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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
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Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

 
 

Regionale wielervereniging Trap Met Lust Dommelstreek  

Drie nieuwe 
Schutsbroeders 
ingeboond bij de 
St. Antoniusschut

Een 100-jarige 
man klimt uit
 het raam!
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10% korting op uw 
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Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Wielerronde 
van Nuenen

DE VERKOOP VAN JE 
HUIS VERSNELLEN?

Dan eerst met Robert Middel
bellen! 040-7111152

www.makelaarsplein.com

Raaijmakers mag realisatie 
Uitvaarthuis Nuenen hervatten
 Het Uitvaarthuis aan het Aardappeleterssteegje in Nuenen mag toch door-
gang vinden. Afgelopen week ontving Uitvaartzorg Hans Raaijmakers als-
nog de benodigde vergunning van de gemeente, waardoor de uitvaarton-
dernemer kan starten. Binnenkort wordt het pand daadwerkelijk in gebruik 
genomen. 

In oktober 2015 berichtte Uitvaartzorg 
Hans Raaijmakers uit Geldrop dat hij 
het voormalige pand van Assurantie-
kantoor van Liempd aan het Aardap-
peleterssteegje in Nuenen in gebruik 
zou gaan nemen als uitvaarthuis. Na 
mondeling akkoord van de gemeente 
te hebben gekregen leek het er op dat 
hij spoedig zou kunnen starten. Echter 
na enkele protesten trok de gemeente 
de toezegging weer in. Omdat Raaij-
makers er van overtuigd was dat een 
uitvaarthuis binnen het bestemmings-

plan pastte ging hij in beroep bij de 
voorzieningenrechter. Deze stelde 
Raaijmakers in februari van dit jaar in 
het gelijk maar gaf ook aan dat er een 
omgevingsvergunning aangevraagd 
moest worden voor de extra parkeer-
plaatsen die nodig zouden zijn. Afgelo-
pen week besliste de gemeente positief 
op zijn aanvraag. Hierdoor kan Raaij-
makers verder met zijn plannen en 
kunnen nabestaanden binnenkort in 
hun eigen woonplaats Nuenen afscheid 
nemen van hun dierbare overledene.

Huiselijke inrichting Het uitvaarthuis 
zal, zoals de naam al aangeeft, een 
huiselijke inrichting krijgen. Raaijma-
kers: “In Geldrop hebben we al enkele 
jaren ervaring met ons uitvaarthuis 
aan het Emopad. De vele positieve re-
acties van  nabestaanden en bezoe-
kers bevestigen ons telkens weer dat 
we het juiste concept bieden. In zo’n 
droevige situatie heeft men behoefte 
aan privacy en ruimte om afscheid te 
kunnen nemen. Een goed afscheid le-
vert een wezenlijke bijdrage aan het 
rouwproces. Fijn dat we deze wijze 
van afscheid nemen nu ook in Nue-
nen kunnen aanbieden.” Hoewel er 
ook mensen zijn die kritiek hebben op 
de ligging aan de rand van het cen-
trum deelt Raaijmakers deze kritiek 
niet. “Waarom zouden we onze dier-
baren na hun overlijden plotseling 
moeten wegstoppen in een locatie die 
uit het zicht ligt? De dood hoort bij 
het leven, we worden er allemaal in 
ons leven mee geconfronteerd en er is 
niets engs aan. Gelukkig is dat taboe 
de laatste jaren al aanzienlijk minder 
geworden.” “Ik verwacht dat inwoners 
van Nuenen het zelfs fijn zullen vin-
den als ze straks in hun directe nabij-
heid hun dierbare kunnen bezoeken. 
Ongetwijfeld zullen er veel mensen 
zijn die te voet of per fiets het uit-
vaarthuis zullen bezoeken.”

Kleinschalig Het uitvaarthuis is klein-
schalig van opzet, er zullen twee op-
baarkamers worden gerealiseerd 
waaronder een 24-uurskamer. Voor 
deze kamer krijgen de nabestaanden 
een sleutel zodat zij dag en nacht hun 
dierbare kunnen bezoeken. Hoewel er 
meerdere overledenen tegelijk kun-
nen verblijven zal er slechts 1 rouwbe-
zoek gelijktijdig plaatsvinden, hier-
mee is de privacy van elke familie 
gewaarborgd. Raaijmakers: “Iedereen 
is welkom bij ons, ook als de uitvaart 
door derden wordt verzorgd of wan-
neer men een uitvaartverzekering 

Zomeravondconcert:   
een cadeautje!
Afgelopen zondagavond was er weer het jaarlijkse zomeravondconcert 
door Paul Weijmans. De aanpak was dit jaar anders, een zestal gedichten, 
voorgedragen door Karin Aarts werden muzikaal omlijst door piano-impro-
visaties van Paul. Dit jaar was er sprake van een ‘uitverkocht’ huis, de 
belangstelling was niet alleen uit Nuenen, er waren toehoorders uit de 
regio, maar ook enkele (buitenlandse) toeristen aanwezig. 

Het programma is altijd een verras-
singstocht. Karin had een zestal gedich-
ten uitgezocht met als thema ‘Zomer’. 
Gedichten van Ivo de Wijs, Simon Car-
miggelt, Driek van Wissen, de onbeken-
de Albert Weijman en Rutger Kopland. 
Paul had de taak om naar aanleiding van 
deze gedichten een piano-improvisatie 
neer te zetten. Het waren kleine parel-
tjes, je hoorde op de stijlen van Bach en 
Pärt, soms ook Philip Glass en Gersh-
win (Summertime) voorbij komen. Ook 
na het gedicht van Weijman werd ‘Sum-
mer in the city’ gehoord. 
Al met al een mooie avond, een uur lang 
luisteren een muzikale reis meemaken. 
Dat is een cadeautje! Volgend zomer-
avondconcert is op 6 augustus 2017. 
Maar als Karin Aarts haar zin krijgt, dan 
wil ze de vier jaargetijden volmaken: 
Houd de krant hiervoor in de gaten.
Een tevreden luisteraar uit Nuenen.

heeft bij bijvoorbeeld DELA, Yarden 
of Ardanta. De kosten worden dan na-
genoeg altijd door de verzekeraar ver-
goed. Vanwege de vertraging die door 
de bezwaren is ontstaan zal het uit-
vaarthuis in het begin slechts gedeel-
telijk in gebruik worden genomen. Na 
een interne verbouwing hopen we dat 
in januari 2017 het pand volledig zal 
zijn ingericht.”

Voor meer informatie zie de website 
www.hansraaijmakers.nl of de face-
bookpagina van Uitvaartzorg Hans 
Raaijmakers.

Prijsuitreiking     
Peeltrofee
Het wordt spannend: krijgt Cultuur Overdag de 1e, 2e of 3e prijs? Als u het 
nieuws als eerste wil horen, ga dan mee naar de prijsuitreiking van de Peel-
trofee op 9 september in Gemert! U kunt zich tot en met 1 september als gast 
gratis aanmelden via de website van het Peelnetwerk (www.peelnetwerk.nl). 

Vier generaties
V.l.n.r. Piet Ringeling, 93 jaar. Dennis Ringeling, 37 jaar. Milan Ringeling, 8 weken. 
Leo Ringeling, 66 jaar

Omdat de Peeltrofee dit jaar in het te-
ken staat van cultuur & erfgoed, wordt 
aangesloten bij de festiviteiten rond-
om de Open Monumentendag in Ge-
mert, waar Gemert in beeld zal wor-
den gebracht zoals het aan de eind van 
de middeleeuwen was. Op de inspire-
rende locatie Kunstlokaal worden de 
Peeltrofeegasten ontvangen door de 
Landcommandeur; dé baas van Ge-
mert in de Middeleeuwen. Daarna zal 
de winnaar van de Peeltrofee bekend 
worden gemaakt.

Het officiële gedeelte van de prijsuit-
reiking is van 15.30 tot 18.00 uur. 
Daarna kunt u tot 21.00 uur de mid-
deleeuwse markt bezoeken.
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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 

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

Besluit op grond van de APV en bijzondere wetten
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
Ontwerp-omgevingsvergunning Van Duynhovenlaan 15 gemeente 
Nuenen c.a.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 11 augus-
tus 2016 besloten in beginsel medewerking te verlenen aan een 
aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit ‘het in gebruik 
nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brand-
veiligheid’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel d Wabo) voor het gebruiken 
van het pand aan de Van Duynhovenlaan 15 voor een basisschool, 
peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. De aanvraag is geregistreerd 
onder nummer N-HZ-2016-0093.

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met ingang van 12 augustus 
2016 voor eenieder gedurende zes weken ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis. U kunt de onderstaande ontwerp-omgevings-
vergunning inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur 
schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Nuenen c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. In de zienswijze 
moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van de 
ontwerp- omgevingsvergunning de zienswijze betrekking heeft. 
Mondelinge zienswijzen kunnen, na afspraak via telefoonnummer 
(040) 263 16 31, naar voren worden gebracht.

Nuenen, 11 augustus 2016

PUBLICATIE
Ontwerp-omgevingsvergunning Langlaar 4a gemeente Nuenen c.a.

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 9 juni 
2016 besloten in beginsel medewerking te verlenen aan een aanvraag 
om omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan 
de Langlaar 4a te Nuenen (legalisatie). De ontwerp - omgevingsver-
gunning volgt de procedure van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° 
Wabo. Het verzoek is geregistreerd onder nummer N-HZ-2015-0107.

Het college heeft de gemeenteraad de ontwerp-omgevingsvergun-
ningen voorgelegd. De gemeenteraad heeft op 12 mei 2016 besloten 
een verklaring van geen bedenkingen voor het verlenen van de aan-
gevraagde omgevingsvergunning af te geven 

Termijn terinzagelegging
De ontwerp-omgevingsvergunning en de verklaring van geen beden-
kingen liggen met ingang van vrijdag 12 augustus 2016 voor eenieder 
gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Jan van Schijn-
veltlaan 2, 5671 CK Nuenen. U kunt de ontwerp- omgevingsvergun-
ning en verklaringen van geen bedenkingen inzien tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis.

Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke site www.ruimte-
lijkeplannen.nl
De ontwerp-omgevingsvergunning ‘Langlaar 4a’ kan rechtstreeks 
worden geraadpleegd via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.OVLanglaar4a-C001

Indienen zienswijzen
Tijdens de inzage termijn kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur 
schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en 
wethouders van Nuenen c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. In 
de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderde-
len van de ontwerp-omgevingsvergunning de zienswijze betrekking 
heeft. Mondelinge zienswijzen kunnen, bij voorkeur na afspraak, 
naar voren worden gebracht bij de publieksbalie, telefoonnummer 
(040) 263 16 99.

