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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

AFWEZIG 
VAN 15-8 T/M 2-9:

J.R. Rutten en D. van den Top,
huisartsen

I.R. Steenstra en J. Kroon, 
huisartsen  

Info waarneming via telnr. eigen praktijk.

PVGE 
Midzomeravond 
BBQ

De Wettense 
Braderie 
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

2Serve 
nieuwe trainers 
van TV 
de Lissevoort

HUIS KOPEN?

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com

Prijsvraag
2016

7 augustus

KOOPZONDAG

Bloem & Tuin 2016
Door Karin Aarts-Janssen

Voor de 23e keer BLOEM & TUIN met 
ook dit jaar weer een hoogwaardige 
samenstelling van standhouders. 
Velen afkomstig uit ons eigen land 
maar ook België en Duitsland zijn 
vertegenwoordigd.

Je bent de kassa nog niet voorbij of je 
treedt binnen in een paradijs vol met 
de prachtigste bloemen en planten. En 
dat niet alleen. Je vindt er de meest 
uiteenlopende producten en diensten 
op het gebied van tuinieren, duur-
zaamheid, design en kunst, allemaal 
voor in je eigen tuin.
Bloemen gerangschikt op kleur, bijzon-
dere en nieuwe rassen, uitheemse plan-
ten, tuinmeubelen, accessoires, show-
tuinen, ze leveren heel veel ideeën op 
voor zowel grote als kleine tuinen.
Tussendoor pauzeren op een terrasje 
en je hebt een fantastische dag.
Buitenleven en genieten, dat is Bloem 
& Tuin.

Missie volbracht! 

Stichting Leergeld ontvangt       
grote donatie van Roxanne Swan!

Vanwege haar verhuizing van Nuenen 
naar Amsterdam en de kleinere behui-
zing daar, moest zij afscheid nemen 
van haar kunst en wilde zij met de ver-
koop ervan Nuenen een cadeau geven. 
De opbrengst moest ten goede komen 
aan een goed doel in Nuenen dat zich 
richt op onze toekomst: de kinderen. 

Met de opbrengst van € 12.482,-  
loste ze haar belofte in.
Op 1 augustus nam Stichting Leer-
geld op ludieke wijze haar donatie 
van € 12.482,- in ontvangst. Dat vond 
plaats bij het beeld van de Aardappel-
eters in ’t Park in Nuenen. De donatie 
betrof de gehele opbrengst van deze 
bijzondere verkoop.

Waarom Stichting Leergeld? 
Leergeld wil die kinderen mee laten 
doen waarvan de ouders niet over vol-
doende financiële middelen beschik-
ken. Dat zijn ouders met kinderen tus-
sen de 4 en 18 jaar, waarvan het totale 
netto inkomen niet hoger ligt dan 
120% van het sociaal minimum.
Ook in Nuenen zijn er gezinnen waar-
van de kinderen anders letterlijk aan de 
zijlijn staan. In Nuenen vergoedt Stich-
ting Leergeld per kind € 250,00 per jaar 
voor bijvoorbeeld schoolkosten, deelna-
me aan een schoolreisje, een fiets, 
zwemlessen, een bibliotheekkaart of een 
kindervakantieweek. Voor activiteiten, 
zoals tekenen of schilderen, is er dan 
meestal geen financiële ruimte meer.
Om ALLE KINDEREN, en zeker de 
kinderen die in de ‘slimste regio’ wo-
nen, ook ALLE KANSEN te geven is 
de ontwikkeling van creatieve talenten 
juist heel hard nodig. 

Met de extra donatie van Roxanne 
Swan wil Stichting Leergeld aanslui-
ten op de achtergrond van kunstenaar 
Roxanne. 
Daarom stelt de Stichting een plan op 
om de betrokken kinderen de komen-
de jaren in de gelegenheid te stellen 
om deel te nemen aan een culturele 
creatieve educatieve activiteit. Ook op 

creatief gebied geldt: de kinderen zijn 
onze toekomst !

Mocht u geïnspireerd zijn door deze 
actie, zie de website van Stichting 
Leergeld in Nuenen www.leergeldnu-
enen.nl of de site van de landelijke 
vereniging, www.leergeld.nl

Met de verkoop van ruim 100 kunstvoorwerpen, voornamelijk schilderijen van 
Roxanne Swan, kijkt kunstenaar Roxanne met meer dan tevredenheid terug op 
haar afscheids-expositie begin juli in haar voormalige galerie ’t Weefhuis. 

Winnaars 
gratis   
toegangskaarten   
Bloem & Tuin 2016
Ook dit jaar was 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. 

De volgende winnaars van week 30 
(oplossing: Tulp) kunnen op vertoon 
van legitimatie de kaarten ophalen bij 
Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 
6, 5672 AK Nuenen. 

• J. Duijkers, Geldropsedijk 2, 5672 
AC Nuenen

• Saskia Baltussen, Schietbergen 59, 
5672 SK Nuenen

• Jos Bouwens, Ter Mehr 4, 5674 RJ 
Gerwen.

• Nel Vrijaldenhoven, Refelingse Er-
ven 144, 5672 TH Nuenen

• Carin Gijsbers, Rietgorshof 8, 5672 
ET Nuenen

Nieuws van de Stichting Vrienden 
van het Bijna Thuis Huis Nuenen
Zoals u ongetwijfeld in de Rond de Linde van twee weken geleden en in de 
bijgesloten flyer hebt gelezen, gaat het Bijna Thuis Huis Nuenen daadwerke-
lijk realiteit worden. Het doel van het Bijna Thuis Huis is een plaats te creëren 
om te kunnen sterven in een huiselijke omgeving als dat thuis niet mogelijk of 
wenselijk is. 

Wij als Stichting Vrienden van Bijna 
Thuis Huis ‘Latesteyn’ ondersteunen 
dit initiatief door het verwerven van 
sponsors en donateurs. De Stichting 
Vrienden van heeft de ANBI status 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Deze status heeft de volgende fiscale 
voordelen:
• Periodieke giften gedurende mini-

maal 5 jaar zijn 100% aftrekbaar 
voor de inkomstenbelasting dus 
zonder drempel of maximering 
ongeacht de hoogte van de gift. 
Hiertoe dient de gift te worden 
vastgelegd in een schenkingsover-
eenkomst waarvoor de Stichting 
zorg draagt. Desgewenst kan de 
stichting zorg dragen voor auto-
matische incasso.

Eenmalige giften zijn natuurlijk ook 
zeer welkom maar vallen onder het 
normale schenkingsregime.
Formulieren voor de periodieke giften 
zijn verkrijgbaar via 06-29951175 of 
via bijnathuishuisnuenen@gmail.com.

Ons bankrekeningnummer is NL-
66RABO0304071072 t.n.v. Vrienden 
van het Bijna Thuis Huis.
Uw gewaardeerde steun, stelt de 
Stichting zeer op prijs.

