
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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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

Zondag 21 
augustus 
2e Acht 
van Nuenen

VERKOOPADVIES?

Bel dan Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com

Zie advertentie achterpagina

Hoe lijntjes bij elkaar komen

Rondemissen Wielerronde van    
Nuenen stellen zich voor

Als oppasmeisje was Robin Hendriks, 
een van de rondemissen van 2016, nu 
21 jaar, belast met het oppassen op 
kleine Luca.
Robin studeert communicatie Inter-
nationaal Event en Music entertain-
ment op de Fontys. Ze is dol op fitness.

De andere rondemiss van 2016 is Lisa 
van Roosmale, nu 18 jaar, die eerder 
werkzaam was in het bedrijf van de 
vader van Luca van Mourik (restau-
rant De Zonnewende) en zo al eerder 
kennismaakte met de toen nog heel 
jonge Luca.

Lisa studeert aan de Rooie Panne in 
Tilburg. Zij studeert voor Vestigings-
manager Internationale Groothandel. 
Zij speelt graag hockey.

Sleutel gevonden
Op het pad tussen de Zuiderklamp en 
de Helmondweg is deze (fiets)sleutel 
gevonden.
Voor informatie kunt u bellen met 
040-2831115.

Zorgboerderij de Krakenburg 

Hoe het 10 jaar geleden begon!
Zo’n 10 jaar geleden startte Gerty Verhagen op Olen 50 in Nuenen met zorg-
boerderij de Krakenburg. Na een kleine verbouwing in de boerderij, waar 
voorheen kalveren stonden, ging Gerty aan de slag met het realiseren van 
een huiskamer, keuken en ontspanningsruimte. Daarmee werden de eerste 
stappen gezet om Gerty’s droom te verwezenlijken. Het aanbieden van een 
plek waar kinderen met een beperking, zichzelf kunnen zijn en leren om in 
de toekomst te kunnen functioneren, in onze grote mensenmaatschappij. 

____________________________________

“Er was geen boom 
te vinden op   
het schoolplein”
____________________________________

In het begin kwamen er deelnemers 
alleen op woensdagmiddag en zater-
dag en soms in de avond voor dagbe-

steding. Op dit moment komen er bij-
na elke dag van de week deelnemers 
naar de dagbesteding, doordeweeks, 
van dinsdag tot en met zaterdag en in 
de schoolvakanties. 

Terug naar de basis
Gerty heeft jaren in het onderwijs ge-
werkt, met name in het speciaal on-
derwijs. Hier bleek dat ze de kinderen 
niet kon bieden wat ze graag wilde. 
“Toen ik op een dag de kinderen het 
woordje boom wilde leren en naar bui-

ten keek om ze een boom te laten zien, 
kreeg ik dit niet voor elkaar omdat er 
helemaal geen boom te vinden was op 
het schoolplein. Toen bedacht ik: wat 
zou het geweldig zijn om deze kinde-
ren mee naar de boerderij te nemen en 
ze te laten ervaren en voelen wat een 
boom is, en waar een ei vandaan komt. 
Dat je zelf aardappels in de grond kunt 
stoppen, de aardappels later kunt oog-
sten en er frietjes van kunt bakken. Dat 
je niet naar een dierenwinkel hoeft te 
gaan voor aas om vissen te vangen, 
maar je zelf aas kunt halen uit de grond 
door pieren te vangen en daarmee 
kunt vissen. Dingen die voor mij en 
mijn kinderen de normaalste zaak van 
de wereld zijn. Terug naar de basis.”

Huiselijke sfeer
Op deze manier werd het mogelijk om 
kinderen en jong volwassenen te ont-
vangen in een gezellige huiselijke sfeer 
op Boerderij de Krakenburg. Zowel de 
kleintjes als jong volwassenen vinden 
hun plek op de boerderij. Voor ieder-

een is er wel een passende activiteit te 
vinden. Er wordt niet gekeken naar de 
beperkingen maar juist naar talenten 
van de deelnemers. Er wordt gewerkt 
met een dagindeling waarbij in de 
ochtend de dingen gedaan worden die 
‘moeten’, zoals het verzorgen van de 
dieren, klaarzetten van het terras, kar-
weitjes in de (moestuin)tuin en ‘s mid-
dags is er ruimte voor vrije tijd, zoals 
knutselen, timmeren, skelteren, bak-
ken, spelen, zwemmen in de zomer en 
ga zo maar even door.

Keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’
In 2013 behaalde Zorgboerderij de 
Krakenburg voor de 1e keer het keur-
merk ‘Kwaliteit laat je zien’ van de Fe-

Het gezegde ‘Toeval bestaat niet’ wordt hier weer eens bewezen door 
jeugdwielrenner, Luca van Mourik.

Beide uit Nuenen afkomstige ronde-
missen zullen tijdens de VAGtechniek 
Wielerronde van Nuenen kleding dra-
gen van Wendy’s Jeansshop, Vincent 
Van Goghstraat 13, Nuenen. 

deratie Landbouw en Zorg. Dit jaar is 
het keurmerk wederom verlengd en 
Zorgboerderij de Krakenburg is jarig! 
Dit wordt groots gevierd in het laatste 
weekend van augustus met op vrijdag 
de 26e een reünie voor alle (oud)deel-
nemers, ouders, personeelsleden en 
vrijwilligers. 

Open Dag
Op zondag 28 augustus viert ze haar 
10-jarig bestaan met een Open Dag en 
een feestelijke onthulling. Wilt u dit 
meemaken? Vanaf 12.00 uur staat het 
team van de Krakenburg voor u klaar 
om er een geweldige middag van te 
maken met diverse activiteiten voor 
jong en oud. Om 13.30 uur een offici-
eel stukje met o.a. Aafke van Holten 
jeugdburgemeester Gemeente Nue-
nen, Elies Lemkes van ZLTO (Zuide-
lijke land en tuinbouw organisatie) en 
Joep Pernot wethouder gemeente 
Nuenen. www.krakenburg.nl

Zomeravond 
(Naar het Portugees) 

Kindje, slaap maar, kindje,
't was ook zo warm deze dag. 
In de schemer 
zit nu een kleine egel 
met zijn mooie stekels 
eenzaam in het gras. 
Het gras wacht op regen.
Geen takje beweegt er. 
Luister naar de merel, 
hoog op ons dak. 
Avond vol verlangen. 
De maan maakt zich klaar voor de 
nacht. 
In de avondschemer 
komt strakjes onze egel 
nog een egel tegen, 
liefkoost haar vacht. 
Van ver wordt de merel 
antwoord gegeven. 
Morgen komt de regen 
waar het gras op wacht. 
Kindje, slaap maar, kindje, 
in de avondschemer. 
Hebt al slaap gekregen. 
Slaap maar mijn schat. 

Willem Wilmink
uit Verzamelde liedjes en gedichten.
Bert Bakker Amsterdam 1986

Gedicht vd Week

Rondemissen Robin Hendriks en Lisa van Roosmale met op de voorgrond jeugdrenner 
Luca van Mourik
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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 

 
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat 
er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
is ontvangen van:
	 •	 Serious	Import	voor	het	handelen	in	en	de	verkoop	van	
	 	 koffiemachines	en	koffie-ingrediënten	en	het	verlenen	van	
	 	 service	daaraan.	
	 	 De	inrichting	is	gelegen	aan	Den	Binnen	3	te	Nuenen;
De	melding	betreft	uitsluitend	een	kennisgeving.	Er	is	geen	mogelijk-
heid	om	tegen	een	melding	bezwaar	te	maken.	
De	melding	is	in	te	zien	op	afspraak	bij	de	gemeente	Nuenen,	Jan	van	
Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	De	openingstijden	zijn:	elke	werkdag	van	
8.30	uur	tot	12.30	uur	en	op	woensdagmiddag	van	14.30	tot	18.00	
uur.	Wilt	u	een	mondelinge	toelichting	op	de	stukken,	dan	kunt	u	
hiervoor	een	telefonische	afspraak	maken	met	de	heer	A.	Vodegel	
van	de	Omgevingsdienst	Zuidoost-Brabant,	tel.	(088)	3690328.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op	maandag	5	september	2016	is	er	een	hoorzitting	van	de	alge-
mene	 kamer	 van	 de	 commissie	 voor	 de	 bezwaarschriften	 in	 het	
gemeentehuis.	De	volgende	zaken	komen	aan	de	orde:

1.		 om	20.00	uur	het	bezwaarschrift	ingediend	door	W.	Hollander	
tegen	het	besluit	van	11	april	2016	betreffende	het	verzoek	op	
grond	van	de	Wet	hergebruik	overheidsinformatie.

2.	 om	20.30	uur	het	bezwaarschrift	ingediend	namens	P.	Moors	
tegen	het	besluit	van	31	mei	2016	waarbij	het	handhavingsver-
zoek	met	betrekking	tot	het	gebruik	en	de	aanwezige	bebouwing	
van	de	speelweide	gelegen	aan	de	voorzijde	van	het	restaurant	
“D’n	Kleine	Dommel”	is	afgewezen.

3.	 om	21.00	uur	de	bezwaarschriften	ingediend	tegen	het	besluit	
van	29	april	2016	waarbij	de	woning	wordt	gesloten.

 
De	agenda	is	onder	voorbehoud	van	eventuele	wijzigingen.

PUBLICATIE
Ontwerpbestemmingsplan ‘Olen 32’

Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	maken,	
in	 overeenstemming	 met	 het	 bepaalde	 in	 artikel	 3.8	 van	 de	 Wet	
ruimtelijke	 ordening,	 bekend	 dat	 het	 ontwerpbestemmingsplan	
‘Olen	32’	met	ingang	van	19	augustus	2016	gedurende	zes	weken	
voor	een	ieder	ter	inzage	ligt.