Nuenen, 11 augustus 2016.

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 dan wel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	De	heer	M.T.J.	van	Bergen	voor	de	uitoefening	van	

het horecabedrijf in het pand Park 1 in verband met overname 
van een bestaand horecabedrijf; 

•	 Aanvrager:	Wandelsportvereniging	Nuenen	voor	het	organiseren	
van een Vincentwandeling op zondag 25 september 2016, waar-
bij gestart wordt vanaf M.F.A. De Koppelaar.

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

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	Backstage	Chevy	Club	Hellmond	zijn	vergunningen	en	ont-

heffingen verleend voor het organiseren van een American Car 
Meeting in de periode van 9 tot en met 11 september 2016 op 
het terrein van strandbad Nuenen aan de Enodedreef (verzend-
datum 4 augustus 2016);

•	 aan	 drumfanfare	 Jong	 Leven	 Gerwen	 zijn	 een	 vergunning	 en	
ontheffing verleend voor het organiseren van een vlooienmarkt 
op zondag 4 september 2016 op het Heuvelplein in Gerwen 
(verzenddatum 4 augustus 2016);

•	 aan	bewoners	van	de	Boordseweg	(gedeeltelijk)	is	vergunning	
verleend voor het organiseren van een buurtbarbecue op zater-
dag 10 september 2016 in het eerste gedeelte van de Nassaus-
traat vanaf de Boordseweg (verzenddatum 4 augustus 2016;

•	 aan	bewoners	van	de	Dilis	Ariens	Camp	zijn	vergunning	en	ont-
heffing verleend voor het organiseren van een buurtbarbecue 
op zaterdag 17 september 2016 in de Dilis Ariens Camp (ver-
zenddatum 4 augustus 2016);

•	 aan	Emolife	Events	&	Consultancy	is	medewerking	verleend	voor	
de doorkomst van Duchenne Heroes route op 24 september 
2016 vanaf sportpark Wettenseind via Wettenseind, Opwet-
tenseweg richting Eindhoven (verzenddatum 8 augustus 2016).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na da-
tum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemees-
ter 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.

VERLEENDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor 
onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 1	augustus	2016	 Vincent	van	Goghstraat	145,	5671	DT	-	het	
   plaatsen van gevelreclame (RECLAME);
•	 1	augustus	2016	 Arendhof	9,	5672	VT	-	het	plaatsen	van	een	
   carport en berging (BOUW en RO, afwijken 
   van de bestemming);
•	 3	augustus	2016	 De	Huikert	tussen	huisnummer	15	en	35,	
   5674 RG - het tijdelijk wijzigen van het gebruik 
   ten behoeve van het organiseren van Kinder-
   vakantieweek Gerwen (RO, afwijken van de 
   bestemming);
•	 3	augustus	2016	 Constantijnstraat 25, 5671 XC - het verbouwen 
   van de woning (BOUW);
•	 3	augustus	2016	 Aardappeleterssteegje	3,	5671	CV	-	het	
   tijdelijk afwijken van de regels (artikel 25.1 
   parkeren) van bestemmingsplan Nuenen 
   Centrum 2012 (RO, afwijken van de bestemming).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. 

Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

AANGEPASTE OPENING GEMEENTEHUIS
Sluiting balie gemeentehuis Nuenen tijdens de zomervakantie
Van week 31 t/m week 35 zijn de balies in het gemeentehuis gesloten 
op woensdagmiddag en -avond (3, 10, 17, 24 en 31 augustus).

GEMEENTE SLUIT WONING    
NA ONTDEKKING HENNEP
Burgemeester Houben heeft op 4 augustus 2016 een woning in 
Nuenen Oost voor een maand gesloten. De sluiting volgde nadat de 
politie een hennepkwekerij met 85 hennepplanten had aantroffen.

Directe sluiting bij constatering van drugs
De sluiting is gebeurd op basis van het Damoclesbeleid. Dat geeft 
de burgemeester de mogelijkheid om direct over te gaan tot sluiting 
van een woning voor de duur van één maand. Bij een tweede con-
statering is dat vier maanden en na een derde keer kan sluiting voor 
onbepaalde tijd volgen.
Ook voor bedrijven gelden forse maatregelen. Na de eerste consta-
tering van hennep volgt een sluiting van 6 maanden, bij de tweede 
constatering is dat 12 maanden en na een derde overtreding kan de 
gemeente het pand voor onbepaalde tijd sluiten. Voor harddrugs 
gelden nog ingrijpendere consequenties.

Niet alleen risico voor direct betrokkenen
We kunnen de risico’s van hennepteelt of drugshandel niet vaak 
genoeg benadrukken. Ook voor personen die niet direct bij de drugs-
handel betrokken zijn, maar wel wonen of een bedrijf hebben in het 
pand waar de politie drugs constateert. U loopt het risico dat uw 
woning of bedrijfspand gesloten wordt, met alle gevolgen van dien!
Nog een mogelijke maatregel: ontbinding van de huurovereenkomst 
Is het pand waar de drugs of hennep wordt aangetroffen door de ei-
genaar verhuurd aan een particulier of bedrijf? Dan kan de eigenaar 
besluiten om de huurovereenkomst te ontbinden. Dit kan ook wanneer 
de huurder zelf niet direct iets met de hennep of drugs te maken heeft. 
Dat betekent dat de huurder nooit meer terug mag keren naar het pand.

Meer informatie over het Damoclesbeleid
Voor vragen of meer informatie over het Damoclesbeleid kunt u 
contact opnemen met mevrouw Hermans. Zij is bereikbaar via het 
Klantcontactcentrum op telefoonnummer (040) 2631 631.

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

Tip van de week:
Buren op vakantie? Let extra op verdachte situaties! Toch onver-
wacht ’s nachts iemand in hun huis? Bel 112!

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:
•	 2	augustus	2016	 Enodedreef	3,	5674	TG	-	het	tijdelijk	wijzigen	
   van het gebruik ten behoeve van het organi-
   seren van het evenement American Car Weekend 
   (RO, afwijken van de bestemming);
•	 4	augustus	2016	 Broekdijk	7A,	5674MN	-	het	oprichten	van	
   een ontmoeting- en afscheidsruimte op 
   begraafplaats De Roosdoncken (BOUW);
•	 5	augustus	2016	 Nol	Rendershof	7,	5674	MC	-	het	wijzigen	
   en uitbreiden van een vrijstaand woonhuis 
   (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

In verband met vakantie van veel inwoners 
is de inzamelaar misschien eerder in uw straat 
dan u gewend bent. Houd hier rekening mee.

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

4 Slavinken + 
4 Saucijzen, samen ..............6,95
Baksteentje
100 gram ..........................................1,50
Bij 150 gr. Beenham 
100 gr. Beenham salade ..gratis

4 Kip Schnitzels ............6,95
Barbeque worst
"uit eigen keuken"
iedere 4e ....................................gratis
Carpaccio Misto
100 gram ..........................................2,10

Sperziebonen
 1/2 kilo 0,99
Frieslanders    
pan klaar   per zak 1,99
Paraguayos   

1/2 kilo 0,99

Tomaat salade
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 11 t/m woensdag 17 augustus

Reine claude  
    1/2 kilo 1,99

KOOPJE

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

SPECIAL

KROKANT

Acties week 32: geldig maandag 8 aug. t/m zaterdag  13 aug. 2016_____________________________________________________

Brood van de week: Vikorn 
Licht meergranen brood. 
2x halve € 1,95  heel € 189_____________________________________________________

Kwarkbolletjes 4+1 GRATIS_____________________________________________________

8 Snoezige soesjes 
Soesjes in heerlijke zomerse smaken € 475_____________________________________________________

Nougatine ijstaart 
Volgens bekend familie recept € 750_____________________________________________________

Quarcy cake
Frisse cake € 375_____________________________________________________

Italiaans olijfbrood  
Met olijven, tomaat en kruiden € 250_____________________________________________________

Aardbeienschelp  
middel       € 695_____________________________________________________

12, 19 & 26 Augustus 
hebben wij géén koopavond!

Ook voor de best 
belegde broodjes!!!

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

In de zomervakantie is de vestiging Nuenen 
van Bibliotheek Dommeldal

GESLOTEN van 15 t/m 21 augustus
Welkom in de drie andere vestigingen van 

Bibliotheek Dommeldal.
Meer informatie op www.bibliotheekdommeldal.nl. 
Zoeken, verlengen en reserveren kan altijd, 
via de APP IGUANA Library.

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

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Nu speciale zomeractie 
voor de thuisblijvers!
Erdinger of Paulaner
Weizen bier 0,5lt. €1,20

Gorter
Jonge Jenever 1lt.€11,95

Pallini
 Limoncello 0,5lt. €13,75

Giarola Vermouth
Voor de lekkerste cocktails! 

Bianco of Rosso
Nu per stuk 0,7lt. €5,50
Acties geldig van 11 aug. t/m 25 aug.

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

VOLVO 245 ESTATE
kilometerstand: 51348 miles  |  afgiftedatum: maart 1981

prijs op aanvraag

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.

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL
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Keep looking Up
Foto: Peter Coppens.

Drie nieuwe Schutsbroeders 
ingeboond bij de St. Antoniusschut
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen vrijdag 6 augustus kon de St. Antoniusschut van het Eeneind drie 
nieuwe schutsbroeders inschrijven bij hun ledenbestand. Na een jaar aspi-
rant lidmaatschap van Toon Cooymans, Teun van Vijfeijken en Jan Willem 
Jansen was de tijd aangebroken om via het eeuwenoude ‘bonen’ te bepalen 
of ze tot de Schutterij toe konden treden.

Nederwetten     
‘Onder de Mangoboom’
De Heezenaar, Frans van de Vin, presenteert zijn vierde boek, een Roman. 
Zijn vorige twee boeken waren reisverhalen. Zijn derde boek, ‘Zoektocht 
naar Antoon’, een boek over zijn zwager, die vanuit de tweede wereld oor-
log, niet is teruggekeerd.

V.ln.r. Toon Cooymans, Jan Willem Jansen 
en Teun van Vijfeijken na het afleggen van 
de gelofte.

