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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl
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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.

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

Meeste 
aanmeldingen 
Burendag in 
Noord-Brabant

Nieuw 
Ervensestraat 
houdt van 
Holland

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Ruilend en 
picknickend 
de vakantie in

HUIS VERKOPEN?

www.makelaarsplein.com

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

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 augustus is het 
alweer de 23e editie van Bloem en Tuin, op landgoed de Gulbergen 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. 

Wk30.  De vraag van deze week is: 
Om welke bloem is Nederland in het buitenland heel beroemd?

LET OP! Stuur het antwoord in voor 1 augustus, i.v.m. de sluiting van Bloem&Tuin 
7 augustus. De winnaars worden die maandag gebeld/gemaild.

Uit de vele inzendingen zijn de gelukkige winnaars van week 29 geworden:  
(uitslag: ... zonder doorns/doornen)
• Chantal Luppens, Gouwehof 14, 5672 BR Nuenen.
• Wim Eickmans, Heikampen 99, 5672 SW Nuenen.
• Rina Sengers-v. Dijk, Soeterbeekseweg 3b.
• Thea S., Margot Begemannstraat 4, 5671 DX Nuenen.
• Rikus Meelker, Vrouwkensakker 15, 5673 PE Nuenen.

Prijsvraag
2016

31 juli

KINDERSPEEL
PARADIJS

GEZOCHT PER DIRECT

Nette interieur verzorgster
met ervaring

Voor alle voorkomende 
werkzaamheden, binnenshuis.

Brieven onder nummer
30-2016

IJssalon Italia beste van Brabant
De zoektocht op Radio 8FM naar Brabants Beste IJssalon was deze week heel 
erg spannend met bizar veel aanmeldingen, waarbij de uiteindelijke strijd 
ging tussen Maddey’s in Roosendaal, IJssalon Italia in Nuenen en IJssalon 
Kees in Geldrop.

De meeste aanbevelingen ontvingen we voor…….
IJssalon Italia in Nuenen.
Grootste compliment dat de ijssalon ontving was 
misschien wel ‘het ijs is lekkerder dan in Italië zelf…
BAM!! Gefeliciteerd met deze mooie titel!

Aantal Pokémon Go spelers       
stijgt naar 2 miljoen
 Van de 18-plussers in Nederland 

speelt op dit moment 16% Pokémon 
Go. Dat komt neer op ruim 2 miljoen 
spelers. Ruim vier op de tien (41%) 
van de 18-34 jarigen in Nederland 
spelen op dit moment het spel. Bij de 
35 tot 49 jarigen is dit maar 13% en 
van alle 50-plussers speelt slechts 3% 
Pokémon Go.
  
Van alle Pokémon Go trainers speelt 
de helft het spel meerdere keren per 
dag. Nog eens 30% speelt het één keer 
per dag. Tweederde van de gebruikers 
(65%) is al eens speciaal gaan wande-
len om Pokémon te vangen. Ruim vier 
op de tien gebruikers verwachten het 
spel nog minimaal een half jaar te spe-
len. Wellicht dat eventuele updates 
van het spel ervoor zorgen dat deze 
groep nog groter wordt.
  
De cijfers uit dit marktonderzoek zijn 
tot stand gekomen door een groot-
schalig representatief onderzoek on-
der het Multiscope online consumen-
tenpanel (18 jaar en ouder), waarbij in 
totaal 1.000 leden het onderzoek vol-
ledig hebben ingevuld. 

Het park werd druk bezocht vanwege de Pokéstop.

Wettense Braderie 
in Nederwetten
Dit jaar organiseert CV de Wet-
ters voor het eerst ‘De Wettense 
Braderie’. Het belooft een gezel-
lig, zomers evenement te wor-
den met verschillende kraam-
pjes en horecagelegenheden. 

Er worden zowel nieuwe als twee-
dehands spullen te koop aangebo-
den. De braderie vindt plaats op 
zondag 31 juli, op het evenemen-
tenterrein de Koppeldreef in Ne-
derwetten. Vanaf ’s morgens 10.00 
uur ben je van harte welkom. Er 
zijn meer dan 60 kramen aanwe-
zig. Denk hierbij aan kraampjes 
met kleding, snoep, sieraden, por-
selein en natuurlijk de suikerspin 
niet te vergeten. Daarnaast ie er 
ook aan de kleintjes gedacht. Er is 
een springkussen en Clown Basje 
is natuurlijk ook van de partij. 
Kortom een dag met veel ‘Wetten-
se’ gezelligheid, zorg dat je erbij 
bent! Kijk voor meer informatie op 
www.dewetters.nl

Vlindertelling      
op Bloem en Tuin
Op 5, 6 en 7 augustus organiseert De Vlinderstichting weer een landelijke 
tuinvlindertelling. Lodewijk Hoekstra, ambassadeur van De Vlinderstich-
ting, opent de telling op vrijdag 5 augustus in Nuenen. 

Datum: vrijdag 5 augustus. Tijd: 11.30 
uur - 13.00 uur. Locatie:  Bloem & 
Tuin, Schoutse Vennen 15 te Nuenen. 

Wat is de tuinvlindertelling?
Om erachter te komen hoe het met de 
vlinders in de tuin gaat, houdt De 
Vlinderstichting op 5,6 en 7 augustus 
weer de jaarlijkse tuintelling. Dankzij 
de tellingen krijgt De Vlinderstichting 
een goed beeld van de natuur in stad 
en dorp. Lodewijk Hoekstra, ambas-
sadeur van De Vlinderstichting, opent 
de telling tijdens de beurs Bloem & 
Tuin in Nuenen. 

Waarom vlinders tellen?
Iedereen ziet wel eens vlinders in de 
tuin. Maar waarom zou je ze tellen? 
Door de vlinders in je tuin te tellen, kan 
je meten hoe het met de natuur in je 
omgeving gaat. Die cijfers zijn belang-
rijk, want dagvlinders reageren snel op 
het milieu en klimaatverandering. De 
Vlinderstichting verzamelt al jarenlang 
gegevens over vlinders, zodat ze nog 
beter beschermd kunnen worden. 

Vlinders doorgeven
Vlinders tellen is een relaxed klusje; je 
hoeft echt geen expert te zijn! Kijk een 

Lodewijk Hoekstra, ambassadeur ‘De Vlinder-
stichting’, opent de telling op Bloem&Tuin.

kwartier in je tuin en geef door wat je 
ziet via www.vlindermee.nl of www.
tuintelling.nl. Of download de gratis app 
‘Vlindermee’ voor Android of voor iOs. 
Zowel op de site als in de app zitten han-
dige functies om de vlindersoorten te 
herkennen. www.vlinderstichting.nl

Het aantal Pokémon trainers blijft stijgen. Vorige week, voor de lancering 
in de Nederlandse App- en Play Store, was er al sprake van ruim 1,3 miljoen 
gebruikers. Een week later blijkt dat meer dan 2 miljoen Nederlanders het 
spelen. Het spel is vooral populair onder jongeren. Dit blijkt uit markton-
derzoek van onderzoeksbureau Multiscope onder 1.000 Nederlanders. 
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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 

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 
afspraak voor ‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nue-
nen.nl of eventueel telefonisch contact opnemen met ons klantcon-
tactcentrum 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.

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
•	 aan	 Stichting	 Ezeltjesdag	 zijn	 vergunningen	 en	 ontheffingen	

verleend	voor	het	organiseren	van	een	Ezeltjesdag	op	4	septem-
ber 2016 op het terrein aan de Mulakkers 23 (verzenddatum 25 
juli 2016); 

•	 aan	Stichting	Scouting	Panta	Rhei	zijn	vergunningen	en	onthef-
fingen	verleend	voor	het	organiseren	van	een	vlooienmarkt	op	
24 en 25 september 2016 bij het scoutinggebouw aan Pastoors-
mast 12 (verzenddatum 25 juli 2016).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen zes weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de 
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
Bekendmaking ontwerpbeschikking Broekdijk 20 te Nuenen

Burgemeester en wethouders van Nuenen hebben van de heer M. 
Donkers een aanvraag (1e fase) voor een vergunning ingevolge de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag 
betreft het oprichten van een bestaande inrichting en het verrichten 
van handelingen met gevolgen voor beschermende natuurgebieden 
vanuit de inrichting gelegen aan de Broekdijk 20 te Nuenen. 

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat 
zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf 29 juli 2016 tot en met 9 september 2016 ter inzage. 

Een	ieder	kan	tot	en	met	9	september	2016	ten	aanzien	van	de	ont-
werpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij 
Omgevingsdienst	Zuidoost	Brabant,	Postbus	8035,	5601	KA	Eind-
hoven. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat bin-
nen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzit-
ting.	Een	verzoek	daartoe	dient	binnen	drie	weken	na	begindatum	
van de ter inzage legging bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te 
worden ingediend.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken 
zijn	in	te	zien	na	afspraak	bij	de	gemeente	Nuenen,	Jan	van	Schijn-
veltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn: elke werkdag van 8.30 
uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur. 

Voor vragen en of opmerkingen over de ter inzage liggende stukken 
kunt u contact opnemen met de heer J. Aarts van de Omgevings-
dienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 369 0413.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen 
later	beroep	instellen	tegen	de	definitieve	beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk met nr. HZ_WAB)-2015-2780 
gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. 

Nuenen, 28 juli 2016
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

•	 Op	speelplaatsen,	speelweiden,	schoolterreinen,	sportvelden	en	
in zandbakken zijn geen honden toegestaan. U moet ervoor 
zorgen dat uw hond niet op deze plaatsen komt, tenzij sprake 
is van een geleidehond of een sociale hulphond. 

•	 U	moet	uw	hond	voorzien	van	een	halsband	en	een	tatoeage	of	
chip waaruit blijkt wie de eigenaar of houder is. 

•	 U	moet	ervoor	zorgen	dat	uw	hond	niet	poept	op	een	openbare	
plaats. Als uw hond per ongeluk toch op een openbare plaats 
poept, dan moet u dit zelf opruimen. Zorg er dus voor dat u 
altijd iets bij zich heeft, zoals een zakje of een poepschepje. Voor 
sommige hondenlosloopwegen of - terreinen geldt de opruim-
plicht niet. De opruimplicht bij een hondenlosloopweg of - ter-
rein geldt alleen als dit staat aangegeven. 

Zakjes met hondenpoep kunt u in de gemeentelijke afvalbakken 
achterlaten. Het is niet toegestaan om de (plastic) zakjes met hon-
denpoep achter te laten in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in 
parken, plantsoenen en bossen). 

Hondenpoep gevaarlijk voor vee
Hondenuitwerpselen kunnen bij koeien de ziekte neospora veroor-
zaken. Bij drachtige koeien kan die ziekte vroegtijdig verlies van het 
ongeboren kalf veroorzaken. Daarnaast kan een hond het vee on-
nodig opjagen, waardoor het vee veel stress ondervindt. Houd 
daarom uw hond aangelijnd op losloopwegen en -terreinen die aan 
weilanden grenzen en laat ze niet loslopen in een weiland. 

Overtreding van de regels heeft gevolgen
Wij vragen u vriendelijk om bij het uitlaten van uw hond rekening 
te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door de boa’s 
worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschu-
wing, leiden tot een boete. De regelgeving is terug te vinden in arti-
kel 2:57 en 2:58 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U 
kunt deze vinden via www.overheid.nl

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

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

Tip van de week:
Pas op met het afwezigheidsbericht op voicemail/antwoordapparaat 
tijdens vakantie, waardoor een inbreker weet dat u niet thuis bent.

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:
•	 15	juli	2016	 Gulberg	2,	5674	TE	-	het	renoveren	en	
   uitbreiden van de woning (BOUW);
•	 15	juli	2016	 Verkeersplein	De	Pinckart,	5674	CC	-	het	
   plaatsen van een kunstwerk (BOUW);
•	 17	juli	2016	 Esrand	1,	5674	MA	-	het	uitbreiden	van	de	
   woning (BOUW);
•	 18	juli	2016	 Collse	Heide	4,	5674	VN	-	het	uitbreiden	van	
   een bedrijfsgebouw (BOUW);
•	 19	juli	2016	 Egelantierlaan	31,	5672	XJ	-	het	uitbreiden	
   van de woning (BOUW);
•	 22	juli	2016	 Sportlaan	8,	5671	GR	-	het	verbouwen	en	
   uitbreiden van het Pleincollege Nuenen 
   (BOUW).

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

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzon-
den op:
•	 19	juli	2016	 Europalaan	120,	5672	AL	-	het	uitbreiden	
   van de woning (BOUW);
•	 19	juli	2016	 Oranjestraat	14A,	5671	HJ	-	het	verbouwen	
   van een woonhuis (BOUW);
•	 19	juli	2016	 Bart	de	Ligtstraat	13,	5671	DG	-	het	plaatsen	
	 	 	 van	een	opbouw	(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. 

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).

VAKANTIESLUITING   
POLITIESTEUNPUNT NUENEN
Het politiesteunpunt in Nuenen is tijdens de komende vakantiepe-
riode, van maandag 25 juli t/m maandag 5 september 2016, weer 
tijdelijk gesloten. 

Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al omdat de politie merkte 
dat het bezoek aan het steunpunt in de vakantiemaanden terugliep. 
Dit betekent niet dat we de burger niet goed van dienst kunnen zijn. 
Door de sluiting kunnen de beschikbare agenten meer op straat 
werken.	Het	politiebureau	in	Geldrop	aan	de	Laan	der	vier	Heems-
kinderen	blijft	gewoon	open	tijdens	de	vakantieperiode.	En	uiteraard	
is de politie 24/7 bereikbaar via 0900-8844 of voor spoed door te 
bellen naar 112.

Steunpunt weer open
Vanaf dinsdag 6 september is het steunpunt weer geopend volgens 
de gebruikelijke tijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 
tot 13.30 uur en op woensdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

AFVALINZAMELING
PMD-zakken dagen te vroeg aan de straat
Bij de gemeente Nuenen komen vaak meldingen binnen van te vroeg 
aangeboden PMD-zakken. De regel is dat de PMD-zakken pas na 
22.00 uur op de avond voor de inzameldag buiten mogen liggen of 
hangen. De gemeente Nuenen handhaaft deze regel met een boete 
van € 99,- bij een overtreding. Wanneer u een buurtbewoner ziet die 
de PMD-zakken te vroeg buiten zet/hangt, kunt ook u hem/haar 
hierop aanspreken. De ophaalservice is al hoog, iedere week kunnen 
de zakken worden aangeboden! 

Waarom?
Wanneer PMD-zakken een aantal dagen op straat liggen, is de kans 
groot dat er ongedierte op af komt. Dat is voor niemand prettig. 

Tips
•	 Op	de	milieustraat	is	een	24-uurs	brenghoek	waar	u	uw	PMD-

afval altijd kunt brengen.
•	 Bewaar	de	volle	PMD-zak	tot	de	ophaaldag	zolang	in	uw	grijze	

container (bij voldoende ruimte).

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

De regels voor honden(eigenaren)
In onze gemeente gelden de volgende regels voor hondeneigenaren:
•	 U	moet	uw	hond	overal	aanlijnen,	met	uitzondering	van	de	hon-

denlosloopwegen	of	-	terreinen.	Een	overzicht	van	deze	locaties,	
is te vinden op onze website, via http://www.nuenen.nl/inwoners-
ondernemers/onderwerpen-a-z_42690/product/huisdieren-en-
hondenlosloopgebieden_826.html.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tip voor de GFT+E container.    
De klimop ‘hedera’ is giftig voor maden. Je kunt een 
tak in de container leggen om maden te bestrijden.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 



  

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

Gebraden
Gehaktballen ........... 4e gratis
Kip Flip
100 gram ..........................................1,75
100 gr. Boterhamworst +
100 gr. Runder Rookvlees ....3,95
3 Italiaanse
Biefstuk rollen ................6,60
Berliner Bol
per stuk ............................................1,75
Worstjes en Zo
100 gram ..........................................1,60

Hee rlijk belegde broodjes!!!

Radijs
 per bosje 0,69
Courgette    
pan klaar   2 stuks 0,99
Piel de sapo  

per stuk 1,29

Bruine bonen salade
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 28 juli t/m woensdag 3 augustus

Bramen 
    per bakje 1,29

iedere
KOOPJE

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

VLEESWAREN

Acties week 30: geldig maandag 25 t/m zaterdag 30 juli 2016
_____________________________________________________

Brood van de week:
Gelders Hoog 
100% volkorenbrood 
met zemelen op de korst
2x halve € 1,95  heel € 189
_____________________________________________________

NIEUW! Spelt stokbrood
100% Spelt € 169
_____________________________________________________

Koffiekoeken
Lekkere koek 
gevuld met rozijnen   3+1 GRATIS
_____________________________________________________

Iedere maandag brooddag 
4 broden naar keuze + 
12 zachte broodjes  

Samen € 950
_____________________________________________________

Tijdens de vakantie 
zijn wij normaal geopend!

