
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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•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Jaargang 58 • Nr. 28 • 14 juli 2016

AFWEZIG 
van 25 juli t/m 14 augustus

Huisartsen A.M. Gieles, 
C. Ringeling-Bouma en 

S. van Dongen 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

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

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Diny & Tiny 
Willems 
50 jaar 
getrouwd

The voice 
van 
Warme Beer
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Finale 
tennistoernooi 
eindigt 
in zinderend 
zonnige zondag

VERKOOPADVIES?

Bel dan Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com

Verbindingsboog Meierijlaan 
afgeschoten door de raad
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli j.l. werd veel tijd besteed aan het 
bestemmingsplan ‘Verbindingsboog Meierijlaan’. In dat plan wordt vanaf 
de Europalaan een nieuwe weg aangelegd die uitkomt op de rotonde van 
de Geldropsedijk.

Er waren 4 insprekers over dit onder-
werp: de heren Soetendal, Timmer-
mans, Diebels en Stevens. Ze spraken 
o.a. in uit naam van bewonersvereni-
gingen, wijkverenigingen en belangen 
verenigingen. Allen hielden zij een 
vlammend betoog waar vooral nut en 
noodzaak van die nieuwe verbindings-
boog aan de orde werd gesteld. Daar-
naast was ook de verwachte toename 
van het verkeer met alle schadelijke 
componenten die dat met zich mee-
bracht, een belangrijk onderdeel van 
hun betoog.

De fracties waren ook in grote mate 
tegen het bestemmingsplan. Elke frac-
tie uiteraard met hun eigen beweegre-
denen. Bijna allen stelden zij ook 
vraagtekens bij de gevolgde methodes 
waarop de cijfers gebaseerd waren die 
gebruikt werden bij de onderbouwing 
van het raadsvoorstel. De SP zag on-
duidelijkheden bij het aantal van 
23.000 verkeersbewegingen, terwijl de 
VVD niet overtuigd was van de nut en 
noodzaak. Ze zagen trouwens het hele 
Verkeers Structuur Plan 2 niet zitten.
Het CDA zag ook het voorstel voor 

het nieuwe bestemmingsplan niet zit-
ten en diende daarom een motie in. De 
PvdA vroeg zich af op welk moment 
getoetst was voor de cijfers die ge-
bruikt waren en wilde weten hoe hoog 
de geluidswal zou worden. De Combi-
natie begreep niet dat het vrachtver-
keer nu ook via de rotonde over de 
Geldropsedijk mag. Zij vonden dit een 
echt voorbeeld van Nuenen dwèrs. Ie-
dere gemeente legt een nieuwe weg 
om verkeersdruk te verminderen om 
de gemeente heen. Wij doen dat weer 
dwars door het dorp.
Fractie Pijs was faliekant tegen en 
voorzag nog meer aantrekkende wer-
king als de op- en afritten van de A270 
er nog bijkomen. Nuenens Belang 
zocht naar de waarheid over de juiste 
cijfers en van Leeuwen van W70 wilde 
weten welke cijfers gebruikt zijn voor 
de onderzoeken.
Wethouder Jansen vertelde dat er veel 
gecommuniceerd was met belangheb-
benden en dat de info avonden in Het 
Klooster zeer goed bezocht waren. 
Vooral toen hij de verbindingsboog 
betitelde als een schakel voor een gro-
ter regionaal geheel, sloeg de raad op 

Verloren sleuteletui
Verloren een  sleuteletui in omgeving 
kringloop en of Aldi te Nuenen. Bij vin-
den graag contact met: 06-11090267.

Toepconcours gewonnen door Martin Raaijmakers

Jubileum viering 25ste Matinee 
Variété gedenkwaardig
Door Gerrit van Ginkel

Na het inschrijven om 08.30 uur bij Schafrath, waar de deelnemers voorzien 
werden van nieuwe bretels, werden de ruim 100 deelnemers verzocht aan 
te schuiven aan het uitgebreide en goed verzorgde ontbijt bij Auberge Vin-
cent. Het zegenen van de deelnemers door oud Pastoraal medewerker Jos 
Deckers, die in vol ornaat verscheen met een kwast en ruim wijwater, was 
om de deelnemers te sterken voor een zware dag. 

Een artiest op een elektronische koe 
(Luc Vaesen) verwelkomde de gasten 
na afloop met enkele meezingers. 
Goed gekozen was dat Luc samen met 
Peer van Mol even later de deelnemers 
met wat zachte luisterliedjes opwarm-
de voor het grote treffen. Het toepen 
was, zoals gebruikelijk een evenement 
met veel herrie en spanning. De zin-
derende finale werd gespeeld rond 

15.30 uur en werd gewonnen door 
Martin Raaijmakers, de huidige Prins 
Naturijn. Medefinalisten waren Bart 
van de Ven, Peer Leyten en Jan de 
Greef. 
Het amusementsgedeelte was zoals 
de deelnemers gewend zijn. Veel kei-
harde Hollandse meezingers en lied-
jes die nog meezinger moeten wor-
den. 

Gratis toegangskaarten 
Bloem en Tuin 2016
Ook dit jaar is het weer mogelijk gratis toegangskaarten voor Bloem en 
Tuin te winnen via een prijsvraag in Rond de Linde. Van 29 juli t/m 7 augus-
tus is het alweer de 23e editie van Bloem en Tuin, op landgoed de Gulber-
gen in Nuenen. 

Er zijn per week 5 x 2 toegangskaarten te winnen. Stuur uw uitslag naar 
bloementuin@ronddelinde.nl met vermelding van uw naam en telefoonnum-
mer. In de Rond de Linde van volgende week worden de winnaars van deze week 
bekend gemaakt. De winnaars kunnen dan op vertoon van legitimatie de kaarten 
ophalen bij Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 

Wk28  
De vraag van deze week is: 
Hoe heet een aantal bloemen bij elkaar?

Prijsvraag
2016

hol. Ze wilde toen wel eens weten wat 
er nog allemaal te gebeuren staat, na-
dat de ruit niet meer doorgaat. Om 
ook de verkeersstromen beheersbaar 
te houden voor de toekomst voor onze 
kinderen en kleinkinderen zijn nu 
maatregelen vereist, vertelde de wet-
houder.

Bij de stemming voor dit raadsvoorstel 
was iedereen tegen, ook de coalitiepar-

tijen behalve Fractie van den Boomen 
stemde voor omdat die mobiliteit hoog 
in hun vaandel heeft staan.
Het op de agenda extra ingebrachte 
raadsvoorstel over de deal met Helpt 
Elkander, een motie vreemd aan de 
orde van de dag en de behandeling van 
de jaarrekening 2015 werd wegens 
tijdgebrek doorgeschoven naar de ex-
tra raadsvergadering op 14 juli a.s in 
Het Klooster.

Kortom een gevarieerde selectie uit de 
stal van ‘De Ficus’. Wat er met de 
hoofdprijs gebeurd is (een auto) na af-
loop weet niemand maar het is wel ze-
ker dat er een verwijderingsbijdrage 
van 250 euro op rust. De eerste deel-
nemers keerden rond 16.00 uur huis-
waarts. De laatsten veel later rond het 
sluiten van de kermis. 

Foto’s LAVfotografie.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

•	 8	juli	2016	 Rullen	15,	5674	PC	–	het	plaatsen	van	een	
	 	 	 kraamhok	ten	behoeve	van	het	project	Lucy	
	 	 	 en	het	plaatsen	van	een	aanbouw	(BOUW	
	 	 	 en	RO,	afwijken	van	de	bestemming);
•	 8	juli	2016	 Beekstraat	12,	5671	CT	–	het	uitbreiden	van	
	 	 	 de	woning	(BOUW	en	RO,	afwijken	van	de	
	 	 	 bestemming).	
	 	
De	vergunningen	zijn	vanaf	vandaag	ter	inzage	bij	de	receptie	van	
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	des-
betreffende	besluiten	kunnen	belanghebbenden	binnen	zes	weken	
na	de	dag	van	bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	
grond	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	ma-
ken	bij	het	College	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	
c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.	
Als	u	een	dossier	zelfstandig	wilt	inzien,	vragen	wij	u	hiervoor	een	
afspraak	te	maken	bij	de	receptie.	Dit	kan	via	ons	klantcontactcen-
trum	dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	
bij	het	inzien	een	van	onze	medewerkers	nodig,	dan	kunt	u	een	af-
spraak	voor	‘omgevingsvergunning	inzien’	maken	via	www.nuenen.
nl of	eventueel	telefonisch	contact	opnemen	met	ons	klantcontact-
centrum	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.

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

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	DOEN!	KPJ	Nederwetten	zijn	vergunning	en	ontheffingen	

verleend	voor	het	organiseren	van	een	touwtrekwedstrijd	op	21	
augustus	2016	op	het	weiland	op	de	hoek	Oude	Torendreef	en	
Hoekstraat	(verzenddatum	6	juli	2016);

•	 aan	Harley	Davidson	Club	Gerwin	zijn	vergunningen	en	onthef-
fingen	verleend	voor	het	organiseren	van	het	 jaarlijks	Harley-
weekend	in	de	periode	van	2	tot	en	met	4	september	2016	op	
het	terrein	aan	De	Huikert	35	(verzenddatum	12	juli	2016);

•	 aan	het	Heilig	Kruisgilde	 zijn	vergunningen	en	een	ontheffing	
verleend	voor	het	organiseren	van	een	kofferbakverkoop	op	25	
september	2016	op	het	gildeterrein	aan	Lankveld	10	(verzend-
datum	12	juli	2016);	

•	 aan	carnavalsvereniging	De	Wetters	zijn	vergunningen	en	ont-
heffingen	 verleend	 voor	 het	 organiseren	 van	 een	 evenement	
onder	de	naam	“Wettense	braderie”	op	31	juli	2016	(verzend-
datum	13	juli	2016).

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

PUBLICATIE
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kavelsplitsing Hoekstraat 74’
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	maken,	
in	 overeenstemming	 met	 het	 bepaalde	 in	 artikel	 3.8	 van	 de	 Wet	
ruimtelijke	 ordening,	 bekend	 dat	 het	 ontwerpbestemmingsplan	
‘Kavelsplitsing	Hoekstraat	74’	met	 ingang	van	15	 juli	2016	gedu-
rende	zes	weken	voor	een	ieder	ter	inzage	ligt.

Het bestemmingsplan
Het	bestemmingsplan	‘Kavelsplitsing	Hoekstraat	74’	voorziet	in	de	
mogelijkheid	om	één	extra	(vrijstaande)	woning	te	realiseren	op	het	
perceel	Hoekstraat	74	te	Nederwetten.	

Terinzageligging
Het	ontwerpbestemmingsplan	kan	op	het	gemeentehuis,	Jan	van	
Schijnveltlaan	2	te	Nuenen,	worden	ingezien.	Het	plan	is	ook	raad-
pleegbaar	via	de	landelijk	site:	www.ruimtelijkeplannen.nl
Het	 ontwerpbestemmingsplan	 kan	 rechtstreeks	 worden	 geraad-
pleegd	via	de	volgende	link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.BPNuenKavHoekstr74-C001

Zienswijzen
Binnen	de	termijn	van	terinzageligging	kan	een	zienswijze	met	be-
trekking	tot	dit	ontwerpbestemmingsplan	worden	ingediend.	Een	
schriftelijke	 zienswijze	 kunt	 u	 richten	 aan	 de	 gemeenteraad	 van	
Nuenen,	postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	Een	zienswijze	kan	ook	
mondeling	kenbaar	worden	gemaakt	bij	de	heer	G.	Andriessen	(te-
lefoonnummer	040-2631648)	of	mevrouw	K.	Schoof	(telefoonnum-
mer	040-2631647),	beiden	van	de	afdeling	Ontwikkeling	en	Hand-
having.

Nuenen,	14	juli	2016
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.

Meer informatie
Of	bel	voor	meer	informatie	of	het	maken	van	een	afspraak:	040	–	
283	61	75.	Of	stuur	het	CMD	een	email:	cmd@nuenen.nl

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

Tip van de week:
Op	vakantie?	Laat	op	social	media	niet	weten	dat	u	weg	bent.		
Inbrekers	maken	ook	gebruik	van	Twitter	en	facebook.