Na het tellen van de bonen bleek dat ze 
alle drie ruimschoots aan de limiet vol-
deden. Er zat slechts een bruine boon 
in de kruik voor een van hen. Het oplo-
pende aantal stemgerechtigde leden 
van de laatste jaren is er de reden van 
dat een nieuw lid zelfs vijf bruine bo-
nen mag hebben als er over hem ge-
boond wordt. Deze drie nieuwe leden 
slaagden dus ruimschoots.

De St. Antoniusschut is erg content 
met de ledenaanwas van vooral jonge-
ren van de laatste jaren. Het dalend 
aantal leden bij veel verenigingen en 
vooral bij de Gildes en Schutterijen is 
een bron van veel zorgen om het voort-
bestaan daarvan.
Toon, Teun en Jan Willem zijn eind 
twintigers en vroege dertigers en vor-
men met Bram, Erik, Dennis en Henk-
Jan de jeugd van de Schut die de ge-
middelde leeftijd een stuk omlaag ge-
bracht hebben. Zij vormen de garantie 
voor de toekomst van de Schut. Alle 
drie nieuwe schutsbroeders hebben 
aangegeven dat zij veel belangstelling 

hebben voor de opleiding tot vende-
lier. Daarnaast is het belangrijk dat zij 
samen met hun partners heel goed ge-
integreerd zijn binnen de Schut. Het is 
goed om te zien dat de kinderen van de 
jeugdleden een nieuwe luier krijgen 
omgedaan op het biljart en dat enkele 

moeders zich terugtrekken in een rus-
tig hoekje om hun kleine te voeden. 
Het is ook nieuw dat de gildebroeders 
zich normaal bekommeren om kaar-
ten, schietwedstrijden en gildegebrui-
ken zich nu oriënteren op de aanschaf 
van kinderspeeltoestellen.

Na het ondertekenen van de statuten 
en het huishoudelijk regelement en het 
afleggen van de gelofte werd aan de 
nieuwe schutsbroeders hun sjerp uitge-
reikt met het zakje van de bonen van de 
stemming en een kopie van het huis-
houdelijk regelement en de statuten.
Na de felicitaties van de 24 aanwezige 
schutsbroeders volgde een avond met 
een speciale sfeer die ongetwijfeld te 
maken had met de verjonging van de 
broederschap.

V.ln.r. Toon Cooymans, Teun van Vijfeijken en Jan Willem Jansen ondertekenen de statuten.

De nu gepresenteerde roman, getiteld 
‘Onder de mangoboom’, is een verhaal 
dat zich afspeelt in Brabant, maar 
vooral in Nederwetten, Den Bosch, 
Schijndel, en de Filipijnen.
De hoofdpersoon is Willem, een man 
uit Nederwetten. In zijn jeugd jaren 
was hij verlieft op een burger meisje 
uit Nederwetten. Maar dat heeft geen 
stand gehouden. Velen jaren is hij vrij-
gezel gebleven. Bij een bezoek aan Den 
Bosch, ontmoet hij bij toeval zijn 
jeugdliefde. Vanaf dat moment was hij 
er van overtuigd, dat het zou worden 
zoals het vroeger is geweest. Maar het 
loopt niet zoals hij had gehoopt, en 
neemt een overhaaste beslissing.

Hij is te lang vrijgezel geweest. Het ge-
bonden zijn en verantwoording ne-
men, is hij niet gewend. Als zij hem be-
trapt op een leugen, en bang is dat hij 
het beloofde niet nakomt, bestaat er bij 
haar een wantrouwe.

Willem is zich van geen kwaad be-
wust, en zal alle zeilen moeten bijzet-
ten, om zijn huwelijk overeind te hou-
den.  
 
Deze roman ‘Onder de Mangoboom’, 
heeft meer dan driehonderd pagina, is te 
koop bij boekhandel Bruna. Parkstraat 
13, 5671 GD Nuenen tel, 040 2831290. 
Prijs 17,95.

Zomergevoel
IJsje eten Een zonnebloem plukken Zomerconcertje bezoeken Een nieuw 
biertje uitproberen Spontaan een dag zomerschool boeken en leren 
beeldhouwen, schilderen of tekenen Lekker hard en vals een leuk liedje 
zingen Vuurtje stoken Dagje zeilen In een boom klimmen Een nieuwe taal 
leren Je favoriete boek uit de boekenkast trekken en in een ruk uitlezen Een 
nieuw zomerrecept maken Stukje fietsen, zo traag dat je net niet omvalt 
Het water opzoeken en een frisse duik nemen of alleen maar kijken naar 
de stroom Je verwonderen over de libelles en de vogels Het pasgemaaide 
gras ruiken De barbeque aansteken Vrienden uitnodigen Terrasje pakken 
Avondwandeling maken Lekker loom niets doen De zon onder zien gaan

Nieuwe inwoner in onze 
gemeente…..
Openbare aankondigingen van geboorten van nieuwe inwoners in onze ge-
meente springen soms in het oog. Zo prijken aan De Doorn 59 in Nuenen 
twee stripfiguren in de voortuin om zoon Niek welkom te heten. Niek: wel-
kom in onze gemeente!  

Hebt u ook een opvallende aankon-
diging gemaakt, schiet dan een foto 
en mail de foto met tekst naar de re-
dactie. 

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

Foto Cees van Keulen

Cursus 'Beleef de Kleine Dommel' 
bij IVN Geldrop
We kennen natuurlijk allemaal onze Kleine Dommel, maar kennen we die 
ook echt? Wandelingen, waterproeven en theorieavonden maken deel uit 
van een korte IVN-cursus over de Kleine Dommel, die start op 10 september. 
De afronding is op 24 september. Kosten: € 40,-. Aanmelden kan tot 15 
augustus.

Hoe zit het met het ontstaan en de 
loop van een laaglandbeek? Wat voor 
invloed hebben rechte waterlopen en 
meanders, lage en steile oevers, zon en 
schaduw op water, planten en dieren? 
Waarom heeft beekherstel plaatsge-
vonden? Hoe is het beheer en onder-
houd van de beek en oevers? Hoe gaat 
het waterschap de komende jaren om 
met waterberging, in tijden van toene-
mende wateroverlast? Het is slechts 
een gedeelte van de onderwerpen die 
aan bod komen. Voor iedereen die 
weleens langs de Kleine Dommel in 
Geldrop wandelt en denkt "daar wil ik 
wat meer van weten" biedt IVN 
Geldrop nu een kans. 

Programma
Op zaterdag 10 september start de 
cursus met een fikse wandeling, van de 
A67 tot aan het Eindhovens Kanaal. 
Hier heeft in 1995 een beekherstelpro-
ject plaatsgevonden waarbij de Kleine 
Dommel voor een groot gedeelte is te-
ruggebracht in de oorspronkelijke 
bedding. De dinsdag erna worden de 
waarnemingen tijdens die wandeling 
verder onder de loep genomen. Nog 
een week later volgt bij mooi weer een 

kijkje bij de Kleine Dommel in het kas-
teelpark. Vervolgens komen de water- 
en voedselkringloop in het water aan 
de orde, en de aanpassing van planten 
en dieren aan het leven in het water. 
Zaterdag 24 september gaan de cursis-
ten langs de Kleine Dommel, bij de 
Kleine Beekloop en bij het Eindhovens 
Kanaal aan de slag met het meten van 
de helderheid, stroomsnelheid, zuur-
tegraad en de waterdiertjes. Na dit 
practicum sluit de cursus af met een 
evaluatie binnen. Docent is natuurgids 
Plonie van Campen, die verder exper-
tise heeft als vml. bestuurslid van Wa-
terschap De Dommel.

Data en aanmelden
De lesavonden op dinsdag 13 en 20 
september vinden plaats in natuurin-
formatiecentrum De Paardestal, gele-
gen in het Kasteelpark in het centrum 
van Geldrop. Ze duren van 20 tot 22 
uur. De excursies op 10 en 24 septem-
ber zijn van 9.00 tot 12.30 uur. Kosten: 
€ 40,- (voor IVN-leden € 30,-), koffie 
en thee inbegrepen. Aanmelden kan 
tot 15 augustus bij Dorothé Heiligers, 
dorotheheiligers@hotmail.com, 040 
2855265. 

Foto: Liesbeth Dirkse.

Op naar de   
100 projectzangers
Het lijkt nog ver weg, 5 november. 
De voorbereidingen voor het Aller-
zielenconcert met het thema ‘Eeu-
wig Licht’ zijn echter al in volle gang. 

Inmiddels hebben zich 85 zangers uit 
Nuenen, Eindhoven, Helmond en wij-
de omgeving aangemeld. Maar er is 
plaats voor 100 ‘man’! Vooral tenoren 
en bassen zullen met open armen ont-
vangen worden. Uiteraard mogen zich 
ook nog een paar dames aanmelden. 
De inschrijving sluit eind augustus.

De repetities beginnen in september 
en worden gehouden in de Regen-
boogkerk, steeds op zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur. Deelname aan het 
koor kost € 50,-. Hiervoor ontvangt u 
alle bladmuziek en een cd.  Koffie en 
thee tijdens de repetities zijn gratis.

Het programma is veelbelovend: van 
Brahms, Tchaikowski en Grieg tot 
Lauridsen, van Mozart en Mendels-
sohn tot Gjeilo. Het concert wordt ge-
deeltelijk door een a-capella koor uit-
gevoerd, onder begeleiding van een 
speciaal voor deze gelegenheid samen-
gesteld orkest.

De uitvoeringen vinden plaats op 5 no-
vember a.s. om 20.00 uur in de Cle-
menskerk in Nuenen en op zondag 6 
november 2016 om 15.00 uur in de 
Martinuskerk in Sint Oedenrode. 
Voor informatie en inschrijven: Tom 
Suters, 06-54974744, mail: tom.su-
ters@onsnet.nu en/of Mariejon Nag-
tegaal, 06-19466901, mail: projectinf-
opunt@gmail.com. U kunt ook de 
facebookpagina van Tom Suters ‘Aller-
zielenconcert Lux Aeterna’ bekijken.

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu



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

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.

