
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 09.00 - 11.00 uur.

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Nederlands 
Vrouwenelftal hockey 
wint met 4-0 van 
Australië in Nuenen!
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MAKELAAR PLUS?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

J

040-2951080 | www.anderegg.nl

HYPOTHEEK NODIG?

Collse Hoefdijk 16a  5674 VK Nuenen

Financieel Bedrijfsadvies
Verzekeringen • Hypotheken

deskundig & persoonlijk 
laagste hypotheekrente

betaalbaar advies

WWW.WOENSXL.NL

Koopzondag
25 JUNI & 2 JULI

12.00 - 17.00 UUR

Feliciteren   
voor geslaagden
Rond de Linde wil de komende pe-
riode, net zoals in voorgaande jaren, 
haar lezers de gelegenheid geven 
de Nuenense jeugd te feliciteren 
met het behalen van het eindexa-
men van het voortgezet onderwijs. 
De felicitatie moet voorzien zijn van 
de naam/namen van de afzender(s), 
de naam voor wie de felicitatie be-
stemd is, op welke school het diplo-
ma is behaald en voor welk type on-
derwijs de leerling geslaagd is. 

Stuur de felicitatie naar:
geslaagden@ronddelinde.nl

Het zit er op. Het is voorbij

‘t Bloemateljee Nuenen stopt!
Door Karin Aarts-Janssen

ammer voor Monique, jammer voor Nuenen. De bloemenzaak met de 
meeste creativiteit verdwijnt uit ons dorp. Monique moet stoppen, om 
gezondheidsredenen, anders had ze nooit opgegeven. Het is haar pas-

sie, haar alles. Mensen blij maken met bloemen. Het werd haar met de pap-
lepel ingegeven. Van vader en moeder op zoon en dochter. Gelukkig stopt 
ze niet helemaal, alleen haar winkeltje aan Park 13 gaat sluiten en Monique 
gaat verder in Son, haar nieuwe woonplaats, met het geven van workshops 
bloemige creaties, en het maken van bruids-en rouwwerk op bestelling. 
Aan huis. De garage bouwde ze om tot atelier.

Monique begon op 8 oktober 1989 in 
het Parkhof, op de hoek. Daar runde 
ze 23 jaar een bloemenzaak, ‘Bloeme-
natelier Parkhof ’. Ze was de jongste 
onderneemster en had nog geen rijbe-
wijs. Op haar brommertje toerde ze 
door Nuenen. De bloemen werden ge-
bracht. Na drie maanden haalde ze 
haar rijbewijs en reed ze drie dagen 
per week tussen 5 en 6 uur ‘s morgens 
naar de groothandel en zocht zelf haar 
bloemen uit. Daarna begon het echte 
werk. In de winkel. De bloemen afsnij-
den, water geven, in vazen zetten, boe-
ketten maken, zorgen dat de bloemen 
vers blijven, winkel op orde brengen, 
bestellingen de deur uit doen etc. Ze 
had veel steun van haar moeder Iet, 
die helaas veel te vroeg is overleden. 
Samen gingen ze naar de groothandel 
en het personeel stond in de winkel. 
Moeder hielp ook graag in de winkel. 
Ze hield van een praatje en kon goed 
met mensen omgaan. Ze kende heel 
Nuenen.
Als we aan de bloemenwinkel op het 
Parkhof denken, zien we in de maand 
november de vloer bezaaid met 

herfstblad, zien we tijdens de Van 
Goghbraderie heel veel geraniums 
buiten en worden door moeder Iet en 
haar medewerkers bakken met bloe-
men gevuld. Zien we twee honden lig-
gen in de winkel, haar trouwe kamera-
den. Zien we een sfeervolle winkel, 
gele bloemen met Pasen, rozen met 
Moederdag. Geweldige kleuren in de 
herfst met Halloween heksen en ver-
sierde pompoenen. Ze werkte graag 
met thema’s en voor Kerst zag je Mo-
nique ’s nachts werken om de winkel 
om te toveren tot een groot kerstfeest. 
Niets ging aan haar voorbij. 
Maar Monique was niet alleen een 
vrouw met groene vingers, ze was ook 
een onderneemster.

Tijdens haar Parkhof periode nam ze 
zitting in het bestuur van de Winkeliers-
vereniging Parkhof-Parkstraat, werd ze 
al snel voorzitter en werd er veel georga-
niseerd. Samen met Jan Jansen van Per-
fetto, Helga Schellens van Speelgoed 
Schellens en Karin Aarts-Janssen van 
Boekhandel van de Moosdijk. De taken 
in het bestuur waren goed verdeeld.
Er was veel saamhorigheid onder de 
ondernemers en Monique trok de kar. 
Ze hield het betaald parkeren in de 
Parkstraat tegen en trok naar het ge-
meentehuis als er iets niet in orde was. 
Voor vergunningen ging ze heel ver bij 
de gemeente, ze was niet snel tevreden.
Het grote en langste ontbijt van Neder-
land, met Koninginnedag, in 2005, was 
een idee van Monique. Zij had gehoord 
van een geld inzameling voor de Clini-
clowns en Nuenen haalde € 8700,- op. De 
actie kwam in alle landelijke dagbladen te 
staan en Monique mocht samen met Jan 
Jansen en Helga Schellens, in Apeldoorn 
de trofee, een gouden neus, ophalen.
Het moonlight-shoppen, een paar keer 
per jaar op zaterdagavond de winkels 
open, was een idee van Monique. Pom-
poenen uithollen, Halloween optocht, 
Sinterklaasacties, met Kerst leven in 
het centrum, het organiseren van een 
Koningsnacht , de Van Goghbraderie 
en nog veel meer. Ze bruiste van de 
ideeën en kreeg veel voor elkaar. Het 
was niet altijd gemakkelijk om met wei-
nig geld in kas iets te organiseren, maar 
het lukte steeds weer, samen met alle 
ondernemers. 

Op 28 maart 2011 vertrok Monique 
uit het Parkhof, ook toen al om ge-
zondheidsredenen. Maar al vrij snel 
keerde ze terug met bloemen. Nu aan 
Park 13, met een piepklein bloemen-
winkeltje. Prachtig! Wat een bloemen-
pracht en wat een kleuren. De mooiste 
creaties kwamen uit haar handen en je 
vond er altijd wel een cadeautje. Je kon 
niet aan haar deur voorbij gaan zonder 
een blik te werpen op de bloemen-
pracht buiten bij de voordeur. Altijd 
weer anders.

Op zaterdag 24 juni neemt Monique 
afscheid als onderneemster in Nuenen 
en gaat ze verder in Son. Die dag hoopt 
ze velen van u nog te zien om samen te 
proosten met een borrel of een sapje, 
op een mooie toekomst. 

Blijf Monique volgen op:
www.bloemateljee.nl

Beslissing bestuurlijke toekomst 
verder doorgeschoven
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de commissievergadering ABZF (Algemene Bestuurlijke Zaken 
Financiën) op 15 juni is voorgesteld de beslissing voor de bestuurlijke toe-
komst van Nuenen verder door te schuiven naar november 2017.

De oriënterende gesprekken met de 
buurgemeenten Eindhoven, Son en 
Breugel, Laarbeek, Geldrop-Mierlo en 
Helmond zijn afgerond. Uitkomst van 
deze gesprekken is dat met zowel de 
gemeente Eindhoven als Son en Breu-
gel een vervolggesprek heeft plaatsge-
vonden. De gesprekken met de andere 
gemeenten kunnen als afgerond wor-
den beschouwd. Tijdens deze vervolg-
gesprekken blijkt echter dat er meer 
tijd nodig is voor de begeleidingsgroep. 
In Son en Breugel loopt nog een eigen 
onderzoek en dat loopt niet gelijk op 
met het traject dat Nuenen volgt.
In Eindhoven is men klaar voor een 
vervolggesprek op basis van de kwali-
teit van het gevoerde gesprek.

Lid van de begeleidingsgroep Eeuw-
horst verklaarde dat het een dyna-
misch proces is waarbij de uitkomst 
van de verschillende gesprekken van 
invloed is op de planning en de te ne-
men vervolgstappen. Daarom heeft de 
begeleidingsgroep een eigen, interne 
planning op hoofdlijnen gemaakt die 
gedurende het proces steeds verder 
concreet wordt ingevuld. De planning 
is gericht op definitieve besluitvor-
ming uiterlijk in november 2017. De 
groep wil het allerbeste voor Nuenen 
er uit slepen. Burgemeester Houben 
vulde als portefeuillehouder nog aan 

dat het hele proces uiterste zorgvul-
digheid dient te betrachten waarbij de 
gemeenteraad tussentijds zo veel als 
mogelijk wordt bijgepraat.

De PvdA wil graag samen met Eind-
hoven maar vroeg zich af of het uit-
stellen voor sommige fracties goed zal 
uitkomen in verband met de naderen-
de verkiezingen in 2018.
GroenLinks wil het degelijk aanpakken 
en voor hen gaat kwaliteit voor snelheid. 
De gesprekken hebben alle tijd nodig en 
de partij vroeg om een reactie van de 
provincie op het voorstel van uitstel.
Het CDA is het helemaal niet eens 
met het voorstel en het uitstel. We 
moeten ons houden aan de procesaf-
spraak, vond het CDA.
Lijst Pijs was de denigrerende opmer-
kingen van enkele fracties niet verge-
ten en wilde Nuenen naar Eindhoven.
Lijst van de Boomen vindt dit ook 
weer een voorbeeld van slechte be-
stuurskracht. Nuenen kan dit niet al-
leen managen, vond de fractie.

De verlenging van de ondersteunende 
expertise aan de begeleidingsgroep 
van € 25.000 was voor alle fracties 
geen probleem. Het voorstel om de 
beslissing uit te stellen tot november 
2017 werd alleen door het CDA en de 
PvdA niet onderschreven.