Héél veel lekkers!!!
Uit eigen keuken.

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

Vakantiebezorgers
(Zomervakantie) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

 

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

De keuken is geopend tot 21 .30 uur

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND!!!

AFHAAL MAANDMENU AUGUSTUS
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 18.75 * 

1)  KROEPOEK 
2)  MINI LOEMPIA’S MET FIJNE GROENTEN (4 STUKS)

3)  SATÉ AJAM (2 STUKS)

4)  BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS
5)  LONG HA TJAP YU PIEN
  PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” IN 

EEN ZACHT ROMIGE LICHT PIKANTE SAUS VAN CHINESE 
 GARNALEN EN KREEFT, EN DAARBIJ PARTJES UI EN PAPRIKA

6) KOE LOE YUK
 GEFRITUURDE VLEESBOLLETJES IN EEN ZOET ZURE 
 VRUCHTEN SAUS MET EEN MELANGE VAN FRUITCOCKTAIL

7)  SZECHUAN KAI
 PLAKJES MAÏSKIPFILET OP SZECHUANESE WIJZE BEREID 
 IN EEN PIKANTE KNOFLOOK-SOJA-MUSHROOM SAUS EN 
 ROOSJES BROCCOLI MET DIVERSE ANDERE GROENTEN

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

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

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN
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Waar neem jij ons mee naar toe?
Maak ’n leuke vakantiefoto met de Bekkers tas en maak kans 

op één van de 10 vakantiekoff ers. Tag Bakkerij Bekkers in je 

foto via Facebook en win! (deze actie duurt 4 weken!)

4 WEKEN GELDIG

9,95

VAKANTIE SMULTAS
4  Eierkoeken

10 botermalse witte puntjes 

     of bolletjes

4   krentenbollen

5   kwarkbollen 

+ Linnen Bekkers tas 

Normaal €13.67 

nu voor

Maandag 8 augustus t/m zaterdag 
20 augustus zijn wij in Nuenen gesloten.
Vanaf maandag 22 augustus weer open.

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

ELKE WOENSDAG BROODDAG5 BRODEN HALEN 4 BETALEN
in Nuenen

Binnenkort in de verkoop. Inschrijven voor documentatie nu reeds mogelijk.

Hoffelijk wonen 
        in Nederwetten

(gemeente Nuenen)

Verscholen in het prachtige dal waarin de Dommel vrij meandert, ligt tussen 
Son en Nuenen op een steenworp afstand van Eindhoven, het prachtige 
dorpse Nederwetten. Eén van de meest pittoreske dorpen die Brabant rijk is 
met een bloeiend verenigingsleven en een eigen basisschool. 

Negen prachtig vormgegeven dorpsvilla’s met een statige en landelijke 
uitstraling en een laag energieverbruik mede door de toepassing van 
zonnepanelen en perfectie isolatie.

De dorpsvilla’s staan op mooie kavels van 184 tot 400 m² en kenmerken zich door een hoge mate van 
duurzaamheid door onder andere zonnecollectoren en onderhoudsvrije materialen, zoals kunststof 
kozijnen, aluminium goten en dakoverstekken. Er zijn volop mogelijkheden om op basis van individuele 
verzoeken uw persoonlijke woonwensen te verwezenlijken. 
Een uitbouw van de woonkamer of extra leefruimte behoort tot de mogelijkheden. De keuze is aan u. 
Alles is in principe bespreekbaar. Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers en een 
badkamer. Ook hier kunt u natuurlijk kiezen voor een andere bestemming van de ruimtes. De vliering 
in de nok is in ieder geval de finishing touch van deze prachtige dorpsvilla’s. 

Prijzen vanaf € 259.500 v.o.n.
Verkoopinformatie: Van Santvoort Makelaars |  Berg 2-4 Nuenen 
T  040-2833708  | E  info@nuenen.vansantvoort.nl | W  www.vansantvoort.nl

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198



Rond de Linde  Nr. 30 Donderdag 28 juli  2016

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

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

Matrassen, boxsprings, waterbedden

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Steeds maar pijn.....
Er zijn in ons land meer mensen met chronische pijn dan met kanker, hart- 
en vaatziekten en diabetes bij elkaar. Volgens wetenschappers van het 
LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) heeft ongeveer één op de vijf 
Nederlanders dagelijks last van ernstige chronische pijn. Chronische pijn is 
pijn die langer duurt dan drie maanden of die zwaarder is dan verwacht, bij-
voorbeeld na een ziekte of operatie.

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...

Oorzaken chronische pijn
De belangrijkste oorzaken van chroni-
sche pijn zijn: artrose, fibromyalgie, 
hernia, wervel- en zenuwschade. De 
meeste chronische pijnklachten ko-
men voor in de lage rug, nek, schou-
ders, armen, benen, gewrichten en 
zenuwen. 

Hoe kan het dat mensen dikwijls 
niet van pijn afkomen? 
Acute pijn is een waarschuwing: ‘pas 
op, er is iets mis.’ Dr. Simon, hoofd van 
de pijnpolikliniek van het LUMC, geeft 
aan dat pijn door kan gaan, zelfs als de 
oorspronkelijke oorzaak al lang ver-
dwenen lijkt. Dat kan gebeuren als de 
zenuwen die het pijnsignaal aan de 
hersenen doorgeven, overbelast of 
beschadigd zijn. De pijn gaat dan als 
het ware een eigen leven leiden, los 
van de aanvankelijke aandoening. 

Wat is aan chronische pijn te doen? 
Het grootste deel van de pijnpatiën-
ten krijgt pijnstillers van de huisarts. 
Als die onvoldoende helpen, kan de 
huisarts doorverwijzen naar een spe-
ciale pijnpoli. Wanneer de pijnspecia-
listen de oorzaak van de pijn niet kun-
nen vinden, hebben ze twee opties: 
pijnstillers geven of de zenuw (tijde-
lijk) uitschakelen. Dat kan met injec-
ties, elektrische prikkels of een opera-
tie door een neurochirurg. 

Oude Chinezen hadden geen 
zenuwen
Voor zover hun artsen wisten, hadden 
patiënten in het oude China geen ze-
nuwen. Toch werden pijnklachten die 
we nu ‘chronisch’ noemen effectief 
behandeld. De Chinese geneeskunde 

richt zich op de pijn, maar ook op het 
grotere geheel. 

Acupunctuurbehandelingen vaak 
effectief
Afhankelijk van de klacht en de voor-
keur van de patiënt, behandel ik met 
of zonder de superkleine naaldjes. Zo 
kan ik ook laseracupunctuur en elek-
tro-acupunctuur inzetten. Of met 
mijn handen zachte druk geven: acu-
pressuur (géén kraken!) 
Op basis van de huidige stand van het 
wetenschappelijke onderzoek naar 
acupunctuur, adviseert de World 
Health Organisation (WHO) acupunc-
tuur bij meer dan 100 aandoeningen. 
Hieronder veel pijnklachten als artro-
se, fibromyalgie, hoofdpijn, osteoar-
tritis, reumatoïde artritis, tenniselle-
boog, lage rug-, nek-, schouderpijn en 
wervelpijn. 

CDA: haal de Tour    
naar Brabant
 
De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant wil dat de provincie Noord-
Brabant gaat lobbyen om een Touretappe naar Brabant te halen. Het CDA 
heeft hiertoe schriftelijke vragen gesteld aan het Brabantse college van Ge-
deputeerde Staten.
Als het aan het CDA ligt, voert al in 2017 een etappe van de Tour de France 
door Brabant. Mocht dat niet mogelijk blijken, dan wil het CDA dat de pro-
vincie inzet op een van de Touredities daarna: 2018 of 2019.
 
In het huidige Sportplan van de pro-
vincie Noord-Brabant is er voor grote 
sportevenementen als de Tour geen 
plek en geld gereserveerd. Wil er een 
groot sportevenement in Brabant 
plaatsvinden, dan is daarvoor een 
apart voorstel mét financiële dekking 
nodig. Het CDA vraagt de provincie 
daarom met een voorstel voor een 
‘Brabantse’ Touretappe te komen én 
een Tour-lobby te starten.

“Brabant is een echte sportprovincie, 
waar top- en breedtesport hand in 
hand gaan. De Tour de France is niet 
alleen een sportevenement van we-
reldklasse, ook brengt de Tour mensen 
met uiteenlopende achtergronden van 
over de hele wereld bij elkaar. Tourhel-
den als Tom Dumoulin en Bauke Mol-
lema zijn een voorbeeld voor genera-
ties kinderen, die elkaar ontmoeten bij 

een van de vele wielerverenigingen die 
onze provincie rijk is. Prachtig!
 
Al jarenlang zetten bekende en im-
mens populaire wielercriteria als die in 
Boxmeer, Chaam en Roosendaal Bra-
bant op de kaart als provincie die spor-
ten én fietsen hoog in het vaandel 
heeft. De Tour kan zowel de top- als 
breedtesport in Brabant een geweldige 
impuls geven én trekt ongetwijfeld 
veel Tourliefhebbers en fietstoeristen 
naar onze provincie. Goed voor de 
economie. Al met al genoeg redenen 
om ons maximaal in te spannen voor 
de Tour door Brabant.”
 
Het CDA heeft het college gevraagd 
om behalve voor de Tour de France 
óók te lobbyen voor andere wielerron-
des over Brabantse bodem, zoals de 
Giro d’Italia en de Vuelta.
 

Trots op onze 
Nuenenaar   
Ferdi van der Ham
Ferdi van der Ham heeft voor de 27e 
keer de Vierdaagse van Nijmegen uit-
gelopen. Ondanks de warmte en de re-
gen- en onweersbuien op de laatste dag 
heeft hij de tocht probleemloos uitge-
lopen. Het vele trainen heeft zijn 
vruchten afgeworpen. Ferdi, proficiat!

Trots op onze 
Nuenenaar   
Kees Booij!
Op 72-jarige leeftijd heeft Kees voor 
de 25ste keer de Nijmeegse vier-
daagse uitgelopen.

Bijzonder omdat hij door het vele trai-
nen het er weer in topconditie vanaf 
heeft gebracht. Bijzonder omdat het de 
honderdste Nijmeegse vierdaagse was. 
Bijzonder omdat hij voor het eerst de 
vierdaagse met zijn dochter gelopen 
heeft.

Eigenlijk zou dit de laatste keer zijn dat 
Kees mee zou doen. Maar hij heeft 
weer intens genoten.
Dus... de inschrijving voor volgend 
jaar ligt al weer klaar!

Meeste aanmeldingen 
Burendag in Noord-Brabant
Op zaterdag 24 september organiseren Douwe Egberts en het Oranje Fonds 
de elfde editie van dit evenement. De meeste aanmeldingen komen uit de 
provincie Noord-Brabant. De teller staat daar nu op 588 deelnemende buur-
ten. Inschrijven voor Burendag en een bijdrage aanvragen van maximaal 
450 euro voor de activiteit kan nog altijd via Burendag.nl. 

In Nuenen is er nog maar 1 aanmelding:
Bankje en vogelhuisjes oppimpen in de 
Quirinushof. 24 september, van 14 uur 
tot 23 uur.

Op Burendag komen buren gezellig sa-
men, onder het genot van een goede 
kop koffie, om iets vóór, in of mét de 
buurt te doen. Koningin Máxima gaf 
onlangs op 9 juni het startsein voor 
Burendag op Urk. Vanaf dat moment 
konden buren zich aanmelden. Op Bu-
rendag.nl is onder het kopje ‘Bij mij in 
de buurt’ een overzicht te zien van alle 
tot nu toe aangemelde activiteiten. 
Van samen een groenstrook opknap-

pen tot multiculturele sport- en spel-
middagen: er wordt van alles georgani-
seerd. 

In 2006 organiseerde Douwe Egberts 
de eerste editie van Burendag met 
300.000 deelnemers, waarna het Oran-
je Fonds als medeorganisator in 2008 
aansloot. Sinds 2006 organiseerden 
buurten al ruim 25.000 burendagacti-
viteiten. Jaarlijks doen inmiddels ruim 
1 miljoen mensen mee. Buren kunnen 
via www.burendag.nl een aanvraag bij 
het Oranje Fonds indienen voor een fi-
nanciële bijdrage van maximaal 450 
euro voor hun Burendagactiviteiten.

Eilandhoppen in Nuenen
Door Karin Aarts-Janssen

Lange afstandswandeling door onze prachtige omgeving. IVN Nuenen is be-
gonnen met het organiseren van lange afstandswandelingen. Wandelingen 
met een lengte van ongeveer 7 tot 15 kilometer. Een gids brengt tijdens de-
ze wandelingen de wandelaars naar historische plekken in de prachtige om-
geving van Nuenen.

De wandeling van 24 juli jl. startte op 
het prehistorisch eiland Eckart, en 
ging via de Oude Gracht en Luytelaar, 
langs de Dommel, richting molenei-
land Hooidonk.
Vanwege het warme weer was een ge-
koeld drankje bij Brasserie de Kruik in 
Nederwetten zeer welkom. Terug 
voerde de wandeling ons over het ei-
land Soeterbeek weer richting Eckart, 
de start van deze wandeling.
Met rondwandelen op een eiland denk 
je meteen aan vakantie en dat deze ei-
landen bij of in Nuenen liggen zullen 

maar weinig mensen weten. Het oude 
eiland Eckart, is nu een landgoed, met 
hierin kasteel Eckart en het woonpark 
Eckartdal. Archeologische vondsten 
wijzen uit dat Oude Gracht en Luyte-
laar in de middeleeuwen ook tot dit ei-
land behoorden.
De terugtocht voerde ons langs de an-
dere kant van de Dommel over het 
landgoed Soeterbeek, voorheen een 
eiland met tuinhuis en met een open 
karakter. Tegenwoordig is het park 
veel geslotener vanwege de bebossing 
van de Dommel.
Onder leiding van Kees Planken, gids 
bij het IVN in Nuenen, zijn we veel te 
weten gekomen over de geschiedenis 
van deze omgeving, de vogels die we 
hoorden en de planten die we zagen.

De deelnemers aan deze wandeling 
waren na afloop zeer tevreden en kij-
ken uit naar de volgende lange af-
standswandeling.
Misschien eiland Hoidonk, het eiland 
waar ooit een klooster stond.

Paul Weijmans (piano) en Karin Aarts (voordracht)

Zomeravond-concert wordt   
‘Dichter bij muziek!’
Op zondag 7 augustus is er in het Van Gogh Kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
een ‘Zomeravondconcert’ door Paul Weijmans. Maar dit jaar zullen op deze avond 
naast de verstillende pianoklanken ook ‘zomerse’ gedichten klinken. 

 

Karin Aarts gaat een oude traditie in 
ere herstellen door een aantal gedich-
ten voor te dragen, het thema ‘Zomer’. 
Na elk gedicht word je meegenomen 
in improviserend pianospel met het 
‘eigen’ karakteristieke spel van Paul 
Weijmans.

Je gaat op reis, je vindt rust en ruimte, 
samen met de gedichten worden er 
muzikale sferen opgeroepen, die je 
doet denken aan Bach en Pärt, aan 
Glass en soms een beetje ten Holt, of 
de eigen klank van de pianist. 

