rekenen. Je kreeg dan vergunning 
voor verhuur voor 5 jaar ineens.

Nu is de Wet Doorstroming Huurmarkt van kracht geworden die het mogelijk 
maakt korte huurovereenkomsten voor ‘bepaalde tijd’ te sluiten, zoals dat ook al 
voor bedrijfsruimten geldt. Het gaat dan om contracten voor maximaal 2 jaar; 
de precieze duur wordt in het huurcontract vastgelegd. Tijdens deze periode 
geldt de gewone huurprijsbescherming. De verhuurder is wel verplicht uiterlijk 
tussen 3 maanden en 1 maand voor het aflopen van het contract nog eens 
schriftelijk te laten weten dat de huurovereenkomst op de afgesproken datum 
eindigt. Gebeurt dat niet of niet tijdig (dus bijvoorbeeld een week van te voren), 
dan gaat de overeenkomst automatisch over in een huurovereenkomst voor 
onbepaalde tijd met de volledige huurbescherming. De huurder hoeft van zijn 
kant niet de volledige periode uit te zitten, maar mag tussentijds opzeggen.

Zogenoemde ‘toegelaten instellingen’ (woningcorporaties) mogen voor hun 
zelfstandige woningen in de meeste gevallen geen tijdelijke contracten afslui-

ten. Ook daar zijn weer een paar uitzonderingen op (bij-
voorbeeld bij noodopvang of renovatie).

 
Dit alles moet de doorstroming op de woningmarkt 
bevorderen en het zogenoemde ‘scheefwonen’ te-
gengaan. Of dat inderdaad gaat werken is nog af-
wachten natuurlijk, maar in ieder geval is het voor par-
ticuliere verhuurders prettig dat tijdelijk verhuren voor 
hen wat makkelijker wordt. Soms is immers niets zo 

langdurig als het tijdelijke. Het is goed als ook op de wo-
ningmarkt wat meer flexibiliteit mogelijk is. Het aantal re-

gels, voorwaarden en uitzonderingen is echter nog 
wel zodanig dat het verstandig is om eerst goed ad-
vies in te winnen alvorens het pad van de verhuur-
der te betreden.

Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Gipsy-gitaristen geven 
swingend Summertime-concert
 
Vrijdag 22 juli verzorgen ervaren gipsy-gitaristen een Summertime-concert 
in café de Stam in Gerwen. De getalenteerde Finse gitarist Olli Soikkeli en de 
gipsy-gitarist Paulus Schäfer betreden samen met de ervaren bassist Noah 
Schäfer het podium in het intieme concert-café de Stam in Gerwen.
 
Deze formatie brengt verrassende en 
swingende gipsy jazz. De virtuoze gi-
taristen weten meerstemmige solo’s af 
te wisselen of synchroon te soleren. 
Muziek live gemaakt zien worden kan 
vrijdagavond 22 juli in café de Stam 
Gerwenseweg 38 in Gerwen, aanvang 
20.00 uur uur. 
Het trio brengt originele interpretatie 
van klassieke nummers en ook eigen 
creatieve composities. De Finse gita-
rist en de twee Gerwense muzikanten 

zijn bewezen vertolkers van dit genre 
van de jazzmuziek. Na een serie con-
certen in Finland komt Olli Soikkeli 
samen met Paulus Schäfer naar café 
de Stam. Na het concert in Gerwen 
volgt eind juli nog een optreden op 
het internationaal gipsyfestival in 
Gossington, Groot-Brittannië.
Kaarten voor het Summertime-con-
cert in Gerwen kunnen à € 10,- gere-
serveerd worden op info@sintimusic.
nl of via SintiMusic 06 8193 5569.

De Finse gitarist Olli Soikkeli (links) en gipsy-virtuoos Paulus Schäfer. (foto SintiMusic)

Boerenmèrt weer voor herhaling vatbaar

Voor de 5e keer werd deze markt geor-
ganiseerd en dit jaarlijks terugkerend 
evenement stond ook nu weer in het 
teken van ambachtelijke beroepen. Er 
werd gesponnen op een spinnenwiel, 
verteld over wol en wat je er allemaal 
mee kunt. Een imker vertelde over bij-
en en honing , en de schapenhouder 
over schapen drijven en schapen sche-
ren. De biologische winkel Bio-Lek-
kers verkocht heerlijke biologische 
producten voor een betaalbare prijs. 
Er werden heerlijke, ambachtelijke 
pannenkoeken gebakken en de dorps-

Ik mag mijn geld in België ophalen,  
maar hoe?
Stel uw onderneming heeft een overeenkomst met een klant. Alleen respec-
teert deze de gemaakte afspraken niet en laat hij na om zijn verplichtingen 
uit te voeren zelfs nadat u de klant in gebreke hebt gesteld, dit is een schrif-
telijke mededeling waarin wordt aangemaand om de prestatie binnen een 
bepaalde termijn te verrichten. U besluit naar de rechter te stappen.

Advocatuur

Na een gerechtelijke procedure be-
slist de rechter in uw voordeel. Dit be-
tekent dat uw wederpartij de uit-
spraak van de rechter moet uitvoeren. 
Doet deze dat niet, dan kunt u een 
gerechtsdeurwaarder inschakelen 
om de wederpartij te dwingen de af-
spraak na te komen. De gerechtsdeur-
waarder beschikt over een arsenaal 
aan middelen om deze prestatie af te 
dwingen waaronder het leggen van 
beslag. Dit zodat u uiteindelijk toch 
krijgt waar u recht op heeft. 

Er is alleen een probleem. De man is 
gepensioneerd en heeft al zijn waar-
devolle spullen, inclusief peperdure 
wielrenfietsen, verhuisd naar zijn va-
kantiehuis in de Belgische Ardennen. 
Kunt u dan ook op deze goederen be-
slag laten leggen om uw vordering te 
verhalen?

Het belangrijkste eerst: de uitspraak 
van de rechter in Nederland is ook in 
België geldig. Sinds 10 januari 2015 is 
de verplichting om naar de Belgische 
rechter te moeten stappen zelfs in zijn 
geheel afgeschaft. 

Om de uitspraak van de Nederlandse 
rechter uit te kunnen laten voeren 

kunt u zich direct wenden tot een ge-
rechtsdeurwaarder in het arrondisse-
ment, het ambtsgebied, waar het va-
kantiehuis gelegen is. Het enige wat u 
hier voor nodig heeft is een certificaat 
waarin de Nederlandse rechter beves-
tigt dat de beslissing ook uitvoerbaar 
is in België. Met dit certificaat kan de 
gerechtsdeurwaarder, op een manier 
die vergelijkbaar is met haar Neder-
landse collega’s, de wederpartij dwin-
gen tot uitvoering van zijn/haar pres-
tatie.

Heeft u vragen over het ten uitvoer-
leggen van een prestatie in België of 
komt u via andere wegen in aanraking 
met het Belgische recht. U kunt altijd 
vrijblijvend contact opnemen met 
een advocaat van Lamers Tielemans 
Advocaten voor meer informatie, zo-
dat u weet waar u aan toe bent. E-mail 
hiervoor naar info@lamerstielemans.
nl of bel 0499 -748000.

Het was weer gezellig op de Boerenmèrt van Dorpsboerderij Weverkeshof , 
afgelopen zondag 3 juli. Het mooie weer zorgde ervoor dat jong en oud een 
bezoek bracht aan deze prachtige plek in Nuenen.

boerderij verkocht zelfgemaakte kaas 
en honing. Vrouwencentrum de Vlin-
der was aanwezig met lekkere hapjes 
en zelfgemaakte spulletjes uit ver-
schillende landen. Op vele plekken 
werden er leuke hebbedingetjes ver-
kocht. Voor kinderen waren er work-
shops, een kraam waar je een eigen 
sieraad kon maken en wie wilde kon 
zich laten schminken.

De band van Carel Janssen zorgde 
voor muzikale gezelligheid en onder 
het genot van een kopje koffie of een 
lekker pilsje kon de middag niet meer 
stuk.

Robot in de klas

Crijnsschool Nuenen 
heeft de primeur!
Op donderdag 7 juli om 10.30 uur 
(locatie Heikampen) wordt de eerste 
robot gepresenteerd aan Nuenen. 
Aanwezig zullen o.a. zijn: Dhr. Pero 
wethouder onderwijs, Dhr. Ligtvoet 
voorzitter CON, alle Nuenense scho-
len, en natuurlijk de kinderen.

Vorig jaar heeft de glasvezel Coöpera-
tie OnsNet Nuenen gezocht naar pro-
jecten om techniek, internet en toe-
komstige toepassingen van glasvezel-
diensten dichter bij de jeugd van 
Nuenen te krijgen. Samen met een 
aantal partners zijn ze een eerste pro-
ject gestart op de Crijnsschool. Hierbij 
kreeg de Crijnsschool de beschikking 
over een hypermoderne onderwijsro-
bot. Deze robot valt onder een pilot 
van totaal 7 scholen in Nederland. Het 
leuke van deze robot is dat de kinde-
ren de robot zelf kunnen programme-
ren en dat de robot een prima aanvul-
ling is op bestaande lesmethoden en 
lessen zoals rekenen, taal, aardrijks-
kunde, muziek en andere vakken.
Als kleine basisschool heeft de Crijns-
school de primeur van dit unieke project.
 