Brugklassers 
Pleincollege 
Nuenen zamelen 
geld in voor KIKA
Pleincollege Nuenen organiseert op 
vrijdag 30 juni het Werelds Festival. 
Tijdens deze feestelijke middag ver-
kopen de brugklasleerlingen hun 
zelfgemaakte kunst. Naast ouders 
en docenten zijn ook inwoners van 
Nuenen en omstreken van harte wel-
kom om een kijkje te komen nemen 
op het schoolplein van de locatie 
Vrouwkensakker. Het Werelds Festi-
val begint om 13.15 uur en duurt tot 
14.15 uur.

Onze brugklasleerlingen werken al we-
ken toe naar dit moment. Tijdens de 
lessen Kunst & Cultuur is hard gewerkt 
aan zelf ontworpen serviezen die op de 
markt verkocht gaan worden. Ook is er 
nagedacht over de versiering van de 
kramen. De lekkere hapjes die tijdens 
de middag te verkrijgen zijn, zijn door 
onze leerlingen zelf gemaakt. 

Geld naar KIKA
De opbrengst van de middag komt ge-
heel ten goede aan KIKA. Met dit geld 
wil KIKA de kans op genezing voor 
kinderen met kanker vergroten. Onze 
leerlingen zetten zich graag in voor 
zo'n mooi doel. 
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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 
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We hopen dan ook dat u en uw wijkgenoten aanwezig zullen zijn op 
26 juni. Wij zijn benieuwd naar wat voor moois er uit deze gezamen-
lijke aanpak zal voortvloeien!

Waar en wanneer?
De ”Kijk op uw wijk” is op maandag 26 juni, van 18.30 t/m 20.00 
uur. We verzamelen op de groenstrook hoek Brederostraat / Van 
Ruusbroecstraat. Alle bewoners van adressen die het betreft krijgen 
een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus. 

Heeft u vooraf al nog vragen?
Mocht u van tevoren behoefte hebben aan meer informatie of heeft 
u vragen? 
Neem gerust contact op met de heer Peer van der Horst via het 
Klantcontactcentrum 040-2631 631.

NL-ALERT
Bij een ramp in jouw omgeving, wil je weten wat je moet doen. 
Daarom is er NL-Alert. Als er een noodsituatie bij jou in de buurt is, 
dan ontvang je een tekstbericht op je mobiel. Hierin staat precies 
wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. 
NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. 

Stel je mobiel in
Veel telefoons die in Nederland worden ver-
kocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op
sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je 
dit zelf doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl en 
stel je mobiel in.

Controlebericht
Maandag 3 juli zendt de overheid om 12.00 uur 
een NL-Alert controlebericht uit. Als je het 
controlebericht ontvangt, is jouw mobiel juist 
ingesteld voor NL-Alert. Je weet dan zeker dat 
je wordt geïnformeerd als je in de buurt bent 
van een echte noodsituatie bent.

Vragen? Ga naar www.nl-alert.nl

INZAMELING TAXUSSNOEISEL
Heeft u een taxushaag? Doneer uw snoeiafval in de strijd tegen 
kanker. 
Vanaf 6 juni 2017 kan Stichting Taxus Taxi weer worden ingeschakeld 
voor het kosteloos ophalen van taxussnoeisel. Taxussnoeisel bevat 
de stof taxol. Deze stof heeft een kanker remmende werking. Gooi 
daarom uw snoeisel niet weg maar neem contact op met de taxustaxi. 
Via www.taxustaxi.nl/afspraak is het heel gemakkelijk om een af-
spraak te maken. Zij komen binnen 24 uur het snoeisel bij u ophalen. 
Het snoeisel moet wel zuiver zijn, dus zonder stenen, zand of blad. 

Uitgiftepunt tassen 
en opvangzeilen
Ook zijn er dit inza-
melseizoen weer gra-
tis materialen te ver-
krijgen. Deze worden 
niet meer aan huis 
gebracht maar kun-
nen vanaf 2017 opge-
haald worden op di-
verse uitgiftepunten, 
binnen het werkge-
bied van de stichting. 

Hiervoor zijn zij een samenwerking aangegaan met Boerenbond en 
Welkoop. Daarnaast zijn er nog een aantal andere uitgiftepunten 
waar de Taxus Taxi Tassen en opvangzeilen te verkrijgen zijn. Zeer 
binnenkort zijn de uitgiftepunten online te vinden via www.taxus-
taxi.nl. De stichting Taxus Taxi is sinds 2009 actief. Blijf up to date 
via de website of volg de stichting via Facebook en/of Twitter. 

VERGUNNINGEN     
PERIODE 12-06-2017 EN 17-06-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Stad van Gerwen 9 Plaatsen roldeuren in stal 
Hoekstraat 21 Interne verbouwing woning 
De Pinckart 54 Verbouwen uitbreiden kantoorgebouw 
Koppeldreef 2 Tijdelijk wijzigen gebruik ivm viering jubileum  
Kerkstraat 
- Aloysiushof Noodkap zilveresdoorn 
De Huikert 35 Tijdelijk wijzigen gebruik ivm evenement 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Geldropsedijk 15 Woning isolatie wanden/dak nieuwe kozijnen 
Brederostraat 2 Plaatsen overkapping 
Velakker 59 Plaatsen dakkapel wijzigen hoofddraagconstructie 
Europalaan 212 Plaatsen erfafscheiding 
Keizershof 120 Plaatsen schuur met overkapping 

Melding Activiteitenbesluit
Locatie Omschrijving 
Schoutse Vennen 15 Besluit Mobiel breken bouw- en sloopafval 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Plein Heuvel Gerwen Vlooienmarkt 27 augustus 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Lissevoort 8 Interland Nederland-Australie Dames Hockey 
  18 juni 
‘t Oog Buurtbarbeque ’t Oog 25 juni 
De Huikert 35 Sinti Gypsy Jazz Guitar Camp 28 juni 
Enodedreef Dolphin Triathlon Nuenen 2 juli 
Lieshoutseweg 45 Paardensportspektakel 2 juli 
Parkstraat 1 Terrasuitbreiding/Podium Kermis 7-11 juli 
Parkstraat 3 Terrasuitbreiding/Podium Kermis 7-11 juli 
Park 25 Terrasuitbreiding Kermis 8-11 juli 
Vrouwe 
Cecilialaan 1-15 Straatbarbeque 19 augustus 

Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

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: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

Voor één euro kunt u uw GFT+E container  
nu wekelijks aanleveren
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COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door de vereniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten in Nederland.

VERKEER
Verkeersmaatregelen Kermis Nuenen
Op vrijdag 7 juli start de kermis Nuenen. De wegen rondom het 
kermisterrein zijn vanaf woensdag 5 juli afgesloten voor alle verkeer. 
De kruising Vincent van Goghstraat / Berg sluiten we af vanaf don-
derdag 6 juli. 

“KIJK OP UW WIJK” OP 26 JUNI 2017 
OMGEVING VAN RUUSBROECSTRAAT 
Verbeterpunten aan de stoep, de straat of het groen in uw wijk?
We horen het graag tijdens de inwonerswijkschouw op maandag 
26 juni 2017. Deze keer gaan we kijken in de straten van de wijk 
“omgeving Van Ruusbroecstraat”. 

Verbeteringen in uw buurt
We kijken samen met u naar verbeterpunten in de wijk. U als inwo-
ner ziet en ervaart de verbeterpunten het beste, dus waar we kunnen 
nemen we uw mening en wensen graag mee. Het lukt niet om alle 
wensen op te pakken, maar het is voor ons belangrijk om in ieder 
geval goed in beeld te hebben wat er in de wijk leeft en welke punten 
aandacht vragen. 

Wat gaan we doen?
Om 18.30 uur lopen we samen met u een rondje door de wijk. Zo 
kunt u precies laten zien waar u denkt dat er verbeterpunten zijn. 
Er zijn ook mensen van de politie, jongerenwerk, Boa’s en woning-
bouwvereniging “Helpt Elkander” aanwezig. U kunt met hen in 
gesprek over bijvoorbeeld veiligheid, (problemen van of met) jon-
geren of zaken rond uw (huur)woning.  

 

Fysiotherapie Kwiek    
opent in Nuenen 
Per 1 mei zijn Ellen Raessens en Lieke Braam een nieuwe fysiotherapieprak-
tijk gestart aan de Vincent van Goghstraat 139 in Nuenen. Fysiotherapie 
Kwiek richt zich specifiek op ouderen en volwassenen met een chronische 
aandoening.

Er kunnen hulpvragen zijn op het ge-
bied van bewegen bij neurologische 
aandoeningen, hart-, vaat- of longpro-
blemen. Ook na een operatie kan het 
mogelijk zijn dat fysiotherapie aan 

huis een uitkomst kan bieden. Wan-
neer u (tijdelijk) minder mobiel bent of 
vanwege lichamelijke klachten niet in 
de gelegenheid bent om naar onze 
praktijk te komen kan fysiotherapie 
aan huis geadviseerd worden door uw 
arts. Fysiotherapie op de plek waar u 
het probleem ervaart is vaak het meest 
effectief.

Ellen en Lieke zijn beiden gespeciali-
seerd en opgeleid in de geriatriefysio-
therapie en richten zich dus volledig 
op ouderen, kwetsbare volwassenen 
en fysiotherapie in de thuissituatie. 
Voorheen werkten zij 7 jaar samen in 
dienst bij dezelfde praktijk en vonden 
ze het tijd om hun horizon te verbre-
den. Naast kantoorruimte, twee be-
handelkamers en opslagruimte voor 
hulpmiddelen, is er een ruime oefen-
zaal voor patiënten die in staat zijn om 
op de praktijk te oefenen. 

Ook deze zomer weer inzamelactie snoeisel taxus baccata

Het Rullen Hoveniers   
Snoeit voor Leven’
Veel VHG-hoveniers leveren een bijdrage aan de strijd tegen kanker door 
mee te doen aan de actie ‘Snoeien voor Leven’. Bij hun werkzaamheden staat 
in de maanden juni, juli en augustus de taxus centraal. Uit het snoeisel van 
de taxus baccata - de meest voorkomende taxussoort - wordt baccatine ge-
wonnen, een belangrijke grondstof voor chemotherapieën. Hoveniers knip-
pen en verzamelen de jonge scheuten. Eén kubieke meter snoeisel levert 
genoeg baccatine op voor één chemotherapeutische behandeling. 