Aanvang is om 19.30 uur en de toe-
gang is gratis. Na afloop is er een col-
lecte voor de ‘Wilde Ganzen’.
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BOA’s
De Gemeente heeft ter bevordering van de openbare orde, personen aangesteld die beho-
ren toe te zien op het gedrag van mensen en verkeer in de openbare ruimte.
Dat is een goed voornemen van bestuurders als gevolg van het feit dat er in het belang 
van alle inwoners toezicht plaatsvindt en dit waar nodig wordt gerespecteerd. 
Zelf ben ik een regelmatige bezoekeer van het centrum van ons Nuenen - dorp durf ik al 
niet meer te zeggen - omdat het verkeer steeds drukker wordt en daar naar mijn gevoel 
ook geen verandering in komt. Wanneer ik op een doordeweekse dag boodschappen doe 
in de Parkstraat, valt het mij op dat in het gedeelte vanaf Super Albert Heijn en de Parkhof 
op het trottoir gefietst wordt. Zelf werd ik op maandag 11 juli jl. door een jonge ‘dame’ bij-
na omver gereden. Haar reactie vanwege een gepaste opmerking mijnerzijds was een ver-
nietigende blik waaruit ik begreep dat ik voor haar maar aan de kant moest. Mijn eerste 
reactie was om haar met een greep aan haar bagagedrager tot stoppen te dwingen, maar 
besefte gelijker tijd, dat het met dit soort personen geen zin heeft een discussie aan te 
gaan over het gebruik van een voetgangersgebied en berustte ik in mijn rol van oudere en 
verstandige man die zich gehoorzaam wel aan de regels van de openbare orde houdt. 
Plusminus 10 minuten later overkwam mij bijna weer hetzelfde, hoewel deze iets oudere 
en verstandigere dame netjes afstapte en zij haar spijt betoonde. Ja, ze wist zelf ook dat 
het niet geoorloofd is op het trottoir te fietsen, maar uit haar betoog bleek - door het bezig 
zijn met haar boodschappen - ze er zelf niet bij had stil gestaan het trottoir te gebruiken als 
fietspad. Het viel mij op dat het hier in het bijzonder om dames gaat. Mijn betoog hier is er 
voor ons allemaal. Wat is er met ons aan de hand, dat hier opvallend door dames verkeers-
overtredingen worden gemaakt. Niemand zegt er iets van uit angst voor een domme re-
actie. Misschien helpt het wanneer onze BOA’s dit punt eens wat nader in hun toezicht wil-
len betrekken.

Dhr. Louis Bouhuijs, Jo van Dijkhof 55, 5672 DA Nuenen

Zinderend concert Bløf in 
openluchttheater Mariahout
Door Nannie van den Eijnden

Als er een dak op had gezeten was het eraf gegaan, zoveel energie bracht 
Bløf vrijdagavond teweeg in het openluchttheater van Mariahout. De 
Zeeuwse band speelde deze zomerse avond onafgebroken de sterren van 
de hemel, het publiek genoot zichtbaar. 

De parel van de 
openluchttheaters
Dit mooie openluchttheater heeft een 
lange, bijzondere geschiedenis en is ge-
bouwd op een unieke plek. Na een groot-
scheepse verbouwing is het in 2012 her-
opend. Werkelijk alles is aangepakt: het 
paviljoen, de kleedkamers, trappen en 
zitbanken. Op de voorste rij is rekening 
gehouden met rolstoelen. Momenteel 
wordt de verlichting aangepast. 
Het theater is opgericht door de eerste 
pastoor van het dorp, Pastoor Van Eijnd-
hoven, met hulp van jonge boeren. De 
tribune werd aangelegd met de nood-
blokken van de landingsbanen van 
vliegveld Welschap (nu Eindhoven Air-
port). Het volledige verhaal over de ge-
schiedenis van het theater staat op de 
website. 
Een team van 70 vrijwilligers uit de regio 
zorgt er samen met het bestuur en Wil-
bert Kuypers (bestuurslid en pr-mede-
werker) voor dat het theater goed blijft 
draaien. Martien werkt er al 50 jaar als 
vrijwilliger, Marie Christine al 33 jaar, ze 
begon er toen ze 13 jaar oud was. De te-
vreden vrijwilligers, die allemaal uit de 
omgeving komen, vinden dat er veel in 
goed overleg gebeurt, ze kunnen hun 
ideeën inbrengen en daar wordt naar 
geluisterd. Hun werk geeft voldoening 
en plezier. Ze vinden dat ze veel waarde-
ring krijgen. Er wordt gewerkt in teams; 
er is een horecaploeg, een ploeg die de 
groenvoorziening verzorgt, er zijn par-
keerwachters, medewerkers voor de 
kassa en er is een huisfotograaf. 
Een evenement bijwonen in ‘De parel 
van de openluchttheaters’ zoals het 
theater in Mariahout door Kees Spie-
rings, een schrijver uit Den Bosch werd 
genoemd, is een unieke belevenis.... 
www.oltm.nl

“Waar zullen we mee beginnen, met 
een ballad”? hadden Paskal, Bas, Nor-
man en Peter zich afgevraagd. Het werd 
‘Mens’ van de cd ‘Umoja’, gevolgd door 
een nieuw lied over het feestje dat ze al-
tijd bouwen op de Brouwersdam (Con-
cert at Sea). “Hoe vaak was ik al hier?” 
zingt Paskal, “Vanavond kijk ik goed. 
Vanavond lijkt het anders. De wind in je 
haar. De avond is van ons.”

Al snel vroeg het boegbeeld van de 
band het publiek om te gaan staan en 
mee te zingen. Dat lieten de kleine 
1000 toeschouwers zich geen twee 
keer zeggen. “Nu gaan we dansen, sexy 
dansen, Zuid-Amerikaans. Zijn jullie 
er klaar voor?” vervolgde Paskal en de 
band speelde ‘Hemingway’ van de cd 
‘Umoja’. Hij haalde de aanslag aan in 
Nice en liet daar met de woorden “La-
ten we van elkaar houden” het num-
mer ‘Omarm me’ op volgen. “Dit is wat 
we doen, al bijna 24 jaar muziek maken 
voor lieve mensen” zei Paskal. 

Een greep uit het omvangrijke reper-
toire kwam voorbij, oude en nieuwe 
nummers, zoals ‘Open je ogen’ van de 
laatste cd ‘In het midden van alles’, ge-
volgd door vele toegiften, waaronder 
‘Papa was a rolling stone’ en ‘Iedereen 
is van de wereld’, een eerbetoon aan 
Thé Lau van The Scene. En natuurlijk 
ontbrak ook ‘Alles is liefde’ niet. 
“Springen, Mariahout!” riep Paskal. 
“Laat je eens horen! We komen heel 
graag terug!” Na het optreden ver-
dween de band in de discreet achter 
struiken en bomen verscholen kleed-
kamers en werd alle apparatuur ra-
zendsnel ontmanteld en in de vracht-
wagen geladen. 

Hoe heeft het theater Bløf weten te 
contracteren?
“Je moet een beetje geluk hebben, dat 
kun je niet altijd uitleggen” vertelt Ca-
rin van de programmering. “Als ze we-
ten dat Guus Meeuwis en Miss 
Montreal hier al zijn geweest, dan we-
ten ze dat het wel goed zit.” Niet alleen 
zij, maar ook Karin Bloemen, Dolf Jan-
sen, Gerard van Maasakkers, Dimitri 
van Toren en Rowwen Hèze gingen 
Bløf voor. 

Op de website is het leuke programma 
voor kinderen en volwassenen te vin-
den deze zomer: www.oltm.nl

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

Enkele bewoners van de Kosmoslaan 
versus Nederwetten
Eigenlijk is het helemaal geen zaak voor de rechter maar alleen maar één van gezond ver-
stand. Lang voordat de Kosmoslaan gerealiseerd werd lag er al de Soeterbeekseweg als 
verbinding van Nederwetten met Eindhoven. Niemand klaagde over verkeersoverlast. Er 
was ook geen overlast.
Nu slechts een enkele bewoner van de Kosmoslaan klaagt, zou het goed zijn te weten wie 
er nu eigenlijk klaagt en wat de overlast is. Die enkele klagende bewoner is zich er trou-
wens wel van bewust dat die overlast niet van Nederwetten komt. Die overlast is gekomen 
van het HOV-vervoersplan dat Eindhoven met Nuenen is overeengekomen.

Dat achteraf bleek dat de kruising Vorsterdijk afgesloten moest worden voor optimalise-
ring van het verkeersplan had niemand kunnen voorzien. Als daardoor meer verkeer van-
af (Boord) en Soeterbeekseweg zijn weg zoekt over de Kosmoslaan is het gevolg van dat 
HOV-vervoersplan, wat trouwens helemaal verre van optimaal is, behalve dan de bezet-
tingsgraad van de bussen die alleen vlak voor en na schooltijd redelijk bezet zijn.

Het is dan van Eindhoven wel erg kinderachtig om te zeggen Nuenen je hebt het zelf be-
loofd om de Soeterbeekseweg af te sluiten. Mag een organisatie van zijn fouten leren en 
erop terugkomen? En wat is eigenlijk precies de reden dat de Gemeente Eindhoven zich 
voor die enkele moord en brand roepende bewoner zo druk maakt. Nogmaals, wie zijn zij?

Bovendien, tweemaal in de week moet ik aan het eind van de middag in Eindhoven Noord 
zijn en ga dan ook over de Kosmoslaan vanwege die verkeersonvriendelijke Europalaan- 
Sterrenlaan. Om 17.00 uur, als alle verkeer huiswaarts keert, is het opvallend dat het ver-
keer op de Kosmoslaan in zuidelijke richting helemaal niet richting Soeterbeekseweg- 
Boord afslaat, maar pas aan het eind van de Kosmoslaan, bij de stoplichten linksaf slaat, 
een enkele uitzondering daargelaten.

Waar hebben we het eigenlijk over.
Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen

Dagje (b)uit

Insluipers, autokrakers, tasjesdieven, 
ze weten als geen ander dat mensen 
met de zomer in hun bol vaak net wat 
minder alert zijn dan anders. Dat be-
gint al bij het verlaten van de woning, 
vertelt Lilian Tieman van het Cen-
trum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV). “De meeste men-
sen zullen, voordat ze op vakantie 
gaan, nog eens extra controleren of al-
le ramen en deuren goed zijn afgeslo-
ten en misschien de buren gevraagd 
hebben om een oogje in het zeil te 
houden. Maar wie doet datzelfde bij 
een dagje uit?”

Waardevolle spullen
Goed, de deur zit op slot, de laptop ligt 
netjes - uit het zicht - opgeborgen in de 
kast en je hebt zelfs de moeite geno-
men om de kliko uit het zicht te zetten 
zodat niemand hogerop op zoek kan 
gaan naar een insluipmogelijkheid. 
Kortom: je stapt met een gerust gevoel 
de auto in. “Met de zee of een ijsje al op 
het netvlies, zal iedereen op de plaats 
van bestemming zo snel mogelijk het 
portier achter zich dicht willen slaan”, 
vervolgt Tieman. “Maar alle reden om 
dat niet doen. Nog altijd zijn er men-
sen die hun waardevolle spullen in de 
auto achterlaten.” Meestal per onge-
luk, soms ook bewust. Bijvoorbeeld 
omdat ze hun sierraden of tablet niet 
op het strand of in het zwembad bij 
zich willen hebben. “Ook al liggen ze in 
een afgesloten tas: voor een autokraker 
kan het reden genoeg zijn om een gok-
je te wagen. Maak liever gebruik van de 
kluisjes die in het zwembad of bij de 
camping vaak beschikbaar zijn.”
Het Verbond van Verzekeraars advi-
seert mensen niet voor niets om waar-
devolle spullen zoveel mogelijk thuis te 

laten. Een andere tip is om de auto het 
liefst op een veilige, drukbezochte par-
keerplaats te zetten. “Een parkeerplek-
je in een verlaten straat iets verderop, 
is waarschijnlijk goedkoper. Maar daar 
is ook minder sociale controle, laat 
staan beveiliging aanwezig.”

Iets anders waar je rekening mee kunt 
houden, is de tas die je meeneemt. 
“Gebruik bij voorkeur een tas met een 
rits, houd de vakken die geopend kun-
nen worden aan de kant van je lichaam. 
Draag je schoudertas met het hengsel 
dwars over je borst”, somt Tieman op. 
Ze wijst erop dat het op een druk ter-
ras verstandig is om de tas op je schoot 
of naast je in de stoel te leggen, in 
plaats van op de grond.

Boefproof
Het kan ook een optie zijn helemaal 
geen tas mee te nemen. Maar telefoons 
en portemonnees blijven dan een las-
tig verhaal. Ze zijn vaak onmisbaar, 
maar bij het zwembad of op het strand 
draag je ze liever ook niet de hele tijd 
met je mee. Gewoon op zak houden is 
bij veel zomerkleding bovendien lang 
niet altijd mogelijk. “Iets om voor ver-
trek dus al even bij stil te staan”, aldus 
Tieman. Wat mobiele telefoons be-
treft, verwijst zij naar Boefproof.nl - 
een initiatief van de Nederlandse tele-
comsector in samenwerking met het 
ministerie van Veiligheid en Justitie. 
“Deze site helpt je om je telefoon bin-
nen 15 seconden ‘boefproof ’ te maken. 
Je vindt er tips over het beveiligen van 
je smartphone en informatie over wat 
je moet doen als je telefoon gestolen is. 
Bijvoorbeeld hoe je je toestel terug 
kunt vinden, persoonlijke data kunt 
wissen en hoe je je toestel blokkeert.” 

Met het mooie weer in het vooruitzicht, trekken we er de komende weken 
weer massaal op uit: even uitwaaien op het strand, een terrasje pikken in 
een leuke stad of met het hele gezin naar de dierentuin. Een dagje onbe-
kommerd genieten: heerlijk natuurlijk. Maar geen vrijbrief om ook je ver-
stand op ‘uit’ te zetten. Dagjesmensen vormen namelijk een verleidelijke 
prooi voor het dievengilde.

Voor wie onverhoopt toch het slacht-
offer van diefstal wordt, heeft Tie-
man zelf ook nog een belangrijk ad-
vies. “Zakkenrollers maken soms ge-
bruik van de huisgegevens die in je 
portemonnee te vinden zijn. Zeker 
wanneer er bij de diefstal ook sleu-
tels verdwenen zijn, is het raadzaam 
om nieuwe sloten te plaatsen. Zo 
kun je in ieder geval voorkomen dat 
je voor een tweede keer gedupeerd 
raakt.” 

Meer weten
Het Centrum voor Criminaliteit-
spreventie en Veiligheid heeft een 
overzicht gemaakt van de preventie-
ve maatregelen die u kunt nemen om 
de kans op inbraak en diefstal te ver-
kleinen. Deze preventietips staan op 
de website van het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen: 
www.politiekeurmerk.nl

Explore Lorentz Casimir Lyceum 
in Nepal
26 leerlingen van het Lorentz Casimir Lyceum, met daaronder 8 leerlingen 
afkomstig uit Nuenen, zijn afgereisd naar Nepal om hier kennis te maken 
met de cultuur en om mee te helpen bij de wederopbouw van dit land, dat 
vorig jaar zwaar getroffen is door een aardbeving. De komende weken 
houdt Thijs de Wolff, een van de 8 Nuenense leerlingen een weekboekje bij, 
om het thuisfront op de hoogte te brengen van hun enerverende reis. 

Het eerste weekje Nepal zit er alweer 
op. Onze reis is, na een stevige vliegreis 
met tussenstop in Abu Dhabi, begon-
nen in de hoofdstad van Nepal, Kath-
mandu. Hier hebben we de eerste 
nacht in een hotel geslapen. De eerste 
dag zijn we naar een grote stupa ge-
weest in Kathmandu, dit is een plek 
waar onder andere boeddhisten en 
hindoeïsten bidden.
Daarna werd ons nieuwe verblijf van 2 
nachten de Sechen Monastry. De mon-
niken daar waren echt super aardig! Ze 
hebben ons lesgegeven in het boed-
dhisme, geleerd om mandala's te ma-
ken en lotusbloemen te schilderen. 
Verder hebben we gebasketbald, spel-
letjes gespeeld en vooral erg veel ge-
kletst met hen. Ook hebben we 2 keer 
een puja meegemaakt, dit is het gebed 
van de monniken. De ene was om half 5 
's middags, de andere de volgende dag 
om 6 uur 's ochtends. Dit was een erva-
ring om nooit te vergeten. En voor de 
monniken die dit lezen, dank jullie wel!
Na deze schitterende ervaring zijn we 
naar een hotel in Bidur gegaan. Hier 
hebben we 3 nachten geslapen. In de da-
gen dat we hier waren, hebben we ken-
nis gemaakt met de Uttargaya Public 
English School. Deze school is half ver-

woest tijdens de aardbevingen van vorig 
jaar. We hebben de eerste dag kennis ge-
maakt met de oudere kinderen daar. De 
2e dag hebben we de volledige school 
geschilderd met hulp van een aantal 
klassen van de school. En vandaag, als 
laatste dag, hebben we eerst een intrige-
rende excursie gehad met een erg inte-
ressante busreis, met velen in een klein 
busje 800 meter omhoog in de bergen 
om een door de aardbeving verwoeste 
tempel te bezoeken. Daarna hebben we 
een culturele middag gehad met de leer-
lingen van de school en vervolgens heb-
ben we afscheid genomen van hen. Vol-
gende week staat er een vervolg van on-
ze reis in deze krant.
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Virtuoze gitaristen brengen café 
de Stam in Summertime-stemming  
 
Drie virtuoze gitaristen hebben de muziekliefhebbers in ‘gipsyjazz-café’ de 
Stam in Gerwen een warm ‘Summertime’-gevoel bezorgd. Vrijdagavond 22 
juli beklommen drie ervaren gitaristen het podium in de Gerwense Stam. 
Twee uit Gerwen: sologitarist Paulus Schäfer en contrabassist Noah Schäfer 
en hun Finse collega Olli Soikkeli. De concertgangers werden ook nog eens 
aangenaam verrast door een optreden van zangeres Christien van Helden 
uit Helmond.  