De Coöperatie OnsNet Nuenen heeft 
als doel deze Robot te laten rouleren 
tussen de Nuenense scholen zodat al-
le Nuenense kinderen met deze robot 
kennismaken en ervan kunnen leren. 
Deelname voor scholen is gratis maar 
niet vrijblijvend. Het zal vooral extra 
uren vergen van een leerkracht.
 
 



Rond de Linde  Nr. 27 Donderdag 7 juli  2016

 

Terrasoptreden 
Wereldmuziekkoor Keskedee
Op woensdagavond 20 juli zal Wereldmuziekkoor Keskedee uit Nuenen, de eer-
ste helft van haar jubileumjaar afsluiten met een terrasoptreden bij café Schaf-
rath in het Park in Nuenen wat inmiddels een traditie mag worden genoemd. 

Het jaar waarin Keskedee 20 jaar be-
staat, is er hard gewerkt aan het ver-
nieuwen en verfijnen van het repertoi-
re. Dat willen ze graag aan de Nuenen-
se gemeenschap laten horen. Het 
optreden start rond 19.30 uur en u 
bent natuurlijk van harte welkom.

Heeft u ook zo’n zin om mee te zin-
gen?? Tenoren en bassen zijn zeer wel-

kom bij het kleurrijkste koor van Nue-
nen; Wereldmuziekkoor Keskedee. Ze 
repeteren elke woensdagavond van 
19.00 - 20.30 uur in Het Klooster, Park-
straat 1 in Nuenen voor de aanstaande 
optredens in 2016 in binnen- en bui-
tenland.
Contact: keskedee@live.nl of via de se-
cretaris Marcel Langenhuijsen 06-
20540194.

Roemrucht kermis toep concours viert jubileum

Voor de 25ste keer Matinee Variété

Toernooileider Fons Linders hierover: 
“Het mag wat extra kosten dit jaar. We 
hebben voor de 25ste editie extra wil-
len uitpakken met de uitnodiging. Het 
is gelukt een minimaal batig saldo over 
te houden van de vorige toernooien. 
Tijdens de loodzware maandelijkse 
vergaderingen van ons bestuur is ook 
besloten om met een ontbijtje te star-
ten. Er zit tevens een officieel startmo-

ment verwerkt in dat ontbijt, met ui-
teraard ook entertainment”. 
Van de 120 verstuurde uitnodigingen 
komen er helaas maar weinig afmel-
dingen binnen. Linders verklaart na-
der: ”We hebben met wat passen en 
meten ruimte voor 26 tafels. De bedie-
ning kan er zo nog net langs. Alle uit-
hoeken van terras en café moeten wel 
bereikbaar blijven voor bediening en 

De envelop voor de uitnodiging voor het Kermis Toep Concours, waar vele 
Nuenenaren het hele jaar reikhalzend naar uitzien, leek dit jaar wel op een 
uitnodiging voor een bruiloft. Nader bekeken was het een groot uitklapdo-
cument met enkele tegeltjeswijsheden, actie foto’s uit het voorbije verle-
den, een grote foto van het tableau de la troupe van vorig jaar en de 
uitnodiging voor maandag 11 juli.

hulpdiensten. Anders vallen daar de 
eerste slachtoffers met uitdrogingsver-
schijnselen. Iedereen die kan rekenen 
ziet dat we maar 104 personen kunnen 
plaatsen. Het is dus erg belangrijk om 
op tijd (08.30 uur) aan te melden”.
Het huidig bestuur bestaat uit Rene 
Coolen, Rini Scheepers, Frans van 
Nunen, Jos van Engelen, Fons Linders, 
Gunther Leyten en Marcel Coolen.

De laatste twee zijn democratisch ver-
kozen omdat het bestuur ook inziet 
dat verjonging de garantie is voor het 
voortbestaan van het evenement. 

Wellicht is het succes van het toer-
nooi ook wel dat het verworden is tot 
een soort reünie waarbij vele toepers 
elkaar jaarlijks weer treffen. Het be-
stuur is er van overtuigd dat de houd-
baarheidsdatum van het evenement 
nog lang niet is bereikt. Het kloppen 
met advies, het blind kloppen, blind 
kijken en erremoei zal weer klinken 
gedurende de hele kermismaandag 
vanaf het terras van Schafrath.
Trouwens wat er vanaf 3 uur van het 
terras klinkt moet niet al te serieus 
worden genomen.
Het amusement en entertainergedeel-
te is weer in vertrouwde handen van 
‘de Ficus’.

Jolijn en Tijn: nieuwe inwoners 
in onze gemeente…..
De geboorten van nieuwe inwoners in 
onze gemeente leidt soms tot opval-
lende openbaarmakingen. Aan de Ak-
kerstraat 9 in Gerwen is dochter Jolijn 
geboren en aan de Berg 56 in Nuenen 
heeft onlangs zoon Tijn het levenslicht 
gezien. Jolijn en Tijn, welkom in onze 
gemeente!

Foto’s Cees van Keulen

Nuenenaren 
helpen 
Voedselbank 
Nuenen
De supermarktactie 1 en 2 juli was een 
groot succes. De lege rekken kunnen 
weer vol gezet worden op de manier 
zoals de Voedsel- en Warenautoriteit 
dat voorschrijft. Er kunnen weer 1x 
per week volwaardige pakketten voor 
drie dagen gemaakt worden.

Vrijwilligers en bestuur DANKEN u 
HARTELIJK, namens de pakketont-
vangers. Er kan, dank zij u allemaal, 
zeer tevreden teruggekeken worden 
op deze jaarlijkse Voedselbank inza-
melactie. U gaat met een gerust gevoel 
de vakantie tegemoet, omdat door uw 
bijdrage er voor de pakketontvangers 
goed gezorgd kan worden.
Op www.voedselbanknuenen.nl. staat 
meer over de indicatie, de procedure en 
hoe u Voedselbank Nuenen op verschil-
lende manieren kunt blijven steunen.

Tweede editie  
KVL hobbybeurs
Op zondag 2 oktober organiseren 
wij de tweede editie van onze 
hobbybeurs in het dorpshuis te 
Lieshout. 

Deze hobbybeurs is bestemd voor 
mensen die hobbymatig dingen ma-
ken, dit willen presenteren en even-
tueel willen verkopen. De beurs be-
gint om 11.00 uur en eindigt om 16.00 
uur. Er zijn nog tafels te huur....mis-
schien wel iets voor u. Voor € 7,50 per 
tafel kunt u uw hobby aan een groot 
publiek laten zien...

Voor meer informatie kunt u bellen 
naar Sandra van der Aa 06-49855244, 
mailen mag natuurlijk ook, kvlies-
houtnb@gmail.com.

En wilt u niet op onze hobbybeurs als 
standhouder, bent u als bezoeker na-
tuurlijk van harte welkom ! De toe-
gang is gratis.

BrabantNacht zet Brabant (inter)nationaal op de kaart 

Tijdens deze eerste editie van Bra-
bantNacht werken de acht iconen uit 
Brabant samen om Brabant nationaal 
en internationaal op de kaart te zet-
ten. Een unieke samenwerking waar-
bij de magie van de nacht het bestaan-
de hoogwaardige vrijetijdsaanbod op 
een verrassende nieuwe manier pre-
senteert. De Nacht is ook gekozen om 
meerdaags verblijf te stimuleren. 

Bijzondere belevingen 
BrabantNacht biedt acht bijzondere 
arrangementen op unieke locaties in 
Brabant, mét overnachting. Zo ga je 
met een zaklamp op Safari of op expe-
ditie met een fluisterboot. Beleef de 
magie van het Sprookjesbos in het 
donker, treed in de voetsporen van 
Van Gogh of maak een wonderlijke 
klim bij maanlicht. Bezoek een unieke 
foto-expo in een oude snoepfabriek, 
ontwerp in één nacht een designstuk 
of laat je als échte VIP meeslepen op 
dampende beats tot in het holst van de 
nacht…Alle informatie over Brabant-

Nacht met de volledige arrangemen-
ten staan op visitbrabant.com. De ar-
rangementen zijn - in de dagvariant - 
gedurende het gehele jaar te bezoeken. 
Heleen Huisjes, directeur VisitBra-
bant: “Het is de ambitie om Brabant-
Nacht jaarlijks te herhalen en groter te 
maken, zodat steeds meer leisure-on-
dernemers kunnen aanhaken en Bra-

bant gegarandeerd op de bucketlist 
van de (inter)nationale toerist staat.” 

(Inter)nationale campagne 
In de maanden voorafgaand aan 17 
september en ook in de maanden daar-
na wordt een uitgebreide internationa-
le mediacampagne ingezet om het 
Brabantse vrijetijdsaanbod onder de 
aandacht te brengen. Tijdens de acti-
vatiefase in de maanden juli en augus-
tus toeren zes opvallende rood-wit ge-
blokte objecten door Noordrijn West-
falen, Nederland en België. Hiermee 
wordt de potentiele bezoeker van Bra-
bant verrast en verleid om een kijkje in 
een van de objecten te nemen. Daar 
zullen ze op een ludieke wijze voor het 
eerst kennismaken met de iconen van 
BrabantNacht. Deze fase wordt onder-
steund met een (inter)nationale online 
en social campagne en PR. Nationaal 
wordt BrabantNacht tevens onder de 
aandacht gebracht via abri’s en snel-
wegmasten in Nederland. De ervarin-
gen die de bezoekers zelf vastleggen 
via social media, worden in het vervolg 
van de campagne ingezet waardoor 
het marktbereik van de campagne nog 
vele malen groter wordt.