In Nuenen neemt Het Rullen Hove-
niers deel aan de actie. Eigenaar Mau-
rice Gevers zegt erover: “Iedereen kent 
in zijn familie of vriendenkring wel 
mensen die met die akelige ziekte wor-
den geconfronteerd. Met het verzame-
len en inleveren van taxussnoeisel dra-
gen we bij aan het laag houden van de 
kosten van een chemotherapie. Het is 
mooi om - via ons eigen vak - een bij-
drage te kunnen leveren aan de strijd 
tegen kanker.” 

Ook particulieren kunnen bij Het Rul-
len Hoveniers taxus snoeiafval inleve-
ren. Dit kan vanaf 15 juni tot en met 28 
juli. Er staat permanent een krat aan de 
weg aan Rullen 11a in Nuenen. U kunt 
dus altijd terecht, ook in het weekend.

‘Snoeien voor Leven’ is een initiatief 
van VHG, branchevereniging voor on-
dernemers in het groen. www.vhg.org

Sleuteletui 
gevonden
Bij het Kernkwartier heb ik afgelopen 
week een etuitje met sleutels gevonden.
Wie mij kan zeggen hoeveel sleutels 
erin zitten, kan het bij Iris op komen 
halen, telefoonnummer: 06-11286829.

Wilt u graag kennismaken met Fysio-
therapie Kwiek? De open dag vindt 
plaats op vrijdag 30 juni van 15.00 tot 
19.00 uur. U bent van harte welkom!
 
Voor meer informatie kunt u de website 
bezoeken www.fysiotherapiekwiek.nl 
of telefonisch contact opnemen 06 
33183114.



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

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Onze huzarensalade
is een topper!!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Barbecue Worsten 
4 stuks .....................................................4,50
Porc Belly Mustard
100 gram  ................................................1,50
100 gr. Runderrookvlees +
100 gr. Eiersalade ........................3,95
Boeren Karbonades

iedere 4e gratis
Huzarensalade
500 gram  ................................................3,75
Sole Mio spies
Malse bief + Gedroogde zontomaat 
per stuk ...................................................2,75
Ook voor de best belegde broodjes!!

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

DE BESTE!!

weekaanbiedingen 
donderdag 22 t/m woensdag 28 juni

Tuinbonen
 hele kilo 1,25
Rucola sla   
pan klaar   per bakje 1,25

Bieten salade     
 250 gram 1,79

Geschrapte worteltjes      
 1/2 kilo 1,79

Abrikozen      
 1/2 kilo1,25

Perssinaasappels
10 stuks 1,99Godfried de Vocht De Echte Bakker

Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

De zomer in de bol.....
Acties week 25 : geldig maandag 19 juni  t/m zaterdag 24 juni 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Monnikenbrood  
Donker meergranenbrood in ronde vorm 
2x halve € 1,95   € 189_____________________________________________________

Kersentaartje
Harde wener bodem met gebonden 
kersen en afgebrand schuim  nu € 600_____________________________________________________

12 Witte broodjes

  slechts € 200_____________________________________________________

Zomercake
Vanillecake overgoten 
met sinaaschocolade
 nu € 395_____________________________________________________

Thuisbak Ciabbata's
Wit of meergranen
 4+1 GRATIS

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Bezorgers voor Rond de Linde: 
wijken Nuenen Zuid + Oost

(Bv. omg. Het Puyven ±160 kranten)

Vakantiebezorgers
(Juli en Augustus) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER 

DIRECT

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

 

Wordt (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekering! 

Wielstraat 22 
5664 HP Geldrop 

040-78 78 488                           
www.chiropractieavalon.nl 

 

Shockwave en echo 
Kom langs voor een gratis kennismaking 

U kunt terecht voor: 

- Chronische schouderklachten, met of zonder kalkafzetting  
- Chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog)  
- Pijn net onder de knieschijf  
- Chronische pijn aan de achillespees   
- Hielpijn (hielspoor) en pijn onder de voet 
- Heupklachten, oa slijmbeursontsteking 
- Andere chronische peesproblemen 

- Tintelingen in armen en benen 
- Artrose en slijtage 
- Hernia en ischias 
- Spierpijn, gewrichtspijnen, artritis en tennisarm 
- Bekkeninstabiliteit (o.a. zwangere vrouwen)  
- Duizeligheid  
- Sportblessures 
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Klaas de Graaff, verteller   
die de grenzen opzoekt
Door Nannie van den Eijnden

Samen met Catharina Boer declameerde hij uit zijn laatste dichtbundels in de 
bibliotheek, een initiatief van Dichterscollectief Nuenen. Als lid van deze dich-
tersclub organiseert hij mede de jaarlijkse poëziemiddag. Klaas schrijft vooral 
over moordzaken, zedendelicten en ander opvallend grensoverschrijdend ge-
drag. Onlangs verscheen zijn verhaal over een veldwachter die zijn boekje te 
buiten ging in ‘De Drijehornickels’, het blad van de heemkundekring.

Poëzie is al sinds zijn 18e jaar zijn hob-
by en dat leidde in 1977 tot zijn eerste 
bundeltje ‘Vlucht in het woud’. Hij was 
liefhebber van de ’80-ers’, dichters als 
Bert Schierbeek, Lucebert en Simon 
Vinkenoog en verslond ze. Hun ge-
dichten weken af qua rijm, dat ontbrak 
zelfs vaak, en ze waren experimenteel. 
“Die dichters kozen heel andere woor-
den, in een stijl die je ‘magisch realis-
me’ kunt noemen en ze konden stem-
mingen oproepen. Ze omschreven de 
dingen indirect. Dat boeide mij. Ik 
dicht ook in die stijl” vertelt Klaas.
Regelmatig exposeert hij zijn gedichten 
samen met Helma Michielsen en Ca-
tharina Boer met schilderijen van Ma-
rianne Schellekens. Ze werken momen-
teel met zeven dichters aan een nieuw 
project; een expositie over de schep-
ping. Klaas dicht over de zevende dag.

In de context van de geschiedenis
De rode draad in zijn werk is de mens, 
met zijn gedrag, leefstijl en relaties. Hij 
onderzoekt en benoemt de onnoeme-

lijke dingen en belicht ze van verschil-
lende kanten, op populair wetenschap-
pelijke wijze. Het vreemde in de mens 
fascineert hem, evenals de geschiede-
nis en dan met name het sociale aspect 
daarvan. 
Waarom doen of deden mensen in het 
verleden iets? Hoe zijn dingen ont-
staan? Klaas studeerde MO geschiede-
nis in Arnhem toen hij in de jeugdge-
vangenis te Zutphen werkte. Toen hij 
een baan kreeg als gevangenisdirec-
teur in Amsterdam, verruilde hij zijn 
studie voor die van sociologie en cri-
minologie.

Hij heeft veel gedrag en delicten voor-
bij zien komen. “Ik ben ook geïnteres-
seerd in niet-westerse culturele antro-
pologie en een heel andere manier van 
met elkaar omgaan. Eerwraak bijvoor-
beeld, dat soort dingen kunnen wij 
niet bevatten. Je moet ze eerst begrij-
pen om ze een plaats te kunnen geven. 
Het is makkelijker om wat je niet kent 
af te wijzen. Wij zijn geïndividuali-
seerd, daarom snappen wij de gezins- 
en stamverbanden niet”. 

Maatschappelijk betrokken 
en maatschappijkritisch 
Klaas wil vertellen, zijn visie uiten en 
delen. Zaken aan de kaak stellen. 
“Waarom zijn mensen gedood? Wat 
zit daarachter? Het verhaal van Kaïn 
en Abel ging over de eerste broeder-
moord. Ik wil de andere werkelijkheid 
onderzoeken”. Hij heeft belangstelling 
voor fenomenologie en gaat op zoek 
naar dat wat ergens achter zit. Behalve 
de dood fascineert ook de eenzaam-
heid en de natuur hem. Vanwege zijn 
leeftijd (1939) is hij nu meer met het 
naderende levenseinde bezig en dat is 

Oeuvre 
Dichtbundels
‘Vlucht in het woud’, 1977
Op zoek naar mijn vader, 2012
Om met u te werken, 2014
Mijn alibi vergeten, 2014
De laatste jas, 2016
Uit de open kaftan, 2016
Uitdagende poëzie, 2017

Boeken
De som der hoeken, omgaan met 
gedetineerden, 1984
Moorddadig Brabant, moorden en 
doodslagen in de 20e eeuw, 2000
De polsslag van het kwaad, 200-ja-
rig bestaan van de gevangenis in 
Den Bosch 1807 - 2007, 2008
Branden in Brabant, de fik erin, 
2010
Het zevende taboe, 2011
Bronstig Brabant, 2016

‘De stilte van de haven’

ik hoor de stilte van de haven
het zwijgen van de golven
noem dan de naam
die in het maanlicht hangen blijft
want wat was waar en waarom
straks fluistert
de wind
tussen de korrels van het zand
bouzoukiklanken
uit de spleten van
een lui gesloten raam
waarachter de laatste
druppels ouzo in het
glas blijven hangen
als getuigenis van
dronken mensen
die gelukkig willen zijn

‘Smeulders = Open’ presenteert: 
Marie-Louise Saanen
De enige openbare kunsthuiskamer van Nuenen is weer open! In het week-
end van zaterdag 24 en zondag 25 juni zijn de kunstwerken van beeldend 
kunstenares Marie-Louise Saanen te bewonderen, op uitnodiging van Wim 
en José Smeulders. Ze exposeert schilderijen, portretten in pastel en Oost-
Indische inkt en grafisch werk.