Bijna Thuis Huis 'Latesteyn'Pastoorsmast 18, 5673 TD Nuenen c.a.
T  06 2995 1175

E  bijnathuishuisnuenen@gmail.com
 I  www.latesteyn.nl

Tenslotte…

sterven we allemaal

Uiteindelijk...

 het liefst in een 
huiselijke omgeving

Steun de stichting vrienden van 
Bijna Thuis Huis Nuenen
Met uw zeer gewaardeerde gift, periodiek of eenmalig, kan Latesteyn zijn functie blijven vervullen.

Als Vriend schenkt u 5 jaar of langer een bedrag 
dat vanwege onze ANBI status belastingaftrekbaarheid mogelijk maakt.

Overeenkomsten worden door de Stichting verzorgd.

Ook een eenmalige gift is zeer welkom.

Bestuur Stichting Bijna Thuis Huis
Voorzitter Fred Heering
Vice-voorzitter Joep Elbers
Secretaris Helma van den Brink
Penningmeester Paul Silvis
Lid Marja van Aken

Bestuur Stichting Vrienden van het Bijna Thuis Huis NuenenVoorzitter Niek Zonneveld
Secretaris Sigrid Hielkema-Tas
Penningmeester Ben van der Meijde
Lid Klarien Modderman
Lid Fred Heering 

ANBI-gegevens:
Stichting Vrienden van het Bijna Thuis Huis Nuenen
Fiscaalnummer/RSIN 8552.25.099
KvK 63413159 
Bankrekening NL66RABO0304071072

Latesteyn

Comité van aanbeveling: Christien Crouwel, predikante - Tsjeard Fokkema, Notaris - Willem Ligtvoet, Oud-Burgemeester - Ben Klasens, manager Zorg Son-Breugel en Nuenen - Dick Bakker, namens de huisartsen - Anne-Marie Pors, Architect - Mevrouw A. Michels - Fons Linders Tuinmeesters
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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 

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	bewoners	van	de	Kapmeeuwhof	zijn	vergunning	en	onthef-

fing	verleend	voor	het	organiseren	van	een	straatfeest	op	zater-
dag	13	augustus	2016	(verzenddatum	25	juli	2016);	

•	 aan	bewoners	van	de	Barisakker	zijn	vergunning	en	ontheffing	
verleend	voor	het	organiseren	van	een	straatbarbecue	op	zater-
dag	27	augustus	2016	(verzenddatum	25	juli	2016);

•	 aan	buurtvereniging	BOA	zijn	vergunning	en	ontheffingen	ver-
leend	voor	het	organiseren	van	de	buurtactiviteit	“De	camping	
voor	één	nacht”	op	10	en	11	september	2016	op	het	grasveld	
aan	de	Wilgenstraat	(verzenddatum	29	juli	2016);

•	 aan	wijkvereniging	Hofwijk	zijn	vergunning	en	ontheffing	ver-
leend	voor	het	organiseren	van	een	buurtfeest	op	zaterdag	3	
september	2016	op	het	pleintje	aan	de	Herikhof	en	de	nabijge-
legen	grasveldjes	(verzenddatum	29	juli	2016).

•	 aan	Wielervereniging	TML	Dommelstreek	zijn	toestemming	en	
ontheffingen	verleend	i.v.m.	het	organiseren	van	de	VAG	Techniek	
Ronde	van	Nuenen	op	21	augustus	2016	 in	het	centrum	van	
Nuenen	(verzenddatum	1	augustus	2016);

•	 aan	Roscom	promotie	B.V.	zijn	toestemming	en	vergunning	ver-
leend	voor	het	innemen	van	een	standplaats	op	het	Vincent	van	
Goghplein	op	26	en	27	augustus	2016	t.b.v.	service	aan	Ziggo-
klanten	(verzenddatum	1	augustus	2016);

•	 aan	de	Parkblaozers	Nuenen	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	
verleend	voor	het	organiseren	van	het	Parkblaozers	evenement	
op	 zondag	 25	 september	 2016	 in	 het	 Park	 (verzenddatum	 2	
augustus	2016);

•	 aan	Squadra	Events	zijn	medewerking,	vergunning	en	ontheffingen	
verleend	voor	het	organiseren	van	de	“Dolphin	Triathlon	Nuenen”	
op	zondag	4	september	2016,	waarbij	de	start	en	finish	plaats-
vinden	bij	strandbad	Nuenen	(verzenddatum	2	augustus	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.

•	 24	juli	2016	 Meidoornstraat	23,	5671	AC	–	het	vervangen	
	 	 	 van	een	raamkozijn	aan	de	voorzijde	van	de	
	 	 	 woning	(BOUW);
•	 29	juli	2016	 Boordseweg	77,	5671	AR	–	het	oprichten	van	
	 	 	 een	woning	(BOUW).

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

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

niseren	van	het	jaarlijks	bevrijdingsfeest	in	het	Park	op	23	sep-
tember	2016	t.g.v.	de	bevrijdingsherdenking;

•	 Aanvrager:	 De	 heer	 M.	 Brandt	 voor	 het	 organiseren	 van	 een	
Urban	Day	op	14	september	2016	op	het	schoolplein	van	bs.	De	
Dassenburcht,	de	Meidoornstraat	en	Andriesplein.

Naar	aanleiding	hiervan	wordt	eenieder	in	de	gelegenheid	gesteld	
binnen	twee	weken	na	deze	publicatie	zijn	of	haar	zienswijze	in	te	
dienen	bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	
c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.

De	aanvraag	ligt	ter	 inzage	gedurende	de	openingstijden	van	het	
gemeentehuis	(alle	werkdagen	van	08.30	uur	tot	12.30	uur	en	tevens	
op	woensdag	van	14.30	uur	tot	19.00	uur)	bij	de	receptie	van	het	
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

Nuenen,	4	augustus	2016

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De	aanvraag	op	de	volgende	aanvraag	omgevingsvergunning	is	door	
de	aanvrager	ingetrokken	op:
•	 28	juli	2016		 Esrand	1,	5674	MA	-	het	uitbreiden	van	de	
	 	 	 woning	(BOUW).	

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

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).

AFVALINZAMELING
PMD afval beter scheiden
We	hebben	te	maken	met	problemen	bij	de	inzameling	van	PMD	
afval.	Wat	is	het	probleem?
•	 Er	wordt	plastic	aangeboden	wat	geen	verpakkingsmateriaal	is,	

dus	bijvoorbeeld	een	plastic	krat,	emmer	of	speelgoed.
•	 Er	 wordt	 PMD	 afval	 aangeboden	 in	 grijze	 of	 blauwe	 zakken.	

PMD	 afvalzakken	 zijn	 gratis	 verkrijgbaar,	 gebruik	 alleen	 die.	
Want	 het	 computeroog	 in	 de	 sorteerfabriek	 ziet	 de	 grijze	 /	
blauwe	zak	niet	en	spuugt	hem	meteen	uit	als	niet	herkenbaar.

•	 Maar	ook	zien	we	etensresten	en	gewoon	restafval,	dat	mag	ook	
niet	bij	het	PMD	afval.	We	komen	iedere	week	ophalen	dus	de	
service	is	hoog.

De	gemeente	heeft	het	risico	om	een	boete	te	krijgen	bij	aanhoudend	
vervuild	aanbod	van	PMD	afval.	