Het bestemmingsplan
Het	bestemmingsplan	‘Olen	32’	voorziet	in	de	mogelijkheid	om	de	
bedrijfslocatie	aan	Olen	32	te	moderniseren.	Men	wenst	het	bouw-
blok	 te	 vergroten	om	meer	 containervelden	 te	 kunnen	 inrichten.	
Daarnaast	wenst	men	twee	tunnelkassen	te	bouwen.	Het	bedrijfs-
gebouw	 met	 laaddock	 wordt	 vergroot.	 Tot	 slot	 wenst	 men	 een	
tweetal	sleufsilo’s	en	een	waterbassin	op	te	richten.
Het	bedrijfsperceel	zal	landschappelijk	worden	ingepast	door	het	
aanbrengen	 van	 een	 haag	 met	 streekeigen	 beplanting	 en	 het	 in-
zaaien	van	een	bloemenrand.	Een	bestaand	bosgebied	dat	nu	nog	
een	agrarische	bestemming	heeft	zal	bestemd	worden	als	natuur.

Terinzagelegging
Het	ontwerpbestemmingsplan	kan	op	het	gemeentehuis,	Jan	van	
Schijnveltlaan	2	te	Nuenen,	worden	ingezien.	Het	plan	is	ook	raad-
pleegbaar	via	de	landelijk	site:	www.ruimtelijkeplannen.nl
Het	 ontwerpbestemmingsplan	 kan	 rechtstreeks	 worden	 geraad-
pleegd	via	de	volgende	link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.BPBGOlen32-C001 

Zienswijzen
Binnen	de	termijn	van	terinzagelegging	kan	een	gemotiveerde	ziens-
wijze	met	betrekking	tot	dit	ontwerpbestemmingsplan	worden	in-
gediend.	Een	schriftelijke	zienswijze	kunt	u	richten	aan	de	gemeen-
teraad	van	Nuenen,	postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	Een	ziens-
wijze	kan	ook	mondeling	kenbaar	worden	gemaakt	bij	de	heer	A.	
Ras	van	de	afdeling	Ontwikkeling	en	Handhaving	(telefoonnummer	
040-2631545).

Nuenen,	18	augustus	2016
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.

Informatie	over	afval	is	terug	te	vinden	in	de	digitale	afvalkalender	
via	afvalkalender.nuenen.nl

Let op: u mag uw afval (restafval, GFT + e, papier en PMD) aanbie-
den vanaf 22.00 uur op de dag vóór de ophaaldag. Daarnaast dient 
u uw containers op de ophaaldag vóór 22.00 uur binnen te zetten. 

Zwerfafval
Bedoeld	wordt	(erg)	klein	afval	zoals	proppen	papier,	sigaretten-
peuken,	kauwgom,	blikjes,	etenswaren,	verpakkingsmateriaal	etc.	
Dit	ontstaat	buitenshuis,	bijvoorbeeld	op	straat,	voetpaden	of	in	
een	park.	Zwerfafval	kan	schadelijk	zijn	voor	het	milieu	en	ontsiert	
de	openbare	ruimte.	
Het	is	verboden	om:
•	 zwerfafval	op	een	andere	plaats	achter	te	 laten	dan	in	open-

bare	afvalbakken;
•	 de	openbare	afvalbakken	te	gebruiken	voor	huishoudelijk	afval.

Grote vuilcontainers
Als	u	een	grote	vuilcontainer	tijdelijk	op	gemeentegrond	wilt	plaat-
sen,	heeft	u	hiervoor	geen	vergunning	nodig.	Wel	zijn	er	een	aantal	
voorwaarden.	Zo	mag	de	container:
•	 geen	schade	toebrengen	aan	eigendommen	van	de	gemeente	of	

van	een	ander;
•	 niet	gevaarlijk	of	hinderlijk	geplaatst	worden;
•	 de	bruikbaarheid	van	de	weg	niet	belemmeren.
Let	wel	op:	in	centrum-	en/of	winkelgebieden	verhindert	het	plaat-
sen	 van	een	grote	container,	 soms	de	bruikbaarheid	 van	de	weg	
omdat	deze	bijvoorbeeld	een	parkeerplaats	in	beslag	neemt.	Voor	
het	plaatsen	van	een	grote	container	kan	daarom	een	ontheffing	
nodig	zijn.	Bent	u	van	plan	een	grote	container	te	plaatsen	in	der-
gelijke	omgeving?	Informeer	dan	van	tevoren	bij	de	gemeente	of	een	
ontheffing	nodig	is.	Bel	de	gemeente:	(040)	2631	631.

Het	is	niet	toegestaan	om	afval	op	een	andere	dan	de	hiervoor	be-
schreven	wijze	aan	te	bieden,	te	deponeren,	of	te	storten	zoals	in	
parken,	plantsoenen,	bossen	of	op	parkeerplaatsen.	

Regelgeving
Wij	verzoeken	u	deze	regels	te	respecteren.	Overtredingen	die	door	
onze	 boa’s	 worden	 geconstateerd,	 kunnen	 een	 boete	 tot	 gevolg	
hebben.	De	regels	zijn	terug	te	vinden	in	de	Afvalstoffenverordening	
en	de	Algemene	Plaatselijke	Verordening	(APV).	Deze	verordeningen	
staan	op	www.overheid.nl. Verder	kunt	u	informatie	vinden	in	de	
digitale	afvalkalender	via	afvalkalender.nuenen.nl.	
 
Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als	u	vragen	hebt	over	dit	artikel	of	als	u	iets	wilt	melden,	dan	kunt	u	
contact	opnemen	met	ons	Klantcontactcentrum	via	het	nummer	(040)	
2	631	631.	U	kunt	uw	melding	ook	altijd	kwijt	op	www.nuenen.nl

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

•	 9	augustus	2016	 Voirt	51,	5671	HB	–	het	vervangen	en	verhogen	
	 	 	 van	het	dak	en	het	plaatsen	van	een	erker	
	 	 	 (BOUW	en	RO,	afwijken	van	de	bestemming);
•	 9	augustus	2016	 Kerkhoef	12,	5674	NX	–	het	oprichten	van	
	 	 	 een	bedrijfswoning	(BOUW	en	RO,	afwijken	
	 	 	 van	de	bestemming);
•	 11	augustus	2016	 Andriesplein	20,	5671	VS	–	het	plaatsen	van	
	 	 	 een	erker	(BOUW	en	RO,	afwijken	van	de	
	 	 	 bestemming).
  
De	vergunningen	zijn	vanaf	vandaag	ter	inzage	bij	de	receptie	van	
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	des-
betreffende	besluiten	kunnen	belanghebbenden	binnen	zes	weken	
na	de	dag	van	bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	
grond	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	ma-
ken	bij	het	College	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	
c.a.,	Postbus	10000,	5670	GA	Nuenen.	
Als	u	een	dossier	zelfstandig	wilt	inzien,	vragen	wij	u	hiervoor	een	af-
spraak	te	maken	bij	de	receptie.	Dit	kan	via	ons	klantcontactcentrum	
dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	
inzien	een	van	onze	medewerkers	nodig,	dan	kunt	u	een	afspraak	voor	
‘omgevingsvergunning	inzien’	maken	via	www.nuenen.nl of	eventueel	
telefonisch	contact	opnemen	met	ons	klantcontactcentrum	via	tele-
foonnummer	(040)	2631	631.

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

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
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.	

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

MILITAIRE OEFENING
De	Koninklijke	Landmacht	houdt	op	24	en	25	augustus	2016	een	
militaire	oefening	 in	onder	andere	Nuenen.	U	kunt	daarom	mili-
taire	voertuigen	tegenkomen.	Aan	de	oefening	nemen	20	personen	
deel	en	wordt	ondersteund	met	3	militaire	wielvoertuigen.	Er	wordt	
geen	gebruik	gemaakt	van	(oefen)munitie.	De	oefenende	troepen	
staan	onder	leiding	van	de	Commandant	17	Pantserinfanterieba-
taljon	uit	Oirschot.

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

Tip van de week:
Geniet	 van	 de	 zomer.	 Sluit	 inbrekers	 buiten!	 Zorg	 dat	 ramen	 en	
deuren	goed	gesloten	zijn.	Zorg	voor	goed	hang-	en	sluitwerk.

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

JAARPROGRAMMA    
OPSPORINGSAMBTENAREN

NUENEN CONTROLEERT AFVAL
De	gemeente	heeft	een	jaarprogramma	opgesteld	met	speciale	aan-
dachtspunten	 voor	 de	 opsporingsambtenaren	 (boa’s).	 In	 de	 ko-
mende	weken	gaan	zij	 extra	 letten	op	afval.	Op	de	naleving	 van	
andere	regels	wordt	uiteraard	ook	gelet.	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De milieustraat is normaal geopend tijdens de 
vakantieperiode.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

Samen in  
dezelfde zak!

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



  

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 Gepaneerde 
Schnitzels ..............................6,95
Baksteentje
100 gram ..........................................1,50
Bij 150 gr. Beenham 
100 gr. Beenham salade ..gratis
Gegrilde 
Kippenpoten
4 stuks ...............................................5,00
Lasagne
"Kant en klaar", 500 gram ......5,00
Caprese al forno
100 gram ..........................................2,45

De best belegde broodjes!!

Hollandse venkel
 1/2 kilo 0,99
Rucola    
pan klaar   per bak 0,99
Blauwe druiven   

1/2 kilo 0,99

Bleek-kaas salade
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 18 t/m woensdag 24 augustus

Mango 
    per stuk 1,79

KOOPJE

KOOPJE

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

SPECIAL

Wij helpen u graag 
een keuze maken!!!

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.

VOLVO 340 1.4 CVT WINNER
benzine  |  automaat  |  kilometerstand: 138.190 km
afgiftedatum: 18 augustus 1989  |  prijs op aanvraag

Acties week 33: geldig maandag 15 aug. t/m zaterdag  20 aug. 2016_____________________________________________________

Brood van de week: 
Monnikenbrood
Donker meergranenbrood met diverse 
zaden en pitten. 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_____________________________________________________

19 & 26 Augustus 
hebben wij géén koopavond!