Van Gogh Village Nuenen   
is 1 van de 8 iconen die   
meedoen aan Brabant Nacht
Brabant ontdekken tijdens de magie van de nacht, dat is BrabantNacht, een 
unieke campagne om Brabant nationaal en internationaal op de kaart te 
zetten. Acht topattracties in Brabant openen op 17 september 2016 exclu-
sief hun deuren zodat je deze kunt ervaren tijdens de meest mysterieuze en 
spannende uren. Het event maakt onderdeel uit van een consumentencam-
pagne die start op 7 juli om de Nederlandse, Vlaamse en Duitse toerist te la-
ten zien dat Brabant heel veel te bieden heeft voor een meerdaags verblijf 
gedurende het gehele jaar. BrabantNacht is een initiatief van VisitBrabant in 
samenwerking met de Efteling, Safaripark de Beekse Bergen (Libéma), Van 
Gogh Brabant, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Eindhoven, Nationaal Park 
de Biesboch en Provincie Noord-Brabant. 

Diverse artiesten uit zijn stal zullen 
weer proberen een stapje hoger te ko-
men op de ladder van het amusement. 
Ook gasten of artiesten die zich niet 
meer kunnen inhouden moeten zich 
bij de ficus melden voor hun debuut of 
optreden in Nuenen. 
Kortom het wordt weer een zware dag 
waarop het bestuur de deelnemers 
graag wil verrassen met deze 25ste uit-
voering van het Matinee Variété of het 
Nuenens Kampioenschap Siertoepen 
voor Heren. 

Het laatste nieuws uit de organisatie is 
dat er met het nodige goochelwerk nog 
acht extra plaatsen gevonden zijn. Het 
deelnemersaantal kan daardoor opge-
rekt worden naar 112. Nogmaals extra 
verzoek aan de deelnemers om op tijd 
aan te melden dus maandagmorgen 
om 08.30 uur bij Schafrath.
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GESLAAGDEN
Geslaagd voor en gefeliciteerd door:
Matthijs Marinus Tweetalig vwo SC Eindhoven Proficiat met het behalen van je VWO diploma !!! 
  Pap, Mam en Marijn 
Joyce Wijnhoven Diploma patisserie,           
 Cingel College in Breda Gefeliciteerd namens papa, mama en Naomie 
Tessy Donkers Havo, Strabrecht College Papa, mama en Janne willen jou van harte 
  feliciteren met het behalen van je Havo diploma, 
  wij zijn trots op jou! 
Vasco Kothuis Havo, Lorentz Casimir Lyceum Prima eindresultaat, top gedaan! 
  We zijn trots op jou! Liefs papa, mama en Quido 
Kees de Boer Mavo, Pleincollege De de Boertjes 
Eline Stroucken Mavo, Pleincollege De de Boertjes 
Aniek van Dijk  Havo, Augustinianum Wij feliciteren Aniek van Dijk van harte met haar 
  diploma! Joyce, Paul en Levi 
Martijn Hurkmans  Havo, Eckart College Pierre-Marga van Zon 
Tim Hurkmans  Vmbo, Eckart College Pierre-Marga van Zon 
Nienke de Wind  Vmbo-t , Eckart College Wien en Ruth Kool. proficiat 
  - laagste cijfer een 8 of hoger 
Jelle de Wind Vwo, Lorentz Casimir Lyceum Wien en Ruth Kool proficiat 
  - Cum Laude geslaagd 
Quinci Buijs Hbo rechten, Fontys Tilburg Pap, mam en Glen 

Beleef fabeltjes en BLØF in 
Openluchttheater Mariahout
Wie van lekker hard meezingen houdt zit komende week goed bij Open-
luchttheater Mariahout. Op woensdag kunnen jong en oud lekker meezin-
gen met het muzikale fabeltje Loop di Loup(e), en op vrijdag verschijnt 
niemand minder dan BLØF ten tonele. Dus smeer je stembanden en schraap 
je keel, en zorg dat je deze voorstellingen niet mist.

Loop di Loup(e)
Een knotsgekke interactieve en muzi-
kale voorstelling, waarin humor en fi-
losofie hand in hand gaan. De wolf is 
the good guy en verzorgt de bomen in 
het bos op de vervuilde aarde. Rood-
kapje is een kind dat met veel herrie, 
kauwgom kauwend de rust komt ver-
storen. Voor de jongsten een mooie 

voorstelling om te zien, voor de oude-
ren ook een voorstelling met diepgang 
waarover nog lang kan worden na ge-
sproken. Loop di Loup(e) speelt op 
woensdag 13 juli om 14.30 uur. 

BLØF
BLØF heeft eigenlijk geen introductie 
nodig. De band baadt in gouden en 
platina platen, onderscheidingen en 
awards en weet iedere zaal in een mum 
van tijd te vullen. Gedreven en gepas-
sioneerd als altijd geeft de band in het 
theater de nieuwe nummers een akoes-
tisch jasje en laten ze een dwarsdoor-
snede horen van hun inmiddels zeer 
omvangrijke oeuvre.

De sound van hun laatste album 'In 
Het Midden Van Alles' is dieper en ge-
laagder dan wat we tot nu toe van 

Dansschool UC Dance   
start met Streetdance   
lessen in ‘Het Klooster’!
UC Dance, met vestigingen in Geldrop, Budel, Waalre, Eindhoven en vanaf 
September dus ook in Nuenen verzorgt al 9 jaar Streetdance lessen en is de 
afgelopen jaren uitgegroeid tot een ware dansbeleving voor iedereen! Zo-
wel kinderen als volwassenen beginners als gevorderden zijn hier aan het 
goede adres. De dansstijlen waar les in gegeven wordt zijn gevarieerd zoals; 
Streetdance, Hip Hop en Modern. 

In September 2007 is Laura Govers 
haar Dansschool UC Dance gestart. 
UC Dance is inmiddels uitgegroeid tot 
een dansschool waarbij vele cursisten 
met veel plezier lessen kunnen volgen 
op 5 locaties. Naast het verzorgen van 
danslessen vinden wij het geweldig 
om, dans acts in elkaar te zetten met 
artiesten, shows & videoclips te bege-
leiden en het geven van workshops. 
Onze visie en missie zijn gebaseerd op 
het delen van kennis en ervaring met 
anderen: "Onze dansschool is bedoeld 
voor mensen met een passie”! Wij mo-
tiveren en begeleiden dansers op elk 
niveau en geven dansers een podium-
kans bij voldoende ontwikkeling van 
talent en inzet". 

Start nieuw dansseizoen vanaf 
September:
Vanaf 5 September start het nieuwe 
dansseizoen. Iedereen is van harte 
welkom om in de maand September 2x 
gratis een proefles mee te doen in 
Nuenen om kennis te maken met ons 
team en onze lessen! Het aanmelden 
hiervoor gaat op www.ucdance.nl of 
door een mail te sturen naar info@uc-
dance.nl met vermelding van leeftijd 
en eventuele danservaring. 
UC Dance start met het geven van 
Streetdance lessen in Het Klooster 
(Park 1 te Nuenen). Voor meer infor-
matie kijk je op www.ucdance.nl of 
bezoek je de Facebookpagina www.fa-
cebook.com/UnderControlDance

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

Deel 14 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’. Kinderpret is 
van alle tijden. Een heraut te paard kondigde de start van het bevrijdings-
feest na de Tweede Wereldoorlog aan. Daartoe was een heuse mallemolen ge-
plaatst op het veldje naast het huis van de familie Van den Wildenberg aan de 
Opwettenseweg 82. Zie ook het boek Nuenen op het randje, pagina 149-150.

Houd Cultuur Overdag    
in top-5 Peeltrofee
De tussenstand is goed: Cultuur Overdag staat in de top-5 van publieksfavo-
rieten voor de Peeltrofee 2016. Hartelijk dank aan iedereen die al op ons 
heeft gestemd. 

Kermis matinee   
in Jo van Dijkhof
Zondag 10 juli organiseert Jo van Dijk-
hof in samenwerking met de Nuenense 
band KLICK een geweldig ‘terug in de 
tijd’ matinee, waarin ook de gelegen-
heid wordt geboden om een dansje te 
maken. De band KLICK neemt u dan 
mee op een muzikale reis door de 60-70 
en 80-tiger jaren. KLICK speelt muziek 
uit de ‘Gouwe Ouwe’-jaren met een 
zeer gevarieerd repertoire van grote na-
men uit die tijd waaronder The Beatles, 
Cliff Richard, Johnny Cash, Creedence 
Clearwater Revival, Sandy Coast, J.J. 
Cale, The Rolling Stones en vele ande-
ren met natuurlijk ook het betere Ne-
derlands repertoire. Nostalgische maar 
bovenal dansbare muziek, afgewisseld 
met instrumentale klassiekers van The 
Shadows en The Ventures. Het optre-
den is van 14.00 tot 17.00 uur en de toe-
gang is zoals gewoonlijk gratis. Jo van 
Dijkhof en de musici verwelkomen u 
graag op zondagmiddag 10 juli. Kom 
tijdig want vol is vol. 