Tegenwoordig	hebben	we	een	brenghoek	op	de	milieustraat	Nuenen.	
Deze	brenghoek	is	24	uur	per	dag	bereikbaar.	Hier	kun	je	heel	veel	
afvalstromen	gratis	kwijt.	Maar	houd	het	wel	schoon.	De	24uurs-
brenghoek	is	niet	om	restafval	te	dumpen.	Er	is	camerabewaking	
en	daders	kunnen	rekenen	op	een	bekeuring.	

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

Tip van de week:
Op	vakantie?	Licht	de	buren	in	en	maak	onderling	goede	afspraken	
om	de	kans	op	inbraak	zo	klein	mogelijk	te	maken.

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:
•	 23	juli	2016	 Voirt	51,	5671	HB	–	het	vervangen	van	het	dak	
	 	 	 en	plaatsen	van	een	dakkapel	en	erker	(BOUW);

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als	u	per	e-mail	contact	wilt	opnemen	met	de	gemeente,	kunt	u	dat	
doen	via	het	volgende	e-mailadres:	gemeentehuis@nuenen.nl
Als	u	gemeentelijke	informatie	zoekt,	kunt	u	dat	doen	via	de	vol-
gende	website:	www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp	of	advies	nodig	over	opvoeding	van	uw	kind,	omgaan	met	geld,	
dagbesteding,	zelfstandig	blijven	wonen,	vrijwilligerswerk	of	man-
telzorg?	Dan	is	er	in	Nuenen	één	loket	voor	al	uw	vragen:	het	Centrum	
Maatschappelijke	Deelname	(CMD),	het	voormalige	Servicepunt.	
Binnenlopen	zonder	afspraak	tijdens	de	openingsuren	kan	altijd!	

Adres:	Berg	22c	|	telefoon:	040-2831675	|	e-mail:	cmd@nuenen.nl 
open:	ma.	t/m	don.	8.30-16.00	uur	en	vrij.	08.30-12.30	uur.

AFVALWEETJE

Tempex (piepschuim) is geen PMD. 
U kunt het gratis naar de milieustraat brengen.
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Samen in  
dezelfde zak!

Afval scheiden verandert!
Elke week PMD, eens per 4 weken de grijze container

Gemeente Nuenen 

Start nieuwe muziekserie  
‘Bart in de Knop’
Zanger, pianist en liedjesschrijver Bart de Win zal op 21 augustus onder de 
noemer ‘Bart in de Knop’ weer starten met zijn beproefde concertserie. 

Hommels in de tuin. Foto: Hans Ariëns

Vaste bezoekers van voorheen Bart in 
de B zullen het concept herkennen: 

Bart heeft iedere editie een andere 
muzikale gast op bezoek, meestal in-
spirerende songwriters, maar soms 
ook geweldige pop- of jazzmuzikan-
ten. 

Op zondag 21 augustus is de swingen-
de aftrap met naast Bart drummer Eric 
van de Lest en contrabassist en zanger 
Tonnie Ector. Kom gezellig ontdekken 
wat er gebeurt als doorgewinterde mu-

zikanten in een verrassende nieuwe sa-
menstelling spelen. Na afloop van het 
concert is er de mogelijkheid om te 
eten in de fijne ambiance van een van 
de oudste cafés van Eindhoven.
 
Eric van de Lest: drums, zang, Tonnie 
Ector: bas, zang, Bart de Win: piano, 
zang. 

‘Bart in de Knop’ 
’t Rozenknopje Hoogstraat 59 Eindho-
ven. 21 augustus, aanvang 16 uur .Toe-
gang gratis.



  

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

4 Hamburgers + 
500 gr. Rundergehakt 7,95
Kip Flip
100 gram ..........................................1,75
Rib Eye steak
100 gram ..........................................2,25
100 gr. Filet Americain +
100 gr. Achterham +
100 gr. Grillworst, samen .....5,00
Primavera
100 gram ..........................................2,45
Ham Gehakt Wellington
per stuk ............................................1,75

Hee rlijk belegde broodjes!!!

Hollandse bospeen
 per bos 0,99
Duitse bosuien    
pan klaar   per bos 0,69
Hollandse blauwe bessen   

per doos 2,99

Huzaren salade
salade  hele kilo 4,49
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 4 t/m woensdag 10 augustus

Italiaanse witte druif  
    hele kilo 2,49

KOOPJE

VLEESWAREN 
TRIO

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

BARBEQUE

Acties week 31: geldig maandag 1 aug. t/m zaterdag  6 aug. 2016
_____________________________________________________

Brood van de week:
Landbrood 
100% volkorenbrood, op de vloer 
gebakken met roggemeel op de korst
2x halve € 1,95  heel € 189
_____________________________________________________

8 Snoezige soesjes 
Soesjes in heerlijke zomerse smaken        € 475
_____________________________________________________

Nougatine ijstaart 
Volgens bekend familie recept                     € 750
_____________________________________________________

Quarcy cake
Frisse cake                           € 375
_____________________________________________________

Kwarkbolletjes 4+1 GRATIS
_____________________________________________________

Italiaans olijfbrood  
Met olijven, tomaat en kruiden       € 250
_____________________________________________________

5, 12, 19 & 26 Augustus 
hebben wij géén koopavond!

Alles met Passie,
voor u klaargemaakt!!!

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

€17,50 (voor 2 á 3 personen)

Maandmenu
voor afhalen

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

www.tongah-nuenen.nl

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

King Do Kai
(Kip met zoetzure saus)

***Babi Pangang
***Tjap Tjoy
***Indisch Rundvlees
***Chun Kun Loempia
***Kroepoek

*Bami, Nasi of Rijst

Bestel online op bestelllen.tongah-nuenen.nl

 

 

 

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

www.ronddelinde.nl 



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.

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

 PUZZELHOEKWeek 31

6 1 5
4 1 3

7 8
8 3 5 7
7 4 9 3
9 8

5 1 2
8

1 7 3 9

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 geneesmiddel 6 lijdzaam 12 bloembed 14 brievensnoer 
15 inhoudsmaat 17 domina 18 Turks bevelhebber 20 frequentiemodulatie 
21 met name 22 sluis 24 muf 27 stuk hout 28 kledingstuk 30 lidwoord 
31 Open Universiteit 32 Ierland 33 werkplaats 35 soort kat 37 amfibie 
38 vreemde munt 39 zeeman 43 beroep 47 plan 48 Zuid-Holland 49 water in 
Friesland 50 drietal 51 mannetjesbij 52 lid 55 scheepsvloer 56 lengtemaat 
57 laatstleden 58 melodie 59 boom 61 rondhout 62 golfbeweging op een 
tribune 64 riv. in Spanje 66 speeltuintoestel 67 gebedenreeks.