GEMAK!!!

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren
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Pokéfest GO in Vue Eindhoven
Fanflock en NWTV organiseren op 20 augustus de eerste editie van Pokéfest 
GO. Pokéfest GO is een evenement voor jong en oud, waar bezoekers de 
kans krijgen om Pokémon op verschillende manieren te ervaren.

Gespot in Blanes, Spanje

Studentenhuizen geliefd doelwit     
van inbrekers

Belangrijkste en meest unieke onder-
deel van de dag is de vertoning van 
Pokémon: Mewtwo vs Mew. Alweer 
18 jaar geleden verscheen deze film 
in de bioscopen en door het succes 
van Pokémon GO zijn ook de films 
weer mateloos populair. Tijdens 
Pokéfest GO krijgt iedere bezoeker 
de kans om deze film op het grote 
doek te bekijken.

Bezoekers van het evenement krijgen 
tevens de kans om merchandise, 
goodies, games en accessoires van 
Pokémon te kopen tijdens een heuse 
Pokémart. Onder andere Otaku 
Shoppu en René Cards zijn aanwezig, 
samen met minimaal vijf andere 
standhouders. Er zal een uitgebreid 
aanbod zijn met voor ieder wat wils.
Naast dat bezoekers games en Poké-
mon-kaarten kunnen kopen, kunnen 
ze er ook zelf mee aan de gang. Er is 
een retro-gamingarea waar klassieke 
Pokémon-games gespeeld kunnen 
worden. Tevens zal er een speciale 
Pokémon-kaarten ontmoetingsplek 
zijn.

Tijdens het evenement zijn de Poké-
stops rondom Vue Eindhoven voor-
zien van lures. Op deze manier kun-
nen de bezoekers meer Pokémons 
vangen dan normaal. De bezoekers 
gaan echter, na een uitgebreide uitleg 
van het spel, onder begeleiding van 
een Pokéranger de stad in om tijdens 
de Pokétour Pokémons te vangen. De 
ranger kent natuurlijk de echte hot-
spots van de stad.
Voor de Nederlandse cosplaycommu-
nity is er een speciale competitie geor-
ganiseerd. De best verkleedde cosplayer 
krijgt een Pokémon GO Plus rond de re-
lease van het apparaat in september.
NWTV is een jong en enthousiast be-
drijf met de ambitie om Nederlanders 
die in de wereld van connected life-
style leven te voorzien van het laatste 
nieuws en de actueelste recensies. Dit 
gebeurt voornamelijk op de website 
NWTV.nl, maar ook via verschillende 
sociale media-kanalen en Youtube.
Voor slechts zes euro krijgen bezoekers 
een unieke ervaring. Kaarten zijn nu al 
te koop via https://goo.gl/AV3Cle en 
vanaf morgen ook via: Pokefestgo.nl
 

'Zoiets gebeurt mij niet', 'Dat zien we 
dan wel weer', 'Boeien!' Veel studenten 
zijn laks als het gaat om woningin-
braak, heeft Tahir de afgelopen maan-
den gemerkt. De tweedejaars student 
Communicatie is het gezicht van de 
Facebook community 'Studenten te-
gen inbraak'. Samen met de pas afge-
studeerde filmmaker Saskia Viet 
maakte hij een serie filmpjes met als 

doel studenten te overtuigen om hun 
gedrag te veranderen. 
"Ik wil ze adviseren niet zo nonchalant 
te zijn. Want als een inbraak je wel 
overkomt, brengt dat heel veel stress 
met zich mee. Naast onbekenden die in 
je kamer zijn geweest, moet je er toch 
niet aan denken dat al je werkstukken, 
informatie en contactgegevens weg 
zijn." Terwijl het volgens hem een klei-
ne moeite is om er wat tegen te doen. 
"Doe de deur op slot, spreek elkaar aan, 
weet wie er in je huis rondloopt", somt 
hij op. Voor jongeren misschien saaie 
kost. Daarom hebben de jonge filmma-
kers geprobeerd de tips op een ludieke 
wijze over te brengen. "Prima als er om 
gelachen wordt, zolang de boodschap 
maar blijft hangen."

Mobieltjes, tablets en laptops
Studentenhuizen vormen een geliefd 
doelwit van inbrekers. De voordeur in 
studentenhuizen is meestal makkelijk 
open te breken of er staat wel ergens een 
raam open. Eenmaal binnen blijken lang 
niet alle kamerdeuren op slot. Terwijl 
studenten vaak wel waardevolle bezittin-
gen hebben, zoals mobieltjes, tablets en 
laptops. Inbrekers hebben maar een paar 
minuten nodig om iets weg te grissen.

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
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kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
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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

IVN Insecten wandeling    
in eigen omgeving
Op zondag 21 augustus nodigen gidsen van IVN Nuenen u uit om op zoek te 
gaan naar insecten. Daar hoeven we niet ver voor weg. We zouden bij wijze 
van spreken thuis in de tuin kunnen blijven. 

Consultatiebureaus de Zorgboog werken 
mee aan de Week van de Alfabetisering
Van 5 tot en met 11 september organiseert de Stichting Lezen en Schrijven 
voor de twaalfde keer de Week van de Alfabetisering. Tijdens deze landelij-
ke campagneweek wordt aandacht gevraagd voor de 2,5 miljoen Nederlan-
ders die moeite hebben met lezen en schrijven. Op dinsdag 6 september, de 
dag van Jeugd en Gezondheid, worden in bibliotheken in heel Nederland 
voorleessessies door bekende Nederlanders georganiseerd.

Om de leesvaardigheid binnen laagtaal-
vaardige gezinnen te bevorderen, bie-
den de Zorgboog consultatiebureaus 
deze gezinnen vanaf augustus een te-
goedbon aan. Deze tegoedbon kan van 
6 september tot en met 31 december 
2016 bij de bibliotheek worden inge-
wisseld voor een gratis boekje van de 
populaire kinderboekenvriendjes Woe-
zel & Pip. Van de meeste bibliotheken 
kunnen kinderen tot 17 jaar ook gratis 
lid worden. Ouders van baby's ontvan-
gen het gratis BoekStart-koffertje.
Ouders die vragen hebben over de taal-
ontwikkeling van hun jonge kind(eren), 
kunnen terecht bij de jeugdverpleeg-
kundige en/of jeugdarts op het bureau.

De Zorgboog
Bij de Zorgboog staan we klaar voor 
alle generaties. Iedereen, ongeacht wel-
ke leeftijd, kan bij onsterecht voor een 
breed pakket aan diensten in zorg, wo-
nen en welzijn. Van zwangerschapsbe-
geleiding, kraamzorg en jeugdgezond-
heidszorg tot gemaksdiensten, cursus-
sen en verpleging en verzorging. U 
vindt ons in een woonzorgcentrum bij 
u in de buurt, in onze thuiszorgwinkel 
in Helmond of we komen bij u aan huis. 
Zo krijgt u altijd de beste zorg. Dage-
lijks zetten zo’n 2400 medewerkers en 
1000 vrijwilligers zich in voor de zorg 
en dienstverlening aan cliënten en be-
woners.

 

Maar voor veel verschillende soorten, 
waarvan het interessant is om de ken-
merken te bekijken, gaan wij toch 
maar liever de natuur in. We blijven 
wel in Nuenen. Langs de Paaihurken 
en in ’t Nuenens Broek, waar scherm-
bloemen zoals o.a. de Berenklauw 
bloeien, waar water is en koeienvlaai-
en…daar is het een drukte van belang. 
Tenminste…op een mooie dag! 
Deze zes potige geleedpotigen vormen 
de grootste dierengroep op aarde, in 
ieder geval met het grootst aantal ver-
schillende soorten. Ze vormen ook een 
belangrijke voedselbron voor talloze 
dieren, waaronder vogels en reptielen 
én misschien ook in de toekomst voor 
de mens.
We gaan op deze middag bekijken of 
we verschillende groepen kunnen her-
kennen, hoe ze leven en misschien wel 
hoe ze heten. 
De aanvang is 14.00 uur en het ver-
trekpunt is bij de poel kruising Broek-
het Frankrijk. Info: Kees van Cappel-
len, 040-2833756.

Voor het eerst op kamers: voor de meeste studenten het begin van een leu-
ke en spannende tijd. Maar ook het moment dat je voor het eerst verant-
woordelijk bent voor je eigen woonveiligheid. Een onderwerp waar je waar-
schijnlijk nog helemaal niet over na wil denken. Student Tahir Lourens legt 
uit waarom het verstandig is om dat toch wél te doen. 

Vensterbank
Niet onbelangrijk - zeker voor studen-
ten - is het feit dat goede inbraakpre-
ventie niet duur hoeft te zijn. De tips 
van Tahir gelden natuurlijk niet alleen 
voor studenten, maar zijn ook voor an-
deren zeer bruikbaar. Uiteraard begint 
preventie met het goed afsluiten van 
ramen en deuren. Het liefst met een 
goedgekeurd slot, als je huisbaas daar-
in mee wil gaan. 
Zo’n slot herken je aan het SKG®-logo 
met sterren. Deze sloten voldoen aan 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen, 
zijn getest en - indien volgens de regels 
gemonteerd - verkleinen ze de kans op 
inbraak sterk. Maar net zo belangrijk is 
het om waardevolle spullen netjes op 
te bergen, in ieder geval uit het zicht. 
Leg je telefoon niet op de vensterbank 
neer. En gebruik - als het even kan - 
een verankerd kluisje voor de meest 
waardevolle spullen.
Tahir: “Reken maar dat je flink baalt als 
je merkt dat de spullen waar je met je 
bijbaantje voor hebt lopen zwoegen, zijn 
verdwenen. Regel dus dat goede slot en 
gebruik het ook, vooral voor jezelf.”
Benieuwd naar meer tips van Tahir? 
Kijk op facebook.com/studenten-
tegeninbraak.