Nieuwe inwoners      
in onze gemeente…..
Openbare aankondigingen van geboorten van nieuwe inwoners in onze ge-
meente springen soms in het oog. 

De Vroente 188 in Nuenen: de hondjes heten Milan van harte welkom!
In de Heytvelden te Nuenen is Roos geboren. Nijntje is ook erg blij met deze 
nieuwe inwoonster.
Milan en Roos, welkom op deze wereld en welkom in onze gemeente! 

Ziet u ook een opvallende geboorteaan-
kondiging ergens in onze gemeente, 
laat het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl

Olli Soikkeli en Paulus Schäfer toerden 
onlangs samen door Finland en zij be-
wezen in Gerwen dat zij prima op elkaar 
zijn ingespeeld. In de Stam brachten zij 
het programma Summertime, onder-
steund door Noah Schäfer op contra-
bas.  Paulus en Olli speelden begin dit 
jaar al in de Stam en een video van dat 
optreden haalde al zo’n 700.000 views.

Topgitaristen
Olli Soikkeli en Paulus Schäfer beho-
ren in de gipsyjazz-wereld tot de top-
gitaristen. En Olli Soikkeli niet alleen 
in Finland en in de USA, maar ook el-

ders in de wereld. Paulus Schäfer 
wordt ook veel gevraagd als solist. On-
langs trad hij op in Kroatië, binnenkort 
in Alicante, Spanje en als gastsolist op 
het Raduno Mediterraneo Jazz Ma-
nouche op Sicilië.  Olli en Paulus tref-
fen elkaar zaterdag 30 juli weer op het 
International Gypsy Guitar Festival in 
het Engelse Gossington.

Zangeres Christien van Helden op het Stam-
podium in Gerwen met verder v.l.n.r. de Fin-
se gitarist Olli Soikkeli, contrabassist Noah 
Schäfer en sologitarist Paulus Schäfer…..
(foto Peter Peels)

Nieuw Ervensestraat   
houdt van Holland
Een prachtig versierde tuin aangekleed in rood, wit, blauw en oranje is het 
decor voor het jaarlijkse straatfeest van de Nieuw Ervensestraat in Neder-
wetten. Het thema van het straatfeest is dit jaar: Ik hou van Holland.

De bewoners worden hartelijk ontvan-
gen met heerlijke koffie en thee en 
echte Hollandse stroopwafelcake. 
Daarna moest er gewerkt worden aan 
Hollandse spelletjes. Er moesten kran-
ten over Koningsdag doorgespit wor-
den om een antwoord te kunnen geven 
op de Koningsdag vragen. Maar wat 
was het soms lastig zoeken. Of kwam 
dit door de Hollandse biertjes? 
De kinderen hadden de moeilijke taak 
om activiteiten uit te beelden aan de 
volwassenen. Prima uitgebeeld, maar 
toch lastig te raden voor sommige vol-
wassenen.

Rond etenstijd verscheen er een echte 
frietkraam zodat iedereen op z’n Hol-
lands heerlijk kon snacken. Voor som-

mige was het erg lang geleden dat ze 
uit een puntzak friet hadden gegeten. 
Natuurlijk was er nog tijd om het tafel-
voetbalspel te spelen.
Als afsluiting van de gezellige middag 
presenteerde ieder team zijn ingestu-
deerde ‘yell’ en volgde de prijsuitreiking. 
Helaas was de jury niet omgekocht en 
volgde er toch nog een eerlijke prijsuit-
reiking met een lekker potje snoep.
Straatbewoners, van harte bedankt 
voor jullie deelname en gezelligheid! 

Modern sprookje van 
toneelvereniging Mariahout
Door Gia de Nooy-van Son 

Feest, feest, feest, het leven is een feest. Met dit live gezongen lied begint de 
familievoorstelling van: Sneeuwwitje en de Dwarfs. Dit theaterstuk ging za-
terdag 23 juli in première in Mariahout. 

Het welbekende sprookje, verrassend 
bewerkt door Michelle van Daalhoff 
en geregisseerd door Koen van der 
Hijden. The DWARFS, een populaire 
meidengroep treedt op ter ere van de 
verjaardag van Prinses Willemien. 
Voor haar 16 de verjaardag krijgt ze 
van haar vader, Koning Gerbrand (Bart 
van Turnhout), wat ze maar wil. Ze wil 
geen grote cadeaus. Het geluk van haar 
vader, die weduwnaar is, gaat haar bo-
ven alles. Dus er wordt gezocht naar 
een nieuwe koningin. Vanuit het hele 
land sturen vele vrouwen een brief. Uit 
een pakket stapt een vrouw die dankzij 
de behandelingen van een plastisch 
chirurg er geweldig uit ziet. Ze heeft 
van te voren ook gebeld naar Mirror 
TV. Via een telefonisch consult bij me-
dium Tineke (Cis Evenwel) wil ze we-
ten of haar plan om koningin te wor-
den, wel zal lukken. Koning Gerbrand 
is onder de indruk van haar en wil met 
haar trouwen. Ze vertrekken naar de 
Malediven. Koningin Samantha (Li-
sanne van Alphen) komt echter alleen 
terug en verandert in een echte boze 
stiefmoeder. 

Eind goed al goed, sprookjes lopen al-
tijd goed af. Zo ook in dit theaterstuk 
van Toneelvereniging Mariahout. Het 
is nog te zien op 31 juli en 4 augustus 
in openluchttheater Mariahout.
www.toneelverenigingmariahout.nl

Das Große Musikfest    
Gerwen 
Drumfanfare Jong Leven organiseert op 24 september de eerste editie van 
‘Das Große Musikfest Gerwen’; Een muzikale Taptoe met verschillende korp-
sen uit ons land en aansluitende feestavond.
Kortom, deze markt biedt u vele mogelijkheden en gezelligheid en de toe-
gang is uiteraard gratis. Noteer alvast 24 september in uw agenda, zodat u 
nog een dagje heerlijk kunt ‘rommelen’.

Das Große Musikfest Gerwen; een 
veelbelovend muzikaal evenement zal 
plaatsvinden op 24 september op het 
Heuvelplein, in het centrum van Ger-
wen. Diverse show- en marchingbands 
presenteren hun muzikale shows aan 
het publiek tijdens deze avond. Aan-
vang van de Taptoe: 19.00 uur. Na Ta-
poe Gerwen is er een gezellige feest-
avond georganiseerd met een optreden 
van Die Partyhosen uit Aarle Rixtel! 

Deelnemers editie 2016:
Muziekvereniging Crescendo Krim-
pen aan de Lek. Dice Musica '83, 
Drum- & Showband. Showkorps O&V 
Nuenen. Drumfanfare Jong Leven

Toegang is GRATIS! 
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.drumfanfarejongleven.nl. U bent 
van harte welkom op 24 september! 

Reserveringen 
‘Elvis at the chapel’ 
lopen storm
Vorige week las u in de Rond de Lin-
de de aankondiging voor het evene-
ment ‘Elvis at the chapel’ dat op 
vrijdag 16 en zaterdag 17 december 
in de Clemenskerk wordt gehouden. 

In drie dagen tijd zijn alle kaarten voor 
de eerste rang gereserveerd en is ook 
op een deel van de tweede rang een 
claim gelegd. We kunnen dan ook ge-
rust spreken van een run op de kaarten. 
De entreeprijs is bewust laag gehou-
den omdat er geen winst beoogd 
wordt. De organisatie heeft zichzelf 
ten doel gesteld om een uniek en laag-
drempelig evenement te organiseren. 
Hiervoor kan de organisatie inmiddels 
rekenen op de vrijwillige medewerking 
van een dertigtal muzikanten. 
Wilt u het evenement bezoeken wacht 
dan niet te lang met reserveren. Ook 
met een kaartje op de tweede rang ge-
niet u van optimaal van deze unieke 
show. Door de inzet van specialisten 
voor licht en geluid is deze kwaliteit 
gewaarborgd. 
U kunt uw kaarten reserveren via: 
www.elvisatthechapel.nl 

Zomer
Lig maar naast me in de zomer
zeg maar niets meer, ga maar mee
Doe je ogen niet meer open
en ons grasveld wordt de zee

Drijf maar weg naar open water
naar de horizon, de rand
Val maar met me in de diepte
jij en ik, hand in hand

Glijd maar met me door de zomer
naar een veilig eindstation
Val maar met me van de wereld
in de armen van de zon!

uit: ‘Vroege vogels’
Ivo de Wijs

Wist u dat.....
Rond de Linde al 58 jaar bestaat door gewoon te blijven?
Dit een echte Nuenense onderneming is?
Rond de Linde wekelijks in een oplage van 13.700 stuks op de mat valt?
Er nog nooit een week is overgeslagen, ook niet in de vakantie periode?
Al het nieuws uit Nuenen en omstreken gratis geplaatst wordt?
Hiervoor een vaste Nuenense redactie aan het werk is?
Dat het aantal pagina's niet uit maakt, maar de inhoud?
Wij ook zorg kunnen dragen voor uw folders van ontwerp tot in de brievenbus?
Rond de Linde ook in Lieshout, Mariahout, Stiphout en Brandevoort verschijnt?
U dan meer respons op uw advertentie krijgt?
U hierover altijd vrijblijvend contact op kunt nemen?
U altijd persoonlijk te woord wordt gestaan? 040-2831200 / rdel@onsnet.nu
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9 8
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SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 prachtig 10 slingerplant 11 voegwoord 13 rondhout 14 drank 
17 regeringsreglement 19 grote bijl 20 keukengerei 21 één en ander (afk.) 
22 assistent-econoom (afk.) 24 namelijk 25 anno christi 27 boom 28 detail 
31 deel v.e. fiets 34 profeet 35 bijbelse figuur 36 noodvoorraad 40 zelfzucht 
44 dun 45 voor de vuist 46 water in Friesland 47 Oude Verbond 48 voertuig 
49 roofvis 51 onheilsgodin 52 voegwoord 54 riv. in België 56 bijwoord 
57 wending 60 afgod 63 beroep.

Verticaal: 1 silicium 2 hoofddeksel 3 hectare 4 hevig 5 deel v.d. mond 
6 bouwstijl 7 emeritus 8 Nederlandse Dagbladpers (afk.) 9 domina 
10 livreiknecht 12 molentrechter 13 vogel 15 gekheid 16 land in Azië 
18 keukengerei 23 kweker 26 gering 29 pl. op Ameland 30 Engelse titel 
32 Palestijnse verzetsgroep 33 lokspijs 36 vermogend persoon 37 groot hert 
38 buiten gevaar 39 naarling 40 ooit 41 verborgen 42 logement 43 wild zwijn 
50 deel v.e. kolenkachel 53 grappenmaker 55 pers. vnw. 58 eerwaarde vader 
59 als onder 61 lidwoord 62 ondernemingsraad.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51

52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62

63

C O L T R U I M E V R O U W

O A G A N E O L E V A

N W V A K G E N O O T H R

T I N K R O K A N T S O M

R E E T A O C A M I L T

A B A M B I O F F E R E

R I O T

D D W E R G K O K E T E

R O M E I R E L R A N D

O L V K N U L L I G L E I

M E A R G W A N E N D G S

E T R A E N E O O R O

R A A D S E L R O E M E E N

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

Oplossingen wk 29
S T G G T B E T R S L P

C C S R O U A G O R E A

H A H U A A H Z G O P R

E M R A R V T K E O E K

U E E V A T E E O N R A

T R M O G K A L V O D A

I A E D M O C S B M T T

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

R E K G R P D G F J A E

I A R K A S L O P E R N

E M E L K K I E S U O H

T L W E L E E R X R E R

GROOTMOEDER

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.

AARON
AMNESTIE
BEITS
BORST
FRAAI
GRIND
HALFDONKER
HANDBAL
HUNEBED
HUWEN
INEEN
INKUILEN
KEROSINE
METAAL
MOGEN
MONSTRUEUS
ONTHULLEN
OPOSSUM
PEERVORMIG
PITJE
PSYCHOSE
SPIER
SPOED
VANGST
VLOEI
VONDEL
VOORHOOFD

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

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 28, Mw. N. van den Heuvel, Nuenen

verkocht

Dennenlaan 20 Nuenen
Tweekapper met L-vormige woonkamer met erker aan de voorzijde, 
leefkeuken, 4 slaapkamers, grote carport, garage en een aangelegde 
achtertuin gelegen op het zuiden. De woning ligt tevens op 
steenworp afstand van het gezellige centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:		430	m3.
•	 Woonoppervlakte:	130	m2.
•	 Bouwjaar:	1970
•	 Vraagprijs:		€	285.000,00	k.k.

verkocht

Hoevensestraat	10	Nuenen
Bijzonder mooie en rustig gelegen woning met Z-vormige woon-
kamer, ruime keuken, werkkamer, berg-/slaapkamer, 3 slaap-
kamers en 2 badkamers. De woning is prachtig gelegen in een 
parkachtige omgeving met voor- en achtertuin en grote zijtuin 
die als achtertuin gebruikt wordt.
 
•	 Inhoud:	781	m3.
•	 Woonoppervlakte:		234	m2.
•	 Bouwjaar:	1945
•	 Vraagprijs:		€	699.000,00		k.k.

verkocht

Puyven	107	Nuenen
Geschakelde woning met garage en een grote uitbouw over de volle 
breedte aan de achterzijde van de woning. Speels ingedeelde woon-/
eetkamer met moderne open keuken, praktische werk-/speelkamer 
en bijkeuken. Op de verdieping 3 slaapkamers en een badkamer. 
Gelegen in een zeer gewilde woonomgeving in Nuenen-Zuid.

•	 Inhoud:	430	m3.
•	 Woonoppervlakte:	148	m2.
•	 Bouwjaar:	1973
•	 Vraagprijs:	€	299.000,00	k.k.

verkocht

Schepen	van	Collhof	6	Nuenen
Leuke geschakelde patiobungalow gelegen aan groen hofje aan 
een verkeersarme straat. De bungalow heeft een royale living, 
er zijn twee mooie slaapkamers, een bijkeuken, een extra berging, 
een half open keuken met een lichte inrichting en een achtertuin 
gelegen op het zuid oosten. 

•	 Inhoud:	385	m3.
•	 Woonoppervlakte:	120	m2.
•	 Bouwjaar:	1992
•	 Vraagprijs:		€	259.000,00	k.k.

verkocht

Schout	Appelslaan	20	Nuenen
In gewilde wijk Nuenen-Oost gelegen, keurig onderhouden, uitgebouwde 
twee-onder-een kap woning met grote garage. Ruime L-vormige woon-
kamer in open verbinding met luxe keuken (50 m²), drie zeer ruime slaap-
kamers, badkamer en apart toilet op de 1e verdieping, voorzolder en grote 
4e slaapkamer op de 2e verdieping en achtertuin op het noordoosten. 
 
•	 Inhoud:	520	m3.
•	 Woonoppervlakte:	182	m2.
•	 Bouwjaar:	1993
•	 Vraagprijs:		€	339.000,00	k.k.

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

Floreffestraat	18	Lieshout
Nabij het centrum van Lieshout gelegen ruime en in 2009 gereno-
veerde en uitgebouwde instapklare tussenwoning voorzien van 
L-vormige woonkamer, tuinkamer, dichte moderne keuken, 
3 slaapkamers en badkamer op de 1ste verdieping en slaapkamer 
en waskamer op de 2de verdieping. 

•	 Inhoud:	410	m3.
•	 Woonoppervlakte:	135	m2.
•	 Bouwjaar:	1972
•	 Vraagprijs:		€	231.500,00	k.k.

nieuw	aanbod

Tweevoren	19	Nuenen
In Nuenen-Zuid gelegen, verbouwde, vrijstaande sokkelwoning met 
luxe keuken, woonkamer met 4 zijden lichtinval, 4 slaapkamers en 
een aangebouwde tuinkamer met zonneterras op de begane grond. 
De woning heeft een privacy biedende achtertuin, aan de voorzijde 
vrij uitzicht en is gelegen nabij winkelcentrum “Kernkwartier”.
 