Verticaal: 1 fietstaxi 2 Militaire Politie 3 plechtige gelofte 4 bezinksel 5 ego 
7 oude lengtemaat 8 hijstoestel 9 oude vochtmaat 10 toets alleen 11 pl. in 
Frankrijk 13 ik 16 lijfeigene 18 bloedvat 19 profeet 21 tijding 23 koningsstaf 
25 pl. in Gelderland 26 voorgevel 27 koosnaam 29 sterke drank 
32 muggenlarve 34 kunsttaal 36 op de wijze van 39 deel v.d. dag 40 bijbelse 
figuur 41 onroerendezaakbelasting 42 opvoering 43 ooit 44 afslagplaats bij golf 
45 melkklier 46 schaakterm 52 Spaans landvoogd 53 afgunst 54 droogvloer 
57 werkplaats (afk.) 60 bladgroente 62 pers. vnw. 63 en andere 
64 vogelproduct 65 annexus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67

S C H I T T E R E N D

L I A A N O O M D A T

R A P T O N I C P R R

A K S D E E G R O L E E A

A E T N L A C K E S

F I N E S S E K O P L A M P

E L I L E A

R E S E R V E E G O I S M E

Y L R E T E E N O V

K A R P I R A N H A A T E

E N N L E S S E J E R

D R A A I L I D O O L

P R O G R A M M E U R

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

Oplossingen wk 30
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

F R U I T S C H A A L

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.

BAKBLIK
BALLET
BIEFSTUK
DEFECT
GELID
HEIDE
HOBBEL
JANKEN
KAMENIER
KARIKATUUR
KIMONO
KNAAK
KNOOP
KOALABEER
NAZAAT
NEVELIG
NIVEAU
OMSCHOLING
PIRAAT
POPBLAD
PORTIEK
ROMIG
TAAKGEBIED
TAIGA
TERREUR
VAKJE
VILLA

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

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 29, Mw. M. Schild, Nuenen

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

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

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

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

TE HUUR 3 kamer appar-
tement in de Van Goghstraat. 
Per 23-8-2016. Opp. 65 m2. 
Tel. 06-54730705.

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen
040-2831774  |  www.wildenberg.nl

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Nederlanders niet zonder telefoon 
de deur uit
 
Nederlanders kunnen niet meer zonder telefoon. Acht op de tien Nederlanders 
gaan niet meer de deur uit zonder mobiele telefoon. Bij jongeren is dit aantal nog 
hoger. Ook ’s nachts wil men bereikbaar blijven. Slechts één op de zes Nederlan-
ders zet de mobiele telefoon ’s nachts helemaal uit. Dit blijkt uit marktonderzoek 
van onderzoeksbureaucMultiscope onder 1.010 Nederlanders. 
 
Mannen slechter bereikbaar dan 
vrouwen
Gemiddeld hebben acht op de tien Ne-
derlanders altijd hun mobiele telefoon 
bij zich op het moment dat ze de deur 
uitgaan. Onder 18-34 jarigen is dit zelfs 
bij 92% het geval. Meer dan de helft van 
Nederland (53%) beschrijft zichzelf, op 
uitzonderlijke gevallen na, als altijd be-
reikbaar. Men vindt mannen slechter be-
reikbaar dan vrouwen. Opvallend is dat 
de meeste mannen de vrouwen het 
slechtst bereikbaar vinden en de meeste 
vrouwen vinden dat juist van de man-
nen. Nederlanders zijn ook ’s nachts 
graag bereikbaar. Eén op de zes Neder-
landers zet hun telefoon ’s nachts volle-
dig uit.
  

Als Nederlanders net van huis vertrokken 
zijn en ontdekken de telefoon te zijn verge-
ten, dan gaat drie kwart terug om deze te ha-
len. Een derde zelfs als ze daardoor te laat 
komen op de beoogde bestemming. Een 
kwart gaat dus niet terug om de mobiele tele-
foon te halen. Jongeren (18-34 jaar) hebben 
hier meer moeite mee. Hiervan gaat slechts 
12% niet terug, terwijl van de 50-plussers 
ruim een derde (37%) gewoon verder gaat.
 De cijfers uit dit marktonderzoek zijn tot 
stand gekomen door een grootschalig re-
presentatief onderzoek onder het Multi-
scope online consumentenpanel (18 jaar 
en ouder), waarbij in totaal 1.010 leden 
het onderzoek volledig hebben ingevuld.

BRON: Ruud Dankers Multiscope
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Uitzendingen LON-TV
Vanaf 07-08    
in het programma Nuenen-Nu: 
•	 Bloem	en	Tuin	2016.
•	 Vierde	gesprek		 	

	met	de	burgemeester.
•	 Jubileumuitzending		 	

‘LON	door	de	jaren	heen’.
•	 Biografie	van	een		 	

Dorp	over	de	Opwettenseweg,	
	 afl.14	over	Bakkerij	van	de	Donk.

De	 tv-uitzendingen	 van	 Nuenen	
Nú	kunt	u	zien	om	11.00	uur,	14.00	
uur,	17.00	uur,	19.00	uur,	21.00	uur,	
23.00	uur	en	01.00	uur.	

Het	 programma	 is	 ook	 te	 volgen	
via	de	livestream	op	www.omroep-
nuenen.nl.	Tevens	kunt	u	op	deze	
website	 actuele	 nieuwsberichten	
lezen	 en	 oude	 LON-opnames	 be-
kijken.	

U	 kunt	 alle	 reportages	 ook	 apart	
bekijken	op	You	Tube	en	Facebook.

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

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

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

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

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

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

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

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

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

PVGE Midzomeravond BBQ
	
Afgelopen vrijdag vond in het Kwetternest de tweede editie plaats van de 
PVGE Midzomeravond BBQ.

Het	was	 even	 spannend	of	het	droog	
zou	blijven.	Maar	men	was	wel	op	alles	
voorbereid	d.m.v.	een	grote	tent	op	de	
bowlingbaan.	 Het	 bleef	 gelukkig	
droog,	zelfs	de	zon	ging	schijnen.	Met	
115	deelnemers	was	het	gezellig	druk.
De	voorzitter	a.i.	Ton	Aelberts	opende	
de	BBQ,	waar	een	geweldig	team	van	
koks	onder	de	bezielende	 leiding	van	
Kees	 van	 Liempd	 klaarstond,	 om	 de	
vlees	-en	visgerechten	te	bereiden.	De	
vele	vrijwilligers	zorgden	voor	de	hand	
-en	spandiensten.	Het	werd	voor	hen	
eten	 en	 drinken	 tussen	 de	 bedrijven	
door,	zij	verdienen	dan	ook	een	grote	
pluim.	Zonder	al	die	vrijwilligers	is	het	
moeilijk	om	iets	te	organiseren.	Daar-

naast	 de	 jongeren	 van	 de	 Scouting	
Panta	Rhei,	voor	hen	ook	niets	dan	lof.	
Zij	vonden	het	een	eer	om	zo	snel	mo-
gelijk	de	borden	op	te	halen,	af	te	was-