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

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving	ingediende	aanvraag	omgevingsvergunning	op:
•	 4	juli	2016	 Van	Duynhovenlaan	15,	5673	AP	–	brand-
	 	 	 veilig	gebruik	IKC	De	Nieuwe	Linde;
•	 5	juli	2016	 De	Huikert,	tussen	huisnummer	15	en	35,	
	 	 	 5674	RG	–	het	tijdelijk	wijzigen	van	het	
	 	 	 gebruik	ten	behoeve	van	het	organiseren	van	
	 	 	 kindervakantieweek	Gerwen	(RO,	afwijken	
	 	 	 van	de	bestemming);
•	 6	juli	2016	 Arendhof	9,	5672	VT	–	het	plaatsen	van	een	
	 	 	 carport	en	berging	(BOUW);
•	 7	juli	2016	 Brabantring	1,	5672	EE	–	het	verlengen	van	
	 	 	 de	tijdelijke	bouwvergunning	voor	de	nood-
	 	 	 lokalen	bij	de	school	(BOUW);
•	 8	juli	2016	 Vincent	van	Goghstraat	145,	5671	DT	–	het	
	 	 	 plaatsen	van	gevelreclame	(RECLAME);
•	 11	juli	2016	 Stad	van	Gerwen	9,	5674	PH	–	het	verbouwen	
	 	 	 van	een	bestaand	bijgebouw	als	mantelzorg-
	 	 	 woning	en	bed	&	breakfast	(BOUW	en	RO,	
	 	 	 afwijken	van	de	bestemming).

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

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	danwel	de	burge-
meester	zijn	de	volgende	aanvragen	om	vergunning	op	grond	van	
de	A.P.V.	en	bijzondere	wetten	ingekomen:
•	 Aanvrager:	Drumfanfare	Jong	Leven	Gerwen	voor	het	organise-

ren	van	een	vlooienmarkt	op	4	september	2016	op	het	Heuvel-
plein	in	Gerwen;

•	 Aanvrager:	Wielervereniging	TML	Dommelstreek	voor	het	orga-
niseren	van	de	VAG	techniek	Ronde	van	Nuenen,	waarbij	de	start	
en	finish	plaatsvindt	ter	hoogte	van	het	Park	op	21	augustus	
2016;	

•	 Aanvrager:	Roscom	promotie	voor	het	innemen	van	een	tijde-
lijke	 standplaats	 op	 het	 Vincent	 van	 Goghplein	 op	 26	 en	 27	
augustus	2016	i.v.m.	promotie	Ziggo;

•	 Aanvrager:	Gemeente	Nuenen	voor	het	organiseren	van	de	jaar-
lijkse	bevrijdingsherdenking,	bestaande	uit	een	ceremonie	 ter	
hoogte	van	Het	Klooster	aan	het	Park	en	het	organiseren	van	
twee	rondritten	door	Nuenen	met	voertuigen	van	Wheels	op	23	
september	2016.

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,	14	juli	2016

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De	aanvraag	op	de	volgende	aanvraag	omgevingsvergunning	is	door	
de	aanvrager	ingetrokken	op:
•	 22	juni	2016,	Papenvoort	2A,	5671	CR	-	het	wijzigen	van	de	kleur	

van	het	houtwerk	(BOUW).

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

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

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS 
Tijdens	de	zomervakantie	(week	31	t/m	35)	zijn	de	balies	in	het	ge-
meentehuis	van	Nuenen	gesloten	op	woensdagmiddag	en	-avond	
(3,	10,	17,	24	en	31	augustus).

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op	maandag	18	 juli	2016	 is	 er	 een	hoorzitting	 van	de	algemene	
kamer	van	de	commissie	voor	de	bezwaarschriften	in	het	gemeen-
tehuis.	De	volgende	zaken	komen	aan	de	orde:
•	 om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	tegen	het	besluit	van	29	

april	2016	waarbij	een	woning	is	gesloten.
•	 om	20.30	uur	de	bezwaren	ingediend	door	tegen	het	besluit	van	
De	agenda	is	onder	voorbehoud	van	eventuele	wijzigingen.

UITNODIGING DORPSRAAD GERWEN
Op	dinsdag	19	juli	2016	vanaf	20.00	uur	vergadert	de	Dorpsraad	
Gerwen	in	SSCA	‘Den	Heuvel’,	Heuvel	11	te	Gerwen.	Op	de	agen-
da	staan	de	volgende	onderwerpen:	voorstellen	wethouder	Caro-
line	 van	 Brakel,	 bouwen	 in	 Gerwen,	 fietsoversteek	 /	 Dungense	
Kant,	buslijn	21	en	22/	buurtbus,	werkgroep	Leefbaarheid	Gerwen	
(Kees	van	de	Sande)	en	het	vragen	‘half	uurtje’.	U	bent	van	harte	
welkom.

AFVALINZAMELING
De	milieustraat	Nuenen	heeft	op	woensdag	een	avondopenstelling	
tot	20.00	uur.	Als	u	gebruik	maakt	van	deze	mogelijkheid,	hoeft	u	
misschien	niet	meer	op	de	vaak	drukke	zaterdag	naar	de	milieustraat.

CLIËNTENONDERSTEUNING   
GEEFT ANTWOORD
Heeft u vragen over hoe u zorg kunt krijgen?
Cliëntenondersteuning	geeft	antwoord	op	uw	vragen

Als	u	al	zorg	krijgt	of	dat	binnenkort	gaat	aanvragen,	wordt	er	be-
hoorlijk	wat	van	u	gevergd:	gesprekken	met	zorgverleners,	invullen	
van	formulieren	en	dat	vaak	in	een	tijd	waarin	u	toch	al	genoeg	aan	
uw	hoofd	heeft.	Er	moet	van	alles	worden	geregeld.	Onder	vaak	
hectische	en	emotionele	omstandigheden.	Dan	kan	het	gebeuren	
dat	u	niet	alle	informatie	meteen	kunt	doorgronden	of	onthoudt.	
Vaak	kunt	u	een	beroep	doen	op	mensen	uit	uw	omgeving	zoals	
familie,	vrienden	of	buren.	Zij	helpen	u	en	staan	u	bij.	Dat	wordt	
informele cliëntondersteuning genoemd.

CMD / Levgroep
Maar	het	kan	gebeuren	dat	mensen	uit	uw	omgeving	niet	kunnen	
helpen.	Of	dat	u	iets	liever	niet	aan	bekenden	vraagt.	In	dat	geval	
kunt	u	terecht	bij	het	CMD	van	de	gemeente.	CMD	staat	voor	Cen-
trum	Maatschappelijke	Deelname.	Zij	brengen	u	in	contact	met	een	
cliëntondersteuner	 van	 de	 Levgroep,	 een	 ouderenadviseur	 of	 zij	
kunnen	u	zelf	op	weg	helpen.	Deze	cliëntondersteuner	kan	u	helpen	
bij	het	vinden	van	informatie,	het	invullen	van	formulieren	of	u	kop-
pelen	aan	de	juiste	zorgverlener.	Of	zelfs	aanwezig	zijn	bij	uw	af-
spraak	met	de	zorgverlener.	Dat	wordt	formele	cliëntenondersteu-
ning	genoemd.

Ondersteuning
De	naam	‘cliëntondersteuning’	zegt	het	al:	u	krijgt	ondersteuning	
bij	zoeken	naar	een	oplossing	die	bij	u	past.	Maar	het	is	belangrijk	
dat	u	zelf	verantwoordelijk	blijft	en	uw	eigen	keuzes	maakt!	Als	u	
ondersteuning	nodig	heeft	om	uw	zorgvraag	helder	te	krijgen,	loop	
dan	gerust	binnen	bij	het	CMD.	Adres:	Berg	22c.	

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

Wist u dat?
… het rode en blauwe glas bij het groene glas mag.
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PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

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

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

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

             
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

 100% Ambachtelijk

Bij 500 gr. Saté vlees
250 gr. Saté saus .................gratis
500 gr. Rosbief
"Heerlijk gemarineerd" ...........8,25
Ricotta Kussentje
100 gram ..........................................2,45
100 gr. Achterham +
150 gr. Filet Americain ..........4,50
Crocante
Super dun spekspiesje!!
100 gram ..........................................1,60
Pep Wrap
per stuk ............................................2,25

Heerlijk belegde broodjes!!!

2 Limoen + 1 mint bosje
 samen 1,89
Puntpaprika   
pan klaar   2 stuks 1,49
Galia meloen  

per stuk 0,89

Zomerfris salade
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 14 t/m woensdag 20 juli

Frieslanders 
    per zak 2,49

KOOPJE

KOOPJE

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Acties week 28: geldig maandag 11 t/m zaterdag 16 juli 2016
_____________________________________________________

Brood van de week
Monnikenbrood 
Donker meergranenbrood boordevol 
zaden en pitten. In een ronde vorm.
2x halve € 1,95  heel € 189
_____________________________________________________

Aardbeien Zomerschelp
Schelpbodem met aardbeien, 
perziken en chocolade.

        € 695
_____________________________________________________

Zomerse snoesjes

       8 stuks  € 475
_____________________________________________________

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

     van €1430 nu € 950

Verantwoord
lekker vlees!!!

PEZZAZ VIERT 
DE ZOMER!

www.restaurantpezzaz.nl

Salade “Niçoise” 
verse tonijn/rode ui/anchoïade/olijf/tomaat/ei

***

Provençaalse bouillabaisse
rouille/croutons/ diverse vissoorten

***

Canard à l’ orange 
pommes duchesse/haricots verts/spek/witlof 

***

Tarte au citron
merengue/framboos

(kaas ipv het zoete nagerecht € 2,50 extra)

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

3 gangen (voor-soep en hoofdgerecht) € 35,50

Menu ‘Francais’

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen | Tel. 040-298 89 13

www.restaurant-elpida.nl

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida
U bent van harte welkom om van mijn restaurant en terras 

te genieten. Iets lekkers eten; gerechten of tapas.
En voor de kinderen is er speelgelegenheid!

Live muziek op
donderdag 11 & vrijdag 12 augustus

TE HUUR AAN SPEGELT:
220 m2 multifunctionele bedrijfsruimte

informatie: 040-2840516

DAGELIJKS
VERSE 
AARDBEIEN 

NU OP ALLE 1 JARIGE 
ZOMERBLOEIERS 

25% KORTING

Verhagen schoonmaak & advies is een succesvol schoonmaak-
bedrijf met een breed pakket aan diensten . Onze diensten zijn gebaseerd 
op het leveren van kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid . 

Bent u op zoek naar een leuke baan in de schoonmaak? 
 Voor projecten in Nuenen en omgeving zijn wij op zoek naar: 

Interieurverzorg(st)ers m/v  
Functie eisen: 
	 •		ervaring	of	bereid	het	vak	te	leren;	
		 •		zelfstandig	en	verantwoordelijkheidsgevoel;	
			•		betrouwbaar,	enthousiast	en	collegiaal;	
			•		flexibele	en	dienstverlenende	instelling.	

Werktijden: 
		 •		overdag.	

Wij bieden: 
		 •		goed	salaris	en	arbeidsvoorwaarden	conform	CAO;	
		 •		een	uitdagende	functie	en	prettige	collega’s;	
		 •		opleidingsmogelijkheden/doorgroeimogelijkheden;	
		 •	 goede begeleiding bij introductie en tijdens de werkzaamheden . 
 
Heeft u interesse in deze functie? 
Stuur dan een e-mail met uw telefoonnummer naar 
info@verhagenschoonmaak.nl 

Of stuur uw cv inclusief motivatiebrief naar onderstaand adres: 
Verhagen schoonmaak en advies 
T .a .v . dhr . J . Verhagen 
Kruisstraat	19,	5293	AH	Gemonde	

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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



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
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2 WEKEN GELDIG

VOLKOREN TARWE 

PUNTJES 
(100% volkoren) 

4 STUKS

t/m 26 juli

1,25
je moet geen sinaasappels 
met peren vergelijken

maar samen in ’n cake…
blijf je ervan eten

ROOMBOTER 
SINAS-
PEERTJES 
CAKE

t/m 26 juli 2,95

2 WEKEN GELDIG

2 WEKEN GELDIG

MANGO-ABRIKOZEN 

KANJERS
per stuk 1.50

t/m 26 juli

3+1GRATIS

Heerlijke luchtige cake, 
crumble bodem en frisse 

vulling van mango-
abrikozen met roomboter 

kruimeltjes.

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

ELKE WOENSDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN 4 BETALEN
in Nuenen

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

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

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

www.ronddelinde.nl 

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

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws
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Gemeente Nuenen 

STAND VAN ZAKEN     
OPVANG VAN VLUCHTELINGEN
Voor de zomer komt er geen duidelijkheid of er überhaupt (op korte of lan-
gere termijn) een asielzoekerscentrum (AZC) op Gulbergen gebouwd zal 
worden. 
Er zijn nog steeds veel onzekerheden, waaronder de behoefte aan opvang-
plaatsen. De afgelopen maanden is de instroom van vluchtelingen afgeno-
men, maar dit kan zo maar weer anders zijn. Daarom heeft het Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) alle partijen verzocht om wel door te 
blijven gaan met de voorbereidingen om een AZC op Gulbergen mogelijk te 
maken.