Lever lege batterijen 
in en scoor    
voor het milieu
Door lege batterijen in te leveren, 
maakt u elke maand kans op mooie 
prijzen. De prijzen die verloot wor-
den zijn honderd Rode Pluimen van 
tenminste € 25,-, twee reischeques 
van € 500,- en een reischeque ter 
waarde van maar liefst € 1000,-. 

Wilt u ook meedoen? Doe tien lege 
batterijen in een zakje samen met uw 
naam, adres, e-mailadres en telefoon-
nummer, lever deze in bij één van de 
ruim 24.000 inleverpunten van Stibat. 
Deze zijn te vinden bij onder andere 
supermarkten, doe-het-zelfzaken en 
speelgoed-, elektronica- en fotowin-
kels. Inleveren kan ook bij het gemeen-
tedepot of de chemokar. Elke maand is 
er een trekking uit de door Stibat op-
gehaalde zakjes met batterijen. Kijk 
voor meer informatie over de actie én 
de bekendmaking van de prijswin-
naars op www.legebatterijen.nl

Werken aan een schonere planeet
Stibat zamelt zo veel mogelijk batterijen 
in voor recycling. Oude batterijen krij-
gen een nieuw leven, bijvoorbeeld als 
kaasschaaf, zaklamp of fiets. Bovendien 
komen stoffen die schadelijk kunnen 
zijn voor het milieu, niet in de bodem 
terecht. Zo werken we aan een schonere 
planeet. Door lege batterijen in te leve-
ren, levert u daar een bijdrage aan. Geen 
lege batterijen in de afvalbak, maar inle-
veren bij de inleverpunten van Stibat. 
Dat verdient een Pluim.
 
Met de Pluim kiest de ontvanger zelf 
een cadeau uit de honderden beste-
dingsmogelijkheden, bestaande uit 
belevenissen, producten en goede 
doelen. Om zelf van te genieten of sa-
men met vrienden en familie. Naar 
een attractiepark of museum bijvoor-
beeld. Een workshop volgen of een 
dagje naar de sauna. Er zijn Pluimen in 
verschillende kleuren. Winnaars krij-
gen een Rode Pluim die bij besteding 
minstens € 25,- waard is.
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E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
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Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
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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:

Op 12 september gaan de   
Fit & Slank groepscursussen 
weer van start in Nuenen!!
Bij Fit & Slank willen we je laten ervaren dat een gezonde leefstijl niet moei-
lijk hoeft te zijn. Wij geloven niet in pillen, poeders of diëten maar kiezen 
voor een complete aanpak met de focus op een eenvoudig eetpatroon én op 
jouw fitheid. Deze specifieke combinatie zorgt ervoor dat je met Fit & Slank 
resultaten behaalt die je eerder voor onmogelijk hield.

Beweegtuin Lieshout
Op dinsdag 20 september, tijdens de nationale sportweek, gaat een wens 
eindelijk in vervulling. Seniorenvereniging/KBO Lieshout kan dan haar ca-
deau van het 60 jarig jubileum, ruim een jaar geleden, aan de gemeenschap 
van Lieshout geven. Hoewel het heel wat voeten in de aarde heeft gehad, is 
het uiteindelijk gelukt om een ‘Beweegtuin’ te realiseren op de beste plek in 
Lieshout, namelijk naast Franciscushof, in het centrum van Lieshout.

Een blijvend resultaat is alleen mogelijk 
wanneer je bestaande denk- en eetpa-
tronen doorbreekt. Met Fit & Slank ont-
wikkel je een gezonde leefstijl waarbij je 
leert keuzes te maken die jou helpen je 
doel te bereiken. Bovendien krijg je in-
zicht in jouw voedingsgewoonten en 
leer je alles over vitale en fatale voeding.

Je wordt geadviseerd en gemotiveerd 
door de gediplomeerde voedingscoach 
Ellen Lintzen. Zij helpt je niet alleen 
om je streefgewicht te realiseren maar 
ook om je mentaal en fysiek weer te la-
ten stralen. Ellen is aangesloten bij de 
Beroepsvereniging Gewichtsconsu-

lenten Nederland. Hierdoor worden 
de kosten van de cursus door een groot 
aantal zorgverzekeraars vergoed. 

Dus als jij denkt ‘ik wil meer weten over 
gezond eten’ geef je dan nu op voor de 
Fit & Slank groepscursus ‘in 8 weken’ 
via www.fitenslank.nl/ellen-lintzen.
Speciale zomer actie: Schrijf je in vóór 
5 september en maak kans op het nieu-
we Fit & Slank boek: ‘Stralend voor de 
spiegel’.

Voor meer info neem vrijblijvend con-
tact op met Ellen Lintzen via 06 - 1448 
4483 of ellen.lintzen@fitenslank.nl

Alle betrokken partijen zijn het eens 
geworden over de lokatie en dankzij di-
verse sponsoren is de wens van de Se-
niorenvereniging/ KBO Lieshout wer-
kelijkheid geworden. Mede dankzij de 
niet aflatende inzet van de jubileum-
commissie en de welwillende mede-
werking van de gemeente Laarbeek 
werd het mogelijk om acht bewegings-

toestellen in de beweegtuin te plaatsen. 
De gemeente Laarbeek leverde verder 
ook een bijdrage en schonk twee toe-
stellen die eerder in de groene long in 
Beek en Donk stonden. De firma F. 
Vereijken uit Lieshout heeft de grond-
werkzaamheden uitgevoerd en er voor 
gezorgd dat de begroting van de be-
weegtuin niet overschreden werd. 

De firma Yalp uit Goor heeft de uit 
Finland afkomstige bewegingsappara-
ten geleverd. Ook heeft Yalp er voor 
gezorgd dat de opening op een specta-
culaire wijze zal geschieden, dankzij de 
inzet van niemand minder dan Olga 
Commandeur, de Nederlandse oud-
atlete. Tegenwoordig is zij vooral be-
kend door haar dagelijkse presentatie 
van het TV-programma ‘Nederland in 
Beweging!’.

De officiële opening van de beweeg-
tuin vindt plaats op dinsdag 20 sep-
tember om 13.30 uur door de nieuwe 
burgemeester Frank van der Meijden. 
Daarna zal de voorzitter van de Seni-
orenvereniging KBO Lieshout, de 
heer Willem Damen, de beweegtuin 
officieel overdragen aan de gemeen-
schap van Lieshout. Olga Comman-
deur zal vervolgens, geheel op eigen 
wijze, met een aantal deelnemers de 
onderdelen van de beweegtuin de-
monstreren.
Franciscushof zorgt voor een verdere 
invulling van de middag in de vorm 
van een informatiemarkt over bewe-
gen en gezondheid, die in samenwer-
king met de therapeuten van Zorg-
boog in Balans wordt opgezet. Het 
wordt een middag die uitstekend aan-
sluit bij het idee beweegtuin en de 
overtuiging van de Zorgboog dat be-
wegen bijdraagt aan een gezond en 
langer leven.

Er is tevens gelegenheid voor een hap-
je en een drankje en kans op een leuke 
prijs als u meespeelt met het rad van 
fortuin!! 

Iedereen is welkom om de opening en 
aansluitend de informatiemarkt te be-
zoeken!!

Dit zijn de zomerstijgers   
en -dalers van 2016
In de data van productvergelijker Kieskeurig.nl worden regelmatig opval-
lende consumententrends gepeild. Ook als het gaat om ‘zomerartikelen’. 
Kieskeurig.nl zet een aantal zomerstijgers en -dalers op een rijtje. Opvallend 
is dat mannen tijdens de zomermaanden massaal op zoek gaan naar verzor-
gingsproducten. In de maand juli werd er bijna 50 procent meer gezocht op 
trimmers en scheerapparaten dan de maand ervoor. 

De stijging in het aantal zoekopdrach-
ten naar trimmers en scheerapparaten 
sluit aan op de tendens van de hipster-
baard. Uit recent onderzoek blijkt dat 
de baard het nog steeds goed doet. 
“Wij zien dat mannen juist in de zomer 
op zoek gaan naar gemaksproducten, 
zoals trimmers om de baard te onder-
houden. Alleen al tijdens de eerste pe-
riode van de zomervakantie zochten 
meer dan 62.000 mannen - mét of zon-
der baard - apparaten om hun baarden 
zelf te kunnen fatsoeneren”, aldus Lisa 
Noordhoff, Marketing en Sales Analist 
bij Kieskeurig.nl.

Portable Dvd-speler populair
Mannelijke verzorgingselektronica 
zijn niet de enige zomerse producten 
die de afgelopen maand op Kieskeurig.
nl een flinke stijging laten zien. Zo is 
ook de portable dvd-speler nog steeds 
in trek. Met name bij gezinnen die 
voor hun vakantie naar Zuid-Europa 
urenlang in de auto moeten zitten. In 
juli oriënteerden zo’n 50.000 Neder-
landers op zo’n portable dvd-speler op 
de vergelijkingssite, maar liefst 147 
procent meer dan de maanden ervoor.

Meer e-readers 
Onder de stijgers is onder meer ook de 
e-reader te vinden. Ideaal voor mensen 
die de tijd op de camping of bij het ho-
telzwembad het liefst doorbrengen 
met een goed boek. Kieskeurig.nl no-
teerde in juli 92.000 bezoekers die spe-
cifiek naar dit product op zoek waren, 
een stijging van 31 procent ten opzich-
te van eerdere maanden. Verder blij-

ken dit jaar ook weer de fietsdrager (23 
procent meer) en de dashcam (plus 18 
procent) populaire zomerartikelen.