BLØF gewend zijn. “Er zit van alles in. 
Gekke soundjes en geluidjes, die extra 
smaak toevoegen aan de liedjes. Het is 
net als met koken. Het kan alleen met 
peper en zout, maar door meer krui-
den en meer technieken toe te voegen, 
krijgt je een lekkerder eindresultaat.” 
In het voorprogramma speelt Rogier 
Pelgrim, bekend door zijn deelname 
aan ‘De Beste Singer Songwriter van 
Nederland’. Deze voorstelling speelt 
op vrijdag 15 juli om 20.00 uur. 
Meer informatie en kaarten zijn ver-
krijgbaar via www.oltm.nl of via de 
verkoopadressen in Laarbeek (zie 
website). Openluchttheater Maria-
hout. Beleef meer.

Nieuwe fotoclub Momentum 
een feit!
Het is zover, na een intensieve voorbereiding gaat in september een nieuwe 
fotoclub in Nuenen van start! De naam van de fotoclub is 'Momentum'. Foto-
club Momentum is onafhankelijk en heeft als de rode draad ‘kennis delen’. 
Individueel weet iedereen wel iets van fotografie of een bepaald onder-
werp. Maar met z'n allen weten we veel meer. Door kennis te delen, leren we 
samen van elkaar.

Op deze manier kan iedereen, onge-
acht niveau, van amateur tot profes-
sional, lid worden. Zodoende kan een 
ieder die aan wil sluiten, op zijn eigen 
niveau instappen. Iedereen wordt in 
zijn waarde gelaten, waardoor er een 
prettige, sociale en gezellige sfeer 
heerst. Tijdens de bijeenkomsten zul-
len we verschillende aan fotografie ge-
relateerde onderwerpen bespreken. 
Aan de hand van de opgedane kennis 
of een bepaald thema, gaan we op pad 
om foto's te maken. Deze zullen we tij-

dens een volgende bijeenkomst weer 
bespreken. Op onze website is meer 
informatie te vinden over de visie en 
activiteiten van de fotoclub. De web-
site is nog in ontwikkeling en zal de 
komende tijd regelmatig worden ge-
updatet. Als u interesse hebt lid te 
worden, dan kunt u u vanaf nu aan-
melden via de website of via de mail. 
Ook voor meer informatie zijn we hier 
te bereiken.
fotoclub-momentum@outlook.com. 
fotoclub-momentum.wix.com/home

Hebt u nog niet gestemd? Het kan nog 
tot en met zondag 10 juli via www.
peeltrofee.nl Alleen met uw hulp kun-
nen we in de top-5 blijven staan! 
Eind augustus bepaalt de Peeltrofeeju-
ry welk project heeft gewonnen.

Onze vrijwilligersgroep zet zich gratis 
en met hart en ziel in voor Cultuur 
Overdag. Maar om activiteiten te or-
ganiseren is ook geld nodig! Helpt u 
ons winnen? 
Alvast onze hartelijke dank.



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 27

7 5 2
9 8

1 2 7
1 4

5 6 1
3 8

7 3 8 5 9
6 7 4 8

5

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 bult 6 kier 11 slee 12 deel v.e. auto 14 Romanum Imperium 
16 pl. in Utrecht 18 grappenmaker 19 zetel 21 sterke drank 22 sportman 
24 ongaarne 25 pl. in Gelderland 26 Centraal Bureau voor de Statistiek 
27 tennisterm 29 ijzerhoudende grond 30 Europese vrouw 32 bot 34 van een 
35 meervoud 37 uithangbord 40 rookgerei 44 ik 46 roem 47 ontkenning 
48 strafwerktuig 50 schaaldier 52 welriekende stof 54 insect 55 helling 
57 in samenwerking met 58 frivool 59 en andere 60 omslaan 
63 assistent-econoom (afk.) 64 papieren zakdoek 65 Europese taal.

Verticaal: 1 graanproduct 2 Europeaan 3 mop 4 en dergelijke 5 boksterm 
6 spanning 7 per expresse 8 strik 9 lof bewijzen 10 deel v.e. trap 11 Europees 
gebergte 13 liefkozing 15 riv. in Frankrijk 17 groente 20 kerkplechtigheid 
22 commerciële tv-zender 23 Rotterdamse Elektrische Tram 26 dun papier 
28 praalgraf 31 bijbelse figuur 33 memorie van antwoord 36 dwaasheid 
37 doelpunt 38 jaartelling 39 gelijkspel 40 bloedarmoede 41 adviesorgaan 
42 kromming 43 riv. in België 45 visbeen 49 babysit 51 vuurwapen 
53 gekkekoeienziekte 54 Germaans teken 56 kledingstuk 58 verdwenen 
61 per uur 62 zoon.

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

J A C H T I G A L K M A A R

E R O E R E A R L O

U R L A A I H E F T B B

K I P M H O E T K O E

E L I T A N G A N O U

D T K R O T L O B L B

A V E I N V A S I E N E S

R O H O I R B R T V E

O O M C H I L I I D A

A R K S O O I P C R U

M N S N O R D U U R D E

O S T O L S I O N F

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

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

Oplossingen wk 26
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

WINKELWAGEN

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.

DRIEBEEN
EERSTELING
FRUITTUIN
GEBED
GRAAT
GRIEP
HITTE
KANON
KLUIZENAAR
KNAGER
KRIEL
KUKELEN
LEENMAN
MOPPEN
NAWEE
ONGELDIG
PLOEG
PREMIE
STREVEN
TENOR
TOILETBRIL
TOPOGRAFIE
VERTE
WAGEN
WORTEL
WUIVEN
ZEESPIEGEL

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

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: week 25, Mw. L. van Geelen, 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.

AANGEBODEN: Hulp 
in de huishouding. Tel. 06-
85865835 / 040-2555750.

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

ICT-er met de VUT heeft 
tijd over voor al uw com-
puter- netwerk- TV- en au-
dio installaties en/of instel-
lingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

€ 19,95
Jansen Auto BV
De Pinckart 10, Nuenen

Tel. 040-2831284

Scheiden doe je samen
* VANAF INTAKEGESPREK T/M AFHANDELING RECHTBANK
* EFFECTIEVER EN GOEDKOPER DAN EEN ADVOCAAT
* EEN AANSPREEKPUNT TEGEN EEN VASTE TOTAALPRIJS

 Astrid Larue  |  Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl  |  www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

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

Volop blauwe bessen.
Ook is er weer de mogelijkheid voor zelfpluk.

ma t/m vrij van 10.00-18.00 uur 
en zaterdag van 10.00-16.00 uur

TIJDELIJKE WOON-
RUIMTE GEZOCHT. 
I.v.m. verbouwing zijn wij 
(gezin met drie kinderen) 
op zoek naar tijdelijke woon-
ruimte in Nuenen e.o. van 
sept. t/m dec. ‘16. Telnr. 06-
23879770.

A.s. maandag 11 juli 9.30-10.30 en 
woensdag 13 juli 20.00-21.00 inloop 

uurtje met gratis koffie of thee!

www.sportmetjoost.nl 
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Jubilarissen bij      
St. Anna-gilde Nederwetten
Op zaterdag 2 juli had St Anna gilde uit Nederwetten twee jubilarissen. Bert 
de Vries en Toon de Brouwer, beiden 40 jaar Gildenbroeder, zijn gehuldigd.

Toon de Brouwer 2e termijn 
koning St. Anna Gilde 
Met het traditionele koning schieten op 3 juli, van St. Anna Gilde Nederwet-
ten heeft Toon de Brouwer zijn titel met succes geprolongeerd.

Bert is gildenbroeder vanaf 1976. Hij is 
altijd actief geweest, tijdens schiet-
wedstrijden. Hij verrichte hand- en 
spandiensten voor het gilde vooral op 
het gebied van wetgeving en financiën. 
Bert was 3 jaar penningmeester ge-
weest, om daarna het stokje als kapi-
tein over te nemen van Jan Migchels 
die toen in 1980 koning werd. In totaal 
was hij 28 jaar bij de overheid van het 
gilde. Hij is buiten de vereniging actief 
lid en supporter van de voetbalclub 
RKVVN, de kaartclub en in de ge-
meente politiek.

Toon is tevens vanaf 1976 lid van het St. 
Annagilde. Wij kennen Toon als een jo-
viale persoon die altijd te vinden is voor 
vertier en vermaak. Het reizen zit hem 
in het bloed, en mag daar graag over 

uitweiden tot in de late uren. Vanaf 
2014 tot 2016 is hij koning van het gilde 
wat hij prima heeft vervuld. Tot ieders 
verbazing schoot hij bij het 38 ste schot 
wederom de vogel uit de schutsboom. 
Dus zal hij voor de komende twee jaar 
zijn titel voortzetten. Net als Bert ver-
woede supporter van de Nederwetten-
se voetbalclub en valt nog regelmatig in 
als voetballer bij een of ander elftal. Re-
gelmatig legt hij nog een kaartje in de 
kantine.