Raadsbesluit
Dit betekent onder andere dat de gemeenteraad van Nuenen na de zomer 
een principebesluit zal nemen over het vestigen van een AZC op de locatie 
Gulbergen. Maar ook al is de raad hier positief over, dan nog is het niet 
zeker dat het er daadwerkelijk komt. De komst van het AZC is vervolgens 
afhankelijk van de vraag of het COA een verzoek indient om een AZC te 
mogen vestigen. En als de noodzaak er niet is omdat de instroom nog steeds 
laag is, dan komt dat verzoek van het COA er op korte termijn ook niet.

Website en nieuwsbrief
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.nuenen.nl/opvang-
vluchtelingen. Via deze site kunt u zich ook aanmelden voor de email-
nieuwsbrief, waarmee u steeds de nieuwste berichten ontvangt.

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:

Goed nieuws voor Gerwen! 
Eindelijk kan er gebouwd worden; de Raad van Nuenen heeft donderdag 7 
juli het financiële plaatje goedgekeurd. 3 Raadsleden, te weten Maria Don-
kers (de Combinatie), Frank Huijink (P.V.D.A.) en Hans Pijs (lijst Pijs) hebben 
tegengestemd wegens onvoldoende financiële onderbouwing, maar dat 
neemt niet weg dat we nu volop verder kunnen!

Om tot woningbouw te komen in Ger-
wen moesten de afgelopen 10 jaar een 
flink aantal hobbels genomen worden. 
Hierbij moet vooral gedacht worden 
aan de crisis die de woningbouw stag-
neerde en de veranderde regelgeving 
voor woningbouwverenigingen. Ook 
het vinden van een bouwlocatie en de 
ontsluiting daarvan vormden onover-
komelijke bezwaren. De op initiatief 
van de Dorpsraad Gerwen opgerichte 
CPO (Collectief Particulier Initiatief ) 
staakte daarom begrijpelijk haar po-
gingen te komen tot woningbouw in 
Gerwen. 

De Dorpsraad Gerwen ging door, ge-
steund door de Structuurvisie over 
Gerwen.
Daarin wordt vermeld dat woning-
bouw een ‘must’ is voor de leefbaar-
heid van Gerwen. Er werd een gesprek 
georganiseerd met de gedeputeerde 
van de Provincie de heer Van Heugten 
en de gemeente Nuenen en beide par-
tijen ondersteunden het initiatief om 
te komen tot woningbouw in Gerwen. 
Leefbaarheid is een blijvend thema 
voor Gerwen en het belangrijkste 
agendapunt voor de Dorpsraad. In een 
kleine kern moet extra aandacht zijn 
voor leefbaarheid om het verenigings-
leven in stand te houden en te verver-
sen. Dat geldt ook voor de Brede 
School Heuvelrijk en de kinderopvang.
Daarom is de Dorpsraad zeer tevreden 
dat de Nuenense Raad positief ge-
stemd heeft over de grondexploitatie 
van Gerwen ZO, zoals de bouwplan-
nen vanaf nu genoemd blijven worden.

De Dorpsraad heeft al een voorproefje 
mogen inzien van de bouwplannen en 
is er van overtuigd dat voor de komen-
de 10 jaar aan de vraag voor nieuwe 
woningen in Gerwen voldaan kan wor-
den. Gerwen ZO wordt gefaseerd uit-
gevoerd aan Ter Warden en het derde 
voetbalveld van RKGSV. In de eerste 
fase kunnen er tussen de 60 en 70 hui-
zen gerealiseerd worden. 30% van het 
totaal wordt huurwoningen. Er wordt 
gebouwd voor starters, ouderen. Er 
komen tweekappers en ook enkele 
vrijstaande woningen. 

Interessant in dit plan is dat kopers in-
spraak krijgen bij het ontwerp qua in-
deling; bewonersparticipatie. Gerwen 
ZO wordt een groen plan en ook zal er 
aandacht zijn voor alternatieve ener-
gievoorziening zoals zonnepanelen in 

combinatie met warmtepompen. De 
Dorpsraad blijft betrokken bij het pro-
ject Gerwen ZO en denkt mee over 
een openbare ontmoetingsruimte in 
het groen waar kinderen veilig kunnen 
spelen en ouders, ouderen elkaar kun-
nen ontmoeten. Nu de grondexploita-
tie is goedgekeurd door de Gemeente-
raad kan er ook gesproken gaan wor-
den met de voetbalvereniging om een 
oplossing te zoeken voor de ontstane 
situatie.

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

Voor persoonlijk en deskundig advies

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Burenkennismakingsmiddag 
op de Witte Put
Afgelopen zaterdag middag 9 juli tussen 3 en 6 uur was er een gezellige buurt 
kennismaking middag voor de bewoners van de Witte Put. Er was afgesproken 
dat iedereen zelf een hapje en/of een drankje zou meenemen en zo geschiede. 

Ruim 25 bewoners waren aanwezig. 
Sommigen woonden reeds jaren aan 
de Witte Put maar er was er ook een 
aantal die er pas recentelijk zijn komen 
wonen. De weergoden waren ons zeer 
welgezind en er werd uitgebreid de tijd 
genomen om elkaar niet alleen beter te 
leren kennen maar ook het wel en wee 
in de wijk te bespreken waarbij ook de 
wat zwaardere thema’s zoals de fijn-
stof-problematiek, recente inbraken 
en de (mogelijke) komst van een  AZC 
niet geschuwd werden.

De kinderen hadden hier natuurlijk 
geen notie van en die speelden heerlijk 
met elkaar onder een mild schijnend 
zonnetje. De meegenomen hapjes en 
drankjes waren in overvloede aanwe-
zig en iedereen genoot zichtbaar. On-
der het mom van ‘gluren bij de buren’ 
werd ook nog gekeken hoe de verschil-

lende huizen en tuinen waren inge-
richt. Al met al zeker voor herhaling 
vatbaar!

  

  

Diegenen die meer willen weten over 
de bouwplannen van Gerwen ZO zijn 
van harte welkom op de Openbare 
Dorpsraadvergadering op dinsdag 19 
juli a.s. in Dorpshuis D’n Heuvel, Heu-
vel 11 te Gerwen. De vergadering be-
gint om 20.00 uur maar de zaal is ge-
opend vanaf 19.30 uur zodat belang-
stellenden voor de bouwplannen al 
vast een kijkje kunnen nemen.

Toneel: 

Eigenzinnige Sneeuwwitje   
en The Dwarfs
De jeugdgroep van toneelvereniging Mariahout speelt de komende weken een 
nieuwe voorstelling: Sneeuwwitje en The Dwarfs. Het oude sprookje Sneeuwwit-
je en de zeven dwergen is door Michelle van Daalhoff tot een eigentijds sprookje 
bewerkt, een specialiteit van de Toneelvereniging. De jeugdgroep van Toneel-
vereniging Mariahout bestaat uit volwassenen en jongeren. ‘Sneeuwwitje en The 
Dwarfs’ is een komische en kleurrijke voorstelling voor jong en oud. Een humo-
ristisch stuk met een knipoog naar de gebroeders Grimm.
Speeldata: 23 juli 19.00 uur, 31 juli 14.30 uur en 4 augustus 14.30 uur in het Open-
luchttheater in Mariahout. Entree € 5,-. Voor meer informatie zie ook www.oltm.nl

Belevingsroute app    
Van Gogh’s streken 
Op 12 juli werd tijdens het Samen Vitaal event een nieuwe thematische be-
levingsroute genaamd ‘Van Gogh’s streken’ gelanceerd. Diverse fiets- en 
wandelroutes op de smartphone die de aanwezige toeristische hotspots 
met elkaar verbinden. Door middel van filmpjes, geluidfragmenten en aug-
mented reality is de route echt te beleven. Ontdek de mooie dorpen in de 
gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende en Nuenen. De app is gratis te 
downloaden, de verschillende routes in de app zijn te koop.

Rabobank Dommelstreek is initiatief-
nemer van het platvorm Samen Vitaal, 
dat tot doel heeft het versterken van 
de vitaliteit van de regio. Samen met 
de gemeenten Geldrop-Mierlo, Hee-
ze-Leende, Nuenen en waterschap De 
Dommel hebben Frans Broos en Si-
mone van der Heiden vanuit hun toe-
ristische betrokkenheid bij de ge-
meenten een nieuw, aantrekkelijk pro-
duct in de markt gezet. Dit product 
heeft als doel recreatie, economische 
groei en vitaliteit te stimuleren. Veel 
plaatselijke ondernemers participeren 
graag mee en trakteren de recreant op 
aantrekkelijke aanbiedingen via de 
aanbiedingenpagina in de app. 
Beleef de natuur en cultuur onderweg 
en maak via de app, ‘Van Gogh’s stre-
ken’, kennis met de bewoners, heide, 
bossen en geschiedenis van deze ge-
meenten. Ga samen met een inwoner 

van weleer of van nu op pad door dit 
stuk prachtig Brabants landschap. 
Download ‘Van Gogh’s streken’ in de 
App Store of Google Play Store en stap 
op de fiets.

Op de zon- en feestdagen tot en met eind september vinden er op het Carat-Paviljoen, in 
stadswandelpark de Warande in Helmond, Carat-Concerten plaats. Afgelopen zondag was 
Drumfanfare Jong Leven aan de beurt. Het publiek heeft kunnen genieten, niet alleen van de 
zon, een lekker drankje, de gezellige drukte maar zeker van de mooie klanken die de drum-
fanfare ten gehore bracht. www.drumfanfarejongleven.nl
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Diny & Tiny Willems     
50 jaar getrouwd
Met de Kermis in Nuenen van 1962 leerde onze ouders, Diny & Tiny, elkaar 
kennen. Deze Kermis betekent dus heel veel voor hen. 4 jaar later trouwden 
zij in de Andrieskerk te Nuenen op 24 juni 1966. Afgelopen 25 juni 2016 vier-
den zij hun 50 jarig huwelijksfeest.

In 1965 kochten zij een perceel in Ger-
wen waar ze nu nog steeds zelfstandig 
wonen, voor de gemeenschap heeft Ti-
ny bijvoorbeeld meegebouwd aan het 
Weverkeshof en heeft Diny de kleding 
van de Sinterklaasactiviteiten verzorgd 
in de jaren 80 en 90 aldaar.

Omdat hun jongste zoon, Ronald, lid is 
van de Drumfanfare Jong Leven werd 
dit heugelijke feit muzikaal opgeluis-
terd met een mooie serenade. Via deze 
weg willen Diny & Tiny deze vereni-
ging enorm bedanken voor deze muzi-
kale traktatie.
De gemeente en andere bekenden be-
danken zij ook voor de felicitaties, het 
gaf Diny & Tiny een enorm warm ge-
voel dit te mogen ervaren.

Het feest wat Diny & Tiny aangeboden 
hebben gekregen van hun drie zonen, 
Hans, Geert en Ronald, was een waar 
genot om te ervaren. Hans en Ronald 
hadden een feestzaal gebouwd met de 

mooiste technische snufjes, Geert als 
de kok van de familie verzorgde samen 
met de dames van het gezin, Karin & 
Anne-Marie en ondersteund door de 
oude buurvrouw Truus een 8 gangen 
diner. Al met al een zeer geslaagd feest.

van gogh kerkje – nuenen
aanvang: 19.30u

toegang: gratis (na afloop collecte voor ‘de wilde ganzen’)

zomeravondconcert
7 augustus 2016

piano improvisaties

paul weijmans

Voetpijn:      
herniaoperatie, suiker of spataderen?
Mevrouw Tiessen (gefingeerde naam) was 78 jaar oud toen ze 10 jaar gele-
den voor het eerst bij me kwam. Ze had last van voetklachten sinds ze een 
herniaoperatie onderging. Het voelde alsof er zwaarden in haar voeten sta-
ken. Lopen ging daardoor moeilijk. Ze kon van de pijn ook niet goed slapen. 
Daarnaast had ze vaak het idee dat ze op dikke kussens liep. Hierdoor kon 
ze haar evenwicht niet goed houden.

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

Dokter Lieveld vertelt...

De vraag die haar huisarts en de be-
handelende medisch specialisten zich-
zelf stelden, was of deze pijnen uit de 
rug kwamen. Of dat er (ook) iets anders 
aan de hand was. Mevrouw Tiessen 
leed namelijk aan diabetes (suikerziek-
te). Een veel voorkomende complicatie 
bij suikerziekte is neuropathie: een 
vaak stekende of prikkelende pijn die 
meestal bij de voeten begint. Of een 
gevoel alsof je op watten of op kussens 
loopt. Hierdoor kun je vaak je even-
wicht niet goed bewaren.
Enige tijd na de hernia-operatie was 
mevrouw Tiessen aan spataderen ge-
opereerd. Zouden de pijnen even-
tueel ook hiermee in verband staan? 
Niemand die het wist. 

Nu kun je met acupunctuur pijnklach-
ten van allerlei aard dikwijls heel goed 
bestrijden. Maar belangrijk is dan wel 
dat we de oorzaak van de pijn ken-
nen. Anders kunnen er gevaarlijke si-
tuaties optreden: pijn weg, maar de 
ziekte woekert voort…Dat wil je ab-
soluut voorkomen. 