Marie-Louise maakt gebruik van ge-
mengde technieken, haar werk is veel-
zijdig en divers. Enkele schilderijen 
heeft ze op muziek geschilderd. Haar 
grote inspiratiebron was haar opa, die 
goud- en edelsmid was. Ze herinnert 
zich nog de sfeer en geur in zijn atelier. 
Daar is de basis en passie gelegd voor 

haar etsen en tekeningen en het ge-
bruik van vormen en lijnen. De natuur 
is een van de terugkerende thema’s in 
haar werk, evenals mensen, metaforen 
en symboliek, zoals de garuda, een vo-
gel als symbool voor overleving. Ook 
haar verwondering over de dingen die 
in haar leven op haar pad komen is in 
haar werk terug te zien. 

‘Smeulders = open’ presenteert: Ma-
rie-Louise Saanen. Zaterdag 24 en 
zondag 25 juni van 13.00 tot 17.00 uur. 
Beekstraat 23, Nuenen. 
www.ateliermarlo.nl

Eindelijk ook glasvezel in buitengebied van Nuenen C.A.

Oplossing voor een lastig probleem
Dankzij de Coöperatie Ons Net en een voortvarend college van B&W van 
destijds, kregen de bewoners van de Gemeente Nuenen als eerste in Neder-
land de beschikking over een glasvezel aansluiting. Toen een wereldpri-
meur. Helaas was het toen onmogelijk om ook de buitengebieden op glas-
vezel aan te sluiten. Dit tot groot verdriet van veel inwoners en bedrijven in 
het buitengebied. 

De behoefte aan glasvezel is in het bui-
tengebied veel groter omdat de verbin-
ding over koperdraad steeds trager 
wordt naarmate men verder verwij-
derd is van een centrale. Het binnen-
halen of verzenden van grote bestan-
den is dan vrijwel onmogelijk. Dit be-
lemmert (agrarische) bedrijven ernstig 
in hun bedrijfsvoering. Telewerken is 
er hier niet bij, studeren of huiswerk 
maken via internet of zorg op afstand 
via nieuwe technologieën is door de 
slechte verbindingen onmogelijk. 
Kortom jong en oud, bedrijven en ge-
zinnen in het buitengebied zijn de du-
pe van slechte verbindingen over ko-
perdraad. De Gronings hoogleraar 
Dirk Strijker voorspelt een leegloop 
van het platteland als er niet snel be-
gonnen wordt met de aanleg van glas-
vezel in het buitengebied.
Met eenzelfde voortvarendheid als 
weleer heeft ook nu het College van 
B&W van Nuenen c.a. naarstig ge-
zocht naar oplossingen voor deze pro-
blematiek. Gevestigde marktpartijen 
zien in de aanleg van glasvezel in het 
buitengebied geen brood. De kosten 
van aanleg zijn vanwege de grote af-
standen heel hoog waardoor het veel 
te lang duurt voor dat de investering 
terugverdiend kunnen worden.
Na een lange zoektocht en veel onder-
handelen heeft de gemeente onlangs 
een overeenkomst gesloten met de 
Maatschappij voor Breedband in Bra-
bant, Mabib. Een deelneming van CIF 
een investeringsfonds van Rabobank 
Vastgoedgroep. Dit fonds beheert gel-
den van pensioenfondsen die juist uit 
zijn op waardevaste investeringen op 
langere termijn zoals bijvoorbeeld in 
onroerend goed. 
De overeenkomst van de gemeente en 
Mabib houdt in dat als meer dan 55% 
van de bewoners van het buitengebied 
zich aanmelden voor een glasvezel-
aansluiting iedereen in het buitenge-
bied aangesloten kan worden. Vanwe-
ge de hoge kosten per aansluiting 
wordt van de bewoners een eigen bij-
drage gevraagd. Ook nu is Nuenen c.a. 

een van de eerste gemeenten in Bra-
bant waar in het buitengebied glasve-
zel wordt aangelegd.

Om het percentage van 55% te berei-
ken wordt de komende maanden door 
Mabib een zorgvuldige voorlichtings-
campagne richting bewoners opgezet. 
Hierbij laat Mabib zich bijstaan en ad-
viseren door vertegenwoordigers van 
bewonersgroepen uit de betreffende 
gebieden. Onderdeel van deze voor-
lichtingscampagne is het inzetten van 
ambassadeurs. Ook mensen uit de 
buurt die de naaste buren haarfijn 
kunnen uitleggen wat de voordelen 
zijn van een glasvezelaansluiting. In 
Nuenen is al een begin gemaakt met 
het formeren van een klankbordgroep. 
Als u daarvoor belangstelling heeft 
kunt u zich zowel als lid van de klank-
bordgroep of als ambassadeur van uw 
buurt aanmelden op de website van 
Mabib.nl

Roze koeien;    
voorbodes van glasvezel
Mabib zet een kudde roze koeien in 
om de komst van glasvezel in het bui-
tengebied aan te kondigen. Momen-
teel staan deze koeien in de wei van 
Fons Linders. Zodra een gemeente aan 
de beurt is worden de roze koeien ver-
plaatst naar die gemeente om aan-
dacht te vestigen op de komst van glas-
vezel.

Roze koeien kondigen de komst van glasve-
zel aan. Eindelijk glasvezel in buitemgebied

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

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

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

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

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

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

Extra vakantiegeld of zakgeld nodig? 
Het is nu het ideale moment om extra vakantiegeld of zakcent te verdienen 
en wij kunnen daarbij helpen. Hiervoor organiseren wij als Brassband De 
Vooruitgang op zondag 25 juni wederom een kofferbak- en bolderkarver-
koop. Iedereen kan zelf zijn tweedehands spullen te koop aanbieden tijdens 
deze markt. 

Voor bezoekers is de markt op het ter-
rein achter Sporthal De Hongerman 
aan de Mantelmeeuwlaan/Hoge Brake 
in Nuenen van 09.00 tot 14.00 uur ge-
opend. De entree bedraagt slechts 2 
euro inclusief een kopje koffie of thee, 
kinderen tot en met 12 jaar hebben 
gratis toegang. Voor de kinderen is er 
een speelattractie en er zal ook een or-
kest live muziek komen spelen tussen 
11.00 en 13.30 uur. 

Verkopen 
Iedereen die bruikbare spullen (kle-
ding, speelgoed, huisraad, etc.) zelf wil 
verkopen krijgt bij een kofferbakver-
koop de kans om dit te doen. Hoe? Je 
komt met een auto of bestelbus met of 
zonder aanhanger tussen 07.30 en 
08.30 uur naar de achterzijde van 
Sporthal De Hongerman in Nuenen. 
Als het inschrijfgeld (vanaf 10 euro 
voor een auto) is betaald, krijg je een 
plek toegewezen. De voertuigen wor-
den in rijen neergezet en de verkopers 
stallen hun spullen uit voor de auto op 
een zeil, een kleed of kraampje. Recht 
vanuit de kofferbak; vandaar de naam 
kofferbakverkoop. Op deze manier 
ontstaat een leuke, afwisselende 
markt. Verkopers kunnen een plek re-

serveren door zich via de website aan 
te melden waarbij geldt ‘vol is vol’. Ver-
kopers bepalen zelf de prijs van hun 
artikelen en hoeven daarvan geen deel 
af te staan aan de organisatie. Ook aan 
de schoolgaande jeugd tot 12 jaar is ge-
dacht. Die krijgen de mogelijkheid om 
vanuit je bolderkar hun overtollig 
speelgoed of andere dingen te verko-
pen voor € 2,50 per bolderkar. Er is 
voor jullie een speciaal deel van het 
marktterrein ingericht. 

Kopen 
Vanaf 09.00 tot 14.00 uur is de koffer-
bak- en bolderkarverkoop toegankelijk 
voor publiek. De entree bedraagt 2 euro 
inclusief een kopje koffie of thee en kin-
deren tot en met 12 jaar hebben gratis 
toegang. Onder het genot van een 
drankje of hapje bij sfeervolle achter-
grondmuziek belooft het een gezellige 
dag te worden. Daarnaast steunt u 
Brassband De Vooruitgang voor de kos-
tendekking van jeugdopleiding, aan-
schaf en onderhoud van instrumenten 
en voor het verbeteren van onze repeti-
tie-accommodatie. Door middel van 
bewegwijzering wordt op de diverse in-
valswegen naar de markt verwezen. 
www.kofferbakverkoopnuenen.nl

Collecteren voor 
meer natuur
Van maandag 26 juni tot en met zater-
dag 1 juli gaan duizenden vrijwilligers 
van Natuurmonumenten collecteren 
in het hele land. De opbrengst van de-
ze collecte komt ten goede aan de be-
scherming en aankoop van natuurge-
bieden bij jou in de buurt. Als je aan de 
natuur wilt geven, is dit een goed mo-
ment. Want Natuurmonumenten is de 
enige organisatie in Nederland die aan 
de deur collecteert voor de natuur. 
Voor het eerst collecteert Natuurmo-
numenten in juni, de maand waarin al-
les in bloei staat en bijna iedereen er-
opuit trekt in de natuur. 
In ruim 300 gemeenten gaan ongeveer 
10.000 vrijwilligers van deur tot deur 
met een collectebus. Ook in Nuenen. 
“De natuur in mijn eigen omgeving in-
spireert me het meest. Daarom organi-
seer ik deze collecte voor Natuurmo-
numenten in Nuenen. Zo krijgen we 
hier meer en betere natuur”, zegt wijk-
coördinator Marie-Thérèse van 
Vroonhoven enthousiast. “Hou jij ook 
van de natuur in Nederland? Geef dan 
tijdens de collecteweek van Natuur-
monumenten.”

Over Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is een vereniging 
met ruim 725.000 leden en donateurs 
en bijna 200.000 kinderen die lid zijn 
van OERRR. Zij hebben een gezamen-
lijk doel: opkomen voor natuur in Ne-
derland. Daarom verwerft en beheert 
Natuurmonumenten natuurgebieden. 
De natuurgebieden zijn bijna allemaal 
toegankelijk voor publiek. 