Open Brief aan de burgemeester   
en wethouders van Nuenen c.a.
Geacht college,
Twee van de meest karakteristieke wegen binnen uw gemeente staan op dit moment 
volop ter discussie. Op bestuurlijk en persoonlijk niveau wordt gestreden over de 
vraag of ze doorgang mogen blijven verlenen aan het snelverkeer. Argumenten die 
zo zwaar zijn als de klinkers van de Soeterbeekseweg en evenzo versmolten met het 
verleden als het asfalt van de Boord, vliegen over tafel en belanden ronkend in de 
kranten. Tot zover de poëzie van het verhaal!
Als bewoners van de Boord en beheerders van de Walburg Tuinen aan diezelfde Boord 
worden we dagelijks geconfronteerd met de oorzaken en de gevolgen van deze dis-
cussie. Dat deze confrontatie nog niet geleid heeft tot zichtbare materiële schade 
mag een wonder heten! De Boord is een racebaan geworden sinds de Europalaan op 
de schop ging. Met een onvervalst Max-Verstappen-élan wordt er rakelings langs de 
tragere weggebruikers gescheurd. Als fietser wordt je gedwongen om precies op dát 
hobbelige stuk wegdek te rijden wat grenst aan de ‘veilige ’berm. Als automobilist 
moet je regelmatig op de rem om de passanten aan de andere kant te ontwijken. Een 
vraag in het algemeen: Zou het toeval zijn dat die passanten meestal rijden in glim-
mend zwarte of schitterend glanzend witte auto ’s van de duurdere soort?

En een tweede vraag aan het college:
Is er dan niemand in uw college die overwogen heeft om enkele strategisch geplaats-
te, snelheidsvertragende wegelementen aan te brengen op de Boord?
Dat zou een belangrijk argument vóór handhaving van de aansluiting met de Kos-
moslaan kunnen zijn. Vanuit onze dagelijkse waarneming menen wij te mogen zeg-
gen dat haast en ongeduld van het sluipverkeer over de Boord de belangrijkste oor-
zaken zijn van de overlast die door de bewoners aan de Eindhovense Kosmoslaan en 
aan de Nuenense Boord ondervonden wordt. We doen een beroep op uw wijsheid en 
diplomatieke vermogens.

Met vriendelijke groet, 
Namens de Walburg Tuinen, Jacqueline Bedaux-Nas, 

Boord 64, 5674 NE Nuenen. 31-07-2016. 

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 ge-
zond verstand.
Lang voordat de Kosmoslaan gerealiseerd werd lag er al de Soeterbeekseweg als ver-
binding 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 
trouwens 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 opti-
malisering van het verkeersplan had niemand kunnen voorzien. Als daardoor meer 
verkeer vanaf (Boord) en Soeterbeekseweg zijn weg zoekt over de Kosmoslaan is het 
gevolg van dat HOV-vervoersplan, wat trouwens helemaal verre van optimaal is, be-
halve dan de bezettingsgraad 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 
beloofd 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 op-
vallend dat het verkeer op de Kosmoslaan in zuidelijke richting helemaal niet rich-
ting 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

Zomers gerecht: Gazpacho
Benodigdheden:
2 tomaten
1 komkommer
1 rode paprika
1 gele paprika
2 teentjes knoflook
250 ml tomatensap
100 ml olijfolie

Werkwijze: 
Ontvel de tomaten en snij ze in 4 parten. 
Reserveer een kwart van de komkommer, die je in kleine blokjes snijdt. Hak de 
rest van de komkommer grof. 
Snij ook de paprika’s fijn. Pers de knoflook en voeg ze toe. 
Voeg ook al de andere ingrediënten toe en mix de soep. Strooi nog wat kleine 
stukjes komkommer over de soep. Heerlijk fris!

Recept 

Sap van 1 citroen 
Tomatenpuree 
100 ml (soja)yoghurt
1/2 tl suiker
Snufje peper
1 tot 2 el shoyu
1 mespuntje tijm

sen	en	weer	terug	te	brengen.	Zo	werk-
ten	 jong	 en	oud	hand	 in	hand	om	er	
een	feestelijke,	smakelijk	en	reuze	ge-
zellige	Midzomeravond	van	te	maken.

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

In deel 16 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ een viertal 
karakteristieke dorpsbewoners die halverwege de vorige eeuw mede het 
straatbeeld bepaalden: Piet van Hoorn, Net Ketel, Jupke Rooijakker en Gon-
neke van Dam.
Wilt u nog meer oude dorpsbewoners ontmoeten? Dat kan in het boek 
‘Nuenen op het randje’. 

Spoel bij thuiskomst 
de kraan eerst 1 minuut door
Brabant Water adviseert vakantiegangers bij thuiskomst de kranen 1 mi-
nuut door te spoelen voor vers en betrouwbaar drinkwater.

Veel	Brabanders	gaan	binnenkort	weer	
op	 vakantie.	 Tijdens	 hun	 afwezigheid	
staat	het	water	 in	de	 leidingen	 in	huis	
soms	 wekenlang	 stil.	 Hierdoor	 is	 het	
water	niet	meer	vers.	Ook	kunnen	lei-
dingen	en	kranen	in	huis	metalen	afge-
ven	aan	langdurig	stilstaand	water.	De-
ze	vormen	geen	risico	voor	de	gezond-
heid,	maar	 kunnen	 de	 smaak	 en	 geur	
van	het	water	wel	negatief	beïnvloeden.	
Daarom	adviseert	Brabant	Water	ieder-
een	om	direct	na	thuiskomst	de	kranen	
minstens	één	minuut	door	 te	 spoelen.	
Dit	 advies	 geldt	 ook	 voor	 de	 douche-
kop,	gevelkraan	en	de	tuinslang.

Als	de	temperatuur	in	huis	oploopt	tot	
boven	de	25	graden,	groeit	de	kans	op	
aanwezigheid	 van	 de	 legionellabacte-
rie,	die	de	veteranenziekte	kan	veroor-
zaken.	 Het	 drinken	 van	 water	 vormt	
hierbij	 geen	 risico,	 maar	 besmetting	
kan	wel	plaatsvinden	door	het	 inade-
men	 van	waternevel	met	 de	 bacterie.	

Via	de	douche	bijvoorbeeld.	Daarom	is	
het	 belangrijk	 te	 voorkomen	 dat	 het	
water	vernevelt	tijdens	het	doorspoe-
len.	 Het	 advies	 van	 Brabant	 Water:	
houd	de	sproeikop	van	de	douche	on-
der	 water	 in	 een	 emmer	 of	 haal	 het	
sproeistuk	van	de	kraan.	

Veilig en bewust watergebruik
tijdens de zomer
Brabant	Water	 geeft	 via	 hun	 website	
www.brabantwater.nl/zomertips	en	de	
sociale	media	meer	tips	over	veilig	en	
bewust	 watergebruik	 tijdens	 de	 zo-
merperiode.	
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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 Augustus
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur. Woensdag 19.00 uur 
ingang van het EMK terrein 

aan het Wettenseind.

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

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

Schoutse Vennen 17, 5674 TK Nuenen

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
10.00 uur Heidefietstocht met IVN Nuenen

 vanaf de tuin van Het Klooster, 
Park 1 in Nuenen

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 en finish ter hoogte 

van het Park Nuenen

Zondag 21 augustus
10.30-18.00 uur Touwtrekken over water

Oude Torendreef Nederwetten

Zondag 21 augustus
14.00 uur De Molshoop Swing & Blues

Dorpsboerderij Weverkeshof

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

Donderdag 1 september
10.30 uur Cultuur Overdag: 

De 100 jarige man die uit het raam klom
Het Klooster

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

Zaterdag 3 en zondag 4  september
Grote Boekenmarkt

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 4 september
09.00-16.00 uur Dolphin Triathlon Nuenen

start en finish Laco strandbad Nuenen 
aan Enodedreef.