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

A A N B I E D I N G E N*

MATRASSEN
BEDBODEMS
LEDIKANTEN
BOXSPRINGS 
SLAAPKAMERS

EXCLUSIEF:  
SLAAPKAMERKASTEN EN 
INLOOPKASTEN 
OP MAAT VOOR U GEMAAKT
- SCHUINE DAKEN
- MUURVULLEND
- RONDOM DEUREN/RAMEN

B E D D E N S P E C I A A L Z A A K ONAFHANKELIJK SLAAPADVIES 
VOOR DE BESTE NACHTRUST

Nu tijdelijk
15% korting op alle Lifetime bedden*

1. SummerSale: 15% korting 
op het Auping assortiment
2. Auping complete 
boxspring € 400,-- voordeel

1. Pullman Express matras 
van € 599,-- voor € 449,--
90x200 uit voorraad 
2. € 500,-- voordeel op elektr. 
boxsprings Goldline / Silverline
3. gratis kussen bij matras
Goldline / Silverline

Tempur tot € 220,-- 
korting per matras

Sealy 10% korting 
op alle matrassen

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

* vraag naar de voorwaarden

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

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.

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.

Nog altijd de wens om uw 
eigen CD’s op een USB-
stick te zetten zodat u ze 
kunt afspelen op uw compu-
ter of in uw auto? Ik doe het 
graag voor u, voordelig en 
goed verzorgd! Bel Eduard 
op 06-57491192.

TE KOOP: haard- en ka-
chelhout. Eiken € 70,- per 
m3. Aanmaakhoutjes 4 zak-
jes € 10,-. Verse eieren, 
nieuwe aardappels. Sierdui-
ven, gratis afhalen. Fam. van 
Baren, Boord 30 Nuenen. 
Tel: 040-2836270.

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

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Klassieke muziek is samen luisteren en samen genieten

Binnenkort start van 
luistergroep klassieke muziek 
Op donderdagmiddag 25 augustus van 14.00 tot 16.00 uur organiseert de 
landelijke stichting Senia een informatiebijeenkomst over de oprichting van 
een luistergroep klassieke muziek in de gemeente Nuenen. Deze vindt 
plaats in de Bibliotheek aan de Jhr. Van Berckellaan in Nuenen. Zeker voor 
mensen die meer te weten willen komen over klassieke muziek is dit een in-
teressante bijeenkomst. De toegang is gratis en de koffie staat klaar! Van 
harte welkom dus! 

Muziekluisterwijzer
De landelijke stichting Senia die tot nu 
toe veel leesgroepen literatuur, ge-
schiedenis, filosofie en museumbe-
zoek oprichtte, geeft hiermee de aftrap 
van een nieuw programma: muziek-
luistergroepen. Anders dan in een 
leesgroep bespreken de deelnemers 
niet samen een boek, maar beluisteren 
en bespreken ze een muziekstuk. Aan 
de hand van muziekluisterwijzers, op-

gesteld door musicologen, bereiden de 
deelnemers zich vooraf voor, beluiste-
ren een CD, bekijken filmpjes op you 
tube en verzamelen informatie over 
het door de luistergroep zelf gekozen 
muziekstuk. Enkele muziekstukken 
die op de lijst staan zijn: zijn de Gold-
bergvariaties van Johann Sebastian 
Bach, de Liederencyclus Winterreise 
van Franz Schubert en Mozarts’ opera 
Le Nozze. 

Levensweg

Kunst van   
Hennie van Oers
Op maandag 4 september opent om 
14.00 uur de expositie ‘Levensweg’ 
met beeldende kunst van Hennie van 
Oers. De opening wordt muzikaal op-
geluisterd door Klezmajeur. U vindt 
de expositie in de herberg/kapel op 
woonpark Eckartdal van Lunet zorg, 
Nuenenseweg 1 in Eindhoven. De ex-
positie loopt tot 1 januari 2017.

Hennie van Oers was jarenlang vrijwil-
liger bij Lunet zorg, een instelling voor 
mensen met een verstandelijke beper-
king. Zij stierf in 2015, maar haar le-
vensvisie leeft voort in haar kunst. Zo-
als Ernst van Hagen, stichting Eidolon 
het verwoordt: “Wat wellicht nog het 
beste karakteriseert is het experiment. 
Bij Hennie was het experiment zelf de 
kunstvorm geworden. Het eindeloos 
proberen is waar het om ging. Ze heeft 
het goed begrepen: Oefening baart 
kunst”. 
Stichting Eidolon biedt, ter nagedach-
tenis aan Hennie van Oers, jonge be-
ginnende kunstenaars een platform 
waar zij zich kunnen presenteren.

Het klezmerensemble (klezmer is een 
vorm van traditionele Joodse dansmu-
ziek) Klezmajeur komt uit de omge-
ving van Eindhoven. Ze spelen accor-
deon, contrabas, viool en klarinet.
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“ B e e l d  i n  d e  z i e l ”

Levensweg

‘Het gaat bij mijn werk niet zo zeer om 
wat je ziet maar om wat er met je gebeurt, 
wat je voelt, waar je aan denkt. Wat, in je, 
wordt aangesproken. Ik wil graag ruimte 
scheppen voor dingen die vergeten zijn, of 
helemaal nieuw zijn, of waarop je nooit zo 
gelet hebt.’

Hennie van Oers

‘Wat wellicht nog het beste karakteriseert is het 
experiment. Bij Hennie was het experiment zelf 
de kunstvorm geworden. Het eindeloos proberen 
is waar het om ging. Ze heeft het goed begrepen: 
Oefening baart kunst.’

Ernst van Hagen - Stichting Eidolon

KUNST VAN HENNIE VAN OERS

Zakkenrollen
Na een ritje in een volle bus ontdekt u dat uw portemonnee is gerold. U bent 
uw geld kwijt en dat is uiterst vervelend. Ook omdat u snel zaken moet rege-
len, zoals uw bankpas blokkeren, een nieuwe aanvragen en nieuwe sleutels 
laten maken. In de praktijk blijken vooral vrouwen met schoudertassen 
doelwit te zijn van zakkenrollers. Maar eigenlijk moet iedereen alert zijn op 
zakkenrollers.

Politieberichten

Hoe werken zakkenrollers?
•	 Ze	leiden	u	af.	Bijvoorbeeld	door	u	

een duw te geven of een vuurtje of 
de weg te vragen.

•	 Ze	werken	meestal	in	teams,	kijken	
elkaar vaak aan en wisselen signa-
len uit. Wordt u door een onbeken-
de aangesproken? Wees dan alert. 
Een medeplichtige slaat dan vaak 
zijn slag.

•	 Ze	 kunnen	 de	 buit	 na	 het	 stelen	
doorgeven aan handlangers.

•	 Ze	 lopen	 doelloos	 in	 het	 rond	 en	
hebben veel interesse in mogelijke 
slachtoffers en hun bezittingen. 
Het geld en de pasjes worden vaak 
zeer snel uit de portemonnees ge-
haald, waarna de portomonnee 
wordt weggegooid.

•	 Soms	 maakt	 de	 zakkenroller	 ge-
bruik van de huisgegevens die in 
uw portemonnee te vinden zijn 
om, als er ook sleutels zijn gerold, 
later in de woning in te breken. Als 
uw sleutels zijn gerold, is het raad-
zaam om nieuwe sloten te plaatsen.

Op welke plaatsen moet ik op mijn 
hoede zijn voor zakkenrollers?
•	 Tijdens	drukke	evenementen	en	op	

de markt.
•	 In	kleedkamers	van	winkels.
•	 Bij	het	in-	en	uitstappen	van	open-

baar vervoer.
•	 Op	roltrappen	en	in	wachtrijen.
•	 Op	luchthavens,	bij	toeristische	at-

tracties en in hotellobby’s.
•	 Hoe	werken	zakkenrollers?
•	 Ze	leiden	u	af.	Bijvoorbeeld	door	u	

een duw te geven of een vuurtje of 
de weg te vragen.

•	 Ze	werken	meestal	in	teams,	kijken	
elkaar vaak aan en wisselen signa-
len uit. Wordt u door een onbeken-
de aangesproken? Wees dan alert. 
Een medeplichtige slaat dan vaak 
zijn slag.

•	 Ze	 kunnen	 de	 buit	 na	 het	 stelen	
doorgeven aan handlangers.

•	 Ze	 lopen	 doelloos	 in	 het	 rond	 en	
hebben veel interesse in mogelijke 
slachtoffers en hun bezittingen. 

Het geld en de pasjes worden vaak 
zeer snel uit de portemonnees ge-
haald, waarna de portomonnee 
wordt weggegooid.

•	 Soms	 maakt	 de	 zakkenroller	 ge-
bruik van de huisgegevens die in 
uw portemonnee te vinden zijn 
om, als er ook sleutels zijn gerold, 
later in de woning in te breken. Als 
uw sleutels zijn gerold, is het raad-
zaam om nieuwe sloten te plaatsen.

Hoe te voorkomen dat ik word 'gerold'?
•	 Draag	uw	tas	met	de	schouderriem	

om uw schouder en hals, zodat de 
tas voor u hangt en niet achteloos 
naast of achter u.

•	 Wees	u	er	van	bewust	dat	er	men-
sen zijn die het op uw geld en tas 
hebben voorzien.

•	 Stop	uw	geld	en	waardevolle	voor-
werpen altijd zorgvuldig weg.

•	 Vermijd	het	gebruik	van	een	grote,	
opvallende portemonnee.

•	 Neem	 niet	 meer	 geld	 mee	 dan	 u	
nodig hebt.

•	 Leg	uw	portemonnee	niet	voor	het	
grijpen in een tas.

•	 Draag	uw	tas	met	de	klep/sluiting	
naar uw lichaam toegekeerd.

•	 Neem	uw	tas	altijd	mee	in	de	pas-
kamer.

•	 Als	 iemand	op	uw	kleding	knoeit,	
bijvoorbeeld mayonaise of de as 
van een sigaret, maak dit dan zelf 
schoon en wijs hulp van een vreem-
de resoluut af.

•	 Houd	uw	omgeving	in	de	gaten	als	
u met uw mobiele telefoon op 
straat belt.