Ventilatoren
Wat verder nog opvalt: Nederland zet-
te dit jaar al vroeg in op een zoektocht 
naar airco’s en ventilatoren. De verkoe-
lingsapparaten waren dit jaar eerder in 
trek dan in 2015. Dat heeft zeer waar-
schijnlijk te maken met de warme da-
gen die in mei werden gemeten. De zo-
mer van 2016 diende zich daarmee een 
paar weken eerder aan dan een jaar ge-
leden. Als gevolg van diezelfde warmte 
lijkt de baard bij mannen weer iets 
minder in trek. Kieskeurig.nl ziet de 
belangstelling voor scheerapparaten 
namelijk weer toenemen. De afgelopen 
weken oriënteerden 62.000 bezoekers 
zich op de aankoop van een scheerap-
paraat. Voor de hele maand juli bete-
kende dat een stijging van 48 procent 
in vergelijking met de maanden ervoor. 
Ook de vraag naar ladyshave en de epi-
lator nam overigens toe.
 
Flatscreens
Dalers zijn er natuurlijk ook. Opval-
lend daarbij is de belangstelling voor 
grote televisies en flatscreens. Die was 
deze zomer minder dan andere jaren 
waarin een groot voetbaltoernooi 
werd gespeeld. Dat heeft zeer waar-
schijnlijk alles te maken met het ont-
breken van het Nederlands elftal op 
het EK voetbal in Frankrijk. Ten op-
zichte van de succesvolle WK-zomer 
van 2014 scheelt de belangstelling voor 
televisies tientallen procenten.

Old-Timers
Zaterdag 13 augustus waren de Old-timers uit Nuenen te horen en te zien op het 
Munsterplein in Roermond. Ruim 600 bezoekers genoten van het optreden. Een 
veelgehoorde reactie : ‘Waas sjoon zoaterdigmiddig op ut Munsterplein’.

Nuenense kunstenaars betreden 
arena Atelier Vonk in Aarle-Rixtel!

In Nuenen: Dames, 
2 halen, 1 betalen...
In Nuenen zijn dames in de aanbieding 
voor de helft van het geld. Een geval 
van mensenhandel? Je kunt er twee ha-
len en hoeft er maar eentje te betalen. 
Wat er al niet verzonnen wordt om ko-
pers te trekken. Onze fotograaf zag bij-
gaande reclame op een van de winkel-
ramen aan de Parkstraat. Het staat er 
echt: 2 halen, 1 betalen, Dames 50%. 
(foto Cees van Keulen)

Vanaf eind augustus bevolkt een select 
gezelschap van Atelier Nuenen die in-
spirerende ruimte met meer dan alleen 
schilderijen. Ontdek dat deze schilders 
nog meer in hun mars hebben. Naast 
schilderwerken exposeren ze kera-
miek, beelden, foto’s en boeken.

U bent van harte welkom. De toegang 
is gratis, de koffie staat klaar en de 
kunstenaars zullen aanwezig zijn op 
vrijdag 26 augustus en vrijdag 2 sep-
tember van 14.00 tot 18.00 uur. Daar-

naast van 12.00 tot 17.00 uur op zater-
dag 27 en zondag 28 augustus, zater-
dag 3 en zondag 4 september.
Adres: Klokkengietersstraat 1 in Aar-
le-Rixtel. 

www.ateliervonk.nl 
www.ateliernuenen.nl 

‘Smeulders = Open’ 
presenteert Willy Boetzkes
In de enige openbare kunsthuiskamer 
van Nuenen, aan de Beekstraat 23, 
vindt op zaterdag 27 en zondag 28 au-
gustus a.s. van 13.00 tot 18.00 uur de 
expositie plaats van Willy Boetzkes. 

Willy is geboren en opgegroeid in 
Mierlo-Hout en woont sinds 1987 in 
Mierlo. Hij heeft een passie voor teke-
nen en schilderen. De laatste jaren 
werkt hij uitsluitend met het pla-
muur- en paletmes, zonder penseel. 
Het materiaal - meestal acrylverf - 
laat zich niet altijd in de gewenste 
hoek drijven en deze ongecontroleer-
de manier van werken is wat Willy 
boeit. Hij maakt schetsen, tekenin-
gen, pastels en schilderijen. Zijn werk 
omvat muzikanten, portretten, dieren 
en landschappen. 
www.willybee.nl

Laat je onderdompelen in de voormalige klokkengieterij Petit & Fritsen in 
Aarle-Rixtel. Dit prachtige industriële pand is sinds kort een plek waar 
kunst, cultuur, horeca en passie de arena vullen.



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

 PUZZELHOEKWeek 33

6
8 5

2 6 5
2 5 1

5 1 2
9 7 4

9 7
4 3

4 8 9 2

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 gekkekoeienziekte 4 lastig vraagstuk 10 enzovoort 13 toespraak 
15 gevaarte 16 waterkering 17 vriend (Spaans) 19 in orde 20 Zuideuropees 
eiland 21 graanafval 23 vreemde munt 25 dierengeluid 27 biljartstok 
28 vogeleigenschap 30 per uur 31 begeleiding 33 sterke weerzin 35 
vogelverblijf 36 nageslacht 37 muf 39 biljartspel 42 ondernemingsraad 
43 Chinese deegwaar 44 riv. in Oostenrijk 45 water in Friesland 47 politieke 
partij 49 Amerika 51 spectrum 54 deel v.e. tekst 56 speelschijf 59 Engelse titel 
60 dik 62 papierbal 63 Ned. omroep 64 eigenschap 65 voedingsstof.

Verticaal: 1 grootspraak 2 bijbelse figuur 3 azijn 5 ego 6 gebladerte 7 ieder 
8 puree 9 motorschip 10 voedsel 11 voordeel 12 vogel 14 landbouwwerktuig 
16 de oudste 18 berggeel 20 gezellig 22 step 24 nalatenschap 
26 herfstbloem 27 zuil 29 heiligenbeeld 30 moes 32 Criminele 
Inlichtingendienst 34 samentrekking v.h. middenrif 37 sport 38 mineraal 
40 niet voltooid 41 doktersvoorschrift 46 nors 48 edik 49 verbond 50 Ned. 
omroep 52 arbeidsovereenkomst (afk.) 53 laatstleden 55 in verband met 
57 Internet Protocol 58 vragend vnw. 60 Frans lidwoord 61 gewicht.

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

C T O T E M P A A L T

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

U I T L E G V F A T A A L

D R A F A K E L A M A R E

D O N K G S M O R A T

E G A A S T E R W T S

P R I V I L E G E

T O K E R B K I L O S

W E T T M U D E X T C

E R T S U I L I G G I R O

E R E L I D E E E R D E R

D O R H E L S E N E D E

R C A N T H A R E L E

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

Oplossingen wk 32
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

J A C H T G E B I E D

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.

BIVAK
EENJARIG
ENGEL
FIETSBROEK
GEWILLIG
GIEREN
HOSTA
KAPOT
KRENG
LETSEL
LUNCH
MOKER
PRINCIPE
RIETZANGER
ROEDE
ROULETTE
SCHIK
SLAGER
SLEPER
SLIEDRECHT
TOPDUEL
TUCHTIGEN
TUIBLOK
TYPEN
VERHARDEN
ZENUW
ZWEED

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

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 31, Dhr./Mw. T. Looijmans, Gerwen.

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

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

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

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

DAGELIJKS
VERSE 
AARDBEIEN 

NU OP ALLE 1 JARIGE 
ZOMERBLOEIERS 

25% KORTING

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtABJENL

administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Buikvlieskanker niet langer een  
onbehandelbare aandoening

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

Deel 17 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ gaat naar 
de klompenmakerij van Leo Oerlemans aan de Geldropsedijk, waar het 
hele gezin terecht kon voor een klompenpaar op maat. In latere tijden wer-
den er ook zogenaamde gezondheidsklompen gemaakt. Die gingen als 
warme broodjes over de toonbank. Op de foto Drika Oerlemans bij de ma-
chine waar de klompen mee werden gemaakt. Wilt u meer lezen? Kijk dan in 
het boek Nuenen op het randje, pagina 175-176.

“Tot begin van deze eeuw was de aan-
name onder medisch specialisten dat 
patiënten met darmkanker die is uitge-
zaaid naar het buikvlies niet behandeld 
konden worden”, aldus dr. Ignace de 
Hingh, oncologisch chirurg van het Ca-
tharina Kanker Instituut en voorzitter 
van de Dutch Peritoneal Oncology 
Group (DPOG). “Deze patiënten zijn 
nog altijd zeer kwetsbaar. Maar door 
continu onderzoek en het inzicht onder 

medici dat deze patiëntengroep wel te 
behandelen is, zijn we erin geslaagd om 
tot betere resultaten te komen.”

Kenniscentrum 
Het onderzoek werd verricht met ge-
gevens van tien ziekenhuizen uit Zuid-
Nederland. In Zuid-Nederland fun-
geert het Catharina Ziekenhuis in 
Eindhoven al lange tijd als gespeciali-
seerd behandelcentrum voor buikvlie-

Gastoptreden     
van gitarist Paulus Schäfer 
bij Dario Napoli Band
 
De gipsyjazzgitarist Paulus Schäfer uit Gerwen treedt maandag 22 augus-
tus als gast op bij de Dario Napoli Band in café Wilhelmina in Eindhoven. 
Gitarist en componist Dario Napoli uit Cortona, Italië, is geen onbekende 
in de wereld van de gipsy jazz. Hij trad op in de VS, onder meer in Austin, 
Los Angeles en New Orleans. Hij speelde ook op diverse festivals in Italië: 
Arezzo Summer Jazz en Trasimeno Blues. Daar deelde hij vorig jaar nog 
het podium met Stochelo Rosenberg uit Nuenen.
Aanvang 20.30 uur, kaarten à tien euro te reserveren via email: info@
sintimusic.nl of tel. 06-81935569.