Zondag 4 september
09.45 uur Squadra Scholieren/ouder 

Triathlon Nuenen 
Laco Strandbad Nuenen 

Zondag 4 september
10.00-15.30 uur De enige echte 

Gerwense vlooienmarkt
Heuvelplein Gerwen

Zondag 4 september
12.00 uur Ezeltjesdag

Jo Arts terrein aan Mulakkers
Eeneind

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 7 augustus 09.30 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor J. Vossenaar. 

Misintenties
Zondag 7 augustus 09.30 uur: Einar en 
Flora Aagaard-Romero; Joop van der 
Ploeg; Maria van den Boomen-Rooij-
akkers; Mieke van Soest Raessens-
Merkelbach; Antoinette van der Bolt-
van de Wall; Francien van der Linden-
Meulendijks; Cees Meulendijks; Lotte 
van Rooij en Leo van Hevelingen; Wil-
ly Spaanjaars; Jan van Deurzen (na-
mens de buurtbewoners); Marie Odiel 
Aarts Le Neubauer; Han van Gils (van-
wege sterfdag); Ben Gosselink; Jef van 
Nuenen; overleden familieleden Vo-
gels-van Kasteren.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Riek 
Steenbekkers-Janssen, Vondelstraat 6. 
Wij wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

Wijzigingen 
gedurende de vakantieperiode:
In de vakantieperiode is er op zater-
dagavond géén viering in onze kerk. 
Dat geldt tot en met zaterdag 27 au-
gustus. 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 7 augustus 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties
Geen intenties.

Mededelingen
Op 7 augustus 2016 zal Zr. Bonnie 
een bezoek brengen aan Gerwen. Zij 
zal in de viering van 11.00 uur in de 
kerk van Gerwen de opbrengst van de 
sponsoractie in ontvangst nemen. 
Daarna zal er koffie en thee worden 
aangeboden.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 7 augustus 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep. 

Misintenties
Wies Rooijackers-Slegers; Huub van 
den Oever; Pastor Freek Groot.

Mededelingen:
Op 7 augustus 2016 zal Zr. Bonnie een 
bezoek brengen aan Gerwen. Zij zal in 
de viering van 11.00 uur in onze kerk 
van Gerwen de opbrengst van de spon-
soractie in ontvangst nemen. Daarna zal 
er koffie en thee worden aangeboden. 
 
Vorige week is in onze parochie over-
leden mevrouw Wies Rooijackers Sle-
gers uit de Pieter Dekkersstraat 14. Wij 
wensen familie en vrienden veel troost 
en sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies.

Met het oog op de vakantieperiode 
ontvangen we graag de misintenties 
uiterlijk donderdagavond i.p.v. zon-
dagochtend.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 7 augustus 10.00 uur: kerkelijk 
werker P. Flach. Er is geen kinderne-
vendienst i.v.m. de zomervakantie. De 
collecte is voor ‘Vluchtelingen in de 
knel. Elke donderdag is er Open Huis 
tussen 10.00 en 12.00 uur. U bent van 
harte welkom! Verdere info: zie onze 
website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 4 augustus. 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Dominicus.
Vrijdag 5 augustus. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 uur H. Lof; 18.30 uur 
H. Mis, H. Hart van Jezus; gedachtenis 
Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw. 
Zaterdag 6 augustus. Eerste zaterdag 
van de maand. 08.30 uur H. Mis, Ge-
daanteverandering van Onze Heer Je-
zus Christus; gedachtenis van H. Sixtus 
II, paus, Felicissimus en Agapitus, mar-
telaren. Daarna uitstelling tot 12.30 uur.
Zondag 7 augustus. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 12de zondag na Pinksteren. 
Maandag 8 augustus. 18.30 uur H. Mis, 
H. Johannes Maria Vianney, pastoor van 
Ars, belijder; gedachtenis van H. Cyria-
cus, Largus en Smaragdus, martelaren. 
Dinsdag 9 augustus. 18.30 uur H. Mis, 
Vigilie van de H. Laurentius, diaken en 
martelaar; gedachtenis van H. Roma-
nus, martelaar.

Woensdag 10 aug. 07.15 uur H. Mis, H. 
Laurentius, diaken en martelaar. De 
geschiedenis van het kerkgebouw en 
de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk 
Kerken in Peelland ook op Facebook 
('Kerken in Peelland') en op YouTube 
('Kerken in Peelland Gerwen WMV').

De Wettense Braderie 
Afgelopen zondag vond de eerste editie van De Wettense Braderie plaats. On-
danks de kleine regenbuitjes is het een prachtig, zonnig evenement geweest. Met 
65 gezellige kramen, een springkussen, schminken, eendjes vissen en een horeca-
pleintje was het een dag voor jong en oud. 
CV. De Wetters wil haar kraamhouders, RKVV Nederwetten, de bezoekers, 
sponsors en natuurlijk de eigen leden hartelijk danken voor deze geslaagde dag.

Twan Huys te gast          
in de Zomeracademie
Zijn zachte G verraadt zijn afkomst: Twan Huys werd geboren in Horst-Seve-
num (L) en studeerde journalistiek in Tilburg. Van de regionale omroep Lim-
burg stapte hij over naar Stad Radio Amsterdam en daarna de Vara. Sinds 
1992 werkt hij bij het actualiteitenprogramma Nova, later Nieuwsuur. Van 
1999 tot 2007 bericht hij als correspondent in de Verenigde Staten, vanuit 
zijn standplaats New York, over de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de 
aanslagen in Washington en New York, de oorlogen in Irak en Afghanistan 
en de verwoestingen in New Orleans door orkaan Katrina. Met zijn docu-
mentaire over de Abu Ghraib gevangenis verwierf hij internationale faam. 

Terug in Nederland bedacht hij het te-
levisieprogramma College Tour en de 
Nederlandse versie van het Corres-
pondent’s Dinner. Regelmatig praat hij 
de televisiekijker bij over de komende 
Presidentsverkiezingen, in De Wereld 
Draait Door. 
Huys maakt niet alleen spraakmaken-
de televisie, maar schrijft ook spraak-
makende boeken, zoals: Ik ben een 
New Yorker, Meesters en Over geluk 
(vertaald in het Sevenums/Zaerums: 

Ouver geluk). Zijn laatste boek ver-
scheen dit jaar onder de titel De Clin-
tons. Een dubbelbiografie over de le-
vens van Bill en Hillary Clinton.