Waar kan ik aangifte doen van 
zakkenrollerij?
U hebt de dader(s) in actie gezien en 
wilt aangifte doen? Dan kunt u terecht 
op het politiebureau bij u in de buurt. 
U kunt contact opnemen met de poli-
tie via de algemene meldlijn 0900-
8844.	 Vermoedt	 u	 dat	 u	 bent	 gerold,	
maar hebt u niets gezien? Dan kunt u 
ook via internet aangifte doen. 
www.politie.nl

Mooiste cultuurvorm
Eric Kolen uit Geldrop is namens de 
Stichting Senia ambassadeur om mu-
ziekluistergroepen op te richten. Als 
oud-programmamaker voor Omroep 
Brabant (erfgoed, met programma’s als 
BrabantLeeft! en ’t Brabants Uurke) en 
Studio040 (klassieke muziek: Klassiek 
met een zachte g’) hoopt hij op veel 
aanmeldingen. “Klassieke muziek”, zegt 
hij,	“is	helemaal	niet	moeilijk.	Integen-
deel, juist bij zo’n muziekluistergroep 
krijg je alle gelegenheid om meer te we-
ten te komen over het uitgevoerde mu-
ziekstuk, de componist en de muzikan-
ten die het uitvoeren. Daarbij komt dat 
je juist geen vooropleiding nodig hebt. 
Interesse	en	nieuwsgierigheid	naar	één	
van de mooiste cultuurvormen is vol-
doende. Echt waar, samen naar klassie-
ke muziek luisteren, is samen genieten. 
Prachtig!”
Enthousiast gaat hij verder over dit Se-
nia-product: “Een muziekluistergroep 
komt ongeveer eens in de 6 weken bij 
elkaar en de min of meer ideale groeps-
grootte bestaat uit 7 à 8 personen. Dat 
werkt het best!” 

Opgave 
U mag zich opgeven voor de bijeen-
komst op 25 augustus aanstaande, 
maar het is niet per se noodzakelijk. 
Echter, als u verhinderd bent, maar wel 
belangstelling hebt, laat dat dan even 
weten via info@senia.nl. 
www.senia.nl/muziek

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

 Vanmorgen weer gebroken uit bed??

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Obesitas Centrum Máxima 
breidt uit naar Eindhoven
Obesitas Centrum Máxima is uit zijn jasje gegroeid. Om die reden worden 
obesitasoperaties bij Máxima Medisch Centrum (MMC) voortaan op locatie 
Veldhoven én op locatie Eindhoven uitgevoerd. De screening, trainingen en 
controles vonden al op locatie Eindhoven plaats. Nu kunnen patiënten met 
overgewicht er ook geopereerd worden. 

Obesitas Centrum Máxima is gespe-
cialiseerd in de behandeling van men-
sen met extreem overgewicht. Omdat 
de obesitasoperaties nu ook op locatie 
Eindhoven worden uitgevoerd zijn er 
kortere wachttijden. Maar er zijn nog 
meer voordelen. “Patiënten liggen op 
locatie Eindhoven na een maagver-
kleinende ingreep voortaan altijd bij 
elkaar op een verpleegkamer, waar-
door zij ervaringen uit kunnen wisse-
len. Dat contact wordt als zeer be-
langrijk ervaren. Daarnaast is de ver-
pleegafdeling voorzien van speciaal 
ingerichte kamers voor deze patiënt-
groep, inclusief bredere deurposten 
en stoelen”, vertelt chirurg Wouter Le-
clercq.

Obesitas Centrum Máxima is onlangs 
benoemd tot Centre of Excellence 

door de European Accreditation 
Council for Bariatric Surgery. Een be-
langrijk aspect van het keurmerk is 
om het zorgtraject continu te verbete-
ren. De uitbreiding naar MMC locatie 
Eindhoven is hier een voorbeeld van. 
Leclercq: “De betrokken verpleeg-
kundigen en OK-medewerkers zijn 
speciaal opgeleid op het gebied van 
obesitas. Obesitaspatiënten onder-
gaan een zware operatie, waarna per-
soonlijke begeleiding van groot be-
lang is. Het keurmerk is een internati-
onale erkenning dat we de beste zorg 
aan mensen met obesitas geven.”

Ontmoetings-
bijeenkomst   
voor mensen   
met een stoma
Op dinsdag 16 augustus is er van 
14.00 uur tot 16.00 uur een ont-
moetingsbijeenkomst voor stoma-
dragers, partners en belangstel-
lenden. De bijeenkomst vindt 
plaats in inloophuis de Eik, Aalster-
weg 285 B Eindhoven. De eerstvol-
gende bijeenkomst bij De Cirkel, 
Piet Heinlaan 59 in Helmond vindt 
plaats op dinsdag 6 september 
eveneens van 14.00 tot 16.00 uur.

Voor	mensen	met	een	stoma	en	hun	
omgeving is contact met andere sto-
madragers belangrijk. Zij weten van 
elkaar hoe het is om met een stoma te 
leven. De Nederlandse Stomavereni-
ging houdt daarom regelmatig bij-
eenkomsten in de regio zodat leden 
en andere belangstellenden elkaar 
kunnen ontmoeten. Daarnaast krij-
gen bezoekers veel informatie over 
leven met een stoma. Bij deze bijeen-
komst  zijn ook bestuursleden aanwe-
zig. Zij kunnen vragen beantwoorden 
over verenigingszaken of onderwer-
pen die te maken hebben met het 
hebben van een stoma.
 
Voor	vragen	over	deze	bijeenkomsten	
kunnen belangstellenden contact op-
nemen	met	Ingrid	Oostindiën,	vrijwil-
ligster, tel: 06 53 58 13 49 of Kees van 
Liempd, regiobestuurslid van de Ne-
derlandse Stomavereniging, tel: 040 
283 79 04.
Meer weten over het werk van de Ne-
derlandse Stomavereniging? Kijk eens 
op www.stomavereniging.nl. Onder 
nieuws en agenda zijn alle bijeenkom-
sten in alle regio’s te vinden.

Calorieën en geld besparen
Als er nog wat in de pan zit, is de verleiding groot om dan nog maar wat extra 
op te scheppen, want weggooien is zonde en in Afrika hebben ze helemaal 
geen eten. Begrijpelijk dat jouw goede bedoelingen je ertoe zetten om toch 
maar dat laatste beetje op te eten, maar er is een betere oplossing: bewaren! 

Stop de restjes in een bakje en eet het 
de volgende dag als lunch. Bijna alle 
gerechten kunnen prima bewaard 
worden en weer opgewarmd. Er zijn 
echter een paar groenten die hier niet 
geschikt voor zijn, omdat ze nitraten 
bevatten die bij heropwarmen omge-
zet worden in nitriet wat in je lichaam 
weer omgezet wordt naar een kanker-
verwekkend stofje. 
Het gaat om de volgende groenten 
(bron: www.voedingscentrum.nl):
Andijvie, Bleekselderij, Chinese Kool, 
Koolrabi, Paksoi, Postelein, Raapstelen, 
Rode bietjes, Sla, alle soorten, Snijbiet, 

Spinazie,	Spitskool,	Venkel,	Waterkers.
Je ziet het: er ontbreken er ook een he-
leboel, die je dus prima kunt opwar-
men. Dus: als je genoeg hebt gehad 
(dit kun je pas 20 minuten na het eten 
bepalen, dan komt het signaaltje dat je 
vol zit pas aan) en bovenstaande 
groenten zitten niet in je maaltijd: 
stop het in een bakje en warm het de 
volgende dag op, dat scheelt weer een 
hele berg aan calorieën!

Sixties Tribute 
Band
Op zondag 21 augustus 2016: treedt de 
Shadows Fifties & Sixties met de Six-
ties	Tribute	Band	op	 in	Café	Hoogtij,	
Hoogstraat 50 te Eindhoven. Aanvang: 
17.00 uur. Entree: gratis
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 PUZZELHOEKWeek 32

1
3 8 2

8 1 3 7 9
7 3 8

5 4
1 4 8
4 2 9

9 6 7 3
4 7

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 2 indiaans symbool 10 oogholte 12 cilinder 13 bergweide 
14 klapje 16 explicatie 19 dodelijk 21 galop 22 welpenleidster 25 tijding 
26 Spaanse titel 28 draagbare telefoon 30 knaagdier 31 ijzervlechtwerk 
34 peulvrucht 36 voorrecht 38 berggeel 39 gewicht 42 voorschrift 
44 inhoudsmaat 46 hallucinerend middel 48 delfstof 50 dom 52 betaalwijze 
53 lid van verdienste 55 vroeger 57 droog 58 onderwereld 60 vreemde munt 
61 pl. in Gelderland 62 eetbare paddenstoel.

Verticaal: 1 Afrikaanse hoofdstad 3 vreemde munt 4 ambtsgewaad 5 oude 
lengtemaat 6 per adres 7 Griekse letter 8 Japans parelduikster 9 driekroon 
10 groep dieren 11 staaf 14 gebak 15 harde klap 17 laagfrequent 18 hal 
20 tot en met 23 gewicht 24 lumen 27 schildpad 29 drinkgelag 32 autokeuring 
(afk.) 33 Engelse titel 34 eikenschors 35 bron 37 weefsel 38 viseter 
40 roest 41 puntenaantal 43 dwaling 44 mijns inziens 45 dat is 47 deel v.e. trap 
49 te zijner plaatse 50 pl. in Noord-Brabant 51 schuine strook 52 gewicht 
54 in het algemeen 56 een zekere 59 luitenant 60 sine anno.

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

R E M E D I E G E L A T E N

I P E R K E L I A S A

K L D A A G A F M M N

S A S B E D O M P T L A T

J A C K D E O U E I R E

A T E L I E R S I A M E E S

P A D L E V

M A T R O O S E T A L E U R

I D E E Z H E E T R I O

D A R A B O N N E E D E K

D M L L W Y S E S R A

A W A V E D E S L A D

G L Y B A A N L I T A N I E

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

Oplossingen wk 31
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

N A C H T L A M P J E

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.

ASTRONAUT
BEIDE
BEURT
BIOGAS
BUIDELMEES
DOPJE
EUVEL
FIDEEL
HEERENVEEN
KEULEN
KNEEP
LADEN
METEEN
OESTERZWAM
OVERBOEKEN
PEGASUS
POELIER
POORT
SEDERT
TEMPO
TOAST
TROFEE
UITHEEMS
VREDE
WASEM
WEINIG
WOONWAGEN

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

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 30, Dhr./Mw. van Gorp, Nederwetten.

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

Sigrid Hielkema-Tas en Jacques Post
uitvaartverzorgster Nuenen c.a. 

en uitvaartassistent

ADVERTORIAL

Samen werken aan een onvergetelijke uitvaart.
Bij een uitvaart moet alles in één keer goed verlopen. In relatief korte tijd 
moet er een bijeenkomst op één of meerdere locaties verzorgd worden. Het 
vervoer van uw overleden dierbare en eventuele naasten dient respectvol en 
betrouwbaar te zijn.