Gerwen Zo!
 
De gemeenteraad heeft de grondexploitatie voor het geplande woningbouwpro-
ject Gerwen Zuidoost vastgesteld. Het betreft hier de uitbreiding in het zuidoos-
ten van Gerwen, nieuwbouw van zo’n zeventig woningen achter de voormalige 
boerderij van Bunthof aan Ter Warden. De ambitie is om het dorp Gerwen te la-
ten groeien tot circa drieduizend inwoners. Een groot reclamebord ter plaatse 
wijst belangstellenden voor een woning op genoemde locatie op de mogelijkheid 
om zich aan te melden. Binnenkort volgt ook meer informatie op de site Gerwen 
Zo!: www.gerwenzo.nl

Foto Cees van Keulen.

De overleving van patiënten met uitgezaaide darmkanker in het buikvlies, 
zogenoemde buikvlieskanker, is in de laatste 20 jaar verdubbeld. Dat blijkt 
uit een onderzoek van het Catharina Ziekenhuis, waarbij gebruik is gemaakt 
van cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). In de periode 
1995-1999 leefde een patiënt na de diagnose buikvlieskanker gemiddeld 
nog 6 maanden. Uit cijfers over de periode 2010-2014 blijkt dat de overle-
ving voor deze patiëntengroep is verdubbeld naar 12,5 maanden. 

suitzaaiingen. Juist de multidiscipli-
naire aanpak in deze centra resulteert 
in betere resultaten. “Het onderzoek 
toont namelijk aan dat de verbeterde 
overleving van patiënten met buikvlie-
suitzaaiingen nauw samenhangt met 
het toenemende gebruik van zowel ge-
avanceerde chirurgie, de zogenoemde 
HIPEC-behandeling, als systemische 
therapie, zoals chemotherapie in com-
binatie met medicijnen die direct ef-
fect hebben op specifieke eigenschap-
pen van kankercellen”, aldus De Hingh. 
77 procent van de patiënten met buik-
vlieskanker krijgt enige vorm van be-
handeling. Bijna een kwart ondergaat 
een chirurgische ingreep - de HIPEC-
behandeling- , ruim de helft krijgt sys-
temische therapie. 

Alhoewel de gegevens zijn verkregen 
vanuit de zuidelijke regio van ons land, 
zal de implicatie ervan naar verwach-
ting ook gelden op landelijk niveau. 
Momenteel zijn er in ons land acht ge-
specialiseerde behandelcentra.

Het Catharina Ziekenhuis heeft een 
kenniscentrum opgezet voor de behan-
deling van in de buik uitgezaaide darm-
kanker. Veel medisch specialisten doen 
in het centrum onderzoek naar deze 
vorm van kanker. Ook de DPOG houdt 
zich bezig met research. “Daarnaast 
willen we meer bekendheid voor de be-
handelmogelijkheden voor patiënten 
met deze vorm van kanker”, aldus De 
Hingh. “Nog altijd krijgen patiënten in 
het ziekenhuis of van de huisarts te ho-
ren dat ze niet meer behandeld kunnen 
worden terwijl er wel mogelijkheden 
zijn. Het is daarom van belang dat pa-
tiënten met uitgezaaide dikke darm-
kanker worden doorverwezen naar een 
gespecialiseerd centrum.”
www.catharinaziekenhuis.nl

Nederlandse staat aangeklaagd 
voor mensenrechtenschending
Milieudefensie klaagt de Nederlandse staat aan voor het schenden van 
mensenrechten. De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op, door-
dat de staat te weinig doet aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daar-
mee wordt het grondrecht op gezondheid geschonden. 

Op 1 augustus jl. is de dagvaarding ver-
stuurd voor de rechtszaak voor gezon-
de lucht. "Nederland overschrijdt de 
wettelijke normen voor de luchtkwali-
teit en schendt fundamentele mensen-
rechten door veel te weinig te doen te-
gen de luchtvervuiling. Die vervuiling 
veroorzaakt jaarlijks duizenden doden 
en tienduizenden ernstig zieken. Dat is 
onacceptabel”, zegt campagneleider 
mobiliteit, Anne Knol.

Milieudefensie krijgt veel steun voor 
de rechtszaak tegen de staat. De aan-
klacht is mede ondertekend door 57 
bewoners die zich lokaal inzetten voor 
gezonde lucht en door de Stichting 
Adem in Rotterdam. Bovendien steu-
nen al ruim 1600 mensen de rechts-
zaak via crowdfunding. Binnen een 
maand is al meer dan 30.000 euro op-
gehaald. Anne Knol: “Een geweldig re-
sultaat. Dit geeft aan dat heel veel 
mensen niet langer willen wachten. Zij 
eisen samen met ons gezonde lucht.”
De rechtszaak gaat over meer dan nor-
menoverschrijdingen

Uit een meetcampagne van Milieudefen-
sie blijkt dat Nederland in 2015 op 11 
van 58 plekken in het land de Europese 
normen voor stikstofdioxide over-
schreed. In de dagvaarding eist Milieu-
defensie dat Nederland stopt met het 
overschrijden van de normen. “Daarmee 
zijn we er nog niet”, licht Anne Knol toe, 
“De huidige normen zijn namelijk niet 
voldoende, die zorgen niet voor gezonde 
lucht. Deze rechtszaak is een principe-
zaak. Wij willen voor iedereen schone 
lucht, die de gezondheid niet schaadt”.
Ook volgens de Gezondheidsraad zijn 
de huidige normen slecht voor de ge-
zondheid. De raad adviseert de Staats-
secretaris van Milieu dan ook de veel 
strengere normen van de Wereldge-
zondheidsorganisatie in wetgeving op 
te nemen. Die normen zijn twee keer 
zo streng als de nu geldende Europese 
normen. Anne Knol: “De overheid 
blijft willens en wetens met onze ge-
zondheid marchanderen. Daarom vra-
gen we de rechter nu om een oordeel.”
Meer info www.milieudefensie.nl 
Bron: milieudefensie

Cardiologen willen 
nader onderzoek 
naar risico's 
goedkope medicijnen
Recentelijk heeft het onderzoeksin-
stituut Nivel aangetoond dat het 
omzetten van geneesmiddelen naar 
goedkopere varianten tot proble-
men kan leiden voor patiënten. De 
Nederlandse Vereniging Voor Car-
diologie (NVVC) vindt deze bevin-
dingen verontrustend.

Vier op de tien hartpatiënten die medi-
catie krijgen, rapporteren problemen 
als de apotheek overstapt op een goed-
kopere variant van het voorgeschreven 
medicijn. Hierdoor raken sommige 
patiënten in de war, ze vertrouwen de 
nieuwe medicatie niet en slikken daar-
door minder of helemaal niet meer. 
Ook kan het zijn dat er bijwerkingen 
optreden doordat er andere hulpstof-
fen nieuwe medicatie worden gebruikt 
en zijn er twijfels of de biologische be-
schikbaarheid van de werkzame stof. 
De NVVC vindt het goed dat dit is on-
derzocht in een eerste onderzoek en 
dringt aan op vervolgonderzoek. In de 
dagelijkse praktijk komen de Neder-
landse cardiologen dit probleem na-
melijk regelmatig tegen.

Het is niet voor het eerst dat er kriti-
sche rapporten zijn over het voorkeur-
beleid waarbij alleen de goedkoopste 
pil wordt vergoed, tenzij er medisch 
noodzaak is voor een duurdere va-
riant. Volgens patiëntenvereniging De 
Hart&Vaatgroep heeft het beleid hon-
derden miljoenen euro's bespaard, 
maar niemand weet hoe hoog de ver-
borgen kosten zijn door de problemen 
die mensen ondervinden van een 
nieuw medicijn. Dat kan bijvoorbeeld 
komen door ziekenhuisopnames, ziek-
melden en extra bezoeken aan de huis-
arts of cardioloog.

Het Nivel en De Hart&Vaatgroep gaan 
aandringen bij de minister van volks-
gezondheid voor aanvullend onder-
zoek. De cardiologenvereniging steunt 
hen hierin. "Het streven naar betaal-
bare zorg is belangrijk, maar de zorg 
moet wel veilig zijn" aldus Barbara 
Mulder, voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging voor Cardiologie.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand Augustus
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur. Woensdag 19.00 uur 
ingang EMK terrein aan het Wettenseind.

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

Echtscheidingsspreekuur: di 19.00-21.00 
uur. Inloopspreekuur Vragen zonder 

Afspraak: do 09.30-12.00 uur

t/m september
Bezichtiging Van Goghkerkje 

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

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

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 IVN Insecten wandeling 
Vertrekpunt: bij de poel kruising 

Broek-het Frankrijk, Nuenen

Zondag 21 augustus
14.00 uur Blazerij 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
Smeulders = open, 

expositie van Willy Boetzkes
13.00-18.00 uur, Beekstraat 23 Nuenen

Vrijdag 26 aug. t/m zondag 4 sept.
Expositie 15 kunstenaars Atelier Nuenen

Klokkengietersstraat 1, Aarle-Rixtel
Vrijdag 14.00-18.00 uur, 

zaterdag/zondag 12.00-17.00 uur

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 en 10-jarig bestaan 

Zorg Boerderij Krakenburg
Olen 50 Nuenen 

Dinsdag 30 augustus
20.00 uur Zomerinstuif bridge

Zaal Berkenbosch, Opwettenseweg Nuenen

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

Christian Science
Aanstaande zondag, 21 augustus, is 
het onderwerp van onze dienst: 
‘Gemoed’.