•	 Inhoud:	420	m3.
•	 Woonoppervlakte:		126	m2.
•	 Bouwjaar:	1975
•	 Vraagprijs:		€	275.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Molvense	Erven	115	Nuenen
Vrijstaand geschakelde woning met een zonnige achtertuin gelegen 
aan het water. De woning is voorzien van een aparte werkkamer en 
badkamer op de begane grond, 4 slaapkamers op de verdiepingen. 
Deze woning biedt de mogelijkheid tot levensloopbestendig wonen. 
Uniek is de ligging aan de Molvense Erven!

•	 Inhoud:	600	m3.
•	 Woonoppervlakte:	180	m2.
•	 Bouwjaar:	1975
•	 Vraagprijs:		€	425.000,00		k.k.

nieuw	aanbod

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

metselaars makelaardij wenst u
een prettige en zonnige zomervakantie! 
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De Wentelwiek zegt dankjewel! 
Via deze weg willen wij, het team en alle 200 leerlingen van De Wentelwiek alle ouders van De Wentelwiek een keer 
in het zonnetje zetten om ze héél hartelijk te bedanken voor alle hulp en betrokkenheid het afgelopen schooljaar!

•	 Zonder	jullie	hulp	geen	excursies	naar	Philips	Museum,	Klok	en	Peel,	de	fietsenmaker,	het	bos,	het	waterschap	en	nog	
véél	meer!	Dankzij	jullie	hulp	kunnen	we	betekenisvol	leren	en	de	kinderen	laten	leren	in	de	echte	wereld!

•	 Zonder	jullie	hulp	geen	extra	begeleiding	bij	de	opdrachten	van	TopOndernemers;	bergketens	bouwen	van	papier	maché,	
computers	en	andere	apparatuur	uit	elkaar	halen,	toneelstukjes	en	hoorspelen,	noem	maar	op!

•	 Zonder	jullie	hulp	geen	veilige	oversteekplaats	voor	de	school,	dankjewel	voor	het	brigadieren.
•	 Zonder	jullie	hulp	geen	versierde	school	met	Sinterklaas,	Kerst,	Carnaval	en	Pasen.
•	 Zonder	jullie	hulp	geen	mooie	Minons	op	de	schuur,	geen	verkeersplein,	bankjes,	twister	en	hinkelbanen	op	de	speelplaats.
•	 Zonder	jullie	hulp	geen	huiswerk,	geen	extra	oefenmomentjes,	geen	goede	oudergesprekken,	geen	nadenken	over	de	

juiste	aanpak	van	jullie	kinderen.
•	 Zonder	jullie	hulp	geen	mooie	spreekbeurten.
•	 Zonder	jullie	hulp	geen	spelletjesochtenden	en	kooklesjes	voor	de	kleuters.
•	 Zonder	jullie	hulp	voor…	alles	wat	we	nog	vergeten	zijn.
•	 Zonder	jullie	hulp……	geen	school!!

We	wensen	iedereen	een	hele	fijne	vakantie,	geniet	er	van	en	we	zien	elkaar	weer	op	5	september!!
Dankjewel	voor	het	fantastische	schooljaar!

Sint Jozefschool     
trekt de vakantie in!
Op de allerlaatste schooldag voor de zomervakantie trekken de leerlingen 
van Eenbes basisschool St. Jozef, uit Nederwetten, er op uit!

Groep 8 neemt afscheid van St. Jozefschool met:

Fantastische Filmavond
Een voor een komen de fameuze leerlingen van groep 7 en 8 van Eenbes 
Basisschool St. Jozef over de rode loper onder groot applaus de filmzaal bin-
nen. Na maanden van hard werken is het op dinsdag 19 juli dan eindelijk zo-
ver: hun fantastische film gaat in première! 

Laatste schooldag op basisschool De Dassenburcht

Ruilend en picknickend    
de vakantie in
Het schooljaar zit erop! Basisschool De Dassenburcht luidde afgelopen vrij-
dag de zomervakantie in met een ruilmarkt, picknick en een nieuw en blij-
vend initiatief: een boekenuitruil voor kinderen én ouders.

We	 weten	 niet	 hoe	 het	 de	 rest	 van	
Nuenen	 is	 vergaan,	maar	 voor	 ons	 is	
het	 schooljaar	 voorbij	 gevlógen.	 Dat	

bracht	ons	afgelopen	vrijdag	alweer	op	
de	jaarlijkse	afsluiting:	de	ruilmarkt	en	
picknick	 voor	 klein	 en	 groot	 op	 het	
schoolplein.
Vanwege	de	 zomerse	buien	begon	de	
dag	binnen:	in	de	lokalen,	in	de	aula	en	
in	de	overblijfruimte	werd	fanatiek	ge-
ruild,	 weggegeven	 en	 gehandeld.	 We	
vragen	 de	 kinderen	 elk	 jaar	 eens	 kri-
tisch	 door	 hun	 speelgoedcollectie	 te	
gaan:	waar	speel	je	eigenlijk	niet	meer	
mee?	Dat	nemen	de	kinderen	mee	naar	
school	 om	 te	 ruilen.	 Zo	 vindt	 veel	
speelgoed	 weer	 een	 nieuwe	 bestem-
ming	 en	 is	 er	 in	 de	 vakantie	 genoeg	
nieuws	om	mee	te	spelen.
Nieuw	was	dit	 jaar	de	boekenruilkast	
voor	 kinderen	 en	 ouders.	 Wie	 een	
boek	uit	heeft	en	het	niet	meer	hoeft,	
mag	het	in	de	kast	op	school	plaatsen.	
En	 op	 zoek	 naar	 een	 leuk	 boek,	 een	
kinderboek	 of	 voor	 de	 papa’s	 en	ma-

ma’s	 een	 roman	 of	 thriller?	 Neem	 er	
gerust	een	of	meer	mee	uit	de	kast!	De	
ruilkast	 is	 een	 blijvend	 initiatief	 op	
basisschool	De	Dassenburcht.
De	 laatste	 schoolochtend	 werd	 ‘culi-
nair’	afgesloten	met	een	picknick;	alle	
kindjes	 brachten	 een	 gerechtje	 mee	
naar	school,	en	alles	kwam	samen	-	per	
klas	-	op	grote	tafels.	Zowel	de	kinde-
ren	als	de	aanwezige	ouders	konden	zo	
samen	smullend	de	vakantie	inluiden.

We	 wensen	 iedereen	 een	 superfijne	
zomervakantie	 toe	 en	 zien	 iedereen	
graag	gezond	weer	terug	op	maandag	5	
september	op	De	Dassenburcht!

De	afgelopen	weken	gebeurden	er	al-
lerlei	vreemde	dingen	op	school.	Er	lie-
pen	veel	opa’s	en	oma’s	op	school	rond,	
er	werd	een	gigantisch	pakket	bezorgd	
en	er	werden	boeven	gesignaleerd.	Op	
de	 filmavond	 werd	 duidelijk	 waarom	
deze	vreemde	dingen	gebeurden.
De	 fenomenale	 film	met	 als	 titel:	 het	
complot	door	de	jaren	heen,	gaat	over	
de	 schoolloopbaan	 van	 de	 leerlingen	
van	groep	7	en	8	maar	kijkt	ook	naar	
hun	toekomst.	Als	rode	draad	door	de	
hele	film	zagen	we	enge	boeven	die	sa-
men	met	juf	Mascha	een	complot	uit-
voerden.

Na	afloop	van	de	fenomenale	film	was	
het	tijd	om	afscheid	te	nemen	van	juf	
Mariëlle	 en	 natuurlijk	 van	 groep	 8.	
Met	 leuke	 zelfbedachte	 spreuken	 en	
voor	 ieder	 een	 kadootje	 kwam	 er	 al	

snel	 een	 einde	 aan	 deze	 fantastische	
filmavond.	
Dank	aan	alle	leerlingen,	leerkrachten	
en	vrijwilligers	voor	de	gezellige	film-
avond	en	groep	8	heel	veel	succes	ge-
wenst	in	het	voortgezet	onderwijs!	Als	
laatste	wensen	we	iedereen	een	zonni-
ge	zomervakantie.

Zodra	 de	 leerlingen	 vol	 spanning	 op	
school	komen,	wordt	het	programma	
bekend	 gemaakt.	Vandaag	 trekken	 ze	
er	met	de	huifkar	op	uit.	Het	was	een	
erg	sfeervol	tochtje:	gezellig	met	z’n	al-
len	liedjes	zingen	tot	de	plaats	van	be-
stemming.	
En	 dat	 was:	 de	 speeltuin	 in	 Breugel.	
Daar	konden	de	 leerlingen	zich	heer-
lijk	 vermaken	 met	 de	 ietwat	 natte	
speeltoestellen.	Al	veel	te	snel	trokken	
ze	 weer	 met	 de	 huifkar	 naar	 Neder-
wetten.	 Bij	 de	 school	 stond	 toen	 een	
heerlijke	vers	bereidde	lunch	te	wach-
ten.	 Leerlingen,	 het	 schoolteam,	 de	
ouderraad	en	ouders	sluiten	zo	samen	
een	super	schooljaar	af.	
Als	de	lunch	er	op	zit,	lopen	de	leerlin-
gen	van	groep	8	door	een	haag	van	kin-
deren	en	trekken	zo	de	basisschool	uit,	
de	zomervakantie	in.	We	wensen	hen	

een	minstens	net	zo	 leuke	tijd	op	het	
voortgezet	onderwijs!	

Hierbij	 willen	 we	 iedereen	 bedanken	
voor	 deze	 leuke	 laatste	 schooldag	 en	
wensen	we	 iedereen	 een	 zonnige	 zo-
mervakantie	toe!	

Groep 8 in de hoofdrol         
op basisschool De Mijlpaal
Zo lang gerepeteerd, wekenlang danspassen ingestudeerd, decors gemaakt 
en kostuums bij elkaar gezocht, maar dinsdagavond 19 juli was het dan ein-
delijk zover: groep 8 nam afscheid met de musical ‘Het Dak Eraf!’.

Een	 volle	 zaal	 met	 ouders,	 opa’s	 en	
oma’s	en	andere	familieleden	waaron-
der	oud-leerlingen	van	de	school,	be-
loonden	 de	 spelers	 na	 afloop	 op	 een	
staande	ovatie	en	veel	bloemen!

Terecht,	wat	hebben	ze	ons	een	mooie	
avond	bezorgd;	 prachtige	 zang,	 solo’s	
en	koor,	spitsvondige	teksten,	energie-
ke	dansjes.	Er	zat	zelfs	een	enorme	re-
genbui	in	het	spel	die	hoewel	gespeeld,	
toch	voor	enige	verkoeling	zorgde.
Het	ging	over	verschillen;	over	jong	en	
oud,	 over	 arm	 en	 rijk	 en	 natuurlijk	
over	verliefdheid.	Een	hele	mooie	zin	
die	alles	zegt	over	de	musical	raakt	ook	
één	 van	 de	 kernwaarden	 van	 onze	
school:	Ieder	Verschil	is	een	Kadootje,	
werd	als	refrein	in	het	slotlied	gezon-
gen.

Dat	straalde	de	groep	ook	uit:	met	zorg	
voor	elkaar	en	waardering	voor	ieders	
talenten	samen	iets	moois	neerzetten.

Heel	goed	gedaan	groep	8!	Jullie	kun-
nen	de	toekomst	in.	We	wensen	jullie	
daar	heel	veel	succes	bij	en	we	zien	jul-
lie	graag	nog	eens	terug	op	school	om	
te	horen	hoe	het	met	je	gaat.

De redactie van Rond de Linde 
wenst alle (basis)scholen 
een fijne zomer vakantie toe!



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.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

LINDEBLAADJES

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

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

FEESTJE? Huur: Sta-
tafels € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 35,-; Tenten 
vanaf € 20,- eventueel be-
zorgen mogelijk. Mulders 
Staantafelverhuur, Bruhe-
zerweg 49, 5704 CM Hel-
mond, telefoon 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.

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

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.

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.

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.

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.

     
*LAST VAN ONTSIEREN-
DE KALK OF SCHIMMEL-
NAGELS? Behandeling 
met Laser therapie. Gezon-
de nagels zonder gebruik 
van schadelijke medicijnen 
of producten van reclames, 
die niet effectief genoeg 
zijn. Al na enkele maanden 
een mooi resultaat. (mits 
thuisadviezen opgevolgd 
worden!)

   

* AFSLANKEN VOOR DE 
ZOMER? Cellulitis, Love-
handles, Maag- en Buik-
vetrolletjes. Met bindweef-
selmassage, Ultrageluid en 
Endermologie; ons nieuwe 
apparaat is binnen!! Nieuwe 
generatie LPG Integral. Bel 
voor een proefbehande-
ling met LIPO II en LPG 
apparaat. Gratis vetmeting 
en voedingsadvies en evt.
professionele begeleiding 
door diëtist (vergoed door 
zorgverzekering). Bel voor 
een vrijblijvende intake.

 

  

Archipel werkt op steeds meer plaatsen met zelfsturende teams 
en zoekt mensen als Ramona. Professionals die in hun werk 
rekening houden met de levensgewoonten van bewoners en 
hun naasten. En er voor elkaar zijn. Ben jij die verzorgende IG? 
Dan bieden we jou de kans te groeien in de zorg. 
Met ondersteuning van onze teamcoaches en de Archipel 
Academie, maar vooral met ruimte voor eigen regie.

Maak kennis met Archipel! Bekijk de vacature op de website 
en kom naar de ‘open avond’ op 16 augustus van Akkers in 
Bakel waar we graag de nieuwe visie toelichten. We zoeken 
medewerkers die willen starten in Bakel en met ons mee willen 
groeien naar het leven in de vernieuwde locatie in Nuenen. 
Meld je aan via www.archipelzorggroep.nl/vacatures

Ramona is contactverzorgende bij Archipel Akkers

“ Samen met bewoners, 
mantelzorgers, vrijwilligers  
   en je team aan de slag.

Daar krijg je energie van.”

Volg ons op www.facebook.com/werkenbijarchipel

“  In Bakel is het prima wonen, maar we 
kijken ernaar uit om terug te keren 
naar Nuenen. Weer even wennen voor 
de bewoners én voor ons. In de nieuwe 
omgeving gaan we werken op een manier 
zoals je thuis gewend bent. Dat betekent 
dat ik nóg gevarieerder werk krijg. 
Want ook ik kan prima even bloemen
in het water zetten voor een bewoner.”  

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

Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

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

Goed voor je kind!

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

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

De grootscheepse verbouwing van Archipel Akkers is alweer 
een aantal maanden in uitvoering en het huis begint langzamer-
hand al een beetje vorm te krijgen. In de komende weken komt 
de eerste kamer gereed en die zal gaan dienen als ‘modelka-
mer’, waar het personeel kan gaan uittesten of het wonen en 
werken binnen de nieuwe woonvisie van Archipel Akkers bevalt, 
of dat er links en rechts nog wat veranderingen aangebracht 
moeten worden. Alles zal in kaart gebracht worden, zodat bij 
het vervolg van de verbouwing rekening gehouden kan worden 
met de wensen die er nog leven.

Ondertussen gaat het normale leven en werken in Archipel Akkers gewoon 
door, zij het dan op een andere locatie want tussen het gebreek, stof en 
lawaai wonen, was voor de bewoners geen optie. Alweer ruim een half jaar 
geleden hebben de bewoners dan ook hun intrek genomen in St. Josephs-
heil in Bakel, “Het was wel even wennen” vertelt mevrouw de Jong. “Het is 
hier zo groot, maar de kamers zijn dat niet. Mijn kamer gaat gelukkig, ik 
heb een terrasje en een erker, maar helaas geen eigen douche en toilet 
en een deel van mijn spullen moest tijdelijk worden opgeslagen. Die mis ik 
erg, dus ik ben blij als ik die straks in Nuenen weer neer kan zetten. Wat ik fijn 
vind, is dat ik dan ook weer een boodschapje kan doen, dat loopje heb ik 
hier niet; even naar de winkel voor iets lekkers. Maar wat we hier wel heb-
ben is een prachtige bosrijke omgeving, de eekhoorntjes zitten gewoon 
voor de deur en dat is echt genieten. Dat ga ik straks dan weer erg missen 
als we weer midden in het dorp zitten. Ik vind het niet erg als dat nog even 
duurt.” 