Het besluit haar toch met acupunc-
tuur tegen de pijn te gaan behande-
len, nam mevrouw Tiessen samen met 
haar huisarts en mij. De huisarts vond: 
‘baat het niet, het schaadt ook niet.’ 
Mevrouw had ook veel last had van de 
bijwerkingen van haar pijnstillers. Zo 
werd ze regelmatig duizelig en dreigde 
ze te vallen. Daarnaast voelde ze zich 
dikwijls suf. Hierdoor was haar concen-
tratie- en reactievermogen sterk ver-
minderd.

Mevrouw Tiessen vond de behande-
lingen met de verschillende acupunc-
tuurtechieken pijnloos, aangenaam 
en rustgevend. Na zes behandelingen 
kon ze weer redelijk goed door haar 
appartement lopen. Ook sliep ze be-
ter. Zes behandelingen later was ze 
praktisch pijnvrij: ze liep al weer zelf-
standig naar de supermarkt bij haar 
om de hoek en ze sliep uitstekend!

De afgelopen 10 jaar kwam mevrouw 
regelmatig langs voor enkele ‘onder-
houdsbehandelingen.’ Ze is inmiddels 
88 en loopt nog steeds stabiel, zelf-
verzekerd en pijnvrij. 

GESLAAGDEN
Geslaagd voor en gefeliciteerd door:
Sijmen Tjio Vwo Sijmen, we zijn super trots op je! Papa, mama en Liske 
Diana Smits Fontys sporthogeschool, Sport en 
 Bewegingseducatie Sport & Welness Papa, mama en Rob Smits 
Niels van der Putten HKU Utrecht  Summa cum laude! Lia & Martien van der Putten 

Nieuw in Nuenen JAM

Hopla van die bank af    
en aan de slag
JAMwerkt.nl is een online platform dat werkzoekende jongeren koppelt aan 
lokale bedrijven die tijdelijke krachten nodig hebben. Zo kan het concept 
Jongeren ArbeidsMarkt (JAM) het best worden omschreven. Sinds enkele ja-
ren is JAM actief in verschillende Brabantse gemeenten. Onlangs bracht Mi-
lan Lemmen als Regiomanager dit unieke concept naar de regio Nuenen en 
Geldrop-Mierlo.

JAM zorgt ervoor dat de drempel 
voor jongeren om werkervaring op te 
doen bij bedrijven uit hun eigen om-
geving verlaagd wordt. Met dit ver-
nieuwende unieke concept helpen we 
bedrijven aan flexibele, relatief goed-
kope en jonge arbeidskrachten uit de 
omgeving terwijl we jongeren helpen 
aan een leuke, afwisselende en goed-
betaalde (bij)baan. Bedrijven kunnen 
namelijk in een handig overzicht zien 
welke jongeren beschikbaar zijn en 
met 1 klik 'boeken’ voor van allerlei 
soorten werkzaamheden. Het jonge-
renbestand bestaat uit parttimers en 
fulltimers van praktijkonderwijs tot 
universitair niveau.

Jongeren komen er achter wat ze nu 
echt leuk vinden door te ervaren hoe 
het er bij verschillende bedrijven uit 
hun eigen omgeving aan toe gaat. 
Door werkervaring op te doen, wor-
den ze namelijk breder georiënteerd 
op de arbeidsmarkt, wat hen enorm 
kan helpen bij het maken van een stu-
die-/arbeidskeuze. Bedrijven en jon-
geren kunnen zich gratis aanmelden 
op www.jamwerkt.nl. Naar aanmel-
ding wordt er contact opgenomen. 

Voor bedrijven gaan wij direct koste-
loos op zoek naar de juiste kandidaat. 
Met jongeren wordt er gekeken bij 
welk bedrijf zij het beste passen en 
hun kwaliteiten het beste naar boven 
komen.
Neem gerust contact op met de re-
giomanager Milan Lemmen via 
0497-783106 of mail naar milan@
jamwerkt.nl

IVN Roosdonken-
wandeling
IVN-Nuenen organiseert een wande-
ling van vijf kilometer over Gerwense 
en Nuenense dreven, vol natuur en 
cultuurhistorie. Onderweg wordt aan-
dacht besteed aan het IJsbaantje, de 
Gerwense Loop, bolle akkers, een 
drenkkuil uit de middeleeuwen, pad-
denpoelen, de bloemenweide in de 
Roosdonken en al wat er groeit en leeft 
langs de wegen en paden. Start is zon-
dagmorgen 17 juli om 09.00 uur onder 
leiding van natuurgidsen op de par-
keerplaats van Begraafplaats De Roos-
doncken naast Broekdijk 7 te Nuenen. 
Voor informatie, tel. 040-2833954.

Groep 7 en 8 St. Jozefschool Nederwetten, presenteert:

Afscheidsfilm:     
‘het complot door de jaren heen’
Dit jaar maken wij geen afscheidsmusical, maar een film! Komt u ook kijken 
naar de première van onze mysterieuze spannende film? De film heet: ‘het 
complot door de jaren heen'. Het gaat over onze schoolloopbaan, maar er 
gebeuren tegelijkertijd ook hele spannende dingen...

De film is binnen een tijd van twee 
maanden gemaakt door leerlingen van 
groep 7/8 van de Eenbes basisschool 
Sint Jozef in Nederwetten. 
Het lijkt ons heel leuk als u ook komt 
kijken. De film is geschikt voor alle 
leeftijden. De première vindt plaats op 
dinsdag 19 juli om 19.00 uur in De 

Koppelaar in Nederwetten.
Entree: 1 euro. Kinderen die op de 
basisschool zitten, mogen gratis ko-
men kijken. Wij hopen dat iedereen 
komt kijken! Tot dan!

Tot dan, 
Leerlingen groep 7 en 8

Nu ook in Nuenen:   

BoekStart in de 
Kinderopvang 
BoekStart is de dienst van Biblio-
theek Dommeldal om jonge kinde-
ren én ouders met jonge kinderen, te 
laten genieten van boeken. Daarom 
krijgen jonge ouders bij hun Biblio-
theekbezoek, een koffertje cadeau 
waarin tips, kinderliedjes en een 
boekje zitten. En daarom brengt de 
bibliotheek het BoekStart program-
ma ook naar de Kinderopvang.  Want 
als kinderen al op jonge leeftijd, 
boekjes en boeken ontdekken, ont-
wikkelen ze een voorsprong (op 
school), waar ze hun hele leven voor-
deel van hebben. 

BoekStart in de Kinderopvang
Ook op Peuterspeelzalen en in de 
Kinderdagverblijven zijn de kindjes 
blij met boeken, en met medewerkers 
die voorlezen. Er is niets leukers dan 
samen een boekje kijken, plaatjes aan-
wijzen en benoemen, versjes leren, 
verhaaltjes vertellen en luisteren naar 
elkaar. Met BoekStart ervaren zowel 
kinderopvangorganisaties als hun 
jonge bezoekertjes, hoe leuk het is om 
samen te lezen!

BoekStart in Nuenen
De BoekStart consulent van Biblio-
theek Dommeldal heeft bij diverse 
peuterspeelzalen en kinderdagverblij-
ven in Nuenen, de pedagogisch me-
dewerkers getraind. Die organisaties 
hebben dan ook voortaan een voor-
leescoördinator. En het voorlezen 
heeft er een vaste plek gekregen in het 
dagprogramma en in het pedagogisch 
plan. Ook de ouders van de kinderen 
worden bij het voorleesplan betrok-
ken. Want thuis voorlezen is nèt zo 
belangrijk.

BoekStart een feestje
Dankzij een subsidie van Kunst van 
Lezen kon ook op deze peuterspeelza-
len en kinderdagverblijven een aan-
trekkelijke leeshoek ingericht wor-
den. Met een lekkere voorleesstoel of 
bank en natuurlijk met allerlei mooie 
boekjes en boeken. Samen hebben Bi-
bliotheek Dommeldal en Kinderop-
vang dat in Nuenen gevierd met een 
klein feestje voor de kinderen. Op de 
peuterspeelzaal Peuterhof in Nuenen 
mochten de kinderen samen het lint 
doorknippen en daarna mochten ze 
natuurlijk een mooi voorleesboek uit-
zoeken, waaruit meteen werd voorge-
lezen. 
En …. vanaf nu gebeurt dat voortaan 
iedere dag!
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De Vrolijke Samenzang 
Dinsdag 19 juli presenteert DVS (de Vrolijke Samenzang) een selectie van 
haar repertoire in De Jo van Dijkhof. Aanvang 10.30 uur, toegang gratis.

Wij sluiten met dit optreden een jaar 
van repeteren, studeren en presen-
teren af. Over een paar weken gaan 
we met nieuwe moed werken aan, 

een deels, nieuw repertoire. Dit zal 
te horen zijn op zondag 20 novem-
ber in Het Klooster. Iets om naar uit 
te kijken..

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550In samenwerking met Yarden

Monique van Heesch-Toirkes 
en Sigrid Hielkema-Tas

uitvaartverzorgsters Geldrop-Mierlo en 
Nuenen c.a. 

ADVERTORIAL

  Hoe wordt u beschermd tegen
        onverwachte schulden in een erfenis?
Begin juni is het wetsvoorstel aangenomen om erfgenamen beter te beschermen 
tegen onverwachte schulden in een erfenis. Wat merkt u straks van deze nieuwe 
regeling, die ingaat op 1 september 2016?

Duidelijkheid over ‘zich gedragen 
als erfgenaam’
Het wordt duidelijker wanneer u zich ‘als 
erfgenaam gedraagt’ en daarmee (onbe-
wust) de erfenis accepteert. Momenteel 
weten veel nabestaanden niet dat ze de 
erfenis en eventuele schulden accepte-
ren door zich al iets toe te eigenen, hoe 
klein of onbeduidend ook. U kunt daarbij 
denken aan een geldbedrag voor een fa-
milie etentje na de uitvaart of een simpel 
aandenken aan de overledene. Door de 
nieuwe regeling loopt u minder kans op-
gezadeld te worden met een eventuele 
schuld uit de erfenis, omdat er duidelij-
ker staat beschreven wanneer u zich als 
erfgenaam zou gedragen. 

Voortaan ook achteraf beneficiair 
aanvaarden
Daarnaast wordt het mogelijk om een 
erfenis alsnog beneficiair te aanvaarden. 
Een beneficiaire aanvaarding betekent dat 
u een erfenis aanvaart met aansprakelijk-
heid voor schulden op voorwaarden  
dat er ook baten zijn. Momenteel dient 
u vooraf te besluiten over beneficiaire  
aanvaarding, waardoor u wordt be-
schermd  tegen schulden in de erfenis. 
De nieuwe regeling maakt het mogelijk 
dat u alsnog kiest voor beneficiaire aan-
vaarding, als er na het accepteren een 
voor u onbekende schuld blijkt te zijn.

Algemeen
De nieuwe regeling is een stap in de 
goede richting maar neemt niet alle on-
zekerheid weg. De beschrijvingen over 
het zich gedragen als erfgenaam zijn na-
melijk heel algemeen omschreven. Ook 
bij een forse hypotheekschuld draait 
de erfgenaam waarschijnlijk nog steeds 
voor die schuld op. Het blijft daarom 
raadzaam om een erfenis beneficiair te 
aanvaarden, ook als het wetsvoorstel is 
aangenomen.

Contact met uw notaris 
Een notaris kan u adviseren over de keu-
zes die u maakt in het geval van een erfe-
nis en u helpen met de afwikkeling. Wij 
werken nauw samen met Fokkema Marks 
Wachters notarissen te Nuenen en advi-
seren u om met hen uw mogelijkheden bij 
een erfenis te bespreken.

Lotenverkoop De Zonnebloem
Zaterdag 9 juli heeft de Zonnebloem, afd. Nuenen c.a. haar jaarlijkse huis-aan-
huis lotenverkoop uitgebreid met een verkoop bij een aantal winkels in Nuenen.

Wij hebben de gelegenheid gekregen 
van Albert Heijn aan de Parkstraat, 
Jumbo aan de Smidse, Jan Linders aan 
de Vincent van Goghstraat, de twee in-
gangen van het Kernkwartier en Intra-
tuin om onze loten te verkopen. Wij 
danken de ondernemers heel hartelijk 
dat zij dit mogelijk gemaakt hebben. Te-
vens danken wij de inwoners van Nue-
nen die ons een warm hart toedragen en 
één of meerdere loten hebben gekocht. 

Onze vrijwilligers hebben vrijdag-
avond en in twee ploegen op de zater-
dag loten verkocht op bovengenoem-
de locaties en het ziet er naar uit dat 
dit een groot succes geworden is. Met 
de opbrengst van deze verkoop kun-
nen we volgend jaar weer mooie acti-
viteiten organiseren voor onze gasten. 
Het Bestuur dankt de vrijwilligers die 
dit mogelijk gemaakt hebben heel 
hartelijk voor hun medewerking.