GESLAAGDEN
Geslaagd voor en gefeliciteerd door:
Pim van Vroonhoven VWO, Lorentz Casimir Lyceum Proficiat Pim met het behalen van je VWO diploma 
  op het Lorentz Casimir Lyceum.
  We zijn supertrots op jou!!! Marie-Thérèse, Jos en Thijs
Juan Ary Santana  HAVO, Lorentz Casimir Lyceum Wij feliciteren onze zoon: hij is geslaagd op HAVO bij het Lorentz Casimir Lyceum. 
Boogerman  Adriana, Juan, José Leen

hoorbaar in het gedicht dat hij tijdens 
zijn vakantie heeft gemaakt, ‘De stilte 
van de haven’. 

Hartenwens
Als vrijwilliger voert Klaas elke week 
gegevens in in het stamboomarchief. 
“Ik wil graag nog wel eens in een 
moordzaak duiken en daar een boek 
over schrijven, maar het is moeilijk om 
een uitgever te vinden. Ik wil me op 
het schrijven richten, een ander kan 
het beter verkopen”. 
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks 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 en 
Caroline van Nes.
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.

© 2017 - “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:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl
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VAKANTIE 
Van maandag 26 juni t/m dinsdag 18 juli

Wij zijn dan gesloten. Sorry voor het ongemak.
Woensdag 19 juli staan wij weer graag voor u klaar

Boordseweg 2 |  5671 AS Nuenen |  040 284 5262

Geef uw statiegeldbonnetje aan de Brusjesclub Nuenen

Uw donatie is     
van harte welkom!
De Brusjesclub Nuenen is de unieke activiteitenclub in Nuenen voor broer-
tjes en zusjes die zelf een broertje of zusje met een beperking hebben. Thuis, 
op school, in de familie, tijdens vakanties en uitjes gaat vaak vrijwel alle 
aandacht naar het gehandicapte kind. 

Logisch! Maar hoe zou dat voelen voor 
de broertjes en zusjes die niet gehandi-
capt zijn? Op latere leeftijd begrijpen 
ze het natuurlijk, maar hoe is dit voor 
hen als ze nog klein zijn en niet hele-
maal begrijpen wat de verschillen alle-
maal zijn?
 
Deze kinderen voelen zich vaak onbe-
grepen, komen in de hulpverlening te-
recht of vertonen probleemgedrag. De 
Brusjesclub Nuenen is er om deze kin-
deren elkaar laagdrempelig te laten 
ontmoeten tijdens leuke activiteiten. 
Deze kinderen begrijpen elkaar beter 
dan welke professional ook en bouwen 
samen hechte vriendschappen op.
 

Gunt u deze kinderen een leuke tijd sa-
men? Geef uw statiegeldbonnetje bij 
AH dan aan de Brusjesclub Nuenen! 
Deze club heeft het ongelofelijk zwaar 
het hoofd boven water te houden en 
zou ongelofelijk blij zijn met uw hulp! 
Ook andere vrijwillige donaties zijn 
welkom. 

De Brusjesclub is elke zaterdag aanwe-
zig bij Kids Society Erica van 13.00 tot 
16.30 uur. Neem voor meer informatie 
contact op met Mark Dekkers, coördi-
nator van De Brusjesclub & Club Sam, 
telefoon: 06 - 13783839, email: info@
debrusjesclub.nl. Website: 
www.debrusjesclub.nl

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...

Acupunctuur bij soldaten: 
Redt levens
In het Amerikaanse leger worden legerartsen en -verpleegkundigen sinds 
een paar jaar getraind in acupunctuur op het slagveld (Battlefield Acupunc-
ture). Zij behandelen gewonde soldaten op het slagveld met vijf acupunc-
tuurnaaldjes. Die plaatsen ze in het oor van de gewonde soldaat. Binnen en-
kele minuten is de pijn weg of sterk gereduceerd. Hierdoor kan de soldaat 
beter meewerken aan het wegkomen van de gevaarlijke plek waar hij zich 
bevindt of doorgaan met de missie.

Als een soldaat gewond raakt tijdens 
een militaire operatie, dan is het ge-
ven van morfine of andere sterke pijn-
stillers vaak riskant. De soldaat ver-
slapt en wordt sloom. Dat kan zijn 
leven in gevaar brengen: hij kan niet 
wegkomen van de plek waar hij ge-
wond raakte. Of hij kan niet goed 
meewerken aan zijn vervoer naar een 
veiligere plek. Daardoor kan ook het 
leven van collega’s in gevaar komen. 
Daarnaast kan het een cruciale mili-
taire operatie verkeerd af laten lopen. 
Nu blijkt een behandeling met vijf 
acupunctuurnaaldjes in het oor, won-
deren te doen: de pijn is binnen enke-
le minuten weg en de soldaat verzinkt 
niet in lethargie, maar blijft alert en 
wakker. Ook hoeft de gewonde sol-
daat niet ontkleed te worden: de le-
gerarts of- hospik kan altijd makkelijk 
bij de oren van een soldaat. 

In Amerikaanse legerhospitalen wor-
den militairen en veteranen behan-
deld met acupunctuur, onder andere 
bij polytrauma (medische term om de 
situatie van iemand te beschrijven die 
meerdere ernstige verwondingen 
heeft, bijvoorbeeld heftige hoofdpijn 
en ernstige brandwonden). In de bur-
germaatschappij vinden we polytrau-
ma bij verkeersslachtoffers. Deze heb-

ben vaak ernstige verwondingen aan 
de rug, borst en heupen. Ook hebben 
zij vaak interne verwondingen aan or-
ganen als longen, maag of milt. 
Verder zetten legerartsen acupunc-
tuur in om (ex-)militairen tegen o.a. 
PTSS (post-traumatisch stress syn-
droom), hersenletsel en rug- of spier-
pijn (als gevolg van de zware ge-
vechtsbepakking) te behandelen. 

Zelf heb ik in meer dan 20 jaar nogal 
wat mensen met fysiek of psychisch 
letsel ten gevolge van geweld, stress of 
ongelukken behandeld, vaak met 
goed resultaat. Telkens weer blijkt acu-
punctuur een zeer effectieve pijnstil-
ler, ontstekingsremmer, stemmings-
verbeteraar en activator van ons brein. 
 

Verrassende Nuenens Swingtime op zondag 25 juni

Nuenens Swingtime;   
met gast Gitarist Peter Tiehuis
Dat de BigBand Nuenen al een aantal jaren Nuenens Swingtime presenteert 
is inmiddels wel een begrip in Nuenen. Steeds streeft de Bigband ernaar een 
mooi concert met bekende jazz artiesten te organiseren. Zoals het vorig 
concert met het Paulus Schäfer Trio, wat door veel enthousiaste gasten be-
zocht werd.

De gast voor het concert van 25 juni is 
gitarist Peter Tiehuis, een bekende 
naam in de jazzwereld.
Hij is oa. lead gitarist bij Het Metropo-
le Orkest, speelde in de bands van Ilse 
de Lange en Trijntje Oosterhuis en als 
sidekick met een lange lijst beroemde 
jazz artiesten.
Daarnaast begon Tiehuis in 2008 zijn 
eigen trio onder de naam Frapear. In 
deze setup experimenteert Tiehuis met 
volledig geïmproviseerde concerten.

De Bigband gaat samen met Tiehuis 
een aantal stukken uit het repertoire 
van de Bigband spelen. Ook staat er 
een aantal, door Tiehuis geselecteerde, 
combostukken op het programma. Al 
met al belooft het weer een bijzonder 
verrassend concert te worden.

Het podium van De Watermolen van 
Opwetten geeft weer de intieme sfeer 
waardoor het heel bijzonder wordt om 
naar de muziek van Nederlands meest 
bekende jazz artiesten te komen luiste-
ren. Normaal zijn artiesten zoals Tie-
huis op de grote podia in grote orkes-
ten te vinden. Nuenens Swingtime 
brengt jazzartiesten van deze klasse 
dichtbij. En dat alles in een Brabantse 
sfeer onder het genot van een hapje en 
een drankje.
Zoals vorige keren zal het ook na dit 
concert weer mogelijk zijn een ‘swing-
time arrangement’ in het restaurant 
van De Watermolen van Opwetten te 
bestellen.

Het concert met Peter Tiehuis begint 
op zondag 25 juni om 14.30. Zoals ge-
bruikelijk bij Nuenens Swingtime is 
het concert weer gratis.
Ook dit keer hebben we een bijzonde-
re actie! Als u het Facebook bericht 
van BigBand Nuenen met de aankon-
diging van dit concert deelt, maakt u 
kans op een ‘Jazz arrangement diner’ 
voor twee personen, op 25 juni, na af-
loop van het Swingtime concert.

Meer info: www.bigbandnuenen.nl en 
facebook.com/bigbandnuenen

De Nuenens Swingtime optredens 
worden mede mogelijk gemaakt door 
de op de website van Bigband Nuenen 
vermelde sponsoren.

Commissie samenleving nog 
niet klaar met raadsvoorstel 
vergunninghouders
Door Gerrit van Ginkel

De Commissie Samenleving had veel tijd nodig op 14 juni om het project-
plan voor de vergunninghouders door te geleiden naar de raad. Twee in-
sprekers maakten zich sterk dat zij niets tegen vergunninghouders hadden, 
alleen de eventuele locatie zagen zij niet zitten. Ook werd gaandeweg de 
bespreking duidelijk dat het financiële aspect van het plan steeds zwaarder 
ging wegen.

De inspreker namens het Wettenseind 
voerde aan dat de Gemeente extra zou 
moeten lenen en dat het financieel on-
verantwoord was. Het Wettenseind 
ligt veel te afgezonderd, heeft geen in-
frastructuur, heeft geen woonbestem-
ming en er zal een geluidswal gebouwd 
moeten worden.
Verder opperde een inspreker namens 
Veilig Verkeer Nederland dat het Wit-
te Hondspad als locatie ongeschikt is 
omdat er een verbindingsboog eerder 
is gepland.
Wethouder Jansen zou later verklaren 
dat die optie helemaal van tafel is.