Mevrouw van Zuylen weet nog niet zo goed wat ze straks kan verwachten 
van haar kamer in de nieuwe Akkers; in de oude is ze nog nooit geweest, 
want ze woont nog maar pas in Bakel. Eigenlijk komt ze uit Hilversum, maar 
alleen wonen ging niet meer en haar dochter woont in Nuenen. Logisch 
toch om dan ook daar te gaan wonen? De verhalen over hoe het gaat 
worden, spreken haar wel heel erg aan, één ding is belangrijk; als het maar 
gezellig is. ”Ik houd van een praatje en dan heb ik het wel naar mijn zin”.
Mevrouw de Jong kijkt ook uit naar het samenzijn met de andere bewo-
ners, maar is ook op haar tijd erg gesteld op haar privacy, zodat ze bijvoor-
beeld kan lezen, haar grote hobby.

Bij het gesprek met mevrouw van Zuylen, zit ook verzorgster Ramona. Ze 
vertelt dat het voor veel mensen toch wel een grote overgang is geweest 
om naar Bakel te verhuizen. Behalve dan de prachtige omgeving hier “ik 
weet zeker dat iedereen die gaat missen als we eind maart 2017 terug naar 
Nuenen verhuizen. Ook voor ons medewerkers was het even wennen en 
dan voornamelijk de afstand, zowel naar als in het huis. Kon ik vroeger op 
de fiets, nu ga ik met een pendelbusje of met een collega mee. In het huis 

hier is het ook behoorlijk lopen; de eerste dagen leverde dat zelfs spierpijn 
op. En die grote afstand is voor de bewoners ook wel lastig gebleken. Het 
lopen naar de Gasterij om te eten was voor een aantal mensen te ver, 
maar dat hebben we opgelost door voortaan de broodmaaltijd op de ka-
mers te serveren. En er komt wat minder vaak bezoek. Die blijven dan wel 
weer langer, want even binnenwippen is er niet bij als je naar Bakel moet.

We zijn hier alvast begonnen met het uitdragen van de nieuwe visie van 
Akkers, waarbij de levensgewoonten van de bewoner centraal staat. We 
proberen van alles uit, zoals gezamenlijke activiteiten als muziek, koken en 
bakken. Straks worden deze activiteiten op maat aangepast, zodat iedere 
bewoner zelf kan bepalen waar hij of zij zin in heeft om aan mee te doen.

Ondertussen worden het personeel, de bewoners en hun familie goed op 
de hoogte gehouden van de veranderingen die er straks zijn. Ze worden 
allemaal uitgebreid betrokken bij de nieuwe visie en mogen meedenken 
over de invulling; we zijn per slot van rekening samen op weg. Wat mij dan 
ook zo aanspreekt is dat dat samen gevoel echt vorm krijgt; straks wordt 
heel veel samengewerkt met thuis maar ook veel meer door het personeel 
onderling. Alles is geïntegreerd en de taken zijn, binnen ieders bevoegdhe-
den, veel meer gezamenlijk. Het wordt straks heel prettig wonen en werken!”

Samenwerking Elkerliek en huisarts: 

Goedkopere zorg, dichtbij patiënt 
 
Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond is een unieke samenwerking gestart 
met huisartsenpraktijk Leonardus in Helmond en Medisch Centrum Beek en 
Donk. Waar patiënten eerst voor meer complexe kleine chirurgische ingre-
pen naar het ziekenhuis in Helmond moesten komen, kunnen zij nu terecht 
bij hun eigen huisarts in de buurt. Een schoolvoorbeeld van zorg op maat.
 
De huisartsen zijn door de chirurgen 
van het Elkerliek extra geschoold in 
het uitvoeren van meer complexe klei-
ne chirurgische ingrepen, zoals het 
verwijderen van grote vetbulten of 
springvingers (trigger finger). Chirurg 
Tammo de Vries Reilingh: “We hebben 
de huisartsen bijgeschoold in het uit-
voeren van kleine chirurgische vaar-
digheden. De chirurgen van het Elker-
liek geven elk jaar scholing aan alle 
huisartsen in de regio Helmond. Ook 
werken we mee in de huisartsenprak-
tijk, zodat huisartsen nu veilig en zelf-
standig meer complexe kleine ingre-
pen kunnen uitvoeren. Het is vriende-
lijk voor de patiënt, het is ook 
goedkoper en bevordert de samenwer-
king tussen huisarts en chirurg.” Inge 
Mehagnoul is huisarts bij Leonardus 
en voert kleine ingrepen zelf uit: “Ook 
voor mij als huisarts is deze samen-
werking een meerwaarde. Ik heb mijn 

expertise als huisarts vergroot waar-
door ik meer zelf kan doen. Ik vind 
daar ook een stukje uitdaging in. Je 
merkt daarnaast dat patiënten meer 
rust hebben, omdat ze in hun ver-
trouwde omgeving geholpen worden. 
Het bieden van deze vorm van zorg op 
maat wordt dus ook door de patiënt 
zeer gewaardeerd.”
 
Goedkopere zorg
Bijkomstig voordeel van de samenwer-
king tussen huisarts en ziekenhuis is 
dat het de zorg goedkoper maakt. Bo-
vendien gaat de behandeling van de 
huisarts niet van het eigen risico af van 
de patiënt. Ook zorgverzekeraar CZ is 
positief over het belang van deze sa-
menwerking. Met de zorgverzekeraar 
is een contract van drie jaar afgesloten 
om deze kleine chirurgische ingrepen 
in de huisartsenpraktijk te ondersteu-
nen. 

Foto Martijn van den Baar.

Speciale geheugenpoli   
voor ‘kwetsbare’ ouderen
Het St. Anna Ziekenhuis is gestart met een speciale geriatrische geheugen-
poli voor ouderen. In één ochtend wordt er vanuit verschillende disciplines 
naar de patiënten gekeken en worden alle benodigde onderzoeken gedaan. 
Aan het einde van de ochtend krijgt de patiënt te horen of de geheugenpro-
blemen wijzen op een ouderdomsziekte als dementie of dat er iets anders 
aan de hand is. 

Ouderen die extra kwetsbaar zijn
De geriatrische geheugenpoli richt 
zich op de zogenoemde ‘kwetsbare’ 
ouderen: ouderen die meerdere soor-
ten medicatie gebruiken, meerdere 
aandoeningen hebben die je eigenlijk 
niet los van elkaar kunt zien, risico op 
vallen hebben en/of achteruitgaan in 
hun dagelijks functioneren.
Op de geriatrische geheugenpoli is 
specialistische kennis van het ouder 
worden. Er wordt niet alleen lichame-
lijk gekeken of er iets aan de hand is, 
maar ook functioneel, psychisch en 
sociaal. 

Tijdens de ochtend op de geheugenpoli 
wordt er bloedonderzoek gedaan, een 
hartfilmpje gemaakt, onderzoek gedaan 
door de neuropsycholoog, worden al-
lerlei testen gedaan en eventueel een 
hersenscan gemaakt. Met deze aanpak 
hoeven deze patiënten niet meerdere 
keren voor verschillende onderzoeken 
naar het ziekenhuis te komen. 
Bij ouderen wordt bij vergeetachtig-
heid snel aan dementie gedacht, maar 
dat is lang niet altijd de reden van de 
vergeetachtigheid. Er zijn allerlei ziek-
tes en medicijnen die invloed kunnen 
hebben op het geheugen.

Buideltop versterkt band   
na keizersnede
Vrouwen met een geplande keizersnede ontvangen vanaf nu in het Vrouw 
Moeder Kind-centrum van Máxima Medisch Centrum (MMC) een buideltop. 
De buideltop is speciaal ontwikkeld om tijdens de geplande keizersnede het 
eerste contact tussen moeder en kind, huid-op-huid zo veilig en comforta-
bel mogelijk te maken. MMC is het eerste ziekenhuis in de regio dat de bui-
deltop gebruikt bij geplande keizersneden. 

De aanstaande moeder ontvangt de 
buideltop bij aankomst als cadeau in 
de kraamsuite, zodat zij deze vlak voor 
de keizersnede aan kan trekken. De ba-
by wordt direct na de geboorte (in het 
zogenaamde ‘Sacred Hour’) in de bui-
deltop gelegd. Zo ontstaat direct en op 
een veilige manier huid-op-huid con-
tact tussen moeder en kind en blijft de 
baby lekker warm bij de moeder als de-
ze van de operatiekamer terug naar de 
kraamsuite wordt gebracht. Na afloop 
mogen de kersverse ouders de buidel-
top mee naar huis nemen.

De baby kan vanaf de geboorte op een 
veilige en ongestoorde manier bij de 
moeder ‘huid-op-huid’ blijven liggen. 

MMC gebruikt de buideltop om de 
aanstaande moeder die de keizersne-
de moet ondergaan een zo natuurlijk 
mogelijke ervaring te geven. Gynaeco-
loog Martina Porath van MMC: “Tij-
dens een keizersnede streven we er-
naar de baby zo rustig mogelijk gebo-
ren te laten worden en het de 
aanstaande ouders uiteraard zo com-
fortabel mogelijk te maken. Zo bieden 
we bijvoorbeeld sinds 2014 aan de 
zwangere en haar partner de moge-
lijkheid om tijdens de keizersnede 
mee te kijken naar de operatie op het 

moment dat de baby geboren wordt. 
Deze buideltop na een natuurlijke kei-
zersnede is daarop een mooie toevoe-
ging en versterkt de moeder-kind bin-
ding”.

Het is wetenschappelijk bewezen dat 
ononderbroken huid-op-huid contact 
direct na de geboorte een positief ef-
fect heeft op de bloeddruk, ademha-
ling, temperatuur en bloedsuikerregu-
latie van de pasgeboren baby. Bij de 
moeder zorgt het huidcontact voor 
vermindering van pijn, een positief ge-
voel, stabiele controles en minder 
bloedverlies.

Aantal bevallingen en keizersneden 
per jaar
In MMC vinden jaarlijks rond de 2200 
medische en 340 poliklinische beval-
lingen plaats. Daarvan bevalt 9% van 
de aanstaande moeders met een zwan-
gerschap voorbij 37 weken via een kei-
zersnede.
www.mmc.nl
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand juli WSV-wandeling
Zondag 09.00 uur. Woensdag 19.00 uur 

parkeerplaats aan de vijverzijde bij het ge-
meentehuis. Augustus: ingang van het EMK 

terrein aan het Wettenseind.

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

Echtscheidingsspreekuur: di 19.00-21.00 
uur. Inloopspreekuur Vragen zonder 

Afspraak: donderdag 09.30-12.00 uur

t/m september
Bezichtiging Van Goghkerkje 

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

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

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 
14.00 uur Blazerij de Molshoop

Carat-Paviljoen, in stadswandelpark 
de Warande Helmond

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 Zomeravondconcert

Paul Weijmans (piano) en 
Karin Aarts (voordracht)

Van Gogh Kerkje in Nuenen

Donderdag 11 augustus
 14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Dinsdag 16 augustus
20.00 uur Zomerinstuif bridge

Zaal Berkenbosch, Opwettenseweg Nuenen

Woensdag 17 augustus
17.30 uur Eten wat de Pot Schaft

Jo van Dijkhof 

Donderdag 18 augustus
56e Bedevaart van Nuenen 

en omliggende plaatsen 
naar Duitse Mariabedevaartoord Kevelaer

Donderdag 18 augustus
09.45-11.45 uur Inloopochtend 

Buurtvereniging Omgeving Andriesplein
de Dassenburcht

Zondag 21 augustus
VAG techniek Ronde van Nuenen

Wielervereniging TML Dommelstreek 
start/finish ter hoogte van het Park Nuenen

 Zondag 21 augustus
14.00 uur De Molshoop Swing & Blues

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 21 augustus
10.30-18.00 uur Touwtrekken over water

Oude Torendreef Nederwetten

Dinsdag 23 augustus
20.00 uur Zomerinstuif bridge

Zaal Berkenbosch, Opwettenseweg Nuenen

Woensdag 24 t/m vrijdag 26 augustus
10e Kindervakantieweek in Gerwen

terrein aan d’n Huikert

Zaterdag 27 en zondag 28  augustus
Goeden Doelenweekend 

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 28 augustus
Tour de Kiosques

Kiosk park Nuenen

Donderdag 1 september
10.30 uur PVGE Nuenen 

Koffie inloopochtend
Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

Eerste week september 
Collecte kankerbestrijding

 2 t/m 4 september
H.D.C. Gerwin Harleytreffen

 De Huikert 35

Zaterdag 3 t/m zondag 11 september
Nuenense kampioenschappen 

tennispark van TV de Lissevoort

Zondag 4 september
09.00-16.00 uur Dolphin Triathlon Nuenen
start en finish Laco strandbad Nuenen aan 

Enodedreef.

Zaterdag 3 en zondag 4  september
Grote Boekenmarkt

Dorpsboerderij Weverkeshof

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 31 juli 09.30 uur: viering, 
voorganger pastoraal werker P. Peters. 

Misintenties
Zondag 31 juli 09.30 uur: Antoon de 
Groof en Riky de Groof-Joosten; Jan 
Bouw; Marinus Donkers en Petronella 
Donkers-Daams (vanwege sterfdag 
Marinus); Paul Perrée; Truus en Her-
man Campman-Heuijerjans; Marie 
Odiel Aarts Le Neubauer.

Wijzigingen gedurende de vakantie 
periode:
Vanaf dit weekend geldt de vakantiere-
geling. Dat wil zeggen dat er vanaf za-
terdag 23 juli tot en met zaterdag 27 
augustus geen dienst is op zaterdag-
avond. Op zondagochtend is de vie-
ring in Nuenen zoals gebruikelijk om 
09.30 uur.
Het secretariaat is in deze periode al-
leen op dinsdag- en vrijdagochtend ge-
opend.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 31 juli 09.30 uur: viering, volks-
zang, voorgangers pastor S. Kuijpers en 
pastoraal werker mevrouw M. Feuth. 
 
Misintenties
Annie Renders-van der Heijden.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 31 juli 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers en pastoraal werker M. Feuth. 

Misintenties
Janus van de Water.

Bedevaart Kevelaer         
van Nuenen en omgeving

Mededeling
Met het oog op de vakantieperiode 
ontvangen we graag de misintenties 
uiterlijk donderdagavond i.p.v. zon-
dagochtend.
Op zondag 7 augustus is tijdens de vie-
ring zuster Bonnie in Gerwen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 31 juli 10.00 uur: ds. Chr. Weijs. 
Er is geen kindernevendienst i.v.m. de 
zomervakantie. De collecte is voor de 
Voedselbank in Nuenen. Elke donder-
dag 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 28 juli. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Nazarius en Celsus, 
martelaren; H. Victor I, paus en marte-
laar; H. Innocentius I, paus en belijder. 
Vrijdag 29 juli. 07.15 uur H. Mis, H. 
Martha, maagd; gedachtenis van H. 
Felix II, paus en martelaar; H. Simpli-
cius, Faustinus en Beatrix, martelaren. 
Zaterdag 30 juli. 08.30 uur H. Mis, Onze 
Lieve Vrouw op zaterdag; gedachtenis 
van H. Abdon en Sennen, martelaren. 
Zondag 31 juli. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 11de zondag na Pinksteren. 
Maandag 1 augustus. 18.30 uur gedach-
tenis van H. Makkabeeën, martelaren. 
Dinsdag 2 augustus. 18.30 uur H. Mis, 
H. Alfonsus Maria van Liguori, bis-
schop, belijder en kerkleraar; gedachte-
nis van H. Stefanus, paus en martelaar. 

Woensdag 3 augustus. 07.15 uur H. Mis. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Op donderdag 18 augustus, de eerste donderdag na de feestdag van Maria 
ten Hemelopneming, trekt dit jaar voor de 56e maal de bedevaart van Nue-
nen en omliggende plaatsen naar het Duitse Mariabedevaartoord Kevelaer.