In de uitwerking van dit thema komt 
o.a. de definitie van ‘God’ naar voren:
‘GOD. De grote IK BEN; de alweten-
de, alziende, alwerkende, alwijze, al-
liefhebbende en eeuwige; Beginsel; 
Gemoed; Ziel; Geest; Leven; Waar-
heid; Liefde; alle substantie; intelli-
gentie.’ (Uit Wetenschap en Gezond-
heid door Mary Baker Eddy).
De dienst begint om 10.30 uur en 
duurt ca. 50 min.
Locatie: Parkstraat 54 (congrescen-
trum BtB)
U bent hartelijk welkom.
www.christianscience.nl

 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 21 augustus 09.30 uur: viering, 
vocale omlijsting, voorganger mevr. 
M. Habraken. 

Misintenties
Zondag 21 augustus 09.30 uur: Mari-
nus Jansen en Mien Jansen-van der 
Wouw; Tiny van Grotel en Lies van 
Grotel-Verberne; overleden ouders Jan 
en Miet Dijstelbloem-Knoops;
Noud van Rooij en Marie van Rooij-van 
de Kam; Drika Saris (vanwege sterf-
dag); Janus Moonen; Nell Schoenma-
kers-Bressers; Hubert Thijssen (vanwe-
ge verjaardag); Marie Odiel Aarts Le 
Neubauer.

Mededelingen:

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 21 augustus 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties
Piet Coolen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 21 augustus 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar. 

Misintenties
Wies Rooijackers-Slegers; Toos Schuts-
Pas; Jan Polman; Wilhelmus Hendriks 
en Antonia van Maasakkers; Martje 
van Lierop-van der Maat; overleden 
ouders Donkers Geven en overleden fa-
milieleden.

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

Volgende week zondag 28 augustus is 
er een extra collecte voor de MIVA. 
We kunnen deze collecte ten zeerste 
bij u aanbevelen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 21 augustus, 10.00 uur: voor-
ganger kerkelijk werker P. Flach. Deze 
dienst is de eerste in een serie van drie 
reflectie-diensten over de Bergrede. Er 
is geen kindernevendienst. We collec-
teren voor het Diaconaal werk in Nue-
nen. 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 18 augustus. 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis, gedachtenis van 
H. Agapitus, martelaar. 
Vrijdag 19 augustus. 07.15 uur H. Mis, 
H. Johannes Eudes, belijder. 

Blazerij De Molshoop    
bij Weverkeshof
Zondagmiddag 21 augustus treedt Blazerij de Molshoop weer op bij Dorpsboer-
derij de Weverkeshof in Nuenen. Het achttienkoppig blaasorkest speelt een geva-
rieerd programma van blues, Zuid-Amerikaans en nummers uit de jaren ’60, ’70 
en ’80 met nummers als Big Swing Face, Besame Mucho, Sweet Home Chicago, 
Sweeping the blues away, El Bimbo, La bamba en Sunny afternoon.
Dorpsboerderij Weverkeshof, Hugo van Berckellaan 5 in Nuenen. Aanvang 14.00 
uur, vrij entree.

Een zomeravond    
met Wim Daniëls
Op vrijdag 26 augustus om 19.00 uur komt Wim Daniëls naar Boekhandel 
Van Piere in Eindhoven voor een speciale boeken-zomeravond. Tijdens de 
zomerstop van BoekieNight gaat de auteur in de winkel in gesprek met 3 
auteurs uit de omgeving: Brigitte van de Koevering, Jacqueline van de Ven 
en Sofie van Hapert. Een avond over liefde, verlies, de dood en het leven. En 
over hoe schrijven kan werken als bezwering van het onvoorstelbare…
..Toegang is gratis, aanmelden via info@vanpiere.nl. 
 
De Gasten:
Brigitte van de Koevering   
over Het jaar van de vlinder.
Op 30 oktober 2014 gebeurt voor deze 
auteur het onvoorstelbare. Hoe is het 
mogelijk dat zo'n krachtig energiek 
mooi meisje, haar dochter, met veel 
vrienden en liefde om zich heen tot de-
ze fatale keuze kwam? Met verbeel-
dingskracht en taal gaat ze de rauwe 
rouw te lijf en toont ze wat voor fantas-
tische dochter ze heeft. 

Sofie van Hapert   
over Het is de liefde. 
Een sensitief meisje besluit na het 
overlijden van haar vader het dorp te 
verlaten en het bos in te trekken. Ze 
ervaart het leven vrijer en mystieker 
dan de dorpsbewoners en schrijft 
daarover in haar schrift. Maar de dor-

pelingen veroordelen haar en begrij-
pen haar niet. Als ze een jongen leert 
kennen waarvoor ze een allesomvat-
tende liefde voelt, verandert alles. 

Jacqueline van de Ven   
over Ik rouw van jou! 
Hoe doe je dat? Afscheid nemen van 
een geliefde? Gevangen in verscheu-
rend verdriet, een gevoel van teleurstel-
ling en soms dodelijke woede, de een-
zaamheid omdat jij de enige bent in de-
ze film, het verlangen om terug te gaan 
naar het oude vertrouwde, de weer-
stand doorbreken en jezelf weer krach-
tig voelen, met een terugblik op een bij-
zondere, waardevolle levenservaring en 
niet te vergeten: weer uitkijken naar bij-
zondere ontmoetingen, met luchtig-
heid en humor in alle vrijheid.
 

Zaterdag 20 augustus. 08.30 uur H. 
Mis, H. Bernardus, abt en kerkleraar. 
Zondag 21 augustus. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 14e zondag na Pinksteren. 
Maandag 22 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, Feest van het Onbevlekt Hart van 
Maria; gedachtenis van H. Timotheus, 
Hippolytus en Symforianus. 
Dinsdag 23 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Philippus Benitius, belijder. 
Woensdag 24 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, Kerkwijdingsfeest van de kathe-
draal van Den Bosch. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 

zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 

weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl
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Rookie Rally Team meet zich      
met the best of the best

Thuisblijverstoernooi    
TV Wettenseind      
al jaren enorm succes
 
Niet iedereen gaat in het hoogseizoen op vakantie. Daarom organiseert ten-
nisvereniging Wettenseind al tientallen jaren het Thuisblijverstoernooi. Ie-
der jaar wordt dit toernooi op een zondag in juli of augustus georganiseerd 
en kunnen maximaal 60 leden van de vereniging deelnemen. Op zondag 7 
augustus was het toernooi opnieuw vol en werd er volop getennist en 
bijgekletst. 
 
Nieuwe tegenstanders
In totaal 60 leden werden ingedeeld in 
twee groepen en speelden op deze dag 
vier dubbelwedstrijden tegen elkaar 
met een duur van 45 minuten. Iedere 
speelronde ontmoeten de spelers nieu-
we tegenstanders en na de wedstrijd 
was er telkens 45 minuten om onder 
het genot van een drankje elkaar (nog) 
beter te leren kennen. 

Het leuke van dit toernooi is dat het 
echt voor de gezelligheid is. Ook werd 
er door diverse koppels afgesproken 
om een keer samen te gaan tennissen 
op een ander tijdstip. Daar draait zo’n 
dag uiteindelijk ook om.
 

Borreltijd
Na het spelen van alle wedstrijden was 
er voldoende tijd voor een borrel en er 
was daarnaast voor eten gezorgd. Ge-
lukkig was het prachtig weer en kon ie-
dereen hiervan genieten op het gezel-
lige terras van TVW. De organisatie 
was erg tevreden over de dag en ook de 
deelnemers waren enthousiast. Het 
Thuisblijverstoernooi krijgt in 2017 
dus zeker een vervolg. 

Activiteiten 
TV Wettenseind organiseert geduren-
de het jaar verschillende activiteiten. 
Meer weten? Kijk op onze website 
www.tvwettenseind.nl of volg ons op 
Facebook via: www.facebook.com/
TennisVerenigingWettenseind.

Tennis

Een vol terras bij TVW.

Het is voor rijder Antoine van Balle-
gooijen (Nuenen) de tweede deelname 
aan deze lange en zware rally. De vori-
ge deelname dateert uit 2014. Die wed-
strijd wist hij, ondanks pech op de vrij-
dag, toch met een uitstekend resultaat 
af te sluiten. Een plaats in de top tien in 
de klasse RC2 was het resultaat. In de-
ze, door de FIA gedefinieerde, klasse is 
de Mitsubishi Lancer Evo X van het 
Rookie Rally Team ingedeeld.
Navigator Johan Findhammer (Egchel) 
heeft, aan de zijde van Henk Vossen, 
reeds veel ervaring op de proeven door 
de wijnranken in het Moezelgebied rond 
Trier opgedaan. Johan kan bogen op een 
ruime schat aan internationale ervaring. 
Lange tijd reed hij, samen met Henk 
Vossen, vele wedstrijden op mondiaal 
niveau. Deze ervaring kan hij nu inzet-
ten om zijn oude teamgenoot het vuur 
sportief na aan de schenen te leggen.
Om tijdens de lange zomerstop enigs-
zins in vorm te blijven, nam het team 
opnieuw deel aan een wedstrijd in het 
Duitse Rallycross kampioenschap. Met 
één van de MINI’s, waarmee Rookie 
ook de Race en Rally Clinics verzorgt, 

werd wederom de beker voor de winst 
in de klasse mee naar huis genomen.
Na de Vechtdalrally in juni is de Mitsu-
bishi Lancer Evo X weer helemaal na-
gekeken en optimaal geprepareerd 
voor de lange en zware wedstrijd rond-
om Trier. Op donderdag is de Shake-
down, waarbij nog aanpassingen aan 
de afstelling van de Lancer kunnen 
worden gemaakt en getest. ’s Avonds is 
in het centrum van Trier, onder de be-
roemde Porta Nigra, de presentatie 
van de rijders aan het publiek.
Op vrijdagmorgen gaat de wedstrijd dan 
echt van start. Drie dagen lang worden 
mens en materiaal tot op het uiterste op 
de proef gesteld. In totaal worden er, 
verdeeld over 18 klassementsproeven, 
ruim 306 kilometers op snelheid afge-
legd. Inclusief alle verbindingsetappes 
leggen de deelnemers bijna 1200 kilo-
meter af. Berucht is de proef ‘Panzer-
platte Lang’ die op de zaterdag wordt 
verreden. Deze proef heeft een lengte 
van maar liefst 40 kilometer en is be-
rucht om de zogenaamde Hinkelsteine 
en de ‘Gina’, de sprong waarbij de auto’s 
tientallen meters door de lucht vliegen.