D66 vond dat units plaatsen voor nog 
slechts 8 statushouders erg discutabel.
De SP wilde weten wat de Gemeente 
ging doen voor de geplande € 60.000.
De VVD wilde meer uitsluitsel over 
het budget en vond het ruim bemeten. 
Hoe zit het met de gezinshereniging 
en moeten de bestemmingsplannen 
niet gewijzigd worden vond die partij.
Het CDA wilde iets weten over het fi-
nancieren van de huren van de parti-
culieren. Wordt er niet te veel ver-
wacht van de vrijwilligers en worden 
de tijdelijke units ooit permanent.
GL had een vraag over het gelijk oplo-
pen van de Nuenenaren die al lang op 
een wachtlijst staan. Concreet was de 
vraag of er al 24 mensen aan een wo-
ning zijn geholpen. De extra ureninzet 
van de coördinator vluchtelingen moest 
extra verklaard worden voor die partij.
De PvdA wilde extra aandacht voor de 
veiligheid van de gezinnen.
De Combinatie voorzag dat het aantal 
Gemeentelijke Huisvesting dit jaar nog 
kleiner zou worden. Waarom zijn alle 
overgebleven locaties gepland in een 
deel van Nuenen waar geen huisartsen-
post en geen apotheek gevestigd zijn.
Lijst Pijs vond de onderbouwing van de 
financiën onduidelijk en onthield goed-
keuring voor het plaatsen van statushou-
ders in een sociaal zwakkere omgeving.
Lijst van de Boomen vroeg hoeveel dit 
alles ons nu kost, staan we weer onder 
toezicht van de Provincie en hoe veel 
statushouders zijn er nu.

De wethouders van Brakel en Jansen 
die het projectplan onder hun hoede 
hebben, gaven zo goed mogelijk ant-
woord op de vele vragen. De Status-
houders betalen allen huur en hebben 
recht op bijstand en andere vergoedin-
gen zoals alle Nederlanders.
Alles is nog niet geheel duidelijk en zo 
moet er met de woningcorporaties nog 
onderhandeld worden over de vrijge-
komen woningen. Voor de statushou-
ders die door Eindhoven opgevangen 
worden kunnen alleen de maatschap-
pelijke kosten worden doorberekend. 
De extra ureninzet komt doordat de 
coördinator langer moet doorwerken 
dan eerder gepland. De units worden 
alleen gebruikt voor deze eerste op-
vang. Als ze leeg komen worden ze 
niet meer voor statushouders gebruikt.
Het getal van 69 is definitief en voor 
2018 is nog niets bekend, aldus wet-
houder Caroline van Brakel. € 460.000 
is het bedrag dat het hele project gaat 
kosten en van het Rijk komt per status-
houder € 6800 naar Nuenen. Men is 
nog bezig hiervoor nog andere midde-
len aan te boren. Nuenen staat op-
nieuw onder toezicht van de Provincie, 
volgens wethouder van Brakel. 

Liederentafel
Voor wie van zingen houdt, zondag 25 
juni as. is het weer Liederentafel bij ca-
fé Schafrath in Nuenen.
Op deze avond zal ook het smartlap-
penkoor ‘met smartelijke groet’ aan-
wezig zijn. Zij zingen wat uit hun eigen 
repertoire, maar ook zingen zij enkele 
liedjes uit ons programma mee. Na de 
pauze kun je zoals gewoonlijk je ver-
zoeknummers indienen op de welbe-
kende bierviltjes. Wij hopen op een 
grote opkomst, want de aanwezigheid 
van het smartlappenkoor zorgt voor 
extra gezelligheid.
Tot zondag 25 juni om 20.30 uur bij 
café Schafrath, Park 35 in Nuenen.

Nachtwachtrally
Na een jaartje wachten is het zover. Op 2 juli vindt de 2e Nachtwachtrally 
plaats.  Vorig jaar werd dit evenement voor het eerst georganiseerd door de 
heren van de Nachtwacht. Na de succesvolle eerste editie is het nu tijd voor 
aflevering 2.

Ook deze keer wordt vanuit Nuenen 
een puzzel-toertocht gereden, die 
voert door mooie Brabantse en Lim-
burgse landschappen. Drukke stedelij-
ke gebieden worden zoveel mogelijk 
vermeden, waardoor de route langs 
bossen, door landerijen en gezellige 
dorpjes loopt. Tijdens de rit worden 
diverse opdrachten uitgevoerd door de 
rijders. Navigeren, foto-opdrachten 
uitpluizen en lokale kennis zijn essen-
tieel voor het succesvol volbrengen 
van de tocht.

De deelnemers worden verdeeld in 
drie categorieën. Er wordt gereden in 
Oldtimers, Sportwagens en Cabriolet-
ten. Vanaf 9 uur is de ontvangst bij 
Crooijmans op de Parkstraat, waar on-
der het genot van koffie en cake de ral-
lypakketten kunnen worden opge-
haald. De deelnemende auto’s worden 
geparkeerd aan het park. De start is 
vanaf 10 uur voor het klooster van 
Nuenen, waarna de equipes beginnen 
aan het ochtenddeel van de route. Na 
de ochtendetappe wordt een lunch-
pauze ingelast bij Golf & Country Club 
Crossmoor in Weert. Op het terrein 
kunnen alle auto’s worden geparkeerd 

en na de lunch kunnen de deelnemers 
een balletje slaan op de driving range.

Na de intermissie wordt de 2e etappe 
gereden die de deelnemers weer te-
rugvoert naar Nuenen. Tussen 4 en 5 
uur worden de eerste auto’s terugver-
wacht rond het Park. Er is parkeerge-
legenheid achter het Klooster, de deel-
nemers worden uitgenodigd om een 
barbecue te nuttigen bij Auberge Vin-
cent aan het Park, waar ook de prijs-
uitreiking zal plaatsvinden. Per cate-
gorie wordt een winnaar bekend ge-
maakt. Bovendien zal een vakkundige 
jeugdjury de originaliteitsprijs toe-
kennen.

Kosten voor 1 equipe (1 bestuurder en 
1 bijrijder) bedragen €175,- Extra mee-
rijders kunnen worden ingeschreven 
voor een bedrag van €75,- pp. Voor 
meer informatie en inschrijving kunt u 
terecht op www.nachtwachtrally.nl

De Nachtwachtrally wordt mede mo-
gelijk gemaakt door:
Auto Mertens www.automertens.nl 
en Crooijmans Mannenmode Nuenen 
www.crooijmansmannenmode.nl
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Middels enquêtes onder potentiële ge-
interesseerden zijn al in juli 2016 de 
wensen voor verschillende woningty-
pes, prijsniveaus en woningimpressies 
geïnventariseerd. Ook heeft men in-
spraak gekregen op het stedenbouw-
kundige plan. De dorpsraad Gerwen 
heeft hierbij ook een belangrijke rol 
gespeeld.
Op basis van deze uitkomsten zijn ste-
denbouwkundigen en architecten 
plannen gaan ontwerpen die in zijn al-
gemeenheid aansloten bij de wensen 
van de Gerwenaren en potentiele toe-
komstige bewoners.

Tijdens bijeenkomsten met kandidaat-
kopers is begin dit jaar door een over-
grote meerderheid bepaald dat het 
project Bijna Energie Neutraal (BENG) 
zal worden gebouwd met de mogelijk-
heid tot individuele uitbreiding naar 
Energieneutraal ofwel ‘nul op de me-
ter’ (NOM). In samenspraak met de 

gemeente Nuenen zal er ook in het 
openbaar gebied veel aandacht zijn 
voor duurzaam bouwen.

De verscheidene wensen van de be-
trokkenen hebben geleid tot een geva-
rieerd project met een zeer diverse 
verzameling in landelijke stijl ontwor-
pen woningen. Het plan bevat twee-
onder-één kap woningen, drie-onder-
één kap woningen, hoekwoningen, rij-
woningen, seniorenwoningen en 
vrijstaande woningen. En iedere wo-
ning kan door een kandidaat die tijdig 
instapt, nog verder op maat gemaakt 
worden. Eén-derde van het plan wor-
den starterswoningen onder 200.000 
euro, één-derde zit in het middenseg-
ment tot maximaal 340.000 euro en 
het overige deel valt in het segment 
tussen 350.000 en 500.000 euro. Deze 
prijzen zijn exclusief extra kosten voor 
verduurzaming waarvoor ook subsi-
diemogelijkheden zijn.

Op donderdagavond 29 juni en zater-
dagmiddag 1 juli organiseert Gerwen-
ZO! 2 open dagen / bijeenkomsten 
waarbij verdere woningimpressies, 
materiaalkeuzes en definitieve prijzen 
tentoongesteld worden en waar(na) 
kandidaten hun voorkeurskavels kun-
nen opgeven. Ook zal er veel informa-
tie zijn over energiezuinig bouwen.
Eind 2017 of begin 2018 wordt een 
goedkeuring op het bestemmingsplan 
verwacht, waarna ‘bouwrijp maken’ 
kan starten. In de loop van 2018 zal er 
dan kunnen worden gestart met de 
bouw van de eerste huizen, waarbij de 
oplevering van fase 1 (kavels 1 t/m 35) 
naar verwachting eind 2018 zal plaats-
vinden. Met de verkoop en bouw van 
fase 2 (kavels 36 t/m 72) zal in een later 
stadium worden aangevangen. Bij gro-
te belangstelling zou dit al heel snel 
aan de orde kunnen zijn. 
Op de website www.gerwenzo.nl kan 

Op de website is de vergrote versie te zien

alle informatie aangaande het project 
worden gevonden en kunnen geïnte-
resseerden zich inschrijven voor de 
kandidaat-koperslijst. 

Open dagen GerwenZO!: Donderdag 
29 juni van 19.00u-21.00u en zaterdag 
1 juli van 14.00u-16.00u in de voetbal-
kantine van RKGSV Gerwen aan de 
Polder 1 te Gerwen.