Vorig jaar werd voor de eerste maal sa-
men met de bedevaart van Eindhoven 
en omgeving opgetrokken. Deze sa-
menwerking beperkt zich vooralsnog 
alleen tot het volgen van het program-
ma van Eindhoven. Voor het overige 
blijft het de bedevaart van Nuenen. 
De H. Mis en ook het H. Lof worden 
gevierd in de grote Mariabaseliek. Niet 
alleen het interieur van deze prachtige 
kerk, maar ook de ambiance met 450 
pelgrims en de vele priesters en acolie-
ten geven alle aanwezigen het voldane 
bedevaartgevoel. Of men deze ver-
wachting reeds koesterde is niet dui-
delijk, maar het is wel een feit dat er 
vorig jaar vanuit het Nuenense de helft 
meer pelgrims aan de bedetocht heb-
ben deelgenomen dan het jaar er voor 
en dat men zeer enthousiast was over 
het verloop van de dag.
Dit jaar heeft paus Franciscus uitgeroe-
pen tot ‘Heilig Jaar van de Goddelijke 
Barmhartigheid’. Daarop aansluitend is 

het thema voor Kevelaer ‘Zalig de 
barmhartigen’ en heeft de bedevaart-
leiding van het Maria-oord een Heilige 
Deur, een ‘Poort van Barmhartigheid’ 
gemaakt in de basiliek. Door de deur 
zal de bedevaart ook de kerk binnen-
trekken.
De zeven Werken van Barmhartigheid 
zijn: hongerige spijzigen, dorstigen te 
drinken geven, vreemden herbergen, 
naakten kleden, zieken verplegen, ge-
vangenen bezoeken en doden begra-
ven. Wie met open vizier de gebeurte-
nissen in de wereld waarneemt stelt 
vast dat deze Werken van Barmhartig-
heid een belangrijke dimensie van ons 
christelijk handelen zijn. Het kruis van 
Lampedusa, wat in Kevelaer is ge-
maakt uit het hout van een gestrand 
vluchtelingenschip en gedurende het 
bedevaartsseizoen te zien is op de bin-
nenplaats bij de basiliek, geeft als voor-
beeld een oproep tot solidariteit met 
en hulp aan de vluchtelingen.

Op de plek waar Maria wordt vereerd 
als ‘Consolatrix Afflictorum’, de ‘Troos-
teres der Bedroefden’, wordt eenieder 
opgeroepen om in gebed en gedrag 
eensgezind te zijn met de minderbe-
deelden die op zoek zijn naar troost en 
houvast. Daarnaast kan de pelgrim na-
tuurlijk altijd bij de Moeder Gods te-
recht voor steun in zijn of haar leven. 

De bedevaartgangers, die aan deze be-
devaart willen deelnemen worden tus-
sen 08.15 uur en 08.45 uur op de ver-
schillende opstappunten opgehaald en 
zij zijn om ca. 18.45 uur weer thuis. Tot 
11 augustus kunt u zich voor inlichtin-
gen en aanmelding wenden tot een van 
onderstaande broedermeesters. 
De kosten bedragen € 15,- voor vol-
wassenen. Kinderen t/m 12 jaar beta-
len € 5,- en het 2e en volgende kind uit 
één gezin € 2,50. 

Gerwen: P. Vermeulen, Alvershool 
22,2836242. Nuenen: J. Klomp. Park 31, 
2836675. F. Vinke, Boordseweg 27, 
2834842. M. Bunthof. Margot Bege-
manstr. 63, 2831523. Nederwetten: J. 
van Rooij, Heerendonk 6, 2837312. Lies-
hout en Maria-Hout: T. Rooyakkers, 
Pater Becanusstraat 86B. Beek en Donk: 
06-30339724.

De Genadekapel met op de achtergrond 
de Mariabaseliek in Kevelaer.

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. De vaste aan-
vangstijd is 12.00 uur en het program-
ma is rond 15.00 uur afgelopen. Alle 
concerten zijn gratis toegankelijk. 
Daarnaast zijn er in het park horeca-
voorzieningen en voldoende zitplaat-
sen aanwezig. www.caratconcerten.nl 
 
Programma zondag 7 augustus 2016
12.00 uur: Da Capo www.dacapo.
jouwweb.nl. 
13.00 uur: Seniorenkoor: De Vrije 
Heerlijckheid, Gemert
14.00 uur: Seniorenorkest Gemert

Een maatje voor iemand met NAH!
Maandag 1 augustus organiseert Café Brein de ontmoetings- en informatie-
avond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het onder-
werp is: ‘Een maatje voor iemand met NAH!’ 

Scootmobielen op 
de vluchtstrook 
van de N270 
Afgelopen zondag reden twee mensen 
met hun scootmobielen op de vlucht-
strook van de N270 (Helmondweg). 
Enkele chauffeurs en de politie waar-
schuwden het echtpaar en lieten hen 
stoppen. 
Het tweetal is door de politie verder be-
geleid waardoor de man en vrouw hun 
reis konden voortzetten op het fiets-
pad. Het echtpaar was onderweg naar 
Asten en namen de verkeerde afslag.

Politieberichten

Waar: Café Brein vindt plaats in het 
Groet- en ontmoetcentrum, Kastelen-
plein 173 in Eindhoven. Datum en tijd: 
1 augustus van 19.30 tot 21.30 uur. 
Welkom vanaf 19.00 uur. Wie: Mensen 
met NAH, hun familie, mantelzorgers 
en andere betrokkenen zijn van harte 
welkom. Aanmelden is niet nodig.

Wat kan een maatje betekenen? 
Gast van deze avond is Lèneke van der 

Velde, ervaringsdeskundige. Zij weet 
als geen ander hoe het is om met NAH 
je leven weer op te pakken. Hoe doe je 
dat, hoe ga je om met beperkingen, 
hoe vind je de balans. Een ervarings-
maatje biedt een luisterend oor en 
geeft praktische adviezen vanuit de ei-
gen ervaring. Mede door die onder-
steuning kan iemand met NAH (meer) 
inzicht krijgen in de eigen situatie en 
mogelijkheden. 
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Geslaagd voor 
het zwemdiploma 

in het zwembad van Laco 
Sportcentrum Nuenen

Diploma A: Berat Alan, Idris Alan, Samiel Mesfun, Emiran Ercan, 
Frederique v Gemert, Thijmen Gerritsen, Imke vd Heijden, Karlijn Hoogsteder, 
Just Kraaij, Fleur-Aimee Kuijpers, Fem Leenhouwers, Thijs van Lieshout, 
Julia Linger, Isabella Meisenbourg, Sophie Moors, Niels v Oorschot, Joshua Uju, 
Sadie Vanderfeesten, Eveline Vink, Sara Camp.

Diploma B: Thijn Bouwman, Layla Boyla, Josje le Coq, Femke Daemen, 
Isabelle v Diggelen, Teun Ebus, Just v Ganzewinkel, Senne Hanssen, 
Melanie vd Heijden, Jay Klessens, Jelte v Kollenburg, Sanne Vlaming, Stan Vonk, 
Mees Zwanenberg, Tygo Ruwers, Bo Klokgieters, Floor Klokgieters, Naomie Bandhoe.

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

Zaterdag 23 juli 2016

Diploma C: Finn v Hoof, Mike Schalkwijk, Mats Eisenburger, Marten Bots, 
Pascale Raaijmakers, Lars Ulrich, Aimy v Schaijk, Benthe Markerink, 
Lucas Schepens, Silke vd Putten, Isa Struijk, Irem Dedemoglu, Hugo v Glabbeek, 
Lois Lyan Righarts, Guusje v Maurik, Cas Verkuyten, Milan Guffroy, Olivier Aguiar, 
Renske v Thiel, Jady v Engeland, Naledi v Laarhoven 

Badminton Club 
Lieshout op vakantie
De sporters van Badminton Club Lies-
hout houden vakantie. Op woensdag 
7 september 2016 nemen zij de rac-
kets weer op tijdens de eerste speel-
avond van het seizoen 2016/2017.

Na de seizoenafsluitingen van de jeugd 
en van de senioren is er nu ook een 
eind gekomen aan de wekelijkse speel-
avonden van Badminton Club Lies-
hout voor het seizoen 2015/2016. De 
laatste speelavond is geweest en pas op 
woensdag 7 september zullen de bad-
mintonners hun racket weer tevoor-
schijn halen. Niet iedereen zal daarop 
wachten: badminton is immers een 
zeer geschikte sport om op de camping 
te bedrijven en zo een beetje in vorm 
te blijven tijdens de zomerstop. 

Vanaf 7 september zijn nieuwe leden 
ook welkom bij Badminton Club Lies-
hout. Heb je zin om ook eens een shut-
tle in verenigingsverband te slaan? No-
teer dan 7 september in je agenda en 
kom op die avond naar Sporthal ‘de 
Klumper’ aan de Papenhoef in Lies-
hout. De jeugd speelt dan vanaf 18.30 
uur en de senioren vanaf 20.00 uur. 
Loop gerust binnen en als je je sport-
kleding mee brengt kun je meteen mee 
doen. Je hoeft niet meteen lid te wor-
den en mag altijd twee keer gratis mee 
spelen. Daarna moet je wel besluiten 
om lid te worden. Ook een racket hoef 
je niet meteen aan te schaffen: ook de-
ze kun je lenen van de vereniging zodat 
je eerst eens kunt proberen of badmin-
ton iets voor jou is.

Gratis Bridgeles
Ook dit jaar worden per eind sep-
tember 2016 weer gratis bridgeles-
sen gegeven, uitsluitend overdag, 
onder NBB-gediplomeerde leiding, 
in een rookvrije en gezellige omge-
ving, zonder dat men verplicht is lid 
te worden van een club. 

Omdat nog niet iedereen kan  
bridgen..... 
De mogelijkheid van extra oefenen en 
spelen is evt. aanwezig. Daarnaast ont-
vangen de cursisten veel - eveneens 
gratis - oefenmateriaal, alsmede de uit-
gewerkte spellen van de desbetreffen-
de week, bijv. per e-mail.

En... koffie een kwartje.....
Wie een leuke hobby of tijdpassering 
zoekt, wie op een prettige manier met 
en onder mensen wil verkeren, wie wat 
tijd wil investeren voor straks, later en 
nóg later, kan voor informatie bellen: 
040-2831187. De ervaring leert: niet te 
lang wachten.....
Ook diegenen die over een bescheiden 
bridgekennis beschikken, maar op 
herhaling willen of hun speelvaardig-
heid wensen te verhogen, kunnen op 
dit nummer terecht.

18e Nacht van OLAT 2016
Op vrijdagavond 5 augustus gaat voor de 18e keer de Nacht van OLAT van 
start. De wandelaars kunnen van start gaan op zowel de 80 km (Kennedy-
mars) als de 110 km (Long Distance Walk). 

Dienstplicht in Nuenen?
Op zaterdag 23 juli jl. werden alle leden van Scouting Panta Rhei uit Nuenen 
opgeroepen om zich om 10.00 uur te melden op de tot kazerne omgebouw-
de blokhut aan de Pastoorsmast te Nuenen. Hier werden ze onderworpen 
aan een strenge test om te kijken of ze fit genoeg waren om mee te kunnen 
op legerkamp. 

Natuurlijk doorstond iedereen deze 
test glansrijk en kregen ze een ‘identifi-
catie-tag’ waardoor ze voor iedereen 
de komende week herkenbaar zouden 
zijn. Toen om 11 uur iedereen een 
klein beetje stond af te wachten wat er 
verder nog zou gebeuren was de veras-
sing zeer groot toen een aantal voer-
tuigen van ‘Wheels’ het terrein op 
kwam rijden. Deze oude legerjeeps en 
trucks zorgden voor passend vervoer 
naar het kampterrein in Oirschot waar 
de rest van het weekje ‘dienstplicht’ zal 
worden vervuld. Het kamp begon dus 
al met vele glunderende gezichten. Sa-
men met een bezoek aan Klimrijk en 
het oorlogsmuseum in Overloon zal 
dit kamp waarschijnlijk een onvergete-
lijke indruk maken op alle deelnemers.

Vanwege het 60 jarig bestaan is dit jaar 
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maal gesproken heeft iedere speltak 
een eigen bestemming maar dit jaar bi-
vakkeert de gehele groep dus op het 

militaire terrein in Oirschot. Daardoor 
was iedereen die uitgenodigd was in de 
gelegenheid om op woensdag een be-
zoek te brengen aan onze ‘verse cadet-
ten’ voor een klein feestje. 

Scouting Panta Rhei biedt kinderen 
van 5 tot 18 jaar een fantastische vrije 
tijdsbesteding. Vanwege de diverse in-
teressegebieden, aan de hand waarvan 
de programma’s worden georgani-
seerd, is het aanbod iedere week an-
ders en gevarieerd. En avontuurlijk. Zo 
hebben onlangs de oudste Scouts en 
Explorers een vlottentocht gehouden 
op de Dommel tussen Son en Breugel 
en Nijnsel. Het vlot was helemaal zelf 
in elkaar getimmerd en van diverse ge-
makken voorzien. 

Als jij ook zin hebt om iedere week een 
ander avontuur te beleven, kun je jezelf 
vanaf nu opgeven voor het volgende 
seizoen. Als je ouder bent dan 18 jaar 
ben je van harte welkom om ons en-

thousiaste stafteam te komen onder-
steunen. Kijk voor meer informatie op 
www.scoutingpantarhei.nl of stuur 
een mailtje naar info@scoutingpantar-
hei.nl. Ook op de facebookpagina 
wordt regelmatig verslag gedaan van 
de diverse activiteiten van Scouting 
Panta Rhei.

Bridge

Badminton
Touwtrekken over water
DOEN! KPJ Nederwetten organiseert op zondag 21 augustus 2016 weer het 
jaarlijkse touwtrekken over water. Dit evenement start om 10.30 uur op het 
terrein bij de Oude Toren in Nederwetten. 

Touwtrekken 
over water!

meer informatie: www.doennederwetten.nl

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

6 touwtrekkers, 1 coachInschrijven 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

Wijziging startplaats      
bij WandelSport-Vereniging Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmorgen- en woensdagavondwandeling bij 
de Nuenense wandelsportverenging WSV is in de maand augustus de in-
gang van het EMK terrein aan het Wettenseind.

Na een aantal voorrondes met touw-
trekwedstrijden over het water, 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 wed-
strijden zullen de prijzen op het touw-
trekterrein uitgereikt worden. Daarna 
is er nog voldoende gelegenheid om, 
op het terrein, 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!

Touwtrekteams kunnen zich inschrij-
ven tot vrijdag 19 augustus via info@
doennederwetten.nl. 
Een touwtrekteam bestaat uit 6 touw-
trekkers en 1 coach. Touwtrekvereni-
gingen zijn uitgesloten van deelname. 
Inschrijven kan in de volgende catego-
rieën: dames, heren en jeugd tot 16 
jaar. De inschrijfkosten, te betalen op 

de dag zelf, bedragen 20 euro voor da-
mes en heren teams. Jeugdteams beta-
len 10 euro. 

Meer informatie is ook te vinden op: 
www.doennederwetten.nl. Of stuur 
een mailtje naar info@doenneder-
wetten.nl

Op zondagmorgen om 09.00 uur en op 
woensdagavond om 19.00 uur vertrek-
ken 2 groepen, ieder in een eigen tem-
po, voor een sportieve wandeling van 
maximaal 2 uur door de mooie Nue-
nense omgeving. Iedereen is welkom 
om ook eens vrijblijvend mee te wan-

delen. Vooraanmelden daarvoor is niet 
nodig, men kan zich melden op de 
startlocatie.

Voor nadere informatie: www.wsvnue-
nen.nl. Ook kunt u mailen naar het secre-
tariaat, secretariaat-wsv@outlook.com

Dit is niet zomaar een lange afstands-
wandeling daar ’s-nachts over verhar-
de wegen/paden wordt gewandeld en 
overdag op het relatief zware veelal 
onverharde parcours van de OLAT 
Wandeldagen. Onderweg zijn er wa-
genrustposten met verzorging en te-
vens zijn er enkele caférusten. Bagage 
wordt vervoerd naar de caférusten. 
Starttijden vrijdagavond 5 augustus:
110 km - 20.00 uur en 80 km - 23.00 uur.
Alle deelnemers dienen de tocht op za-
terdag 6 augustus uiterlijk om 19.00 
uur te hebben beëindigd. De deelne-
mers ontvangen aan het einde van de 
tocht een oorkonde. 
Inschrijven kan via de website www.
olat.nl of tot 1 uur vóór de start op het 
startbureau in Natuurpoort De Vres-
selse Hut, Vresselseweg 33, 5491 PA 
Nijnsel (Sint-Oedenrode). Info ver-
krijgbaar via lps@olat.nl of via website 
www.olat.nl

33e OLAT Wandeldagen 2016
Van 5 tot en met 7 augustus vinden 
voor de 33e keer de OLAT Wandel-
dagen plaats. Ook dit jaar is de start 
vanuit Natuurpoort De Vresselse 
Hut. Die bevindt zich op de Vres-
selseweg 33, 5491 PA Nijnsel (bij 
Sint-Oedenrode), gelegen in het Bra-
bantse Nationaal Landschap Het 
Groene Woud. Daar kunt u volop ge-
nieten van een authentiek cultuur-
landschap, eigen aan de Meierij en 
noordoostelijk Brabant.