Op woensdagavond 24 augustus is 
Twan Huys te gast in de Zomeracade-
mie van het Literair café Dommeldal, in 
de Kasteelhoeve in Geldrop. De Zomer-
academie is de bijdrage van het Literair 
Café Dommeldal aan het culturele zo-
merseizoen in Dommeldal. Tip: Koop je 

kaartje op tijd, want het aantal plaatsen 
voor deze avond is beperkt. Kaartjes 
zijn te koop bij Boekhandel van Grins-
ven in Geldrop, of te reserveren via de 
website van Bibliotheek Dommeldal 
(klik op Agenda en kaartjes).

Een indruk van de eerste Wettense Braderie.

Heidefietstocht 
met IVN Nuenen
IVN Nuenen organiseert op zondag 
7 augustus een fietstocht door bloei-
ende heidegebieden. Vertrek: 10.00 
uur per fiets vanaf de tuin van Het 
Klooster, Park 1 in Nuenen. 

Een afwisselende fietstocht door de 
prachtige b(l)oeiende en afwisselende 
natuur met enige stops. Het belang-
rijkste doel van deze fietstocht is het 
genieten van de paarse heide en haar 
omgeving. Deze fietstocht is ongeveer 
45km. We verwachten rond de klok 
van 15.00 uur terug te zijn in Nuenen. 
Eten en drinken tijdens pauzes onder-
weg zelf meenemen! Het meenemen 
van een verrekijker wordt sterk aanbe-
volen. 
Deelname aan deze fietstocht is gratis. 
Info: 040 2421423.
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SPORT

Nuenenaar wint 
zilver op Europese 
Kampioenschappen 
hockey U18
De 16- jarige Nuenenaar Tjep Hoede-
makers heeft afgelopen week zilver be-
haald op het Europese Kampioen-
schap hockey voor landenteams onder 
18 jaar. De kampioenschappen werden 
gehouden in Cork (Ierland). In de pou-
lefase werd gelijkgespeeld tegen Enge-
land en gewonnen van Spanje en Italië. 
Vervolgens werd in de halve finale op 
shootouts gewonnen van Belgie. In de 
finale was Duitsland de tegenstander 
en werd helaas met 4-3 verloren waar-
door de zilveren medaille opgehaald 
kon worden. Tjep speelt in de reguliere 
competitie voor jongens A1 van Oran-
je Rood uit Eindhoven.

R.K.G.S.V. naar     
The States en Canada
Een delegatie van 33 personen zal begin augustus onder de vlag van RKGSV 
naar Canada reizen. De groep bestaat o.a. uit vele leden van de A-Selectie en 
het 3e en 4e elftal van RKGSV, waarnaast ook het damesteam wordt verte-
genwoordigd. Dit is een unieke situatie omdat elk seniorenteam van RKGSV 
dan deel uitmaakt van de traditionele trip. 

Een groep van 17 personen vliegt op 4 
augustus via de Verenigde Staten (New 
York) naar Canada, waarna de andere 
groep van 16 personen op 7 augustus 
direct naar Canada vliegt. De twee 
groepen treffen elkaar op 7 augustus 
op het vliegveld van Toronto in Canada 
om zo als gehele groep naar de eindbe-
stemming Delhi (Ontario) te gaan. De 
complete groep reist in een uniforme 
kledinglijn die afgenomen is bij D&J 
Workwear + Premium Gifts. De gehele 
organisatie van de reis is in handen van 
‘Stichting Canada Comité Gerwen’. 

In het jaar 1974 zijn vanuit de voetbal-
vereniging RKGSV te Gerwen initia-
tieven genomen om te komen tot een 
geregelde ontmoeting met sportmen-
sen uit Delhi / Ontario, oftewel Cana-
da. Delhi is een plaatsje met een iets 
grotere omvang dan Gerwen (5000 in-
woners) en ligt ongeveer 150 km ten 
zuidwesten van Toronto.
In het jaar 1974 is de basis gelegd voor 
een nog steeds unieke vriendschap, 
hetgeen ertoe geleid heeft dat er tot 
aan de dag van vandaag om de drie a 
vier jaar een delegatie Gerwenaren 
naar Canada gaat, of dat de Canadezen 
naar Gerwen komen. Door deze uit-
wisseling zijn zelfs twee huwelijken en 
drie kinderen (voor zover we weten) 
ontstaan.

Een voetbalteam van RKGSV zal sa-
mengesteld worden en speelt een 4-tal 
wedstrijden op Canadese bodem. Op 
het shirt zal ‘TDoors’ (Tanco van de 
Laar) als subsponsor ook een plekje op 
het tenue krijgen. Verder zal ‘Bram 
Brandveiligheid’ (Bram Daams) ook 
een flinke duit in het zakje doen. 
Op zondag 7 augustus verkast het ge-
zelschap per vliegtuig naar Toronto 
waar de tweede groep op nagenoeg de-
zelfde tijd vanuit Amsterdam zal arri-
veren. De complete groep van 33 per-
sonen wordt dan door leden van de 
voetbalvereniging uit Canada (Norfolk 
Soccerclub) opgehaald.

In Canada zullen de reizigers bij gast-
gezinnen overnachten. De meeste 
gastgezinnen zijn gedurende de afge-
lopen jaren vrienden voor het leven 
geworden. Tijdens het verblijf in Cana-
da zullen naast de voetbalwedstrijden 
en poolparties o.a. Canada’s Wonder-
land, Niagara Falls, CN Tower, Roger 
Center (Honkbalstadion van de Toron-
to Blue Jays) en Air Canada Center 
(Thuishaven Toronto Maple Leafs IJs-
hockey) bezocht worden.
Op 22 augustus zal het gezelschap van-
uit Toronto terugvliegen naar Amster-
dam, waar de volgende dag op dinsdag 
23 augustus weer voet gezet zal wor-
den op Hollandse bodem.

Het complete Gerwens gezelschap dat naar Canada afreist.

2Serve nieuwe trainers   
van TV de Lissevoort
Het was al lang en breed bekend, maar nu is dat helemaal officieel: 2Serve 
neemt vanaf 1 september a.s. alle trainingen bij TV de Lissevoort voor haar 
rekening. 2Serve is het bedrijf van twee gerenommeerde en bij de Lisse-
voort heel bekende tennistrainers: Johan Wannemakers en Kjel Beks. 

TV de Lissevoort

Vlnr: Sander Aarts, penningmeester TVL, Johan Wannemakers en Kjel Beks, beiden van 
2Serve en Twan Hoeijmans, Sportzaken TVL.

Johan zal vooral op de achtergrond 
aanwezig zijn, Kjel is de hoofdtrainer, 
bij wie je met alle vragen over training 
terecht kunt. Afhankelijk van de vraag 
kunnen ook ingezet worden: Tom 
Donkers, Dick Seijkens, Marjolein 
Theeuwen, Adriaan Blindenbach en 
Robin de Louw, allemaal min of meer 
bekende gezichten op het park. Kijk 
voor meer informatie op www.tvdelis-
sevoort.nl/training. 