Email: info@gerwenzo.nl. Facebook: 
www.facebook.com/gerwenzo.
Website: www.gerwenzo.nl

GerwenZO! begint vorm te krijgen
In het Zuidoosten van Gerwen, gelegen tussen de bestaande straten Ter 
Warden, Moorvensedijk en Kerkakkers en ten Oosten van de voetbalvelden 
van RKGSV, staan de bouwhekken gereed om met de eerste werkzaamhe-
den voor het bouwproject GerwenZO! te starten. 

verkocht

St. Odastraat 20 Eindhoven
In het fraaie, onder architectuur van Dudok gebouwde, “Witte Dorp” 
gelegen herenhuis met 4 slaapkamers en 2 badkamers. Fraai, goed 
onderhouden herenhuis/rijksmonument met behoud van authentieke 
elementen. Het stadswandelpark, de schouwburg en het stadscentrum 
bevinden zich op loopafstand.

•	 Inhoud:	513	m3
•	 Woonopp:	153	m2
•	 Bouwjaar:	1937
•	 Vraagprijs:	€	469.000,00	k.k.

verkocht

Erasmusstraat	7	Nuenen
Hoekwoning gelegen in een mooie rustige straat in Oud-Nuenen 
voorzien van een doorzon woonkamer, dichte keuken, 3 slaapkamers 
op de eerste verdieping een zolderkamer met mogelijkheid tot 4de 
slaapkamer. De woning is gelegen op een steenworp afstand van het 
centrum van Nuenen, het buitengebied en diverse voorzieningen 

•	 Inhoud:	335	m3
•	 Woonopp:	110	m2
•	 Bouwjaar:	1962
•	 Vraagprijs:	€	225.000,00	k.k.

verkocht

Meidoorn	26	Geldrop
Verrassend ruime en speels ingedeelde instapklare woning! Voorzien 
van een woon-/eetkamer met open keuken, speel-/werkkamer en 
een bijkeuken op de begane grond en maar liefst 6 slaapkamers op de 
verdiepingen. De woning is luxe afgewerkt met moderne materialen en 
beschikt over een groot dakterras op de tweede verdieping. 

•	 Inhoud:	548	m3
•	 Woonopp:	204	m2
•	 Bouwjaar:	1979
•	 Vraagprijs:	€	425.000,00	k.k.

verkocht

De	Heijbloem	39	Nuenen
Uitstekend onderhouden instapklare woning! Deze hoekwoning in heeft 
een rustige ligging aan een kindvriendelijk speelplantsoen met diverse 
faciliteiten op loopafstand. De woning heeft een woongedeelte aan de 
voorzijde en eetgedeelte met open keuken aan de achterzijde, extra 
inpandige berging,  twee slaapkamers en gemoderniseerde badkamer.

	•	 Inhoud:	280	m3
•	 Woonopp:	100	m2
•	 Bouwjaar:	1996
•	 Vraagprijs:	€	235.000,00	k.k.

verkocht

Barisakker	39	Nuenen
Volledig instapklare tweekapper met garage, modern afgewerkt 
en voorzien van een woon-/eetkamer, 4 ruime slaapkamers, 
gemoderniseerde badkamer en toilet en fraai aangelegde achtertuin 
gelegen op het Westen.
Deze	woning	is	direct	verkocht	binnen	ons	eigen	netwerk.

•	 Inhoud:	430	m3
•	 Woonopp:	132	m2
•	 Bouwjaar:	1976
•	 Vraagprijs:	€	369.000,00	k.k.

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

Biezenstuck	7	Nuenen
Solide gebouwd vrijstaand geschakeld woonhuis met aangebouwde garage. 
De woning is voorzien van een ruime L-vormige woonkamer met speelse 
erker, een open keuken en een bijkeuken. Op de eerste verdieping zijn 4 
slaapkamers en een badkamer en op de tweede verdieping is een bergzolder. 
De woning is gelegen in een kindvriendelijke woonomgeving in Nuenen-Oost.

•	 Inhoud:	420	m3
•	 Woonopp:	115	m2
•	 Bouwjaar:	1985
•	 Vraagprijs:	€	339.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Vincent	v	Goghstraat	58	Nuenen
Goed onderhouden 2-kamerappartement gelegen op de eerste etage 
midden in het gezellige centrum van Nuenen met uitzicht op het Vincent 
van Goghplein. Verder is de woning voorzien van 1 slaapkamer, moderne 
badkamer en –keuken, inpandige berging op de begane grond en 
woonkamer met veel lichtinval.

•	 Inhoud:	182	m3
•	 Woonopp:	65	m2
•	 Bouwjaar:	1986
•	 Vraagprijs:	€	189.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

De	Breembos	13	Nuenen
Vrijstaand woonhuis met woonkamer voorzien van sfeervolle houtkachel, 
dichte keuken met zicht op de achtertuin, bijkeuken, 3 slaapkamers en 
fraai aangelegde achtertuin met vrijstaande garage en uitzicht op de 
bossen. De woning is gelegen in een rustige omgeving in Nuenen oost 
nabij sportgelegenheden en op fietsafstand van het centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	386	m3
•	 Woonopp:	101	m2
•	 Bouwjaar:	1984
•	 Vraagprijs:	€	329.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Driebladhof	17	Nuenen	
Royale twee-onder-een-kapwoning met 4 slaapkamers en een 
inpandige garage. De woning is gelegen aan een rustige straat in een 
kindvriendelijke woonomgeving in Nuenen-Zuid op fietsafstand van het 
centrum van Nuenen alsmede het winkelcentrum Kernkwartier, diverse 
scholen en sportaccommodaties.

•	 Inhoud:	515	m3
•	 Woonopp:	150	m2
•	 Bouwjaar:	1974
•	 Vraagprijs:	€	359.000,00	k.k.

in	prijs	verlaagd

Gasthuizen	35	Nuenen	
Ruime tweekapper gelegen in Nuenen oost en voorzien van een L-vormige 
woonkamer met sfeervolle erker, open keuken, inpandige garage,  
4 slaapkamers en een op het zuid oosten gelegen zonnige achtertuin. De 
woning is gelegen in een kindvriendelijke straat nabij diverse voorzieningen, 
“Papenvoortse Heide” en op fietsafstand van het centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:475	m3
•	 Woonopp:	131	m2
•	 Bouwjaar:1996
•	 Vraagprijs:	€	369.000,00	k.k.

in	prijs	verlaagd

Berg	19	-	5671	CA	Nuenen		 T	(040)	283	30	57		 www.metselaarsmakelaardij.nl		 Volg	ons	nieuwste	aanbod	op	facebook
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21 t/m 30 juli
Landgoed Gulbergen

Nuenen
www.bloementuin.nl

Zomerconcert Kamerorkest uit  
Sint-Petersburg in de Regenboog
Het kamermuziek orkest Vasiliev Ostrov uit Sint-Petersburg is op tournee en 
komt voor de vijfde keer naar Nederland voor een exclusief concert in Nue-
nen waar zij vrijdag 14 juli op zullen treden. Het ensemble bestaat uit 31 
jonge musici. Het werd 25 jaar geleden opgericht en behoort tot één van de 
beste Russische orkesten. Spelers zijn uiterst getalenteerde musici geselec-
teerd uit de 6 conservatoria van Sint-Petersburg.

Op het programma staan werken van 
o.m. Puccini, Ravel, Rimsky-Korsakov, 
Rossini, Strauss jr., Tsjaikovsky, Vival-
di, von Weber. Veel stukken zijn con-
certen voor solist en orkest: fluit, altvi-
ool viool, cello, zang en hobo.

Vorige jaren was dit uitmuntende or-
kest ook in Nuenen te gast. De uitver-
kochte zaal sloot dit ensemble in hun 
harten en staande ovaties ontvingen de 
solisten, het orkest en hun dirigent. 
Ofschoon de leeftijd van de musici op-
vallend jong is, bereikt het orkest ui-
terst gedisciplineerd telkens een heel 
hoog niveau in techniek en virtuosi-
teit, dankzij het werk van de zeer erva-
ren artistiek leider en dirigent, profes-
sor Sergey Efaev. Het orkest won prij-
zen op verschillende internationale 
concoursen en nam deel aan veel Rus-
sische en Europese muziekfestivals.

Zomerconcert vrijdag 14 juli 20.15 uur. 
De Regenboog(kerk), Sportlaan 5, Nue-
nen. Kaarten à € 15,- te bestellen via de 
website van VVV Nuenen of via de 
website: www.vasilievostrovorchestra.
com. Contactpersoon: remmet@van-
luttervelt.net (0653 22 56 92).

Spetterende presentatie ‘Spelen in de spotlights’
Acteurs en muzikanten, beginners en gevorderden, professionals en ama-
teurs: allemaal verenigd op het podium van de Theaterzaal in Het Klooster 
afgelopen zondagmiddag! Niet alleen zweetdruppels in de brandende zon, 
maar ook in de lokalen van Kunstkwartier: de kinderen die zich hadden aan-
gemeld via Sjors Creatief konden zich tijdens workshops, gegeven door de 
docenten van Kunstkwartier, voorbereiden op een spetterende presentatie! 

De allerjongsten waren te vinden bij de 
Muziekclub: ze deden allerlei muziek-
spelletjes en oefenden op de blokfluit. 
De kinderen van de Blind date konden 
verschillende instrumenten uitproberen 
en al na één les meedoen met de pop-
band. Tijdens de Zangworkshop werden 
3 swingende liedjes ingestudeerd en er 
waren ook nog workshops Theater waar 
ze grappige scenes bedachten voor de 

presentatie. Na afloop was er nog een 
infomarkt waar de kinderen allerlei in-
strumenten konden uitproberen: hier-
bij waren de vioolbouwer Hendrik 
Zick uit Eindhoven en leden van 
drumfanfare Jong Leven aanwezig. 
Het was zeker weer een dag die voor 
herhaling vatbaar is!
Voor meer info: 
www.kunst-kwartier.nl
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5e editie van Gezamenlijk 
Horecaplein tijdens de kermis  
Tijdens de kermis in Nuenen zullen Café René en Café Ons Dorp van vrijdag 7 
tot en met maandag 10 juli weer een gezamenlijke muzikale programmering 
hebben. Dit jaar alweer voor de vijfde keer organiseren zij hun gezamenlijke 
horecaplein. Ieder met zijn eigen terras maar met één gezamenlijk podium.