The voice van Warme Beer
Vanwege het feit dat Stichting WARME BEER alweer 5 jaar bestaat organi-
seerde zij op zondag 10 juli bij Boordhuys Nuenen een lustrumfeest waarbij 
kinderen uitgenodigd werden hun muzikale talenten ten gehore te bren-
gen. Een feest voor en door kinderen die samen met nog vele anderen, de 
stichting een warm hart toedragen.

Karin en Karlijn van der Grinten stel-
den voor de derde keer hun prachtige 
locatie op het Boordhuys ter beschik-
king, bij een stralende zon werd een 
muzikaal programma neergezet. Eric 
Jasper Noll en Hugo de Kok presen-
teerden het eerste deel van de middag, 
waarin een aantal kinderen hun muzi-
kale talenten lieten horen, Xzanne met 
Inge Frymout op de harp, Amanda op 
dwarsfluit, Anouk, Britt en Esmée, Jef-
frey en Abi op gitaar en Tomas sloot 
het 1e deel af met Ciske de Rat.
Na de pauze ging het programma op 
een komische manier verder met een 

loterij en veiling o.l.v. Eddie Franken, 
docent gitaar Kunstkwartier en werden 
er een aantal schilderijen van Lea Guli-
kers en 2 pianoconcerten geveild met 
als doel zoveel mogelijk geld in te za-
melen voor het goede doel: de stichting 
Warme Beer. Hij werd daarbij gehol-
pen door de jeugdburgemeester Anke 
en haar wethouders. Een etentje aange-
boden door PVGE Nuenen maakte de 
dag compleet.
Alles om Stichting Warme Beer een 
stem te geven en om vooral warmte, 
troost en zoveel meer te blijven geven 
aan zieke kinderen.

Tijdens deze middag maakte de Stich-
ting tevens gebruik om aan iedereen te 
laten horen wat ze tot nu toe gedaan 
hebben en wat hun plannen zijn voor 
de toekomst. Deze presentatie werd 
verzorgd door Tomas Bonewald, voor-
zitter van Stichting Warme Beer met 
zijn zus Anne.
Sponsoren, waaronder Ons Dorp, Al-
bert Heijn Parkstraat, ijssalon Italia, de 
Aardappeleters, Ad van Veggel (sloten 
en zo) en nog veel meer, hartelijk dank 
voor jullie gulle giften.
Voor wie Stichting Warme Beer in-
middels nog niet kent, wij geven war-
me beren aan kinderen met kanker op 
de oncologische afdelingen van diverse 
universitaire ziekenhuizen. Voor € 25,- 
koopt u al een warme beer en bent u 
vriend van de Stichting. 
Zie www.warmebeer.nl

Iedereen die deze dag voor ons onver-
getelijk heeft gemaakt, nogmaals heel 
veel dank. 

Karijn en Thijs: nieuwe 
inwoners in onze gemeente.....
De geboorten van nieuwe inwoners in onze 
gemeente wordt soms opvallend openbaar 
gemaakt. Aan de Beekstraat 12 in Nuenen is 
dochter Karijn geboren en aan de Clemensak-
ker 17 in Nuenen heet de nieuwe inwoner 
Thijs. Karijn en Thijs: welkom in onze ge-
meente!  Hebt u ook een opvallende geboor-
teaankondiging, laat het dan de redactie we-
ten: redactie@ronddelinde.nl.

Foto’s Cees van Keulen.

Touwtrekken 
over water!

meer informatie: www.doennederwetten.nl

Oude Toren, Nederwetten
10:30u, gratis toegang!

6 touwtrekkers, 1 coach
Inschrijven kan tot vrijdag 19 augustus via: 

info@doennederwetten.nl

Inschrijfgeld heren/dames 20 euro, jeugd (tot 16 jaar) 10 euro. 
Touwtrekverenigingen zijn uitgesloten van deelname.

Zondag 21 augustus 2016

DOEN! KPJ Nederwetten organiseert      
‘Touwtrekken over water’

Spierballen gezocht!
Dit jaarlijkse evenement vindt plaats op zondag 21 augustus op het terrein 
bij de Oude Toren in Nederwetten. De wedstrijden zullen om 10.30 uur van 
start gaan. Na een aantal voorrondes met touwtrekwedstrijden over het wa-
ter, moet het verliezende team aan het einde van de plaatsingswedstrijd in 
het water! Wie zal er dit jaar met de wisselbeker naar huis gaan? 

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

We zijn op zoek naar spierballen! Ofte-
wel, touwtrekteams kunnen zich vanaf 
vandaag, tot vrijdag 19 augustus 2016 
inschrijven via info@doennederwet-
ten.nl. Een touwtrekteam bestaat uit 6 
touwtrekkers en 1 coach. Touwtrek-
verenigingen zijn uitgesloten van deel-
name. Inschrijven kan in de volgende 
categorieën: dames, heren en jeugd tot 
16 jaar. De inschrijfkosten, te betalen 
op de dag zelf, bedragen 20 euro voor 
dames en heren teams. Jeugdteams be-
talen 10 euro. 

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

Uitslagen 2015:
1ste plaats Dames: Dames van Ons 
Dorp
1ste plaats Heren: Elecinatidko’s
1ste plaats Jeugd: CV Vol Gas
Aanmoedigingsprijs 2015: Rotzooi

Huisvesting 
Stichting 
Kinderspeelzalen 
Nuenen
In juli 2015 is door de gemeente-
raad van Nuenen een meerjaren 
scholenspreidingsplan vastgesteld. 
Een onderdeel hiervan was een her-
schikking in Nuenen-Oost omdat 
daar veel lokalen leeg stonden. Het 
gaat daarbij over huisvesting voor 
de langere termijn van de Rietpluim 
en de Nieuwe Linde en over de tijde-
lijke huisvesting van het Plein colle-
ge Nuenen (PCN). 

De herschikking van de basisscholen 
in Nuenen-West heeft ook gevolgen 
voor de peuterspeelzaal gevestigd bij 
de Nieuwe Linde. Na gesprekken met 
de gemeente en andere belangheb-
benden is het volgende besloten. Van-
af het nieuwe schooljaar zal er op 
twee nieuwe locaties, peuterspeel-
zaalwerk aangeboden worden, te we-
ten: - Op de van Duynhovenlaan (de 
nieuwe locatie van de Nieuwe Linde) - 
Op de school de Wentelwiek (aan de 
Jacobushoek).

Dit brengt een verandering met zich 
mee, er zal op beide locaties alleen in 
de ochtenduren peuterspeelzaalwerk 
aangeboden worden. Dus in plaats van 
één ochtend en één middag zullen de 
peuters twee ochtenden naar de speel-
zaal gaan. Dit betekent dat we de nau-
we samenwerking met een groot aan-
tal basisscholen in de gemeente Nue-
nen uitbreiden en dat we op deze 
manier de doorgaande ontwikkelings-
lijn voor een goede voorbereiding op 
het basisonderwijs van de peuter kun-
nen bevorderen. Voor meer informatie 
over dit persbericht kunt u contact op-
nemen met Anita Kuijten (directeur 
Stichting Peuterspeelzalen Nuenen) 
via speelzalennuenen@onsnet.nu. U 
kunt haar ook bellen: 040-2838414 
(van maandag tot en met woensdag). 
Meer informatie over Stichting Peu-
terspeelzalen Nuenen is te vinden op: 
www.peuterspeelzalennuenen.nl



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

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET 
GEPLAATST indien niet 
vooruit betaald is. Er volgt 
geen tegenbericht.

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

 PUZZELHOEKWeek 28
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SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 nagel 6 Europees land 12 rennen 13 disselboom 15 vliegende 
schotel 16 brandstof 18 één en ander (afk.) 19 Ned. omroep 20 silicium 
22 vochtige kou 25 zangnoot 26 vuurmond 29 gesloten 30 wal 32 anders 
gezegd 34 deel v.d. buik 36 jaargetijde 37 bijbelse figuur 39 logement 
41 grassteppe 43 aardappelproduct 45 pl. in Gelderland 47 inhoudsmaat 
49 als onder 50 bloem 52 achter 53 boogbal 55 spinsel 56 schaakterm 
58 atmosfeer 59 schoon 61 plant 63 epiloog 64 wrang.

Verticaal: 1 Europese hoofdstad 2 Palestijnse verzetsgroep 3 dun 4 inkeping 
5 bijbelse reus 7 ar 8 bijbelse figuur 9 voormiddag 10 bovenste dakrand 
11 rangtelwoord 12 poolhond 14 Europese taal 17 bedrukt katoen 18 voedsel 
21 opgerolde haring 23 lichamelijke opvoeding 24 medelijden 27 bijbelse figuur 
28 niemendal 30 eirond 31 aantal schepen 33 vlaktemaat 35 paling 
38 hoofdhuid 40 vis 41 slim 42 tragedie 44 pl. in Noord-Holland 46 diskjockey 
48 eenjarig dier 50 karakter 51 uitgezette lijn 54 halsbont 55 soort hert 
57 te zijner tijd 58 Engels bier 60 public relations 62 administratietroepen.
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Oplossingen wk 27
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Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

ABCES
ANDER
BLOND
BODEM
GIETHOORN
GRIFFIE
HECHT
KAMRAD
KEUREN
KLERK
KROMMING
KRUIDENIER
LOKVOGEL
LUCHTBASIS
MORSE
ONOMATOPEE
OOSTWAARTS
OPROER
POEDER
REGIE
SLUNGEL
TROTS
UITVALSWEG
WASBAK
WEGING
WIRWAR
ZEELAND

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

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

 
Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

week 26, Mw. H. v. Bree, Nuenen

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

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

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

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

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

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

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

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 SCHEI-
DING. Het scheidingshuys.

A.s. maandag 18 juli 9.30-10.30 en 
woensdag 20 juli 20.00-21.00 inloop 

uurtje met gratis koffie of thee!

www.sportmetjoost.nl 

Postbus 257

5670 AG Nuenen

www.CONnuenen.nl

De Coöperatie OnsNet Nuenen is mede-eigenaar van het open 

glasvezelnetwerk in Nuenen.

Wij bieden providers een uniek glasvezelnetwerk voor het aanbieden 

van hun diensten en producten.

De coöperatie is onafhankelijk en stimuleert innovaties en nieuwe 

glasvezeldiensten die onze leden, de Nuenenaren, ten goede komen.

De glasvezel is van ons,
de keuze is aan U!

Op het open glasvezelnetwerk van de Coöperatie OnsNet Nuenen heeft 
u maximale keuzevrijheid uit alle beschikbare providers. Op ons glasvezel-
netwerk bieden tientallen providers hun glasvezeldiensten aan. U kiest zelf 

het abonnement voor internet, televisie en/of telefonie dat het beste past bij 
uw wensen en budget. Voor meer informatie: www.eindelijkglasvezel.nl

PROVIDER

A

PROVIDER

B
PROVIDER

C

PROVIDER

D

PROVIDER

E

WELLNESS

Instituut Zilverschoon Beauty & Health
Berg 51 Nuenen 040-2300025 • www.instituutzilverschoon.nl

* PERFECTE GEVORM-
DE WENKBRAUWEN 
(3D Hairstrokes) ook 
Microblading; mesjes-
techniek, EYELINERS, 
LIPLINERS (Full Lips) 
MAKEN UW GEZICHT 
SPREKENDER EN GEEFT 
EEN JONGER VERZORGD 
UITERLIJK. Met Perma-
nent Make-up elke dag 
weer stralend voor de dag 
komen zonder moeite. Al 
18 jaar ervaringen en GGd 
gecertificeerd. Maak een 
afspraak voor een vrijblij-
vend advies.

     
* BOTOX EN FILLERS, as. 
vrijdag middag 15 juli komt 
onze cosmetische arts weer. 
Ook THREADLIFT; lifting 
gezicht/hals, decolleté zon-
der snijden!! Bel voor gratis 
consult. Maak tijdig een 
afspraak er is een beperkt 
aantal plaatsen!

   

* ZILVERSCHOON GET 
IN SHAPE!, Cellulitis, Love-
handles, Maag- en Buikvet-
rolletjes, huidverslapping 
na afvallen. Met bindweef-
selmassage, Ultrageluid en 
Endermologie; ons nieuwe 
apparaat is binnen!! Nieuwe 
generatie LPG Integral. 
Bel voor een proefbehande-
ling met LIPO II en/of LPG 
apparaat. Gratis vetmeting 
en voedingsadvies, Gratis 
sporten!