Zij zijn op 2 juli gehuldigd in de 
Schutsboom onder belangstelling van 
familie, genodigden en de gilde broe-
ders. Zij ontvingen van de vertegen-
woordigers van de kring en district-
noord de onderscheiding van kring 
Kempenland.

Op zondag.j.l. is er het twee jaarlijkse 
koning schieten gehouden op het gilde 
terrein. De gilde dag begon met een 
Heilige mis ter ere van onze patroon-
heilige St. Anna en voor onze overle-
dene Gildenbroeders in de Lamber-
tuskerk. Deze dienst werd opgeluis-
terd door het Gildekoor St. Barbara uit 
Dinther.
Toon de Brouwer is weer de nieuwe 
koning van het St.Anna Gilde voor de 
komende twee jaar. Hij woont in Ne-
derwetten al jaren en is de trotse vader 
van Linda en Marloes tevens opa van 
Mees en Sam. De dag tevoren nog in 
de bloemen gezet omdat hij 40 jaar lid 
van het Gilde was.
Na 37 schoten dwarrelde de vogel naar 
beneden iets te snel volgens de deelne-
mende leden. Zelfs een grote twijfel 
omdat Peter Raaijmakers hem zo goed 
als afgeschoten had, maar de regel is 
dat alles afgeschoten dient te worden. 
Peter had nog een klein stukje hout la-
ten hangen. Eigenlijk had Toon het 
voor het grijpen. In de volksmond 
panklaar gelegd. Maar regels zijn er 
om op gevolgd te worden.

Toon is 40 jaar lid van de vereniging en 
is 69 jaar oud en hij geniet met volle 
teugen van het leven. Toon is dan re-
gelmatig in een gulle bui, heeft een 
nuchtere kijk op voetbal en heldere 
kijk op het leven. 
Onder grote belangstelling werd Toon-
tje in het zilver gehesen om daarna zo-
als gebruikelijk het koningschap met 
een borrel te bezegelen.
Tevens is er een dorpskoning in ons 
midden, en dat is Andre Renders ge-
worden en die mag deze titel 1 jaar 
dragen. Volgend jaar mag hij deze be-
langrijke onderscheiding verdedigen.
Vanuit de vereniging van harte proficiat.

Elkerliek verwacht 
oplevering Centrum 
voor Geboorte & 
Gezin in januari 
Moderne kamers, frisse kleuren en veel 
ruimte. Het nieuwe Centrum voor Ge-
boorte & Gezin in het Elkerliek zieken-
huis krijgt steeds meer vorm. De 
verbouwing loopt precies op schema 
volgens Willemijn Hendrikx afdelings-
manager van de couveuse, verloskundi-
gen en pedagogisch medewerkers. “De 
bouw van het geboortecentrum ver-
loopt voorspoedig. We starten nu met 
fase twee en kunnen haast niet wachten 
tot het klaar is. Dan worden moeder en 
kind niet meer gescheiden. Ook niet als 
het kindje in de couveuse ligt.” 

De 18 gezinssuites zijn van alle ge-
makken voorzien. In de privékamers 
kan een gezin de unieke ervaring van 
een geboorte samen delen en kraam-
visite ontvangen. Annemieke Huijzer 
is afdelingsmanager Kraamafdeling & 
Verloskunde. Annemieke: “Het wor-
den prachtige ruime suites. We heb-
ben zelfs twee kamers die geschikt 
zijn voor moeders die wat meer we-
gen. We verwachten dat het Centrum 
voor Geboorte & Gezin in januari 
klaar is. Het is echt een aanwinst voor 
de regio!” 

Nauwe regionale samenwerking
Ons Geboortehuis, dat op dit mo-
ment naast de verloskamers in het 
Elkerliek ligt, wordt opgenomen in 
het nieuwe geboortecentrum. “In 
het nieuwe Centrum voor Geboorte 
& Gezin werken alle betrokkenen bij 
de geboortezorg in de Peelregio 
nauw samen”, vertelt Anne Verhe-
ijen, voorzitter Coöperatie voor Ver-
loskundigen regio Helmond. “De 
zelfstandige verloskundigen maken 
dus ook gebruik van alle faciliteiten 
van het nieuwe centrum. Ideaal voor 
de zorgverleners, maar zeker ook 
voor de aanstaande ouders. Er hoeft 
niet van kamer gewisseld te worden 
en alle zorg is op elkaar afgestemd. 
Een betere samenwerking is niet 
denkbaar. De regio Helmond is een 
voorbeeld voor anderen als het gaat 
om integrale geboortezorg”, sluit An-
ne trots af. 

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

 

Kiest u voor
50% of 60%
de keuze maakt 
u zelf èn direct

nog méér korting
*iedere maandag vanaf 11.00 uur open

Vakantiekienen
 
Op woensdag 20 juli organiseert 
Buurtvereniging Plan West uit Lies-
hout een kienavond met als thema 
vakantie met prachtige vakantie 
tassen als prijs.

Deze en andere kienavonden zijn in 
Zaal de Koekoek Dorpstraat 49 in 
Lieshout en beginnen om 20.00 uur. 
De zaal is open vanaf 18.30 uur. De kie-
navonden staan open voor iedereen. 
De opbrengst van deze kienavond 
komt geheel ten goede aan buurt-
vereniging Plan West.
Tot ziens op deze speciale vakantie 
kienavond.

In verband met de vakantie is er geen 
kienen op woensdag 27 juli - 3 en 10 
aug. De wekelijkse kienavonden begin-
nen weer op 17 augustus.

St. Anna TopSupport ook komende 
5 jaar medisch partner PSV
St. Anna TopSupport blijft ook de komende vijf jaar aan PSV verbonden. De 
medisch partner van de club ondertekende donderdagmiddag een Official 
Supplierovereenkomst voor de sportmedische begeleiding en -zorg van 
PSV. Het St. Anna Ziekenhuis is al meer dan 45 jaar betrokken bij PSV.

Jarenlange expertise
Medisch sportgezondheidscentrum 
TopSupport, onderdeel van de St. An-
na Zorggroep, coördineert de sport-
medische begeleiding van de selectie 
van PSV, Jong PSV, de PSV-jeugd en 
die van PSV Vrouwen. Algemeen di-
recteur Toon Gebrands, die namens 
PSV zijn handtekening onder het con-
tract zette, vindt het aanblijven van St. 
Anna als medisch partner belangrijk 
voor de toekomst van PSV. “We zijn 
verheugd dat de jarenlange expertise 
die binnen TopSupport en het St. An-
na Ziekenhuis op het gebied van sport-
medische begeleiding is opgebouwd, 
voor de club behouden blijft. De sa-
menwerking verloopt van beide kan-
ten naar volle tevredenheid. We zijn 
blij dat we dit kunnen continueren.”
 
Ingrid Wolf, lid raad van bestuur van 
de St. Anna Zorggroep: “St. Anna heeft 
een uitstekende naam op het gebied 
van sporttraumatologie, orthopedie en 
sportgeneeskunde. Sport- en beweeg-

zorg is voor ons een speerpunt. De af-
gelopen jaren hebben wij vol overgave 
onze positie als medisch partner van 
PSV vervuld. We bouwen daar de ko-
mende vijf jaar graag op voort en zijn 
trots dat voor de landskampioen te 
mogen doen. Daarnaast vinden we het 
belangrijk om ons ook maatschappe-
lijk met PSV te verbinden door de aan-
dacht te vestigen op het belang van 
sport en bewegen voor een gezonde le-
vensstijl. Dat zie je terug in een maat-
schappelijk project als TopSupporters, 
waarin TopSupport en PSV mensen 
met een bijzonder gezondheidsverhaal 
begeleiden naar hun persoonlijk loop-
doel tijdens de DLL Marathon van 
Eindhoven.”

Het medisch sportgezondheidscen-
trum maakt samen met het St. Anna 
Ziekenhuis (Geldrop/Eindhoven) en 
de vier woonzorgcentra van Ananz 
(Geldrop/Heeze) deel uit van de St. 
Anna Zorggroep.
www.st-anna.nl - www.topsupport.nl

Revolutionaire innovatie Infor-Med in MMC     
vermindert angst voor behandelingen

Virtueel voorbereid naar het 
ziekenhuis
Als eerste ziekenhuis ter wereld gaat Máxima Medisch Centrum patiënten 
met virtual reality voorbereiden op behandelingen waar ze tegenop zien. 
Voor aanstaande moeders is dat bijvoorbeeld een bevalling via de keizer-
snede, voor kinderen het verwijderen van gips. Met een virtuele bril kunnen 
ze voorlichtingsvideo’s in 360 graden bekijken en ervaren ze precies wat er 
in het ziekenhuis gaat gebeuren. Deze realistische beleving geeft de patiënt 
meer controle en vertrouwen waardoor de angst vermindert.