Een persoonlijke kist of lijkwade, sfeer- 
volle rouwbloemstukken, gepaste  
muziek, een voor u persoonlijk vorm-
gegeven rouwbrief, een mooi gedach-
teniskaartje; het moet allemaal met 
zorgvuldigheid omringd worden. Per-
soonlijke teksten en eventuele foto- 
en filmreportages waarin we zien en 
horen hoe uw overleden dierbare in 
het leven stond,  dragen bij aan een 
sfeervolle uitvaart.

Samenwerking
Om een uitvaart goed te laten ver-
lopen is het belangrijk dat alles tot in 
detail wordt georganiseerd. U kunt 
daarbij vertrouwen op onze meer 
dan 90 jaar ervaring, waarbij we niets 
aan het toeval over laten en aan alles  
denken. Dit kan alleen als er een duide-
lijke aansturing is en alle medewerkers  
goed samenwerken en bekend zijn 
met de lokale gebruiken en mogelijk-
heden. Veel diensten verzorgen we 
daarbij in eigen huis. We werken in 
kleine, hechte teams, waarbij we elkaar  
ondersteunen en inspireren. 
Wanneer er bij een uitvaart extra 
begeleiding nodig is, zetten we een-
voudig een extra collega in. Voor de 
gasten zijn we herkenbaar vanwege 
onze zelfde stijlvolle kleding. Verder 
heeft iedereen in het team een eigen 
deskundigheid, zoals het uitvoeren 

van de laatste zorg of het retoucheren 
van een foto voor op de rouwbrief. 
Onze uitvaartverzorger blijft uw vaste 
contactpersoon en heeft dankzij onze 
manier van werken alle aandacht voor u. 

Complimenten
Dat deze manier van werken succes-
vol is, blijkt uit de vele mooie compli-
menten die onze uitvaartverzorgers 
ontvangen. 
U kunt deze vinden op hun persoon-
lijke pagina’s op www.vdstappen.nl. 
Ook uit onze enquête blijkt een hoge 
klanttevredenheid.

Uw reactie
Indien u ook suggesties heeft voor ver-
betering of een reactie wilt plaatsen,  
horen wij deze graag. Dat kan op de 
persoonlijke pagina van uw uitvaart-
verzorger op www.vdstappen.nl/  
onze-uitvaartverzorgers of via de mail  
info@vdstappen.nl. Zo kunnen we dank- 
zij u onze dienstverlening naar een nog 
hoger niveau tillen.

 

Laat je gedachten 
niet gek maken
Haar verhaal
Hij is zo afwezig de laatste weken, ik 
weet niet wat er is. Sinds zijn nieuwe 
baan is hij ook vaker van huis. Als hij 
dan thuis is, dan valt hij uitgeput op 
de bank, het is allemaal anders dan 
vroeger.
Gisteren zijn we uit geweest, eerst 
had hij geen zin……. Ik heb aange-
drongen waarna we toch naar de bio-
scoop zijn geweest……Later bij het 
eten zei hij niet veel……
Hij zegt dat alles goed is en dat hij van 
me houdt…maar ik twijfel….
We hebben gisteren de liefde bedre-
ven. Het was fijn maar ook weer snel 
voorbij, daarna is hij gaan slapen. Ik 
kon de slaap niet vatten….Ik weet niet 
wat er met hem is……zou hij een an-
der hebben……. 

Zijn verhaal
Ik heb een nieuwe baan, leuk maar 
vermoeiend. Gisteren toch nog ge-
vreeën ….was fijn.

Complimenten
 
Naast mopperen op de Raad, nu een keer complimenten, moet kunnen. Onze wijk, Het 
Puyven, is heel mooi opgeknapt. De renovatie van de Oude Kerkdijk was het toefje slag-
room op de pudding. Complimenten!
En nu ik toch bezig ben: Ik hoop dat Raad en College straks een verstandig besluit nemen 
en kiezen voor een zelfstandig Nuenen. Weliswaar in vormen van samenwerking met om-
ringende dorpen, maar in principe zelfstandig.
Als College en Raad eendrachtig samenwerken moet dat prima kunnen, ik moet er niet 
aan denken dat we in de toekomst aan de laatste mem hangen van Eindhoven. Daar zul-
len we vast en zeker niet beter van worden.
 

Willem van Ravestijn, Het Puyven 20, Nuenen

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

Landschapswandeling 
Cartierheide met IVN Geldrop 
Wandelen met gidsen over de Cartierheide bij Eersel kan op 30 augustus. 
Start is om 13.30 uur op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer, op de hoek 
Postelseweg – Bredasebaan. Carpoolers vertrekken om 12.45 uur vanaf Kas-
teel Geldrop. Deelname gratis.

De maandelijkse landschapswandeling 
van IVN Geldrop voert op 30 augustus 
over de Cartierheide in Eersel, waar 
droge percelen heide worden afgewis-
seld met natte. Dankzij deze variatie is 
het gebied aantrekkelijk voor velerlei 
planten en dieren. De wandeling is van 
13.30 tot 16.30 uur en de aandacht gaat 
vooral uit naar landschappelijke ken-
merken en waarden. Halverwege is een 

pauze in de natuur. Onderweg vertellen 
IVN-gidsen enkele keren interessante 
wetenswaardigheden. Bij regen gaat de 
wandeling in principe gewoon door, of 
het moet erg slecht weer worden. 
Jong en oud zijn welkom, zonder hond. 
Deelname is gratis. Carpoolers verza-
melen op de parkeerplaats van Kasteel 
Geldrop, aan de Helze. Vertrek om 
12.45 uur, benzinekosten worden ge-

Foto: Frans van den Boom

deeld. Met het oog op teken is het ver-
standig een insectwerend middel te ge-
bruiken. Verdere inlichtingen: Lucy van 
den Berg, tel. 040-2857086, of Mariet 
Vissers, tel. 040-2856622. IVN Geldrop 
is ook op internet en facebook.

Stil werd onze 
zomertuin
Het wordt al stiller in onze straat.
Buurtbewoners zijn met volgeladen 
auto's,
van hier naar daar getrokken.
Velen op zoek naar groener gras,
sommigen naar de stilte.
Kuddedieren zijn ver van huis gegaan.
 
Wat rusteloze mensen elders zoeken,
is in alle rust thuis gebleven.
Stil werd onze zomertuin.
Vredig ons bestaan.
 
Schrijver: Albert C M Weijman, 
17-07-2016

Gedicht vd Week
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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

Donderdag 11 augustus
 14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Maandag 15 augustus
Lichtprocessie Maria Tenhemelopneming
20.00 uur Mariaviering in parochiekerk 
Mariahout. Aansluitend lichtprocessie en 

plechtigheid  bij de Lourdesgrot. Mariahout

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 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

Donderdag 25 augustus 
14.00-16.00 uur Senia bijeenkomst over 
oprichting luistergroep klassieke muziek
Bibliotheek, Jhr. Van Berckellaan, Nuenen

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

terrein aan d’n Huikert

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus
10.00-17.00 uur Goeden Doelenweekend 

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 28 augustus
Tour de Kiosques

Kiosk park Nuenen

Zondag 28 augustus
12.00 uur Open Dag 10-jarig bestaan Zorg 

Boerderij Krakenburg. Olen

Donderdag 1 september
10.30 uur PVGE Nuenen Koffie 

inloopochtend
Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

Donderdag 1 september
10.30 uur Cultuur Overdag film: 

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
10.00-17.00 uur 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

Zondag 4 september
14.00 uur Opening expositie Levensweg

 Muziek: Klezmajeur.
De herberg/kapel Eckartdal 
Nuenenseweg 1 Eindhoven

Zondag 11 september
American Car Weekend Meeting

Laco Strandbad Nuenen 
Enodedreef 3 Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 14 augustus 09.30 uur: viering, 
m.m.v. parochiekoor, voorganger pas-
tor W. Kalb. 
Maandag 15 augustus 18.30 uur: vie-
ring, abdijviering m.m.v. Gelegenheids-
koor, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zondag 14 augustus 09.30 uur: Marij-
ke Dijkstra-Maassen; Antoon Noten; 
Drieka van de Tillaart; Hendriecus en 
Petronella Klomp-Relou en Peter; Ni-
co van Mulken; Frans Thijssen; Harrie 
Schmitz; Marie Odiel Aarts Le 
Neubauer; Lau Leenders;
Maandag 15 augustus 18.30 uur: Jo Je-
gerings.
Dit is de enige viering in de parochie 
H. Kruis.

Wijzigingen 
gedurende de vakantieperiode:
In de vakantieperiode is er op zaterdag-
avond géén viering in onze kerk. Dat 
geldt tot en met zaterdag 27 augustus. 
Op zondagochtend is de viering in Nue-
nen 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 14 augustus 9.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger: pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Maria Sleegers; Riet van Mook; Lena 
Joosten-van Haandel; Anna Maria 
Gruithuijzen en al haar overleden fa-
milieleden.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 14 augustus 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger: pastor S. Kuijpers. 

Misintenties
Wies Rooijackers - Slegers; Toos Schuts 
- Pas; Jan Polman.

Mededelingen
Vorige week zijn in onze parochie 
overleden mevrouw Toos Schuts-Pas, 
Nazarethstraat 10, Best en de heer Jan 
Polman, Ter Mehr 14. Wij wensen fa-
milie en vrienden veel troost en sterkte 
toe bij het verwerken van dit verlies.

Met het oog op de vakantieperiode ont-
vangen we graag de misintenties uiterlijk 
donderdagavond i.p.v. zondagochtend.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
 
Zondag 14 augustus, 10.00 uur: ds. G. 
van Dam uit Eindhoven. Er is geen kin-
dernevendienst i.v.m. de zomervakan-
tie. De collecte is voor Kerk in Actie, 
zomercollecte. Elke donderdag is er 
Open Huis tussen 10.00 en 12.00 uur. 
U bent van harte welkom! Verdere in-
fo: 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 11 augustus. 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis, gedachtenis van 
H. Tiburtius en Susanna, martelaren. 
Vrijdag 12 augustus. 07.15 H. Mis, H. 
Clara van Assisië, maagd. 

Zaterdag 13 augustus. 09.30 uur 18.30 
H. Mis, Onze Lieve Vrouw op zater-
dag; gedachtenis van H. Hyppolitus en 
Casianus, martelaren. 
Zondag 14 augustus. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 13de zondag na Pinksteren. 
Maandag 15 augustus. 18.30 uur ge-
zongen Hoogmis, Feest van Maria-
ten-Hemel-Opneming. 
Dinsdag 16 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Joachim, vader van de H. 
Maagd Maria, belijder.
Woensdag 17 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, H. Hyacinthus, belijder. 
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').