   
*LAST VAN ONTSIEREN-
DE KALK OF SCHIMMEL-
NAGELS? Behandeling 
met Laser therapie FOX 
III. Gezonde nagels zonder 
gebruik van schadelijke me-
dicijnen of producten van 
reclames, die niet effectief 
genoeg zijn. Al na enkele 
maanden een mooi resul-
taat. (mits thuisadviezen 
opgevolgd worden!)
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Veldsink Groep uit Nuenen 
breidt verder uit
Veldsink Groep heeft een belang genomen in de in Rijssen gevestigde Vel-
ten Groep. Het Nuenense bedrijf zet daarmee een belangrijke stap in de ver-
dere uitbreiding van haar werkgebied.

Zwerfkeien
In de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 juli (kermis) hebben 1 of meerdere personen een 
tweetal sierkeien, elk circa 3 kilogram in gewicht, achtergelaten achter een woonhuis, ge-
legen aan de Weverstraat, tegenover het veldje bij de voormalige Maria-kleuterschool. 
Teneinde deze 2 zware objecten daar achter te laten heeft of hebben hij of zij het prive-per-
ceel van de bewoner betreden door, zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd, 
de poort te gebruiken welke toegang biedt tot de achtertuin. Op geheel onverklaarbare 
wijze is bij het achterlaten van de stenen een raam, groot circa 2,5 m x 1,8 m, onherstel-
baar beschadigd. De beschadiging bestond voornamelijk uit het gegeven dat de dubbele 
ruit, in plaats van in één stuk in het kozijn, nu in grote en kleine stukken verspreid over de 
stoep achter het huis lag. De beide sierkeien lijken op het eerste gezicht bij deze ongelukki-
ge actie niet te zijn beschadigd. 
 
Een andere mogelijkheid is dat de perso(o)n(en) die op dat nachtelijk uur met deze stenen in 
hun hand over straat liepen, deze ter hoogte van de schutting welke de achtertuin van bo-
venvernoemde woning scheidt van een ingesloten plantsoen, uit hun handen hebben laten 
vallen. Gezien de hoogte van de schutting en de afstand die de stenen daarbij tot het raam 
hebben moeten overbruggen lijkt deze optie onwaarschijnlijk, maar is inachtnemend het 
algeheel mysterieuze karakter van de gebeurtenis niet uit te sluiten. De geslaagde poging 
overigens de beide keien keurig netjes naast elkaar te leggen, ondanks een zichtontnemen-
de schutting tussen positie van loslaten en positie van neerkomen, mag als bewonderings-
waardig genoemd worden, en zou een al dan niet olympische Curling-speler niet misstaan, 
al is de beschadigde ruit ook in deze optie een jammerlijk bijkomstig resultaat van een ver-
der vast en zeker gezellige nachtelijke wandeling.
 
Of de beide keien laatstelijk in het bezit waren van de rechtmatige eigenaar, of dat deze al 
dan niet onrechtmatig uit een nog nader te bepalen voortuin (lees: 5 woningen richting 
Lindeboom) in de buurt van de plaats van het achterlaten zijn weggenomen, is helaas niet 
helemaal duidelijk. Toch wil ik degene die ze daar heeft achtergelaten graag de kans bie-
den ze weer op te komen halen. Hij of zei kan daartoe contact opnemen met ondergeteken-
de. Dan wil ik graag tegelijkertijd van de mogelijkheid gebruik maken hem, hen of haar op 
het hart te drukken in het vervolg voorzichter te zijn met het achterlaten van dergelijke 
voorwerpen op andermans perceel, gezien de totale verwarring die dit teweeg heeft ge-
bracht bij de bijna 80-jarige weduwnaar die dit nu geheel onfortuinlijk is overkomen. Maar 
dit laatste zal ik ongetwijfeld zeer kort na onze kennismaking te berde brengen..

Joep Schoenmakers
Ten Worpe 14, 5673 BR Nuenen, 06-28335300

Ik ben niet verhuisd, ook niet op vakantie maar letterlijk iedere dag gebeurt er iets om me heen.
De aanleiding: er wordt een nieuwe weg aangelegd met busbaan van Nuenen naar Eindhoven.
Elke dag moet ik bedenken ‘hoe kom ik in de kom van Nuenen’?
Op het moment komt al het verkeer langs mij: buslijndienst, auto’s (honderden), fietsers: kijk 
uit! En Politie met alarm.
Waarom? De doorgang naar rotonde ’t Pluuke is geblokkeerd. 
Maar alles zal veranderen (ingrijpend zelfs). Ik weet het zeker.

We wachten af. 

Diny Gijsbers, 
Cockeveld Nuenen

    

YOUNGMAKERS 

 
De YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY is een initiatief van 
de stichting Sociaal Inklusief die zich inzet voor 
een samenleving waaraan iedereen kan meedoen, óók al 
vraagt dat soms wat extra inspanning.  
Voor meer informatie: www.sociaal-inklusief.nl of info@sociaal-inklusief.nl  

Op zoek naar werk maar eigenlijk 
niet weten wat je wilt en echt 
kunt: dat overkomt veel jongeren! 
 
Samen andere met jongeren & 
jongvolwassenen en onder leiding 
van vakmensen gingen de 
deelnemers aan de YOUNGMAKERS 
TALENT DISCOVERY in Geldrop-
Mierlo en in Nuenen op zoek naar 
hun talent en startten zij hun 
zoektocht naar werk dat het 
beste bij hen past.  
 
In POP-UP werkplaatsen maakten 
zij spelenderwijs kennis met hun 
eigen talent en stelden zij hun 
persoonlijke ‘portfolio’ samen. 
Tijdens de ‘klussenbank’ konden 
ze zich vervolgens oriënteren op 
diverse werkterreinen zoals  
assemblage, elektrotechniek, 
logistiek, administratie, 
detailhandel en groenvoorziening.  
 

de begeleiders in de werkplaatsen: (vlnr) 
Lars van der Hoorn, Gijs van Boerdonk en 
Franklin van den Brand.  

de YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY in Geldrop-Mierlo  
en Nuenen werden mede mogelijk gemaakt door  

in	oktober	2016	start	een	nieuwe	YOUNGMAKERS	TALENT	DISCOVERY		
in	samenwerking	met	de	Gemeente	Eindhoven	en	DYNAMO		Jeugdwerk	

ambassadeurs,	partners	&	vrienden	

BEDANKT!	

A.M.K.  
GELDROP 

Update juli Youngmakers      
Talent Discovery in Nuenen

Inmiddels is duidelijk dat de deelne-
mers aan de Youngmakers Talent Dis-
covery events in Geldrop-Mierlo en 
Nuenen geleidelijk hun plek op de ar-
beidsmarkt beginnen te verwerven. 
Daar deden we het voor! Voor een im-
pressie van de beide events kunt u nog 
steeds terecht op onze website.

Natuurlijk kijken we alweer vooruit en 
kunnen we melden dat wij samen met 
DYNAMO Jeugdwerk (onderdeel van 
Lumens) en de Gemeente Eindhoven 

overeengekomen zijn dat we in een pe-
riode van 18 maanden een drietal 
nieuwe trajecten -onder de noemer 
Youngmakers EINDHOVEN- zullen 
uitrollen voor jongeren& jongvolwas-
senen in de leeftijd van 17 tot en met 

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

Ingezonden brieven

“Ons bedrijf heeft haar wortels in Bra-
bant en is sterk vertegenwoordigt in 
het Zuiden. Inmiddels zijn we echter 
een landelijke speler geworden “ aldus 
Henri Veldsink, directeur Veldsink 
Groep. “Met deze stap zetten we ons-
zelf op de kaart in het Oosten van het 
land. Onze intentie is om samen met 
Albert Velten het bedrijf verder uit te 
bouwen”.

Naast de activiteiten op het gebied van 
zakelijke en particuliere verzekerin-
gen, hypotheken en pensioenen is Vel-
ten Groep met haar dochteronderne-
ming Assist Verzuim ook een serieuze 
speler op het gebied van arbodienst-
verlening. “En ook daar zien we groei-
mogelijkheden“ zegt Henri Veldsink. 

“Deze tak van sport sluit goed aan bij 
onze dienstverlening aan zakelijke 
klanten. Naast verzuimverzekeringen, 
is het een logische stap om klanten te 
begeleiden op (deel)trajecten van ar-
bodienstverlening. Van risicopreven-
tie tot verzuimbegeleiding.”

Veldsink Groep is als familiebedrijf 
met verschillende onderdelen actief in 
de financiële dienstverlening. De 
groep bestaat uit Veldsink Advies-
groep (16 allround advieskantoren), 
NBG (landelijke hypotheekketen) en 
VCN (beste serviceprovider verzeke-
ringen), VCN United Capital (service-
provider hypotheken) en De Finan-
ciële Makelaar (beste serviceprovider 
hypotheken). 

27 jaar met een kwetsbare arbeids-
marktpositie. Het eerste traject zal 
starten in september/oktober 2016.
 
Voor perspectief op werk is voor deze 
doelgroep -waarbij vaak ook nog eens 
sprake is van een directe of indirecte ho-
ge zorgbehoefte die de focus nogal eens 
afleidt van het vinden van werk- meer 
nodig dan een korte zoektocht naar je 
talent en/of kennismaking met de in-
houd van mogelijk toekomstig werk.
Het traject is zodanig aangepast dat de 
deelnemers ’al werkende’ niet alleen 
hun talenten en vaardigheden kunnen 
ontdekken en ontwikkelen, maar tege-
lijkertijd een serieuze start maken met 
het ontwikkelen van hun werknemers-
vaardigheden. 
Ook zal aandacht worden geschonken 
aan hun persoonlijke leefomgeving en 
aan de voor opname in het arbeidspro-
ces noodzakelijke inzet van additione-
le hulpmiddelen. Uiteraard houden we 
jullie op de hoogte!

De nieuwe website
De nieuwe website blijkt een schot in 
de roos als we mogen afgaan op de po-
sitieve reacties die we mochten ont-
vangen. Bedankt daarvoor!

Helaas hebben we het debat in de de-
bat-cyclus WERK IN-ZICHT -dat ge-
pland stond voor eind juni- moeten 
verschuiven naar een tijdstip later dit 
jaar.
Debet daaraan is het gegeven dat we 
met dit debat aansluiting zoeken bij de 
werkgeverscampagne van het eerste 
traject van Youngmakers EINDHO-
VEN. Onze excuses daarvoor!
Het staat nu gepland voor medio no-
vember 2016! We zullen jullie tijdig in-
formeren. 

Tenslotte willen we nog even terugko-
men op de succesvol verlopen Young-
makers Talent Discovery events in 
Geldrop-Mierlo en Nuenen.
We hebben de ‘juni 2016- editie’ van 
het business magazine GOEIE ZA-
KEN (met een oplage van ca. 4500 
exemplaren) aangegrepen om jullie ‘in 
het zonnetje te zetten’ en te bedanken 
voor jullie steun. Zonder jullie finan-
ciële, materiële en/of immateriële on-
dersteuning zouden deze events niet 
mogelijk zijn geweest…BEDANKT !

Beste Ambassadeurs, Partners en Vrienden van de stichting Sociaal Inklu-
sief. In de vorige update konden we al melden terug te kunnen kijken op een 
succesvolle editie van de Youngmakers Talent Discovery in Nuenen.
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ZONNEPARK EENEIND

Eerste zonnepark in Nuenen! 
Zelf groene stroom opwekken in de eigen regio! Dit is energiecoöperatie 
Morgen Groene Energie gelukt met een eigen zonnepark. Hiermee kunnen 
deelnemers zonnestroom krijgen zonder panelen op het eigen dak. Op 12 
juli werd de eerste van 880 zonnepaneeldelen feestelijk in gebruik geno-
men door Noord-Brabants energie-gedeputeerde Annemarie Spierings. 

Het zonnepark is tot stand gekomen 
door samenwerking van Morgen 
Groene Energie met de twee bedrijven 
bNRGY en Eigenenergie.net. bNRGY 
heeft haar dak op bedrijventerrein 
Eeneind beschikbaar gesteld voor de 
zonnepanelen. Deze firma ontwikkelt, 
realiseert, inspecteert en onderhoudt 
systemen voor elektrische laag- en 
middenspanning installaties voor be-
drijven. bNRGY is enthousiast voor 
het zonnepark, omdat dit volledig past 
in haar duurzaamheidsdoelstellingen. 
Het Geldropse Eigenenergie.net in-
stalleert de zonnepanelen, zoals deze 
firma al jaren doet voor particulieren 
en bedrijven in deze regio. 