Infor-Med, zo heet deze nieuwe, revo-
lutionaire innovatie van arts-onder-
zoeker Stefan Van Rooijen en chirurg 
Gerrit Slooter van MMC. Uniek om-
dat het door zorgverleners zelf is ont-
wikkeld en volledig is geënt op de mo-
derne informatiebehoefte van patiën-
ten. Slooter: “Patiënten hebben 
aangegeven dat ze behoefte hebben 
aan een levensechte beleving om voor-
af te weten wat ze in het ziekenhuis te 
wachten staat. Een standaard folder 
blijkt daarin niet afdoende.” Met tech-
nische ondersteuning van de Health 
Innovation Campus, Brainport Deve-
lopment en Visyon360 werd onlangs 
de eerste virtual reality-video gelan-
ceerd die kinderen in het Máxima 
voorbereidt op bloedprikken. Inmid-
dels zijn er meerdere video’s gemaakt 
over behandelingen waar veel patiën-
ten angstig voor zijn: een keizersnede 
of gips afzagen bij een kind. Ook zijn 
er video’s ter voorlichting, zoals over 
abnormaal vaginaal bloedverlies bij 
vrouwen en over liesbreukoperaties 
waarvoor in MMC veel aandacht is.

De patiënt kan deze realistische virtue-
le ervaring overal, dus ook gewoon 
thuis beleven. “Het enige wat je nodig 
hebt is je eigen smartphone en een 
speciale bril (virtual reality viewer). 
Op de bril speel je de speciale Infor-
Med app af die je in je App-store kunt 
downloaden. Door de bril op te zetten, 
beleef je de medische voorlichting in 
360 graden virtual reality. Het voelt 
alsof je erbij bent, in de operatiekamer 
of de gipskamer”, vertelt Stefan van 
Rooijen. 

Volgens chirurg Gerrit Slooter krijgt 
virtual reality de komende jaren bin-
nen MMC een prominente plek in de 
voorlichting aan patiënten. “De toe-
komst is nu. Als arts zie ik het als mijn 
taak om technische innovaties te kop-
pelen aan de dagelijkse zorg. Bij diver-
se onderzoeken en behandelingen 
kunnen belevingsvideo’s de angst van 
patiënten verminderen. Denk aan een 
MRI- of CT-scan. Maar ook rond com-
plexe aandoeningen zoals kanker. 
Door de spanning en emotie blijft veel 
informatie die patiënten op het spreek-
uur krijgen niet hangen. Een virtual re-
ality-video kan dan in een later stadi-
um duidelijkheid en vertrouwen bie-
den. Niet alleen voor de patiënt zelf, 
maar ook voor zijn familie die dezelfde 
informatie en beleving hebben gehad. 
Dat komt het herstel alleen maar ten 
goede.” www.mmc.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
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur. Woensdag 19.00 uur 
parkeerplaats aan de vijverzijde 

bij het gemeentehuis

Levgroep, Berg 22c Nuenen
Vluchtelingenwerk: di. 12.00-14.00 uur

Echtscheidingsspreekuur: di. 19.00-21.00 
uur. Inloopspreekuur Vragen zonder 

Afspraak: do. 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 zaterdag 9 juli 
Collecte Drumfanfare Jong Leven

Woensdag 20 juli
19.30 uur Terrasoptreden 

Wereldmuziekkoor Keskedee
Bij Café Schafrath in het Park in Nuenen

Donderdag 7 juli
10.30 uur PVGE Nuenen Koffie inloopoch-
tend. Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

Vrijdag 8 juli
20.00 uur Kienavond Carnavalsvereniging 

de Raopers. Dorpshuis Lieshout

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

Zaterdag 9 juli
19.00 uur Officiële aanzegging 

van de kermis 2016. 
Gemeentehuis aan de Papenvoort

Zondag 10 juli
5-jarig jubileum/muzikale middag 

Stichting Warme Beer 
Boordhuys in Nuenen

Zondag 10 juli
12.00 uur Opening expositie ‘Ruimte in 

Beeld’. Dubbestraat 9a Nuenen
14.00-17.00 uur Optreden ‘Klick’

Jo van Dijkhof

Maandag 11 juli
8.30 uur Kermis toep concours viert jubi-

leum. Bij Café Schafrath. 13.00 uur Kermis 
schieten St.-Annagilde Nuenen-dorp. 

Gildeterrein aan de Pastoorsmast

Maandag 11 juli 
14.30 uur Beauty met de Brains

Café Ons Dorp

10 tot en met 16 juli 
Collecte Showkorps O&V

Dinsdag 12 juli 
9.30-11.30 uur Inloop Vrouwencentrum de 

Vlinder. Locatie de Luistruik

Dinsdag 12 juli 
20.00 uur Zomerinstuif Bridge

Zaal Berkenbosch Opwettenseweg 80 Nuenen

Dinsdag 12 juli 
20.15 uur Kamerorkest Vasiliev Ostrov uit 

Sint-Petersburg.
De Regenboog, Sportlaan 6 Nuenen

Woensdag 13 juli
14.30 uur Loop di Loup(e) 

Openluchttheater Mariahout

Donderdag 14 juli
10.00-12.00 uur Workshop: ‘Elfjes schrijven’

Bio-Lekkers: Parkstraat 3F, Nuenen

Donderdag 14 juli
14.00 uur Kienen 

Jo van Dijkhof

Vrijdag 15 juli
Kiwanis Dommeldal Street Golf 

centrum van Nuenen

Vrijdag 15 juli
20.00 uur ‘In Het Midden Van Alles’ van 

BLØF. Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 16 juli
Camping De Kievit

‘Speeltuin onder de Sterren’

Maandag 18 juli 
11.00 uur Uitverkoop Hoffmans Mode

Jo van Dijkhof

Dinsdag 19 juli 
13.00-15.00 uur Seizoen afsluiten 

met gezellig samen tapas eten
Vrouwencentrum de Vlinder

Locatie de Luistruik

Dinsdag 19 juli 
19.00 uur Afscheidsavond groep 8 

Eenbes basisschool Sint Jozef Nederwetten
De Koppelaar, Nederwetten

Dinsdag 19 juli 
20.00 uur Dorpsraad Gerwen openbare ver-
gadering. D´n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 9 juli 18.30 uur: abdijviering, 
volkszang, voorganger dhr. J. Haan. 
Zondag 10 juli 09.30 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en dhr. J. Haan.

Misintenties
Zaterdag 9 juli 18.30 uur: Drieka van 
de Tillaart en familie; Harry Schmitz.
Zondag 10 juli 09.30 uur: Francien van 
der Linden-Meulendijks; Cees Meu-
lendijks; Marijke Dijkstra-Maassen; 
Harrie en Tonia Reijnders-Smulders; 
overleden ouders Jan de Louw en Dri-
ka van Happen en Geert Haex en Theo 
Saris; alle overledenen van de familie 
IJzermans-van den Eijnden; Toos van 
Kessel; overleden ouders Vermeulen-
Donkers en familie; Jan van Deurzen; 
Piet Joosten; Willy Spaanjaars; Marjo 
de Boer; Frans Thijssen; Tiny van Gro-
tel en Lies van Grotel-Verberne; Jac 
Hamers (vanwege jaargetijde), Sjef 
Vissers, Lajos van der Bij (vanwege 
verjaardag).

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Jef van 
Nuenen, Europalaan 202, Harrie Man-
ders, Beekstraat 43, Ger van Dartel, 
Valeriaanlaan 8, en Marie-Odiel Aarts 
le Neubauer, Tomakker 41. Wij wen-
sen de families en vrienden veel troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

Aanstaand weekend is de kerk moeilijk 
bereikbaar vanwege de kermis in Nue-
nen. Daarom is het secretariaat op 
maandag 11 juli en dinsdag 12 juli ge-
sloten.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 10 juli 09.30 uur: viering volks-
zang, voorgangers leden van de werk-
groep. 
 
Misintenties
Kees en Anna Verhagen-Scheepers; 
Riet van Mook; Karel Foolen; Theo en 
Dora van der Putten-van Rooij.

Mededeling
De opbrengst van de sponsoractie voor 
zuster Bonnie heeft t/m 2 juli € 1.429,50 
opgeleverd.
Mocht u deze actie hebben gemist, dan 
kunt altijd nog geld overmaken op de 
bankrekening van onze parochie: NL 
32 RABO 0137404247, t.n.v. RK paro-
chie heilig Kruis Nuenen ca. met ver-
melding van ‘gift voor zuster Bonnie’.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 10 juli 11.00 uur: viering, volks-
zang, voorgangers werkgroepleden. 

Misintenties
Theo Knoops, vanwege verjaardag; Pas-
tor Jan van Dooren, vanwege sterfdag.

Mededeling
De opbrengst van de sponsoractie voor 
zuster Bonnie heeft t/m 2 juli € 1.429,50 
opgeleverd.
Mocht u deze actie hebben gemist, dan 
kunt altijd nog geld overmaken op de 
bankrekening van onze parochie: NL 
32 RABO 0137404247, t.n.v. RK paro-
chie heilig Kruis Nuenen ca. met ver-
melding van ‘gift voor zuster Bonnie’.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 10 juli, 10.00 uur: ds. C. Crou-
wel. Medewerking van het Regen-
boogkoor. Er is kindernevendienst en 
jongerenviering. De collecte is voor 
het project Janoshi. Stéphanie Ende 
gaat opnieuw helpen in Oekraïne. 
Voor dit project verkoopt zij ook koek 
en cake na afloop van de dienst. Don-
derdag 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 7 juli. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, Zoete Lieve Vrouw 
van Den Bosch; gedachtenis van H. 
Cyrillus en Methodius, bisschoppen 
en belijders.
Vrijdag 8 juli. 07.15 uur H. Mis, H. Elisa-
beth, koningin van Portugal, weduwe. 
Zaterdag 9 juli. 08.30 uur H. Mis, H. 
Martelaren van Gorcum. 
Zondag 10 juli. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Achtste zondag na Pinksteren. 
Maandag 11 juli. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Pius I, paus en martelaar.
Dinsdag 12 juli. 18.30 uur H. Mis, H. 
Joannes Gualbertus, abt; gedachtenis 
van H. Nabor en Felix, martelaren. 
Woensdag 13 juli. 07.15 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').