Een 100-jarige man 
klimt uit het raam!
Cultuur Overdag vertoont, in samenwerking met Het Klooster, op donderdag 1 
september 2016 de film ‘De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween’.

Allan wordt 100 jaar en dat vieren ze in 
het bejaardenhuis. De jarige job krijgt 
het echter op zijn heupen en smeert ‘m 
kort voor het feest losbarst: hij klimt 
uit het raam en verdwijnt. Koelbloedig 
als altijd begint hij aan een road trip 
waarbij hij van het ene in het andere 
avontuur terecht komt. Tegelijkertijd 
passeren de memorabele momenten 
uit zijn leven, waarbij duidelijk wordt 
dat hij een grote stempel op de geschie-
denis van de 20e eeuw heeft gedrukt.
Deze Zweedse film uit 2014 is een hu-
moristisch drama, gebaseerd op de ge-
lijknamige bestseller van Jonas Jonas-
son waarvan wereldwijd meer dan zes 
miljoen exemplaren werden verkocht. 
Regisseur is Felix Herngren. Hoofdrol-
spelers zijn Robert Gustafsson, Iwar 
Wiklander.
De film begint om 10.30 uur; de foyer 
is open vanaf 10.00 uur. Toegangsprijs 
voor de film (inclusief een kopje thee 
of koffie) is € 6,50. Kaartjes zijn te koop 
aan de receptie van Het Klooster (Park 
1), iedere werkdag van 8.30 tot 17.30 

uur. U moet contant betalen. Het is 
nog niet mogelijk om via de website 
van Het Klooster kaartjes te bestellen. 
Let op de gewijzigde openingstijden 
van Het Klooster: van 8 tot en met 12 
augustus geopend van 9.30 tot 12.00 
uur, van 15 tot en met 26 augustus ge-
sloten. Vanaf 29 augustus weer norma-
le openingstijden: op werkdagen open 
van 8.30 tot 17.30 uur.
Na afloop van de film biedt Het Kloos-
ter de mogelijkheid om te lunchen. 
Voor € 8,00 krijgt u een kop soep, 2 be-
legde broodjes, een gekookt ei, een 
kroket en onbeperkt thee/koffie. Inte-
resse? Koop dan uiterlijk 29 augustus 
aan de receptie van Het Klooster ook 
een kaartje voor de lunch. 
Geen lunch, maar gewoon nog even 
napraten onder het genot van een 
drankje? Ook dat kan natuurlijk. 
Het actuele nieuws van Cultuur Over-
dag vindt u op cultuuroverdag.word-
press.com of via www.facebook.com/
cultuuroverdag. U kunt zich ook aan-
melden voor de digitale nieuwsbrief 
via info@cultuuroverdag.nl

Lichtprocessie Maria 
Tenhemelopneming 
Mariahout, het feest van Maria Tenhemelopneming op 15 augustus, vindt ook 
dit jaar plaats in de Mariakerk en Lourdesgrot. Toen de kerk in Mariahout op 10 
juli 1933 werd ingezegend, kreeg zij de naam Onze Lieve Vrouw van Lourdes-
kerk. Hiermee zijn de Mariavereringen in het even oude Mariahout begonnen. 

Vanaf het begin was er op 15 augustus 
een Mariaprocessie. De plechtigheid 
begon bij de grot en ging via het pro-
cessiepark terug naar de Lourdesgrot. 
Later raakte de grot in verval en werd 
de traditie voortgezet met een eucha-
ristieviering in het Openluchttheater. 
In 1999 werd de herbouwde Lourdes-
grot weer in gebruik genomen. Nu is er 
weer ieder jaar op 15 augustus een vie-
ring rondom de Mariagrot. De grot in 
Mariahout wordt jaarlijks bezocht 
door 35.000 tot 40.000 mensen. Men-
sen komen om allerlei redenen naar 
deze plek; om te bidden, om uitkomst 
voor hun problemen, om verlichting 
voor hun zorgen en ziekten, om hun 
dankbaarheid met Maria te delen. Ma-
ria, een bescheiden vrouw die ruim 
2000 jaar geleden leefde, heeft door de 
eeuwen heen altijd mensen geïnspi-
reerd, en doet dat nog steeds.

De Mariaviering begint om 20.00 uur 
in de parochiekerk van Mariahout. 
Aansluitend een lichtprocessie door 
het park en een afsluitende plechtig-
heid bij de Lourdesgrot. De kaarsen 
voor de processie liggen klaar. Bij 

slecht weer is de viering in de kerk. Na 
afloop worden de kaarsen gezamenlijk 
opgestoken bij Maria in de grot.
Diaken Beks en lectoren zullen in deze 
viering voorgaan. Samen met het oMa-
se-koor worden er bekende Marialie-
deren gezongen. 

Automobilist 
gewond na botsing 
tegen boom
Bij een aanrijding op de Beekseweg  in 
Lieshout, raakte dinsdag 2 augustus 
een 36-jarige man uit Geldrop ernstig 
gewond. Rond 01.15 uur meldde een 
passant bij de politie dat op de Beekse-
weg een auto tegen een boom stond. 
De bestuurder, die alleen in de auto 
zat, liep door de botsing mogelijk in-
wendig letsel, hersenletsel en enkele 
gebroken ledematen op. Hij is naar een 
ziekenhuis vervoerd. De politie onder-
zoekt de toedracht van de aanrijding.

Politieberichten
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SPORT
Organisatie: Wielervereniging TML-Dommelstreek Geldrop 

Wielerronde van Nuenen
Nederland beleeft hoogtijdagen voor de wielersport. We doen weer mee op 
het hoogste podium met namen als Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Wout 
Poels en onze eigen Nuenense trots Steven Kruijswijk. Steven is met wiel-
rennen begonnen bij het huidige TML-Dommelstreek en reed natuurlijk 
mee met de koersen die zijn vereniging organiseerde.

VAG Techniek ronde van Nuenen
Op zondag 21 augustus is het weer zo-
ver en organiseert Wielervereniging 
TML-Dommelstreek de VAG Tech-
niek ronde van Nuenen. Kom kijken en 
ontdek de nieuwe Kruijswijkjes van de 
toekomst!

Parcours
Dit jaar worden de wedstrijden voor de 
renners van 12 jaar en ouder verreden 
op het parcours van 2,8 kilometer lang. 
Dit loopt als volgt: Vanaf Park - Park 
zuidzijde - Park - Vincent v. Goghstraat 
- Margot Begemannstraat - Beekstraat 
- Alfons Blommelaan - Nico Eekman-
laan - Loenys van Lancveltlaan - Lucas 
van Hauthemlaan - Jan van Amerzoy-
enlaan - Papenvoort - via de Berg terug 
naar het Park naar start en finish, ter 
hoogte van het Klooster.

De jongste rennertjes zullen een stukje 
van het parcours afsteken. Ze gaan aan 
het einde van de Margot Begemannstraat 

Strabrechtse Heideloop 
op 30 augustus
Op dinsdagavond 30 augustus zal de 30e editie van de Strabrechtse Heide-
loop georganiseerd worden door LOGO. Kom jij ook hardlopen of wandelen 
over de prachtige heide?

linksaf terug naar de Berg, waardoor hun 
parcours op een lengte van 1,35 km uit-
komt.

Starttijden
Deze dag zullen er wedstrijden verre-
den worden in 7 jeugd categorieën en 
een combinatie wedstrijd voor Elite / 
beloften en amateurs.

10.00 uur: Jeugd 1 t/m 4: 6/8/12/15 km
Parcours 1350 meter 

12.30 uur: Jeugd 5 t/m 7: 20/25/30 km
Parcours 2800 meter 

15.00 uur: Amateurs/elite/Belofte: 80 km
Parcours 2800 meter 

Deelnemers
In totaal worden er vanaf 10.00 uur 
zo’n 150 tot 200 renners aan het ver-
trek verwacht. Bij de jeugdcategorieën 
zal Luca van Mourik (categorie 3) aan 
de start verschijnen namens de organi-

 
 

Regionale wielervereniging Trap Met Lust Dommelstreek  

Parcours

De Strabrechtse Heideloop is een 
unieke kans om samen met andere 
sportievelingen uit de regio te genieten 
van de in bloei staande Strabrechtse 
Heide. Voor de wandelaars zal er een 
route uitgestippeld staan van 9,2 kilo-
meter. Hardlopers hebben sinds 2014 
de keuze uit drie afstanden: 3,4 km - 
6,2 km - 10 km. De loop zal starten en 
finishen bij Manege Meulendijks 
(Strabrechtseheideweg 6, Heeze). Het 
eerste onderdeel, de wandeltocht, zal 
starten om 18.45 uur, gevolgd door de 
trimloop: 10 km (19.00 uur), 6,2 km 
(19.03 uur) en 3,4 km (19.10 uur). 

Voorinschrijven kan tot en met 26 au-
gustus via www.inschrijven.nl. Na-in-

schrijven kan op de avond zelf tot 10 
minuten voor de start van jouw onder-
deel. De jeugd, 17 jaar en jonger, mag 
gratis meedoen. Aan de rest vragen wij 
een kleine bijdrage van € 5,- (bij voor-
inschrijving) of € 7,- (bij na-inschrij-
ving).

Voor meer informatie over trainingsmo-
menten en het aanvragen van een proef-
training kijk op www.logogeldrop.nl. 
Ook te volgen op Facebook en Twitter.

Drie Kienavonden 
bij KBO Lieshout 
op dinsdag
In de vakantietijd organiseert KBO 
Lieshout in het Dorpshuis, Grotenhof 
2 Lieshout op dinsdag 16, 23 en 30 au-
gustus kienavonden met mooie prij-
zen. De opbrengst van de kienavonden 
wordt besteed aan de supersenioren-
dag op 11 oktober. 
Het prijzenpakket bestaat uit levens-
middelentassen, koffie pakketten en 
enveloppen met geld. De prijzen voor 
de loterij zijn mooie waardevolle ca-
deaus. Iedereen is van harte welkom 
om eens aan te schuiven aan een van 
de lange tafels en een avond gezellig 
mee te kienen. Door mee te doen on-
dersteunt u de Superseniorenmiddag. 
De kienavond begint om 20.00 uur en 
de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Kienen op 
woensdagavond
De kienavonden van Buurtvereniging 
Plan West in Lieshout gaan op woens-
dag 17 augustus a.s. na de vakantie 
stop weer van start u en bent weer van 
harte welkom op de wekelijkse kien-
avonden in café / zaal de Koekoek, 
Dorpstaat 49 in Lieshout. Zaal is open 
vanaf 18.30 uur
 

21 september t/m 9 oktober 

Geldrop Hippique 
2016
 
Geldrop Hippique opent vanaf 21 sep-
tember het indoor seizoen voor de 
paardensport met een groots 19-daags 
evenement in Ruitersportcentrum Ma-
nege Meulendijks te Heeze.