Morgen Groene Energie schaft de zon-
nepanelen in eerste instantie aan voor 
haar eigen leden. Zij krijgen een aantal 
paneeldelen gratis en vervolgens mogen 
ze ook paneeldelen kopen, mits zij wo-
nen in de zogenaamde postcode-roos. 
Dit gebied omvat alle postcodes die 
grenzen aan de code van het zonnepark. 
Ook nieuwe deelnemers zijn welkom. 
Ze moeten daarvoor wel lid worden van 
Morgen Groene Energie. Info en aan-
melden: info@morgengroeneenergie.nl

Goedkope, groene stroom 
Een paneeldeel kan maximaal 45 kWh 
stroom leveren en kost een deelnemer 
eenmalig € 70,-. Per jaar is € 1,70 nodig 
voor onderhoud, beheer en verzeke-
ring. Het rendement op deze investe-
ring bedraagt ongeveer 5 %, veel meer 
dan dat van een spaarrekening. De op-
brengst van de gekochte panelen kan, 

incl. de energiebelasting, van de eigen 
energierekening worden afgetrokken. 
De overheid garandeert, dat je dit ten-
minste 15 jaar lang mag blijven doen. 
Een gemiddeld gezin gebruikt onge-
veer 3500 kWh stroom per jaar. Om 
hierin volledig te voorzien, zijn 75 pa-
neeldelen nodig. Maar ook een kleine 
bijdrage aan een beter milieu mét 
groene stroom van één of meer pa-
neeldelen, is welkom. 

Meer daken nodig 
Omdat Morgen Groene Energie veel 
belangstelling verwacht, is de coöpera-
tie op zoek naar meer daken om zon-
nepanelen op te installeren. Welke on-

dernemers in dezelfde postcode als 
bNRGY (5674 in Nuenen, Gerwen of 
Nederwetten) zijn geïnteresseerd in 
deelname aan een zonnepark? 
Voor informatie en aanmelden: 
info@morgengroeneenergie.nl 
www.morgengroeneenergie.nl

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

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 16 juli 
Collecte Showkorps O&V

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’

Zondag 17 juli
09.00 uur IVN Roosdonkenwandeling

 parkeerplaats van Begraafplaats De Roos-
doncken. Naast Broekdijk 7 te Nuenen

Maandag 18 juli 
11.00 uur Uitverkoop Hoffmans Mode

Jo van Dijkhof

Dinsdag 19 juli 
10.30 uur De Vrolijke Samenzang

 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 Zomerinstuif Bridge

Zaal Berkenbosch, Opwettenseweg Nuenen

Dinsdag 19 juli 
20.00 uur Dorpsraad Gerwen 

openbare vergadering
D´n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen

Woensdag 20 juli
19.30 uur Terrasoptreden 

Wereldmuziekkoor Keskedee
Bij Café Schafrath in het Park in Nuenen

Woensdag 20 juli
20.00 uur Kienavond Buurtvereniging

Plan West. Zaal de Koekoek 
Dorpstraat 49 in Lieshout  

Donderdag 21 juli
09.45-11.45 uur Inloopochtend 

Buurtvereniging Omgeving Andriesplein
de Dassenburcht

Donderdag 21 juli
19.00 uur Informatiebijeenkomst 

bij Bio-lekkers
Parkstraat 3F Nuenen

Vrijdag 22 juli 
10.30 uur ‘Cultuur Overdag - Film: 

The Butler 
Het Klooster Nuenen

Vrijdag 22 juli 
20.00 uur Gipsy-gitaristen geven swingend 

Summertime-concert 
Café De Stam Gerwen

Zaterdag 23 juli
19.00 uur Sneeuwwitje en The Dwarfs

Openluchttheater in Mariahout

Donderdag 28 juli
14.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Vrijdag 29 juli t/m zondag 7 augustus
 Bloem & Tuin 

Schoutse Vennen 17 
5674 TK Nuenen 

Zondag 31 juli 
10.00 uur De Wettense Braderie

De Koppeldreef Nederwetten

Zondag 31 juli
14.30 uur Sneeuwwitje en The Dwarfs

Openluchttheater in Mariahout

Donderdag 4 augustus
10.30 uur PVGE Nuenen Koffie 

inloopochtend
Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

Donderdag 4 augustus
14.30 uur Sneeuwwitje en The Dwarfs

Openluchttheater in Mariahout

Zondag 7 augustus
19.30 uur Paul Weijmans 

Zomeravondconcert. 
Van Gogh Kerkje in Nuenen

Christian Science
Aanstaande zondag, 17 juli, is het on-
derwerp van onze dienst: ‘Leven’. Bij 
het uitwerken van dit thema komt o.a. 
de volgende tekst naar voren:
‘Leven is Gemoed, de Schepper weer-
spiegeld in Zijn scheppingen. Alles in 
Gods heelal brengt Hem tot uitdruk-
king.’ (Uit Wetenschap en Gezondheid 
door Mary Baker Eddy).
De dienst begint om 10.30 uur en 
duurt ca. 50 min. Locatie: Parkstraat 
54 (congrescentrum BtB). Maak maar 
eens een dienst mee. U bent hartelijk 
welkom. www.christianscience.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 16 juli 18.30 uur: viering, 
muzikale omlijsting, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.
Zondag 17 juli 09.30 uur: viering, Gre-
goriaans koor, voorganger pastor S. 
Kuijpers. 

Misintenties
Zaterdag 16 juli 18.30 uur: geen inten-
ties.
Zondag 17 juli 09.30 uur: Gertrude 
Smeulders-Sanders, Wout Smeulders 
en Margo Smeulders; overleden ouders 
Jan en Miet Dijstelbloem-Knoops; 
Noud van Rooij en Marie van Rooij-van 
de Kam; Leo van Hevelingen en Lotte 
van Rooij; Nell Schoenmakers-Bres-
sers; Theo Kuijpers; Joop Sterenborg.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 17 juli 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar. 
 
Misintenties
Piet Coolen; Maria Sleegers; Lena 
Joosten-van Haandel; Ad Teunisse en 
familie.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 17 juli 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar. 

Misintenties
Johannes Raijmakers en Johanna 
Rooijakkers; Petrus Raijmakers; Wil-
helmus Rooijakkers en Elisabeth Basti-
aans; Bastiaan Rooijakkers; Marie Jan-
sen-Raaijmakers; Martje van Lierop-
van der Maat.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 17 juli, 10.00 uur: ds. C. Crou-
wel. Er is vóór de vakantie nog eenmaal 
kindernevendienst. De collecte is voor 
het project van ZWO in Ghana. 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.
Donderdag 14 juli. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Bonaventura, bis-
schop en kerkleraar. 

Vrijdag 15 juli. 07.15 uur H. Mis, H. 
Plechelmus, bisschop en belijder; ge-
dachtenis van H. Henricus, keizer en 
belijder. 
Zaterdag 16 juli. 08.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van Onze Lieve Vrouw van de 
Berg Carmel. 10.00 Godsdienstlessen. 
Zondag 17 juli 10.30 uur gezongen Hoog-
mis, negende zondag na Pinksteren.  
Maandag 18 juli. 18.30 uur H. Mis, H. 
Camillus van Lellis, belijder; gedachte-
nis van H. Symphorosa en haar zeven 
zonen, martelaren. 
Dinsdag 19 juli. 18.30 uur H. Mis,  H. 
Vincentius a Paulo, belijder.
Woensdag 20 juli. 07.15 uur H. Mis, H. 
Hiëronymus Aemilianus, belijder; ge-
dachtenis van H. Margaretha van An-
tiochië, maagd en martelares. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Zomerstop De Zonnebloem 
Op 6 juli jl. was de laatste ontspanningsavond van dit seizoen voor de gasten van 
de Zonnebloem. Zoals altijd begon de avond met een kopje koffie/thee en wat lek-
kers erbij. Voor deze avond hadden ze het Mondharmonica- orkest ‘De luchthap-
pers’ uitgenodigd. Zij begonnen met een openingslied van hen zelf en daar speel-
den zij vele bekende songs uit diverse landen. Een lid van het orkest deelde aan de 
gasten een boekje uit waar de tekst van de bekende songs in stonden en vroeg aan 
de gasten of ze deze mee wilden zingen. Hier werd zeker gehoor aangegeven.
Na de pauze volgde zowel luister als meezing songs. De gasten deden hun best en 
bleven mee klappen en mee zingen. Om 21.30 uur hebben we afscheid genomen 
van dit gezellige orkest met een daverend applaus. De gasten keerden allen heel 
tevreden huiswaarts.
Tevens werden afgelopen zondag de vrijwilligers van de Zonnebloem verrast, die 
niet deel konden nemen aan de vrijwilligersdag, met een cadeaubon. 
Wij bedanken IJssalon Italië voor de bijdrage om het mogelijk te maken. 

Cultuur Overdag is 
genomineerd!
 
De genomineerden voor de Peeltro-
fee 2016 zijn bekend! Maar liefst 
2635 keer is er gestemd op de inge-
stuurde ideeën om cultuur en erf-
goed in de Peel te versterken. Vrijdag 
9 september reikt Anke van Extel - 
van Katwijk, de felbegeerde Peeltro-
fee uit en €  2.500,- om het idee te 
realiseren! Er kon op 14 projecten 
worden gestemd in de periode van 
23 mei tot 11 juli. Vijf projecten wor-
den nu door de vakjury beoordeeld.

Top 5 genomineerden
•	 Cultuur	 Overdag	 Nuenen,	 met	

18,52% van de stemmen
•	 Renovatie	 TBC-huisje	 Bakel,	 met	

18,44% van de stemmen
•	 Speurtocht	 voor	 kinderen	 langs	

Helmondse monumenten, met 
13,36% van de stemmen

•	 Het	verhaal	van	het	water	Deurne,	
met 12,98% van de stemmen

•	 Het	Koordekanaal	uit	de	vergetel-
heid De Rips, met 11,42% van de 
stemmen

Er zijn mooie prijzen te winnen, waar-
mee het initiatief ook echt een stap 
verder gebracht kan worden: € 2.500,- 
voor het beste idee, € 1.000,- voor de 
tweede plaats en € 500,- voor het idee 
dat als derde eindigt. De winnaar ont-
vangt bovendien een kunstwerk ont-
worpen door kunstenaar Dirk Verber-
ne uit Helenaveen.

Verhuizing kiekeboe!
Het schooljaar zit er weer bijna op, en ook bij kiekeboe hebben we grote va-
kantie. In de zomervakantie zullen we samen met Basisschool de Rietpluim 
gaan verhuizen naar de locatie aan de Oudelandsedijk 27, in Nuenen! 

Kiekeboe is een inloop ochtend voor 
ouders/ verzorgers voor kindjes in de 
leeftijd van 0-4 jaar. Tijdens de och-
tend, van 09.30 tot 11.00 uur, kunnen 
kindjes samen spelen in het bijzijn van 
hun ouders / verzorgers. De kinderen 

krijgen fruit en een glaasje ranja en 
voor de volwassenen staat de koffie en 
thee klaar! 
Vanaf dinsdag 6 september gaan we 
weer van start vanuit een mooie nieu-
we locatie. Ben je nieuwsgierig gewor-
den naar onze nieuwe plek, kom gezel-
lig langs! 

Carat-Concerten 
Op de zondagen tot en met eind sep-
tember vinden er op het Carat-Pavil-
joen, in stadswandelpark de Warande, 
Carat-Concerten plaats. Diverse mu-
ziekstijlen passeren de revue, van jazz 
tot pop en van klassiek tot blaasmu-
ziek. Tientallen muziekverenigingen 
verzorgen gedurende deze periode een 
gratis concert op het karakteristieke 
Carat-Paviljoen. De vaste aanvangstijd 
is 12.00 uur en het programma is rond 
15.00 uur afgelopen. Alle concerten 
zijn gratis toegankelijk. Daarnaast zijn 
er in het park horecavoorzieningen en 
voldoende zitplaatsen aanwezig.
 
Programma zondag 24 juli 2016
12.00 u: Blaaskapel Valkenswaard
www.blaaskapelvalkenswaard.web-
klik.nl/page/blaaskapel-valkenswaard  
13.00 u. Mierlo Vocaal
www.mierlovocaal.nl
14.00 u: Southern Comfort Barber 
Mates, Zaltbommel
www.scbm.nl 
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SPORTNa elf dagen tennis op de Lamers Tielemans Lissevoort Open

Finale tennistoernooi eindigt 
in zinderend zonnige zondag
We bouwden op in de stromende regen, een beetje bevreesd wat het weer 
zou doen de elf volgende dagen dat we de Lamers Tielemans Lissevoort 
Open hielden. Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind: alle tennis-
partijen zijn in prachtig weer gespeeld met een zinderend zonnige finale-
zondag als apotheose.

Bijna twee weken lang hield het open 
toernooi van Tennisvereniging De Lis-
sevoort de club in zijn greep. Honder-
den tennissers deden een gooi naar de 
hoogste eer en de winst. Er werd, naast 
getennist, ook gefeest, gedanst, foto’s 
gemaakt in onze ‘photobooth’, er was 
een magical entertainer op het terras, 
voor de kinderen was er een springkus-
sen, gratis ijsjes, er was live muziek, en 
er waren heerlijke hapjes. Avond na 
avond kon er vanaf het terras en naast de 
banen genoten worden van enerverende 
tenniswedstrijden op allerlei niveaus. 