N O O D O P R O E P

Het échte verhaal 
gemist?
 
Wat fijn dat jullie met ons weer gaan 
collecteren in de eerste week van sep-
tember. Wij waarderen het enorm dat 
jullie je samen met ons inzetten om 
kanker zo snel mogelijk te verslaan. 
Collecteren blijft een heel effectieve 
manier om geld in te zamelen. Boven-
dien is collecteren voor KWF de ma-
nier om in gesprek te gaan.

Hoe luidt jouw naam en adres ook al 
weer ?
Meld je vandaag nog aan bij het be-
stuur van de plaatselijke afdeling KWF 
(Koningin Wilhelmina Fonds) voor de 
Kankerbestrijding. 

Kontaktpersonen: Mevr. E. van de Ven, 
tel. 2839047; Mevr. C. de Thouars, tel. 
2831348; Dhr. Van Roij, tel. 2832330.
Iedereen, uit alle wijken, is welkom. In 
het bijzonder wordt een oproep ge-
daan aan de bewoners van de wijken: 
Nuenen-Centrum, Boordseweg en 
Omgeving én ‘de Luistruik’.

Muziek & 
evenementen   
op Weverkeshof
Weverkeshof organiseert meestal 
op de 3e zondag van de maand van-
af 14.00 uur muziek of een evene-
ment. Niet te verwarren met de Ierse 
Sessie die als vanouds iedere 2e 
zondag van de maand plaatsvindt 
op Weverkeshof met uitzondering 
van de maanden juli en augustus.

Voor meer informatie zie de maandelijk-
se aankondigingen in de media of kijk op 
www.weverkeshof.nl of facebook.

Zondagmiddag 21 augustus De Mols-
hoop Swing & Blues. Zaterdag/zondag 
27/28 augustus Goeden Doelenweek-
end. Zaterdag/zondag 3/4 september 
Grote Boekenmarkt. Zondag 11 sep-
tember Ierse Sessie. Zondag 18 septem-
ber Klezmerband - Klezmajeur. Zondag 
2 oktober Dierendag op Weverkeshof. 
Zondag 9 oktober Ierse Sessie.
 

Contrast in Gerwen
In Gerwen staan enkele panden die bij vergelijking nogal wat contrasten op-
leveren. Twee daarvan liggen niet aan dezelfde straat en staan toch op een 
steenworp afstand van elkaar. De huisnummers zijn 2 en 3. Nummer 2 is on-
langs voorzien van een nieuw rieten dak en het dak van nummer 3 is zo lek 
als een mandje. Voor de duidelijkheid: Gerwenseweg 3 is niet getroffen door 
een fikse hagelbui. Groen plastic doet zijn best om de regen buiten de deur 
te houden. Dat lukt niet meer. De Rijt 2 ziet er pico bello uit. Het contrast is 
duidelijk, niet alleen op de recente foto’s.

Gerwenseweg 3: monument in ernstig ver-
vallen staat…. Foto’s Cees van Keulen

De Rijt 2: wevershuis met nieuw rieten dak.

Nummer 3 is idyllisch gelegen aan de 
Vincent van Goghwandelroute en da-
teert van 1926. De gedenksteen draagt 
als naam: Jud. v.d. Water - de Greef.

Nummer 2 is de locatie van het huisje 
van wever Pieter Dekkers. Vincent van 
Gogh, die in Nuenen schilderde van 
1883 tot 1885, was onder de indruk 
van de thuiswevers in Nuenen. Hun 
armoede en harde werken keerden 
vaak terug in zijn werk.

Onlangs stelde het W70-raadslid Peter 
van Leeuwen schriftelijke vragen aan 
het college van burgemeester en wet-
houders over de bijna 100-jarige lang-

gevelboerderij op nummer 3. “Dit is 
een gemeentelijk monument , maar in 
ernstige vervallen staat”, zo schrijft Pe-
ter van Leeuwen. Daarna volgen acht 
vragen. Burgemeester en wethouders 
zien geen oplossing. Zij antwoorden: 
“In de afgelopen jaren is verschillende 
malen met de eigenaren gesproken 
over behoud en onderhoud van de 
boerderij. Dit heeft niet tot een bevre-
digende oplossing geleid.” Mocht de 
veiligheid ter plekke in gevaar komen, 
dan grijpt het college wel in tegen het 
verdere verval van de boerderij aan de 
Gerwenseweg 3. Het college schrijft: 
“Op dit moment wordt onderzocht of 
de publieke veiligheid rondom de Ger-
wenseweg in het geding is.”

Korenfestival 
Jongerenkoor Jocanto heeft vanwege 
omstandigheden moeten besluiten het 
korenfestival van 16 juli te verzetten 
naar een nader te bepalen datum. 
Meer informatie hierover krijgt u t.z.t. 
via onder andere dit medium. Onze 
excuses voor het eventuele ongemak.

Kermis schieten
Naar goede traditie zal het St.-Anna-
gilde Nuenen-dorp op kermismaan-
dag 11 juli a.s. weer het kermis schie-
ten organiseren. Vanaf 13.00 uur is ie-
dereen van harte welkom om samen 
met de gildebroeders enkele puisten 
te verschieten. Geschoten wordt op 
het gildeterrein aan de Pastoorsmast. 
Einde Beekstraat vóór de overgang 
van de Helmondweg naar rechts.
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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

Vrienden Van Tennistoernooi 
bij TV Wettenseind groot succes
Op zaterdag 2 juli organiseerde TV Wettenseind voor de eerste keer het 
Vrienden van toernooi. De dag was voornamelijk bedoeld om mensen ken-
nis te laten maken met de tennisclub en de sport. Er werd gestart met een in-
troductie om iedereen welkom te heten en uitleg te geven over de dag. Er 
waren drie groepen deelnemers: mensen die nog nooit getennist hadden, 
beginners en gevorderden. De deelnemers die nog nooit hadden getennist 
kregen - naast een leenracket en ballen - een uurtje tips van Bas van der 
Leegte, een van de trainers van TVW. De beginners en gevorderden werden 
ingedeeld en mochten wedstrijdjes tegen elkaar spelen van telkens een half 
uur, afgewisseld met een half uurtje pauze.

Met de Nederlandse zomer ben je 
zelfs in juli niet verzekerd van mooi 
weer. Rond 15.00 uur moest er ge-
schuild worden voor een enorme 
stortbui. Helaas stonden de tennisba-
nen onmiddellijk blank. Het voordeel 
hiervan was dat iedereen even tijd 
had om in het gezellige paviljoen wat 
te drinken en kennis te maken met 
andere leden en introducees. Na een 
uurtje kon iedereen weer de baan op 
en is er gelukkig nog volop getennist 
tot 18.00. 

Na veel inspanning was het tijd voor 
ontspanning en kon iedereen eten be-
stellen bij de frietkraam. Gelukkig bleef 
het zonnetje schijnen en zat het terras 
helemaal vol. Aangezien sommigen 
nog steeds geen genoeg hadden van het 
tennisspelletje, gingen na het eten nog 
een aantal deelnemers de baan op. De 
laatste kwamen rond 20.00 uur van de 
baan. Al met al een zeer geslaagde dag. 
De organisatie bedankt alle deelne-
mers en vrijwilligers die er samen een 
topdag van hebben gemaakt. 

28e Ladies Day      
TV de Goudhoek
Voor de 28e keer vond op het mooie tennispark van TV de Goudhoek in Ger-
wen de jaarlijkse Ladies Day plaats. De weergoden waren ons goed gezind en 
in de ochtend werden er vele spannende en leuke wedstrijden gespeeld. 

Tennis

Na een heerlijke lunch bereid door 
vrijwilligers van de vereniging werd 
een mini workshop bloemschikken 
verzorgd door Anja Bekkers. 

Resultaat alle Goudhoek Ladies gingen 
naar huis met een prachtig boeket!

TV de Goudhoek is een kleinschalige 
tennisvereniging die sportiviteit en ge-
zelligheid combineert. Wil je ook mee-
doen aan onze Ladies Day volgend jaar 
of aan een van de vele andere activitei-
ten, meld je dan aan of vraag informatie 
via ledenadministratie@goudhoek.nl.