Tennis is een technische sport, die met 
oefening en training moet worden ge-
leerd. Zonder oefening geen spel en 
dus ook geen plezier. Na de eerste ba-

sislessen is het erg belangrijk ook te 
blijven ontwikkelen om beter te wor-
den en plezier te blijven houden in het 
spelletje en beter te worden. Nog meer 
dan voorheen zal de aandacht van de 
trainers gericht zijn op het beleven van 
plezier in tennis. De inschrijving voor 
de najaarstrainingen staat open op de 
site. 
Ook kan en zal gerichte training inge-
zet gaan worden voor alle doelgroepen 
van 6 tot 90 jaar. Daarbij kun je denken 
aan thematrainingen en informatie-
bijeenkomsten voor mensen boven de 
55 jaar. Lissevoort neemt vanaf sep-
tember deel aan een pilot van de 

KNLTB: Tennis Fit: Hoe gaan we onze 
senioren+ leden langer behouden voor 
de tennissport bij de vereniging? Ook 
hierin gaan de trainers voor, waarbij 
met name ook het belang van gezond 
bewegen en blessurepreventie wordt 
betrokken. Nadere berichten volgen.

Nuenense Kampioenschappen
Wist je dat er maar liefst vier tennis-
verenigingen zijn in Nuenen met in to-
taal meer 2000 leden? En dat deze vier 
clubs gezamenlijk ieder jaar de Nue-
nense kampioenschappen organise-
ren? Wat dit toernooi zo bijzonder 
maakt is dat het toegankelijk is voor al-
le Nuenenaren of die zich aan Nuenen 
verbonden voelen. Dus ook als je geen 
lid bent van een club, maar wel graag 
een keer mee wilt doen aan een tennis-
toernooi, dan nodigen we je graag uit 
om mee te doen. Veel tenniservaring is 
niet nodig, zin om een potje te tennis-
sen en gezellig samen te zijn met 
dorpsgenoten is wel belangrijk. Na-
tuurlijk nodigen we alle leden van de 
Nuenense tennisclubs uit om in te 
schrijven. Vraag buren, familie en 
vrienden om mee te doen, dan wordt 
het ook dit jaar weer een mooi toer-
nooi.

Dit jaar worden de Nuenense kam-
pioenschappen van zaterdag 3 t/m 
zondag 11 september gehouden op het 
tennispark van TV de Lissevoort. De 
inschrijving op www.toernooi.nl kan 
tot uiterlijk 28 augustus. Als je je speel-
sterkte niet kent, houd voor de catego-
rieën de volgende richtlijnen aan: 
Niveau 9 = weinig tenniservaring 
Niveau 8 = beginner 
Niveau 7 = gevorderd
Kijk voor meer informatie op de web-
site tvdelissevoort.nl of op de website 
van één van de andere Nuenense ten-
nisclubs.

Oproep aan alle Nuenenaren: doe mee 
aan het gezelligste tennistoernooi van 
Nuenen.
We hopen je in de week van 3 septem-
ber te verwelkomen!

Tennis Voetbal

Hockey

Nieuwe inwoners in onze 
gemeente…..
Openbare aankondigingen van ge-
boorten van nieuwe inwoners in on-
ze gemeente springen soms in het 
oog. 

Aan de Ligtsedreef nummer 40 te 
Nuenen West is dochter Zoë geboren. 
Na meer dan een maand in het zieken-
huis zijn ze nu samen thuis en kunnen 
ze genieten! 
Zoë, welkom op deze wereld en wel-
kom in onze gemeente! 

Ziet u ook een opvallende geboorte-
aankondiging ergens in onze gemeen-
te, laat het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl

Zeer geslaagde fiets-
activiteiten KBO Lieshout
Op 4 juli vertrokken 62 Lieshoutse senioren naar Friesland. Een weekje fiet-
sen met het dorpje Rijs in Gaasterland als uitvalsbasis. Mooie Friese stadjes 
als Stavoren, Sloten, Hindelopen, Workum, Lemmer en Balk lagen natuurlijk 
op de route. Ook het Jopie Huisman museum in Workum werd niet overge-
slagen. Op vrijdag werd nog een excursie gehouden naar het Woudagemaal 
in Lemmer, waarna iedereen voldaan huiswaarts keerde. Deze zesde fiets-
week mag weer een groot succes genoemd worden. 

Dit alles was een aanloop naar de jaar-
lijkse grote fietsdag op dinsdag 19 juli. 
Ruim 100 fietsers hadden zich aange-
meld voor de grote tocht van 55 km en 
een steeds kleiner wordend groepje 
fietste de tocht van 30 km. Het weer 
was voortreffelijk. In kleine groepjes 
ging de toch via Best naar het Philips 
de Jongpark in Eindhoven, waar de 
lunchpauze werd gehouden in het 
parkpaviljoen. Na de lunch werd de 
tocht voortgezet langs de Herdgang en 
de fruittuin van Philips. Men reed als 
het ware een rondje rond Eindhoven, 

zonder in de stad zelf te komen. Na 
Acht was er weer een drinkpauze in de 
Achtse Barrier. Rond vier uur ’s mid-
dags was nagenoeg iedereen weer te-
rug bij de startplaats, de tuin van de fa-
milie Van den Biggelaar in de Schuts-
straat. Daar stonden de drankjes al 
koud. Om half zes stond er een heerlijk 
Chinees buffet klaar. Daarna werd er 
nog lang nagepraat onder het genot 
van een drankje. Het was hard werken 
geweest voor de organisatie, maar de 
vele complimenten van de deelnemers 
maakten dat helemaal goed. 

Fietsen over de brug tijdens de fietsweek in Friesland. Foto: door Henny Stoop.

Groen vinkje voor zorg voor mensen 
met bloed- en lymfklierkanker
Het Elkerliek voldoet aan de voorwaarden voor hematologische zorg, gesteld 
door patiëntenorganisatie Hematon en de Nederlandse Federatie van Kankerpa-
tiëntenorganisatie (NFK). 

Als een ziekenhuis voldoet aan de 
voorwaarden krijgt het een groen 
vinkje toegekend. Het groen vinkje 
geeft aan dat de kwaliteit van zorg in 
ziekenhuizen op orde is.
Patiënten kunnen via www.hematon.
nl/patientenwijzer zien welke zieken-

huizen voldoen aan de minimale voor-
waarden voor goede zorg vanuit pa-
tiënten perspectief. Hierdoor kunnen 
ze ziekenhuizen met elkaar vergelij-
ken. Belangrijke thema’s zijn informa-
tievoorziening, bereikbaarheid, be-
handeling en begeleiding. 



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

SMEG (pizza) oven
60 cm

SMEG volledig geïntegreerde
vaatwasser

SMEG koelkast
178 cm

SMEG inductie kookplaat

WAVE afzuigkap
verwerkt in het werkblad

NU DIVERSE 
SHOWROOM KEUKENS

Tegen de scherpste prijzen!! 

OP=OP

IN WEEK 32, 33 EN 34 ZIJN 
WIJ ALLEEN GEOPEND 

op donderdag, vrijdag 
en zaterdag

TOPDEAL! 
HOOGGLANS 

LAK KEUKEN BIANCO
incl. composiet werkblad en 5 luxe inbouwapparaten

*excl. montagekosten

8.848*,-

De Run 5411  5504 DG Veldhoven
tel.  +31 (0)40 - 298 46 55  info@keukenambiance.nl

www.keukenambiance.nl

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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
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