Dit resulteerde in het finaleweekend in 
een keur aan toppartijen tennis, want 
alleen de besten (of fitsten) blijven 
over voor de finales. Onder een strak-
blauwe lucht met een brandende zon 
speelden zij de laatste wedstrijden van 
het toernooi, aangemoedigd door het 
ruim toegestroomde publiek. Met em-
mers met water en sponzen konden de 
tennissers tussen de games wat afkoe-
len, want heet; dat was het. Dat had-
den we die vrijdag niet durven hopen.

Alle winnaars op een rijtje
Het voert te ver om alle winnaars in al-
le klassen te vermelden, maar op onze 
facebookpagina (www.fb.com/lisse-

voortopen) vind je ze allemaal terug! 
Van harte gefeliciteerd allen en graag 
tot volgend jaar!

We danken alle sponsoren die dit toer-
nooi mede mogelijk hebben gemaakt, in 
het bijzonder onze naamsponsor Lamers 
Tielemans Advocaten, maar ook admi-
nistratiekantoor Van de Winkel, Wessel-
man Accountants, Revolution PT, De 
Laat Kenniscentrum, Inpijn Blokpoel, 
Shazzoo, Selfstorage Helmond, Lensen 
projectinrichters, Javelin ICT, BDP In-
ternational, NoNox Gasengines, Van 
den Udenhout privé-lease, De Watermo-
len van Opwetten, ’t Schuurke, Vinnies, 
JV2 Bouwadvies, Den Kleine Dommel, 
Black & Bianco, café Schafrath, café Re-
né, Sported, schildersbedrijf Berry Basti-
aans, Verhallen airconditioning, archi-
tectenbureau Tenback de Groof, ESRO 
Seafood, Van Lieshout interieur, Budge-
thotel Eindhoven, schildersbedrijf Ton 
Schellens. 
Ook danken we iedereen die ons heeft 
geholpen om het toernooi tot een suc-
ces te maken. Graag tot volgend jaar 
op de Lamers Tielemans Lissevoort 
Open!

Jeugdzaken van BCL 
Met het afscheid van Karin van den 
Biggelaar als wekelijkse begeleider 
van de jeugd is een hiaat ontstaan in 
de groep jeugdbegeleiders dat de 
vereniging nog niet heeft kunnen op-
lossen. Om die reden komt Badminton 
Club Lieshout met een slim ‘inschrijf-
systeem’ waardoor mensen die ‘af en 
toe’ eens willen helpen kunnen instro-
men en zo hun bijdrage kunnen leve-
ren aan het spelplezier van de jeugd.

Jeugdbegeleiding
De jeugd van Badminton Club Lies-
hout wordt begeleid door een team be-
staande uit een trainer (Frans van 
Waardenburg) en enkele jeugdbegelei-
ders. De leiding van een trainings-
avond bij de jeugd wordt gedragen 
door de trainer. Hij bepaald welke oefe-
ningen gedaan worden en welke spe-
lers waar spelen. De jeugdbegeleiders 
assisteren de trainer door de jeugd te 
helpen om de opgedragen oefeningen 
uit te voeren. Op dit moment beschikt 
Badminton Club Lieshout over een té 
beperkte groep jeugdbegeleiders en 
heeft een zoektocht naar nieuwe jeugd-
begeleiders onvoldoende resultaat op-
geleverd. Wél hebben diverse potentië-
le begeleiders gemeld ‘af en toe’ eens te 
willen komen helpen (bijv. eens per 
maand). Om dat te faciliteren heeft de 
vereniging nu een ‘inschrijfsysteem’ 
opgezet waar jeugdbegeleiders per 
trainingsavond kunnen inschrijven. 
Op die wijze kunnen potentiële bege-
leiders af en toe helpen en heeft de 
jeugd tóch voldoende begeleiders. Alle 
seniorleden binnen de vereniging kun-
nen inschrijven op dit inschrijfsysteem 
waardoor niemand veel hoeft te doen, 
en toch iedereen zijn steentje bij 
draagt. Uiteindelijk streeft Badminton 
Club Lieshout wél naar een groep met 
vaste jeugdbegeleiders maar lijkt dit in-
schrijfsysteem, gezien de situatie, zeker 
een goede oplossing.

Leo Bosch Trofee
In de strijd om de ‘Leo Bosch Trofee’ 
heeft de jeugd de laatste speelronde af-
gewerkt. Ná verwerking van de resulta-
ten van die laatste speelronde zijn Mar-
gee Hilgerdenaar én Pepijn Kerkhof 
exact gelijk geëindigd op de eerste 
plaats. Beide jeugdspelers hebben im-
mers 188 punten bijeen gesprokkeld. 
Om tóch dé winnaar van deze interne 
competitie aan te kunnen wijzen is be-
sloten dat beide koplopers een finale-
wedstrijd tegen elkaar zullen spelen. De 
winnaar van deze wedstrijd zal uitein-
delijk de felbegeerde trofee uit handen 
van naamgever, ex-voorzitter en erelid, 
Leo Bosch in ontvangst mogen nemen.

Jongste leden Z&PV Nuenen leveren 
wederom geweldige prestaties!
Afgelopen weekend zwommen, na de 22 zwemmers van vorige week, nog 
eens 8 zwemmers van Z&PV Nuenen Recreatief mee met als doel dat felbe-
geerde papiertje: het zwemdiploma! Bij de recreatieve afdeling van Zwem- 
en Polovereniging Nuenen kunnen de kinderen oefenen voor zwemdiploma 
C en zwemvaardigheid 1, 2 en 3. 

Starten met hardlopen?   
Loop nu met LONU
Altijd al eens willen gaan hardlopen? Ben je beginner of heb je al wat erva-
ring? Of heb je al een poosje niet meer gelopen en zoek je de motivatie om 
weer te beginnen? Dan is ‘Loop nu met Lonu’ iets voor jou. Het programma 
start dinsdag 6 september 2016. Loop jij mee? 

Dit weekend werd het diploma C in 
ontvangst genomen door Stan van 
Uden. Daarnaast deden Lotte Bosgra, 
Vita Caboni  en Shreya Kumar het su-
per en mochten zij aan het eind van de 
ochtend hun zwemvaardigheid 2 diplo-
ma in ontvangst nemen. Thomas van 
Ekert, Lotta van Kemenade, Eva van 
Spronsen en Koen van den Wildenberg 
hebben deze ochtend hun zwemvaar-
digheid 3 diploma overhandigd gekre-
gen. Wederom een top prestatie!  

In de afgelopen twee weekenden haal-
den maar liefst 30 zwemmers bij 
Z&PV Nuenen Recreatief hun zwem-
diploma. Een prachtige prestatie! Wij 
zijn apentrots op deze kinderen en 
wensen ze veel succes en plezier met 
oefenen voor hun volgende diploma 
of andere activiteiten binnen de 
vereniging. Lijkt het jou nou ook leuk 
om te zwemmen en/of te oefenen 
voor je diploma’s? Kijk dan eens op 

onze website (www.zpvnuenen.nl) of 
op onze facebookpagina (www.face-
book.com/zpvnuenenrecreatief ) en 
neem contact op voor een proefles! 

Programma
Onder begeleiding van deskundige 
trainers train je samen met je loop-
maatjes zes weken lang iedere dins-
dagavond bij Lonu. Daarnaast wordt 
verwacht dat je een, liefst twee keer 
per week voor jezelf loopt. Doel om 
na 6 weken 3 kilometer in maximaal 
25 minuten te lopen. Na het program-
ma kun je doorstromen in een van de 
vier reguliere groepen bij Lonu.

Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd? Mail dan naar 
info@lonu.nl. Hier kun je je aanmel-
den of vragen stellen. We nemen dan 
contact met je op. Ook staat op www.

lonu.nl veel informatie. Over Lonu, de 
trainingsgroepen en het programma 
‘Loop nu met Lonu’. De eerste training 
start dinsdag 6 september om 19.15 
uur bij het Lonu clubgebouw aan het 
Wettenseind. Rond 20.30 uur sluiten 
we af. De kosten voor deze trainingen 
zijn maar € 25,00 per persoon en ver-
plichten je niet tot lidmaatschap van 
Lonu. 

Oproep aan alle Nuenenaren:

Doe mee aan het gezelligste 
tennistoernooi van Nuenen
Wist je dat er maar liefst vier tennisverenigingen zijn in Nuenen? En dat de-
ze vier clubs gezamenlijk ieder jaar de Nuenense kampioenschappen orga-
niseren? Wat dit toernooi zo bijzonder maakt is dat het toegankelijk is voor 
alle Nuenenaren. 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 nodig, zin om een potje te ten-
nissen en gezellig samen te zijn met dorpsgenoten is wel belangrijk. Natuur-
lijk nodigen 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 
toernooi.nl en kan tot 28 augustus. 
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.

Funkey Hockey     
voor kinderen van 4-5 jaar
Om de allerjongste jeugd kennis te laten maken met hockey bieden wij, Hoc-
keyclub Nuenen, het Funkey programma aan. Funkey is een lesprogramma, 
ontwikkeld door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond voor kinderen 
van 4 tot en met 5 jaar oud, waarbij FUN in goed leren bewegen centraal 
staat, ofwel KEY is. 

Hockey

Op deze manier leren kinderen op een 
leuke en veilige manier omgaan met 
sportief bewegen, waarbij hockey een 
onderdeel is.

Lijkt je dit leuk? In september start er 
een nieuwe groep. Dus meld je aan via 
www.hcnuenen.nl of mail naar jong-
stejeugdcommissie@hcnuenen.nl

Zwemmen

Hardlopen

Badminton

DE3 winnares Marjolein Theeuwen.

Finale herenenkel5.

Finalisten DD6 35-plus.



        KEIHARDE
        ZOMERACTIESCaravan Centrum

Coppelmans

In- en
verkoop
caravans

Onderhoud
en

reparatie

Haal-
en breng-

service

Schade-
herstel

Occasions
040

283 17 16

Caravan Centrum Coppelmans is geopend

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en

zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.

Wij leveren alleen de kwaliteitsmerken:

Truma, Reich, Enduro en Dometic.

EEN PRETTIGE VAKANTIE BEGINT BIJ CARAVAN CENTRUM COPPELMANS!

Nu combinatievoordeel van MOVERS
met een grote onderhoudsbeurt.

Reich volautomatische mover
(normaal € 1.925,00).
Nu in combinatie met een grote
onderhoudsbeurt van uw caravan
(€ 205,00) voor de actieprijs van
slechts

Enduro handbediende mover
(normaal € 1.150,00).
Nu in combinatie met een grote
onderhoudsbeurt van uw caravan
(€ 205,00) voor de actieprijs van
slechts

Op al onze MOVERS en AIRCO’S

€ 125,00 korting!

in de maanden juni en juli.
Compleet ingebouwd
en met volledige garantie.

Zoals u van ons gewend bent!

TOP
AANBIEDING!ACTIE 1

ACTIE 3

van uw caravan op 10 belangrijke punten. Zodat u
veilig op vakantie gaat.
Nu voor slechts

ACTIE 4

Nu combinatievoordeel van AIRCO’S
met een grote onderhoudsbeurt.

Dometic airco, compleet ingebouwd.
Nu in combinatie met een onderhoudsbeurt

vanaf

€ 1.550,00!
€ 1.950,00all in!

€ 1.250,00all in!

€ 25,00!

ACTIE 2

Wettenseind 2-B, 5674 AA  Nuenen

www.caravancompleet.nl

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

Bezorgers voor Rond de Linde: 
Vakantiebezorgers

(Zomervakantie) 
Ben je bereid om elke donderdag ons blad te be-
zorgen? 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

SALE
1 STUK    30%  KORTING
2 STUKS  40%  KORTING
3 STUKS  50%  KORTING

Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl 

*Alleen geldig op de voorjaarscollectie 2016.
*Je kunt de artikelen van de stapelkorting herkennen aan de blauwe kaartjes met daarop "stapelkorting".

*Nieuwe collectie, hoogzomercollectie en basisartikelen en de artikelen uit de zomeroutlet doen niet 
mee aan de stapelkorting.    

WIJ HEBBEN DE STAPELKORTING*
FLINK VERHOOGD

ZOMEROUTLET 
Profiteer nu nog snel van alle koopjes in de zomeroutlet! 

Kortingen van 50 tot 75% op zomercollectie 2015 en ouder!

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.

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Smolders Schoenen Parkstraat 9 
te Nuenen zoekt per 1 september:

VERKOOP-
MEDEWERKER(STER)

Werktijden;
Voor vrijdag 17.00-21.00 uur
en zaterdag 9.00-17.00 uur

 
Graag uw C.V. + pasfoto sturen naar 

H.M. Smolders Parkstraat 9 , 5671GD Nuenen 
of mailen naar smolders.schoenen@planet.nl

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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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