Inschrijven en meer informatie
Meedoen? U bent van harte welkom en 
kunt zich tijdens de wandeldagen in-
schrijven op het startbureau. Vooraf in-
schrijven is ook mogelijk via de website. 
Nadere informatie zie www.olat.nl. 
Mailen of bellen mag ook:
E-mail: olat-wandeldagen@olat.nl. Tel: 
Mevr. M. Dielesen op 06-44756978.



WIST U DAT….
• 13% van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar 

uit Nuenen wel eens drugs heeft gebruikt?
• 22% van de jongeren tussen de 12 en 18 

jaar uit Nuenen wel eens softdrugs (zoals 
hasj/wiet) aangeboden heeft gekregen en 
6% wel eens harddrugs (zoals cocaïne, XTC 
of speed).

Deze gegevens zijn afkomstig uit GGD Jeugdmonitor 

12 t/m 18 jaar 

Verleidingen
Kinderen die opgroeien krijgen te maken met allerlei 
verleidingen, zo ook de verleiding van drugs. U kunt 
als ouder dan ook voor lastige situaties komen te 
staan. Aan de ene kant wilt u uw kind misschien meer 
loslaten. Maar aan de andere kant ook voorkomen dat 
hij of zij gaat blowen of andere drugs gaat gebruiken. 
Hoe gaat u hier als ouder mee om? 

Voor kinderen en jongeren is het gebruik van hasj, 
wiet en andere drugs extra schadelijk. Dit komt omdat 
kinderen nog volop in de groei zijn en de ontwikkeling 
van de hersenen verstoord kan raken. Wie al jong 
begint met het gebruiken van drugs, heeft bovendien 
meer kans om later verslaafd te raken.

Festivals en dance-events
De komende periode staan er voor jongeren weer 
heel wat leuke festivals en andere festiviteiten voor 

de deur. Evenementen waar de verleiding om drugs 
te gebruiken aanwezig is. Maar welke soorten drugs 
zijn er allemaal? Wat zijn de risico’s? En wat kunt u 
als ouder doen? In dit artikel reiken  wij u handvatten 
aan, bijvoorbeeld om het gesprek aan te gaan met 
uw kind. Mocht u meer informatie willen, vindt u 
onderaan deze pagina de contactgegevens van 
verschillende organisaties.

Uw kind en drugs, informatie  
en handvatten voor ouders!

Verschillende 
soorten drugs
Drugs zijn stoffen die het menselijk bewustzijn 
beïnvloeden en om die reden worden gebruikt. 
De overheid maakt een onderscheid in harddrugs 
en softdrugs. Bij dit onderscheid wordt ervan 
uitgegaan dat softdrugs minder schadelijk zijn voor 
de gezondheid dan harddrugs. In werkelijkheid kan 
het gebruik van softdrugs ook tot (grote) problemen 
leiden.

Harddrugs
Harddrugs zijn illegale drugs met een zeer groot 
risico voor de gezondheid. Enkele voorbeelden zijn 
XTC (MDMA), amfetamine (speed), cocaïne, heroïne 
en GHB. Productie, handel en het in het bezit hebben 
van harddrugs is strafbaar.

Softdrugs
Softdrugs zijn minder gevaarlijk dan harddrugs. Ze zijn 
semi-illegaal en worden door de overheid doorgaans 
gedoogd. Voorbeelden zijn cannabisproducten als 
hasj en wiet, slaap- en kalmeringsmiddelen. In 
het bezit hebben, handel en verkoop van softdrugs 
wordt gedoogd, maar is illegaal. Jongeren onder de 
18 mogen geen softdrugs gebruiken en in hun bezit 
hebben. 

Natuurlijke of synthetische drugs
Sommige drugs komen rechtstreeks uit de natuur, 
bijvoorbeeld cannabis, paddo’s en diverse ecodrugs. 
Er zijn ook middelen die gewonnen worden uit 
natuurlijke producten en chemisch worden bewerkt. 
Zo wordt cocaïne gemaakt van de cocaplant en 
opiaten (heroïne, morfine e.d.) worden gewonnen 
uit de papaverplant. Tot slot zijn er synthetische 
drugs die worden gemaakt in laboratoria. Soms 
denken mensen dat drugs die uit de natuur komen 
minder schadelijk zijn dan drugs die chemisch 
gemaakt worden, dit is echter niet altijd het geval.
 
Partydrugs
Dit zijn allerlei soorten drugs die regelmatig op 
(dance/house) feesten gebruikt worden. Uiteraard 
kunnen partydrugs ook bij andere gelegenheden 
gebruikt worden. Meestal gaat het om middelen die 
de bedoeling hebben om de gebruiker in een vrolijke, 
extatische sfeer te brengen en waar men zich 
minder snel vermoeid bij voelt. Bekende partydrugs 
zijn alcohol, cocaïne, amfetamine, XTC, ketamine, 
GHB en soms poppers (populaire benaming voor 
een aantal vloeibare en kort werkzame drugs).

De werking van de verschillende drugs kun je 
onderverdelen in drie categorieën: verdovend, 
stimulerend en bewustzijn veranderend. Er zijn 
middelen waarbij een lage dosering een ander effect 
heeft dan een hogere dosering. Het mag duidelijk 
zijn dat het gebruik van drugs een groot risico is 
voor de lichamelijke én geestelijke gezondheid 
en dat er kans is op misbruik en verslaving. Door 
onder andere de illegaliteit van drugs kunnen er ook 
sociale en maatschappelijke problemen komen. 

Denkt u als ouder dat u minder  invloed heeft als 
uw kind ouder wordt? Niets is minder waar. Kinderen 
blijven het belangrijk vinden wat hun ouders denken. 
Uw kind heeft regels nodig bij het verkennen van 
zijn/haar grenzen. Hoe pakt u dat aan:

Houd contact met uw kind
Over alcohol en drugs praten met uw kind, lukt niet 
als u geen goed contact met hem of haar heeft. 
Wanneer kinderen ouder worden en minder vaak 
thuis zijn: weet waar ze zich mee bezig houden, 
wie hun vrienden zijn, met wie ze uitgaan, wat ze 
doen, hoe zo’n avond eruit ziet, hoe ze thuis komen.  
Praat over allerlei zaken die belangrijk voor hen zijn, 
toon oprechte belangstelling voor grote en kleine 
gebeurtenissen in hun leven.

Houd het onderwerp bespreekbaar
• Een onderwerp is bespreekbaar als u en uw kind 

het gevoel hebben dat jullie vrij kunnen zeggen 
wat jullie willen. Dat is makkelijker wanneer u 
dat ook al doet als ze jong zijn en niet pas voor 
het eerst als ze zich in het uitgaansleven storten.

• Bespreekbaar maken wil niet zeggen dat u het 
onderwerp te pas en te onpas aan moet snijden. 
Maar negeer het niet als er een aanleiding voor 
is. Voorbeelden van momenten om over blowen 
en andere drugs te praten: uw kind gaat naar 
de brugklas, uw kind gaat naar een festival of 
dancefeest of naar aanleiding van een artikel in 
de krant of een programma op TV.

 
Stel grenzen
• Stel grenzen en hanteer regels en leg uw kind uit 

waarom.

• Zeker bij jonge pubers is het belangrijk om 
duidelijke grenzen aan te geven voor alcohol- en 
drugsgebruik.

• Ook als ze ouder zijn hebben ze baat bij grenzen. 
Het overschrijden van die grenzen hoort bij de 
leeftijd, kinderen proberen uit hoever ze kunnen 
gaan. Juist dan is duidelijkheid van uw kant 
belangrijk.

• Beloon positief gedrag. 
• Bespreek met andere ouders welke regels zij 

hanteren. Kijk of jullie gezamenlijk iets af kunnen 
spreken. 

Leer uw kind om nee te zeggen
Een kind met zelfvertrouwen staat steviger in zijn 
schoenen en kan makkelijker voor zichzelf opkomen. 
En dat is nodig om nee te zeggen tegen verleidingen 
als roken, alcohol en drugs. 

Informeer uzelf
Zoek naar informatie over drugs. Dat kunt u ook 
samen met uw kind doen. Als u goed geïnformeerd 
bent, kunt u beter aangeven waarom u grenzen stelt. 

Meer weten?
www.uwkindenblowen.nl
www.uwkindenuitgaansdrugs.nl
www.drugsinfo.nl
www.pratenmetuwkind.nl 

Behoefte aan persoonlijk advies?
Maakt u zich zorgen over het (mogelijke) drugsgebruik 
van uw zoon of dochter, neem dan contact op met uw 
huisarts of het Centrum Maatschappelijke Deelname 
Nuenen via: (040) 283 16 75 of cmd@nuenen.nl

Wat kunt u als ouders doen?

WIST U DAT….
• het aantal gezondheidsincidenten met XTC 

de afgelopen jaren is toegenomen? Dit komt 
doordat deze pillen steeds sterker worden, 
waardoor een overdosis op de loer ligt.

• als je op een festival wordt betrapt met 
drugs op zak, je dit een strafblad op kan 
leveren? 

• op het bezit van harddrugs een gevangenis-
straf en/of een flinke geldboete staat?
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begint met het gebruiken van drugs, heeft bovendien 
meer kans om later verslaafd te raken.

Festivals en dance-events
De komende periode staan er voor jongeren weer 
heel wat leuke festivals en andere festiviteiten voor 

de deur. Evenementen waar de verleiding om drugs 
te gebruiken aanwezig is. Maar welke soorten drugs 
zijn er allemaal? Wat zijn de risico’s? En wat kunt u 
als ouder doen? In dit artikel reiken  wij u handvatten 
aan, bijvoorbeeld om het gesprek aan te gaan met 
uw kind. Mocht u meer informatie willen, vindt u 
onderaan deze pagina de contactgegevens van 
verschillende organisaties.

Uw kind en drugs, informatie  
en handvatten voor ouders!

Verschillende 
soorten drugs
Drugs zijn stoffen die het menselijk bewustzijn 
beïnvloeden en om die reden worden gebruikt. 
De overheid maakt een onderscheid in harddrugs 
en softdrugs. Bij dit onderscheid wordt ervan 
uitgegaan dat softdrugs minder schadelijk zijn voor 
de gezondheid dan harddrugs. In werkelijkheid kan 
het gebruik van softdrugs ook tot (grote) problemen 
leiden.

Harddrugs
Harddrugs zijn illegale drugs met een zeer groot 
risico voor de gezondheid. Enkele voorbeelden zijn 
XTC (MDMA), amfetamine (speed), cocaïne, heroïne 
en GHB. Productie, handel en het in het bezit hebben 
van harddrugs is strafbaar.

Softdrugs
Softdrugs zijn minder gevaarlijk dan harddrugs. Ze zijn 
semi-illegaal en worden door de overheid doorgaans 
gedoogd. Voorbeelden zijn cannabisproducten als 
hasj en wiet, slaap- en kalmeringsmiddelen. In 
het bezit hebben, handel en verkoop van softdrugs 
wordt gedoogd, maar is illegaal. Jongeren onder de 
18 mogen geen softdrugs gebruiken en in hun bezit 
hebben. 

Natuurlijke of synthetische drugs
Sommige drugs komen rechtstreeks uit de natuur, 
bijvoorbeeld cannabis, paddo’s en diverse ecodrugs. 
Er zijn ook middelen die gewonnen worden uit 
natuurlijke producten en chemisch worden bewerkt. 
Zo wordt cocaïne gemaakt van de cocaplant en 
opiaten (heroïne, morfine e.d.) worden gewonnen 
uit de papaverplant. Tot slot zijn er synthetische 
drugs die worden gemaakt in laboratoria. Soms 
denken mensen dat drugs die uit de natuur komen 
minder schadelijk zijn dan drugs die chemisch 
gemaakt worden, dit is echter niet altijd het geval.
 
Partydrugs
Dit zijn allerlei soorten drugs die regelmatig op 
(dance/house) feesten gebruikt worden. Uiteraard 
kunnen partydrugs ook bij andere gelegenheden 
gebruikt worden. Meestal gaat het om middelen die 
de bedoeling hebben om de gebruiker in een vrolijke, 
extatische sfeer te brengen en waar men zich 
minder snel vermoeid bij voelt. Bekende partydrugs 
zijn alcohol, cocaïne, amfetamine, XTC, ketamine, 
GHB en soms poppers (populaire benaming voor 
een aantal vloeibare en kort werkzame drugs).

De werking van de verschillende drugs kun je 
onderverdelen in drie categorieën: verdovend, 
stimulerend en bewustzijn veranderend. Er zijn 
middelen waarbij een lage dosering een ander effect 
heeft dan een hogere dosering. Het mag duidelijk 
zijn dat het gebruik van drugs een groot risico is 
voor de lichamelijke én geestelijke gezondheid 
en dat er kans is op misbruik en verslaving. Door 
onder andere de illegaliteit van drugs kunnen er ook 
sociale en maatschappelijke problemen komen. 

Denkt u als ouder dat u minder  invloed heeft als 
uw kind ouder wordt? Niets is minder waar. Kinderen 
blijven het belangrijk vinden wat hun ouders denken. 
Uw kind heeft regels nodig bij het verkennen van 
zijn/haar grenzen. Hoe pakt u dat aan:

Houd contact met uw kind
Over alcohol en drugs praten met uw kind, lukt niet 
als u geen goed contact met hem of haar heeft. 
Wanneer kinderen ouder worden en minder vaak 
thuis zijn: weet waar ze zich mee bezig houden, 
wie hun vrienden zijn, met wie ze uitgaan, wat ze 
doen, hoe zo’n avond eruit ziet, hoe ze thuis komen.  
Praat over allerlei zaken die belangrijk voor hen zijn, 
toon oprechte belangstelling voor grote en kleine 
gebeurtenissen in hun leven.

Houd het onderwerp bespreekbaar
• Een onderwerp is bespreekbaar als u en uw kind 

het gevoel hebben dat jullie vrij kunnen zeggen 
wat jullie willen. Dat is makkelijker wanneer u 
dat ook al doet als ze jong zijn en niet pas voor 
het eerst als ze zich in het uitgaansleven storten.

• Bespreekbaar maken wil niet zeggen dat u het 
onderwerp te pas en te onpas aan moet snijden. 
Maar negeer het niet als er een aanleiding voor 
is. Voorbeelden van momenten om over blowen 
en andere drugs te praten: uw kind gaat naar 
de brugklas, uw kind gaat naar een festival of 
dancefeest of naar aanleiding van een artikel in 
de krant of een programma op TV.

 
Stel grenzen
• Stel grenzen en hanteer regels en leg uw kind uit 

waarom.

• Zeker bij jonge pubers is het belangrijk om 
duidelijke grenzen aan te geven voor alcohol- en 
drugsgebruik.

• Ook als ze ouder zijn hebben ze baat bij grenzen. 
Het overschrijden van die grenzen hoort bij de 
leeftijd, kinderen proberen uit hoever ze kunnen 
gaan. Juist dan is duidelijkheid van uw kant 
belangrijk.

• Beloon positief gedrag. 
• Bespreek met andere ouders welke regels zij 

hanteren. Kijk of jullie gezamenlijk iets af kunnen 
spreken. 

Leer uw kind om nee te zeggen
Een kind met zelfvertrouwen staat steviger in zijn 
schoenen en kan makkelijker voor zichzelf opkomen. 
En dat is nodig om nee te zeggen tegen verleidingen 
als roken, alcohol en drugs. 

Informeer uzelf
Zoek naar informatie over drugs. Dat kunt u ook 
samen met uw kind doen. Als u goed geïnformeerd 
bent, kunt u beter aangeven waarom u grenzen stelt. 

Meer weten?
www.uwkindenblowen.nl
www.uwkindenuitgaansdrugs.nl
www.drugsinfo.nl
www.pratenmetuwkind.nl 

Behoefte aan persoonlijk advies?
Maakt u zich zorgen over het (mogelijke) drugsgebruik 
van uw zoon of dochter, neem dan contact op met uw 
huisarts of het Centrum Maatschappelijke Deelname 
Nuenen via: (040) 283 16 75 of cmd@nuenen.nl

Wat kunt u als ouders doen?

WIST U DAT….
• het aantal gezondheidsincidenten met XTC 

de afgelopen jaren is toegenomen? Dit komt 
doordat deze pillen steeds sterker worden, 
waardoor een overdosis op de loer ligt.

• als je op een festival wordt betrapt met 
drugs op zak, je dit een strafblad op kan 
leveren? 

• op het bezit van harddrugs een gevangenis-
straf en/of een flinke geldboete staat?
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