Ook dit jaar geeft weer een groot aan-
tal gedreven paardensporters acte de 
présence in zowel de dressuur-, spring- 
als mensport. Het deelnemersveld be-
staat uit ambitieuze amateurs, maar 
ook dit jaar mogen ze weer rekenen op 
een groot aantal vooraanstaande pro-
fessionals in de paardensport. 
Geldrop Hippique biedt een geva-
rieerd programma met voor ieder wat 
wils! Naast de reguliere dressuur-, 
men-, en springwedstrijden, staat dit 
jaar ook weer een rubriek ‘Vrij sprin-
gen voor jonge paarden’ op het pro-
gramma en ontbreekt natuurlijk ook 
de drukbezochte Kindermiddag niet.
Kijk voor het volledige programma en 
de meest actuele informatie op: www.
geldrophippique.nl en volg ons op 
Facebook en Twitter.

Acupunctuur en diabetes
Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes. Mensen met diabetes heb-
ben te veel suiker in hun bloed. Waar komt die suiker vandaan? Ons lichaam 
heeft energie nodig, daarom moeten we eten. De belangrijkste stof voor 
energie is ‘glucose.’ Glucose is een soort suiker. Die maakt ons lichaam zelf 
van ons eten. De glucose komt dan in ons bloed. Ons bloed zorgt er op zijn 
beurt weer voor dat de suikers in ons hele lichaam terecht komen.

Dokter Lieveld 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...

Normaal gesproken regelt ons li-
chaam de hoeveelheid suiker in ons 
bloed heel precies. Dat doet onze al-
vleesklier met de productie van het 
hormoon insuline. Insuline haalt het 
te veel aan suikers uit ons bloed. Als 
het goed is, produceert de alvleesklier 
de juiste hoeveelheid insuline. 

Diabetes type 1
Echter, als je diabetes type 1 hebt, dan 
maakt je alvleesklier helemaal geen 
insuline.
Dat komt doordat je afweersysteem 
per ongeluk ook de cellen opruimt die 
insuline maken. Zonder insuline kun-
nen we niet leven, want dan blijft er 
ongezond veel suiker in het bloed zit-
ten. Daarom moeten mensen met dia-
betes type 1 insuline inspuiten. 

Diabetes type 2
Deze soort diabetes komt het meest 
voor. Ook bij diabetes type 2 zit er te 
veel suiker in het bloed. Dat komt 
door twee dingen: 
1. de alvleesklier maakt te weinig in-

suline
2. het lichaam is ongevoelig voor in-

suline (insulineresistentie).
Daardoor kan het lichaam onvoldoen-
de suikers uit het bloed halen.

Recente studie: acupunctuur tegen 
insuline-ongevoeligheid 
In mei 2016 concludeerden weten-
schappers uit de VS en Nieuw Zeeland 
op basis van goed uitgevoerde stu-
dies dat: ‘acupunctuur het potentieel 
heeft om een effectieve bijdrage te 
leveren aan insuline-ongevoeligheid.’ 
Insuline-ongevoeligheid of- resisten-
tie is een van de belangrijkste oorza-
ken van diabetes.

Diabetische neuropathie
Vaak ontstaan zenuwbeschadigin-
gen: diabetische neuropathie. Dit is 
heel pijnlijk en begint bijna altijd bij 
de voeten. Acupunctuur vermindert 
de klachten van dit soort zenuwpij-
nen dikwijls zeer sterk . 
 
World Health Organisation:  
afvallen
Mensen met diabetes type 2 die te 
zwaar zijn, kunnen vaak fors terug in 
medicijngebruik als ze flink afvallen. 
Acupunctuur kan ervoor zorgen dat 
het afvallen gemakkelijker en sneller 
gaat. Ook is het gewichtsverlies vaak 
blijvend. Acupunctuur bestrijdt name-
lijk het hongergevoel en bevordert het 
de stofwisseling. De WHO raadt acu-
punctuur bij overgewicht dan ook aan. 
   

Een beeld van een eerdere wedstrijd.

Wielersport

serende wielervereniging. Verder 
staan ook Nuenenaren Chris (catego-
rie 4) en Tijn Kisters (categorie 6) aan 
de start. Bij combinatie wedstrijd voor 
elite, beloften en amateurs zal Paul 
Dekkers uit Gerwen deelnemen in het 
tenue van TML-Dommelstreek.

Horeca
Rond het parcours zal de horeca haar 
terrassen weer groots opzetten, waar 
onder het genot van een hapje en een 
drankje de wedstrijden gevolgd kun-
nen worden. De sponsoren van dit 
evenement zijn welkom op het terras 
van De Zonnewende voor een hapje en 
een drankje en worden door de organi-
satie van harte welkom geheten.
De organisatie hoopt op 21 augustus 
ook u te mogen begroeten in het cen-
trum van Nuenen.

Wateroverlast:     
tegel eruit, plant erin
Wateroverlast en bloedhete dagen: we moeten er steeds meer rekening mee 
houden. Gelukkig kunnen we er zelf wat aan doen: tegel eruit, plant erin… 

Groen maakt gelukkig
Afgelopen periode hebben we gemerkt 
dat de klimaatverandering steeds vaker 
leidt tot hoosbuien. De Kleine Dommel 
treedt buiten haar oevers, tunnels en 
straten lopen onder water. Door de 
verstening van de omgeving kan het re-
genwater niet in de bodem wegzakken 
en zorgt dus voor wateroverlast. Het is 
daarom noodzakelijk dat tuinen ver-
groenen: tegels eruit, planten of gras 
erin. De leefbaarheid verbetert boven-
dien door meer groen in de tuin. Men-
sen zijn aantoonbaar gezonder in een 
groene omgeving. Er zijn méér voorde-
len. Een tuin met een gazon en planten 
is op hete dagen wel drie graden koeler 
dan een betegelde tuin. En vogels, vlin-
ders, egels of zelfs eekhoorns in de tuin, 
wie houdt daar nu niet van?

Modetrend leidt tot problemen
Een bestrate, onderhoudsvrije tuin is 
een modetrend, gestimuleerd via ge-
sponsorde huis- en tuinprogramma’s 
op tv en in tijdschriften. Logisch, want 
met zo'n 'buitenkamer' valt veel geld te 
verdienen door tuincentra en bouw-
markten. Zo zijn we eraan gewend ge-
raakt onze omgeving totaal naar ons 
gemak in te richten. Daarbij verliezen 
we uit het oog dat deze verstening gro-
te gevolgen heeft voor de kwaliteit van 
onze leefomgeving.
In een versteende tuin stroomt het re-
genwater meteen het riool in. Dit bete-
kent een enorme druk op het riool, en 
kan leiden tot overstort van rioolwater 
op de beek. Hierdoor ontstaat een 
zuurstoftekort voor vissen en andere 
beekbewoners, waardoor ze het loodje 
leggen. Zo wordt de beek vervuild en 
neemt de biodiversiteit af. Minder vis-
sen en waterdiertjes, minder vlinders, 

bijen, en andere nuttige insecten en 
bodemdiertjes… het heeft effect op de 
hele kringloop. Zowel in de tuinen als 
langs de beken zijn er minder prooien 
voor vogels en andere jagers. 

Samen het tij keren
Burgers die hun tuin vergroenen, leve-
ren een belangrijke bijdrage aan de 
leefbaarheid van hun buurt. Zeker als 
men bedenkt dat ongeveer 40% van de 
stedelijke oppervlakte in bezit is van 
particulieren. 
Waarom meer groen en minder ste-
nen? Als het erg warm is, zit je toch fij-
ner in de schaduw van een boom dan 
onder een parasol? Een groene omge-
ving met vogels, vlinders en egels zal 
ook kinderen meer gevoel voor de na-
tuur geven. Een natuurrijke en dier-
vriendelijke tuin heeft een positief ef-
fect op onze gezondheid. En geeft min-
der wateroverlast!
Doet u ook mee? Zelfs een paar tegels 
verwijderen heeft al effect! Beter één 
plant in je tuin dan tien in het tuincen-
trum.

Natuur Dichtbij: Alle bee(s)tjes helpen 
Hoe groener de tuin, hoe beter de na-
tuurlijke waterafvoer. Wilt u per se een 
paadje of terras? Kies dan voor water-
doorlatende klinkers en tegels. Er zijn 
zelfs bufferklinkers, die het water 
doorlaten én in een holte opslaan. Pri-
ma is ook grind, evt. met roosters die 
het op zijn plaats houden. Zet daar-
naast een vuurdoornhaag. De vele 
bloemen trekken wilde bijen en vlin-
ders aan, en de bessen zijn vogelvoer. 
Dankzij zijn stekels biedt de vuur-
doorn bovendien veilige nestgelegen-
heid. Geen kat die erbij kan. Helpt u de 
natuur een handje mee? 
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Fijne vakantie!
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Wist u dat.....
Rond de Linde Dé krant van Nuenen is?
Rond de Linde al 58 jaar bestaat door gewoon te blijven?
Rond de Linde dan ook een begrip is in Nuenen?
De krant sinds de oprichting gedrukt wordt bij drukkerij Messerschmidt?
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?
Alle inwoners van Nuenen en omstreken de krant gratis bezorgd krijgen?
Hiervoor meer dan 40 bezorgers door weer en wind op pad gaan?
Al het nieuws uit Nuenen en omstreken gratis geplaatst wordt?
Hiervoor een vaste Nuenense redactie aan het werk is?
Zij iedere week weer een zeer interessante krant maken?
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?
U kunt adverteren tegen gunstige voorwaarden?
Rond de Linde ook in Lieshout, Mariahout, Stiphout en Brandevoort verschijnt?
U hierover altijd vrijblijvend contact op kunt nemen?
U altijd persoonlijk te woord wordt gestaan? 040-2831200 / rdel@onsnet.nu Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN

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

www.ronddelinde.nl 
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