Scholieren/ouder Triathlon Nuenen

’s Morgens om 09.45 uur zal het start-
schot klinken en spring je samen met 
een van je ouders, oom of tante in het 
Laco Strandbad Nuenen om een par-
cours van 150 meter te zwemmen. 
Als je dit volbracht hebt pak je de fiets 
en fiets je samen 4 km op de 
Geldropsedijk over het officiële Tri-
athlon parcours van de Dolphin Tri-
athlon Nuenen. 
Na het einde van het fietsparcours 
gaan de fietsen weer terug in de be-
waakte fietsenstalling bij het Laco 
Strandbad en ga je samen nog eens 
1km hardlopen waarna je finisht op de 
Enode Dreef bij het Laco Strandbad. 
Daar zal je onthaald worden door onze 
speaker en natuurlijk al je vrienden en 
kennissen.

Voorafgaand aan deze scholieren/ou-
der Triathlon wordt er door de organi-
satie een korte uitleg gegeven over de 

De start van een vorige editie.

Berg zwemdiploma’s voor jongste 
zwemmers van Z&PV Nuenen! 
Afgelopen weekend hebben maar liefst 22 zwemmers van Z&PV Nuenen Re-
creatief deelgenomen in de eerste groep (de tweede groep volgt volgende 
week) voor het diplomazwemmen en ze zijn allemaal geslaagd.

Bij de recreatieve afdeling van Zwem- en 
Polovereniging Nuenen kunnen de kin-
deren oefenen voor zwemdiploma C en 
zwemvaardigheid 1, 2 en 3 en als je dan 
je diploma haalt, is dat natuurlijk een 

eervolle vermelding in de krant waard. 
De kinderen die met trots mogen zeg-
gen dat ze hun zwemdiploma C hebben 
gehaald zijn: Suzie van Bree, Pim Can-
ters, Lotte Croonen, Sofie Croonen en 

Band of Brothers 1990-1991

Legendarisch jeugdelftal  
kent geslaagde reünie 
Uniek. Hecht collectief. Kameraadschap. Zomaar enkele termen welke afge-
lopen zaterdagavond veel gebruikt werden in Café Ons Dorp en Restaurant 
De Bengel. Want daar was het Nuenense A2-elftal van seizoen 1990-1991 te 
gast, vanwege het zilveren jubileum van een legendarisch seizoen met een 
waanzinnig hoogtepunt.
 
Maar liefst 16 spelers en 3 man bege-
leiding waren komen opdraven voor 
de reünie van een memorabel elftal. 
Leider Jos Lamers zag vol trots hoe 
zijn gewezen pupillen op de afgespro-
ken tijd samen kwamen in Ons Dorp. 
Handen schudden, schouderkloppen, 
vrienden van 25 jaar geleden raakten 
in gesprek alsof ze elkaar nog dagelijks 
zien. De band die 25 jaar geleden gedu-
rende een voetbalseizoen ontstond, 
blijkt niets aan kracht te hebben inge-
boet. Hoe zat het ook alweer? In de 
voorbereiding van het seizoen verloor 
Nuenen A2 met 9-1 van LEW A1, om 
een week later de eerste competitie-
wedstrijd met 2-1 van hetzelfde elftal 
te verliezen. Op 10 oktober werd ook 
nog een wedstrijd bij een 2-3 achter-
stand gestaakt, dus niets wees op een 
memorabel seizoen wat het uiteinde-
lijk wel werd. De zeer uiteenlopende 
karakters in het team smolten samen 
tot een hecht collectief, en de mix van 
talenten en waterdragers bracht een 
voetbalmachine op gang die pas stopte 
na het hoogst haalbare: 4-2 winst in de 
beslissingswedstrijd om het kampi-
oenschap, na verlenging, van…..LEW.
 

Alles werd deze avond terug uit de her-
innering gehaald. Wedstrijdbeelden, 
doelpunten, overtredingen, match-
fixing. En waar beter herinneringen op 
te halen dan op heilige grond; de voor-
malige kantine op De Luistruik. Bij ho-
ge uitzondering werden de deuren nog 
eenmaal geopend voor deze voetbalhel-
den, om binnen te luisteren naar een te-
rugkijkend-op-25 jaar-geleden team-
talk van Jos Lamers. En Jos kreeg de he-
ren nogmaals stil, en haalde aan 
waarom het seizoen zo bijzonder was: 
kameraadschap, vriendschap, talent, 
vechtlust. En het feit dat 25 jaar later al-
le betrokkenen, als kleine kinderen 
voor een kinderfeestje zo enthousiast, 

massaal gehoor gaven aan de uitnodi-
ging van Joep Schoenmakers, bewijst 
maar dat die vriendschap nog staat als 
een huis. Op een groen-wit fundament. 
 
In De Bengel was het menu speciaal op 
de gelegenheid toegespitst. Zo werden 
LEW en WVVZ nogmaals met huid en 
haar verorberd, en kreeg de voormalige 
kantinedame nog een eervolle vermel-
ding in de vorm van een dessert. De ge-
nodigden lieten zich de gerechten goed 
smaken, en met het aansnijden van ie-
dere lap vlees werden de verhalen smeu-
iger. Herkenbaar voor hen die erbij wa-
ren, ware heldendichten voor hen die 
het van horen zeggen hebben. Terug in 
Ons Dorp bleek de prominent aanwezi-
ge teamposter tot zeer veel gespreksstof 
te leiden bij betrokkenen en andere gas-
ten, en zodoende bleef het nog lang ge-
zellig. Een fantastisch evenement kwam 
diep in de nacht ten einde, de deelne-
mers gelukzalig en in kennelijke staat 
achterlatend en zich afvragend: Wan-
neer is de reünie van de reünie?

Het roemruchte A2 van seizoen 1990-91
Linker foto, bovenste rij vlnr: Hugo van Nis-
selrooij, Jeroen Gevers, Harold van Bree, 
Martijn Verberne, Jasper Suér, Ruud Vo-
gels, Joep Schoenmakers, Jos Lamers, Pe-
ter Stultiëns, Ad Koenen.
Onderste rij vlnr: Robert Wessels, Raymond 
Niezing, Joost Metsemakers, Barry van 
Dun, Robin Kierkels, Maurice van Leeuwen, 
Robert Waterschoot, Roel Reinartz. 
Op de foto ontbreekt Pim Kuijten.

Felix Hofman. De overige 17 zwem-
mers mogen hartstikke trots zijn op 
het halen van hun zwemvaardigheid 1 
diploma, namelijk Pleuntje Alofs, Pe-
pijn Brokken, Sophie Dams, Sam Die-
lemans, Delia van Dongen, Nienke van 
Gestel, Teun de Greef, Nienke Huis-
man, Roos Jacobs, Jasper, Michelle 
Klomp, Aryen Kumar, Jard Lavrijsen, 
Inoka Lemmens, Jonah Popken, Ralph 
Spanjers en Sofie Reniers. Een geweldi-
ge prestatie waar wij natuurlijk hart-
stikke trots op zijn!  
Lijkt het jou ook leuk om te zwemmen 
en/of te oefenen voor nog meer diplo-
ma’s? Kijk dan eens op website (www.zp-
vnuenen.nl) of op facebookpagina (www.
facebook.com/zpvnuenenrecreatief ) en 
neem contact op voor een proefles.

Vanaf deze week is de inschrijving voor de Squadra Scholieren/ouder Tri-
athlon Nuenen op 4 september 2016 geopend. Alle scholieren uit groep 5 
t/m 8 kunnen zich samen met één van de ouders of een sportieve oom of 
tante inschrijven voor deze prachtige Triathlon wedstrijd. 

wedstrijd en wat je allemaal op deze dag 
kunt verwachten. Als afsluiting gaan we 
met z’n allen een stukje proef zwem-
men in het Laco Strandbad Nuenen. 
Het inschrijfgeld voor deze complete 
dag bedraagt € 5,00 per persoon.
Zin om mee te doen? Stuur dan een 
mail naar hans@squadraevents.nl. Wel 
graag even je naam en telefoonnum-
mer hierin vermelden.



Datum: 15 juli 2016
Tijdstip: 10.00 tot 16.00 uur

Orthica adviesdag
Voor een suppletie-advies op maat

* 10% korting is geldig op het gehele Orthica assortiment tijdens de Orthica Adviesdag

10% korting op de advies dag*

Gratis 

persoonlijk 

advies 

Stel je vraag aan de Orthica productspecialist 
en wij geven je een persoonlijk advies.

Vraag in de winkel naar meer informatie.

DA Drogisterij & Parfumerie Noordveld
Hoge Brake 72 - 5672 GM Nuenen - tel. 040 283 46 77

Stel je vraag aan de 
en wij geven je een persoonlijk advies.

Stel je vraag aan de 
en wij geven je een persoonlijk advies.

Stel je vraag aan de 
en wij geven je een persoonlijk advies.

Orthica productspecialist 
en wij geven je een persoonlijk advies.

Stel je vraag aan de Orthica productspecialist 
en wij geven je een persoonlijk advies.

Orthica productspecialist 
en wij geven je een persoonlijk advies.

Orthica productspecialist 
en wij geven je een persoonlijk advies.

Orthica productspecialist 
en wij geven je een persoonlijk advies.

Advertentie DA Drogisterij Parfumerie Noordveld 168x200.indd   1 29-06-16   12:03

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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl
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Boordseweg 2,  5671 AS Nuenen, 040 284 5262

VAKANTIE
Gesloten van

maandag 27 juni
t/m 

maandag 18 juli

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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