Foto: Edwin Hengelman.

Beginnen met hardlopen?

Hét project voor beginnende 
hardlopers
Geldrop - Hardlopen is leuk, maar waar begin je en waar moet je op letten? 
Of heb je gewoon een stok achter de deur nodig? Op dinsdag 13 september 
a.s. begint hét project voor beginnende hardlopers weer. 

Het #startcoach-project van LOGO is 
er voor iedereen die (weer) wil begin-
nen met hardlopen. In 4 maanden tijd 
werk je samen met je groep en gecerti-
ficeerde trainers aan je duurvermogen, 
snelheid en looptechniek. De trainin-
gen zullen op dinsdag- en donderdag-
avond van 19.00 uur tot 20.30 uur zijn. 
We zorgen er bij LOGO altijd voor dat 
je op je eigen niveau traint, dus ook tij-
dens dit programma zijn er al moge-
lijkheden om door te stromen naar een 
hogere groep. Echter, blessurevrij blij-
ven en met plezier lopen staat centraal. 

Informatiebijeenkomst
Het project start met een gratis toegan-
kelijke informatiebijeenkomst op 
woensdag 7 september. Tijdens deze 
bijeenkomst maken we graag kennis met 
jou en wordt er nog het een en ander 
over het project, de trainingen en LO-

GO uitgelegd. Daarnaast is er uiteraard 
ruimte om vragen te stellen. De bijeen-
komst vindt plaats op het Tournooiveld 
10a in Geldrop en start om 20.00 uur. De 
dinsdag na de bijeenkomst begint het 
#startcoach-project dan echt. 

Over LOGO Geldrop 
Lopersgroep Geldrop en omstreken 
(LOGO) is een actieve vereniging met 
zo’n 350 leden. Bij LOGO wordt de 
hardloopsport en de wandelsport be-
oefend door middel van training en 
begeleiding van deelname aan wed-
strijden en trimlopen onder leiding 
van gediplomeerde trainers. LOGO is 
aangesloten bij de Atletiekunie sinds 
26 oktober 1986. Voor meer informa-
tie over trainingsmomenten en het 
aanvragen van een proeftraining kijk 
op www.logogeldrop.nl. Ook zijn wij te 
volgen op Facebook en Twitter.

Antoine en Johan richten zich in 
Duitsland wederom op een goede klas-
sering in het klasse RC2, een verzame-
ling van diverse, vooral krachtiger au-
to’s. In de subgroep NR4 staan de di-
recte echte concurrenten, waaronder 
diverse landgenoten. De weersver-
wachtingen laten voorlopig de nodige 
regenwolken zien. Dat zijn omstandig-
heden waar Antoine goed mee om kan 
gaan, zich zelfs thuis in voelt. 
Hopelijk staat het Rookie Rally Team 
zondagmiddag goed geklasseerd op 
het officiële finishpodium, opnieuw 
onder de Porta Nigra.
www.rtbrabant.nl

Nostalgie

Zondag 21 augustus    
2e Acht van Nuenen
Door G. Oosterbosch

Op 21 augustus a.s. wordt wederom de Ronde van Nuenen verreden georga-
niseerd door TML Dommelstreek. Saillant detail hierbij is dat op 21 augustus 
1977 ook een Ronde van Nuenen werd verreden, toen nog de ‘Acht van Nue-
nen’ genaamd, waarbij ik ook aan het vertrek stond bij de amateurs, waar-
over dit verslag gaat.

Er werd toen nog meer als tegenwoor-
dig door het centrum gereden, een 
prachtig en selectief rondeke met alle-
maal klinkers die toen zeker niet zo 
netjes langs elkander lagen, zodat het 
100 km over de keien ‘stoempen’ was!
Zwaar of niet, de organisatie had toen 
niet zoveel moeite om veel en goeie 
coureurs aan de start te krijgen; om 
maar wat bekende namen van toen te 
noemen, o.a. Frits Pirard, Adrie van 
Houwelingen, Piet van der Kruijs, Gijs 
Nederlof, Giel van der Sterren, Sjaak 
Spijkerboer, Hein Senders, Ton ter 

Harmsel, Gerard Tabak, Johan Kuiken, 
Nuenenaar Martien Lijten, Jan Adams, 
Bert van Geffen en klepper Jean Hou-
ben uit België.

Er stond een pak volk langs het par-
cours, maar dat was toen ook geen uit-
zondering. Het weer leek goed te blij-
ven tot er bij de start een kort regenbui-
tje viel met grote gevolgen voor de 
koers!
De rechtse bocht in het park was spie-
gelglad geworden met als gevolg 2 val-
partijen in de beginfase, waardoor het 

rennersveld totaal uiteen geslagen 
werd. Er reden toen diverse groepen 
rond, met voorop een heel sterke kop-
groep van 5 man, die de koers al heel 
snel leken te beslissen. Dit vijftal be-
stond uit: Frits Pirard, Ton ter Harm-
sel, Martien Lijten, Jos Nederlof en 
Hein Senders.

De keien werden echter snel droog en 
dat was 'n zegen voor zowel de renners 
als het publiek. Het werd plots een bij-
zonder boeiende harde koers, met op 
elkaar jagende groepjes renners, waar-
van sommigen samenvloeiden achter 
de 5 koplopers.
De kopgroep leek buiten schot te zijn, 
maar uit die vele achtervolgers was het 
toch een zestal dat op jacht ging naar 
de leiders met Piet v.d. Kruijs, Gijs Ne-
derlof, Gerard Tabak, Geert Ooster-
bosch, de Belg Jean Houben en het 
jonge talent Johan Kuiken.

Kilometers lang duurde de strijd tus-
sen de 2 groepen, maar uiteindelijk 
was de aansluiting daar, 11 koplopers 
op 40 km van het einde. De finale kon 
beginnen met deze coureurs, want uit 
de achtergrond kwam niemand meer 
terug. 
Er volgden enkele venijnige demarra-
ges om de koers in een beslissende 
plooi te trekken, waarbij enkele ren-
ners langzaam maar zeker het licht uit 
zagen gaan en moesten lossen. Met 
nog 20 km van het einde bleven er nog 
5 coureurs over die gingen strijden om 
de overwinning: Piet vd Kruijs, Gijs 
Nederlof, Ton ter Harmsel, Geert Oos-
terbosch en Johan Kuiken.
Het leek een sprint met deze vijf te 
worden, maar dat was buiten de jonge 
Kuiken gerekend, die in de laatste ron-
de een klein gaatje sloeg en stand hield. 
De overige 4 coureurs hadden teveel 
oog voor elkaar!!
Podium 21-08-1977
1 Johan Kuiken, Breda
2 Piet van der Kruijs, Helmond
3 Geert Oosterbosch, EindhovenFoto van een krantenknipsel uit 1977.

Wielersport

De lange zomerstop in de Nederlandse Rallysport, die loopt van de Vecht-
dalrally in juni tot en met de Hellendoorn rally in september, vormt voor veel 
Nederlandse rijders een mooie gelegenheid om deel te nemen aan de di-
verse wedstrijden in Duitsland. Dit geldt ook voor het Rookie Rally Team, zij 
hebben zich voor de ADAC Deutschland Rallye ingeschreven. Deze wedstrijd 
vormt de negende ronde van het wereldkampioenschap rally, het WRC.

Regionale 
ontmoetingsdag 
veteranen Brabant 
Zuid-Oost
De Stichting Veteranen Brabant Zuid 
Oost organiseert op 4 september de 
traditionele regionale ontmoetings-
dag. Dit jaar wordt deze bijzondere 
dag gehouden in het Evoluon Eindho-
ven. De insteek van deze regionale 
ontmoetingsdag is dan ook om vetera-
nen en burgers bij elkaar te brengen in 
een gezellige en muzikale omgeving.

Met als thema ‘ Burger ontmoet Vete-
raan’ staat deze regionale ontmoe-
tingsdag open voor iedereen. 
De regionale ontmoetingsdag wordt 
gehouden binnen het Evoluon (Noord 
Brabantlaan 1a, 5622 LA Eindhoven) 
en start om 13.00 uur. De ‘SHAPE In-
ternational Band ‘ en de discotheek 
‘Satisfaction’ zorgen voor de muziek. 
Ook is er een marktplaats met diverse 
stands. Om 17.00 uur komt er een ein-
de aan het programma.

Veteranen uit Brabant Zuid Oost die ou-
de makkers weer willen ontmoeten, kom 
dan naar deze ontmoetingsdag. Aanmel-
den kan op het mailadres van de secreta-
ris nl: secretaris@svbzo.nl. En inwoners 
die veteranen een warm hart toedragen 
zijn natuurlijk van harte welkom. Even-
tuele vragen graag zenden naar het e-
mailadres: secretaris@svbzo.nl.



Va
na

f 
17

 a
ug

us
tu

s 
20

16

www.kik-textilien.nl
Alleen zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.

KiK Textilien und Non-Food B.V. • Nassauplein 30 • 2585 EC Den Haag (Hoofdkantoor NL)
Een fi liaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.nl
Voor de nieuwsbrief: gewoon klikken en op de hoogte blijven!

Vind ons op: www.facebook.com/kik.nederland

Thermo-
jack
Maten: 
92-122

Vest of trui
Maten: 92-122, 
slechts 6,99

Softshell jack
Maten: 92-122, 
slechts 9,99
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