Brede line-up 
De line-up dit jaar is breder en uitge-
breider dan ooit, de 23 artiesten/enter-
tainers vormen maar liefst 12 acts. Zij 
zullen op een schitterend podium aan-
gekleed met prachtige lichtshow en 
geluid van JVD-SOUND vier dagen 
lang zorgen voor een grandioos feest.  

Programma 
•	 Vrijdag	om	21.00	uur	trappen	de	he-

ren van de FEESTPIANO’S af, 2 pia-
nisten en 1 drummer; dat wordt ge-
garandeerd feest!

•	 Zaterdagavond is het de beurt aan de 
PARTYBAND AFSLAG 7, deze band 
weet wat een feestje bouwen is. Ver-
der deze avond nog live optredens 
van DAVE JOOSTEN en KEVIN 
MADERO.

•	 Zondag	begint	het	feest	al	in	de	mid-
dag,	 vanaf	 16.00	 uur	 zal	 COVER-
BAND KINK samen met DJ JERO-
NE zorgen dat iedereen volop kan 
dansen en meezingen.

•	 Maandagavond	 staat	 de	 JND	 RA-
DIO ROADSHOW op het program-
ma met FEESTDJ ANGELO en live 
optredens van RONALD VAN DER 
LEE, SYLVIA SAMSON, JOHAN 
LINSSEN	en	DANNY	CANTERS.

Avondvierdaagse 2017 een feest!
Door Reina

Het zit er weer op: de avondvierdaagse en wat was hij weer geslaagd! We 
hadden prachtig wandelweer, mooie routes, een goede organisatie, maar 
vooral 1091 enthousiaste wandelaars. Individuele inschrijvers, ouders met 
kinderen, opa's en oma's met kleinkinderen, rolstoelers en dan vooral heel 
veel groepen van scholen, te herkennen aan hun schoolshirt, oranje, rood, 
geel, blauw, groen. 

Dinsdag gingen we van start met de 48e 
avondvierdaagse. Vertrek vanaf de Lis-
sevoort. Te lopen afstanden: 5 km, 8 km 
of 12 km. Iedere dag een andere route. 
Om half 7 ging het hek open en de eer-
ste wandelaars stoven er vandoor. De 
stemming zat er meteen goed in. Er 
werd gewandeld, gelachen, gekletst, ge-
huppeld, gerend, geschreeuwd, gezon-
gen en... stempels verzameld: "Mag ik er 
3?", "Mag ik ze op mijn buik?" en "Graag 
op mijn wang, voorhoofd, neus, 
duim...". Mieke, die een van de stempel-
posten bemande: "Ik heb honderden 
armpjes en snoetjes bestempeld. Leuk 
hoor!" Ging de route door een tunnel-
tje, dan hoorde je van verre al het ge-
schreeuw, want waar weerklinkt het 
immers mooier en harder dan in een 
tunneltje!

En natuurlijk moet er ook gesnoept 
en gedronken worden onderweg. De 
scholen hadden eigen laafplekken, de 
Jumbo deelde appels en later bana-
nen uit, Kids Society zorgde voor 
komkommertjes en natuurlijk had-
den diverse wandelaars ook wel iets 
bij zich. Zo waren er wat kinderen die 
sabbelden aan een in een zakdoek ge-
hulde halve citroen met pepermunt! 
Dè avondvierdaagse lekkernij.

Donderdagmiddag trokken donkere 
wolken samen. Dat voorspelde niet 
veel goeds. Waarschuwing voor zware 
onweersbuien met veel water... Geluk-
kig voor ons, weken de buien uit naar 
het oosten en kon ons wandelfestijn 
gewoon doorgang vinden. 

Het hoogtepunt van de avondvier-
daagse is natuurlijk de afsluiting op 
vrijdag. Eerst route wandelen, verza-
melen bij de vijver en dan achter 
drumfanfare Jong Leven feestelijk op 
naar het Park, waar ouders, opa's en 
oma's en andere belangstellenden de 
sportievelingen stonden op te wachten 
met bloemen, bewondering voor de 
prestatie en natuurlijk dikke zoenen. 
Dan nog de behaalde medaille om de 
nek, genieten van de gezelligheid in 
het dorp en blij naar huis. Zo gezellig 
geweest! Volgend jaar weer...
De vele vrijwilligers, die de organisatie 
van dit evenement mogelijk hebben ge-
maakt, kunnen met voldoening terug 
kijken op een geslaagd wandelfeest. 

Foto’s: Peter Coppens

‘Make it day’ 
voor leerlingen 
plusklassen PlatOO
Op dinsdag 13 juni hebben de leer-
lingen van de Plusklassen van Pla-
tOO hun project Ontwerpend & On-
derzoekend leren afgesloten met 
een ‘Make it day’ en een tentoon-
stelling op Hogeschool de Kempel. 
Ook de leerlingen van OBS de Riet-
pluim en Jenaplanschool de Mijl-
paal bezoeken een dagdeel in de 
week de Plusklas en waren er bij.

In de afgelopen maanden zijn de leer-
lingen, geïnspireerd door ontwerper 
Eibert Draisma, aan de slag gegaan om 
in groepjes of alleen te werken aan een 
nieuw product. Na brainstormen, de 
eerste ideeën, schetsen, ontwerpen, 
bijstellen en zoeken naar oplossingen 
zijn alle groepen naar het FabLab in 
Eindhoven gegaan om daar hun proto-
type te maken. Aan de slag met een 3D 
printer of lasersnijder. Werken met 
MDF of acrylaat. Ervaren dat een idee 
in je hoofd uit kan groeien tot een wer-
kelijk product. Een geweldige ervaring. 
Tijdens de ‘Make it day’ presenteerden 
de leerlingen vol trots hun ontwerp: 
een glijbaan die energie opwekt door er 
overheen te glijden, een bril met rui-
tenwissers, een automatische veter-
strikker, een drone to clean en nog 
tientallen andere briljante uitvindin-
gen. Voorafgaand aan de tentoonstel-
ling verzorgden studenten van de Ho-
geschool workshops en masterclasses . 

De afsluiting was een succes. De tijd 
ging te snel voorbij. De trotse gezich-
ten van leerlingen en hun ouders wa-
ren veelzeggend.

Rond de tuin .....in de zomer
Heerlijk zomer! De tijd van de lange dagen en het zoveel mogelijk buiten 
willen zijn.

Irene de Jong is tuinontwerper en hovenier in Nuenen en omstreken. 
Elk seizoen vertelt zij over de tuin en over de werkzaamheden die 
daarin te doen zijn. Voor vragen kunt u haar benaderen via haar site
www.tuinontwerpen-irene.nl

Rond de Tuin 

 
Over mijn favoriet van de zomer hoef 
ik niet lang na te denken: Dahlia! Het is 
lang een ‘ouderwetse’ plant geweest. 
Maar nu al weer een tijdje heel hip. Er 
zijn verschillende Dahliaverenigingen 
in de omgeving waar je een bed van 
Dahlia’s kunt beheren, de bloemen 
kunt kopen of zelf kunt plukken.
Er zijn verschillende soorten. En nog 
meer verschillende kleuren. Ook goed 
toe te passen in de border. Het is ech-
ter geen plant die je wel een beetje 
kunt vergeten in de zomer. Bij het op-
komen van de plant zijn ze gevoelig 
voor slakkenvraat. Eenmaal doorgeko-
men houdt Dahlia van zon, water en 
voeding. En als de plant bloeit moeten 
de oude bloemen verwijderd worden, 
zodat deze goed blijft doorbloeien.
Niet de makkelijkste plant, maar ze 
geeft heel veel terug!
Gaat de aandacht in het voorjaar voor 
een groot deel naar de bloeiende 
heesters: in de zomer is het tijd voor de 
vaste planten borders. Er staat van al-
les in bloei: de kleuren zijn uitbundig.
Omdat de borders vol staan, valt on-
kruid wat minder op. Dus er is wat 
meer tijd om te lummelen!

De grootste tuintaken van dit seizoen 
zijn het wieden van ongewenst kruid 
en het water geven in droge tijden. 
Wanneer men ongewenst kruid wiedt, 
is het belangrijk om wortelkruiden, 
zoals paardenbloem en brandnetel 
met wortel en al te verwijderen. An-
ders is de plant in een mum van tijd 
weer terug.
Als het erg droog is, is het goed om te 
sproeien. Sproei liever één keer in de 
week lang dan elke dag kort. Na een 
lange sproeibeurt is de grond beter 
en dieper verzadigd. Het water is dan 
ook daadwerkelijk in de buurt van de 
wortels, die het water op moeten ne-

men. Controleer hoe diep het water 
de grond in is gezakt bij twijfel of u 
lang genoeg heeft gesproeid. 

Andere tuinklussen: 
•	 Het	 gazon	 maaien	 blijft	 uiteraard	

een wekelijks terugkomende be-
zigheid. Maai het niet te kort (zet 
de maaier op de middelste stand), 
want anders verdwijnen bepaalde 
grassoorten van het mengsel en 
wordt het gazon minder sterk.

•	 De	 meeste	 heesters	 en	 bomen	
worden in de winter gesnoeid, om-
dat de structuur dan zichtbaar is. 
Maar ook in de zomer mag er best 
wat gesnoeid worden. Een tak die 
in de weg zit, mag gewoon wegge-
haald worden. De plant is volop in 
leven en zal zich van een snoei-
beurt prima herstellen. 

•	 Sommige	vaste	planten	hebben	er	
baat bij om ze na de bloei terug te 
knippen. Ze komen dan met fris 
groen blad terug en een voorzich-
tige tweede bloei in de nazomer. 
Voorbeelden hiervan zijn vrouw-
mantel (Alchemilla mollis), ridder-
spoor (Delhpinium) en Salvia.

•	 Het	gazon	krijgt	een	tweede	mest-
beurt.

•	 Ook	rozen	hebben	baat	bij	een	ex-
tra mestbeurt in de zomer. 

•	 Tot	de	langste	dag	groeien	planten	
het snelst. Rondom die dag wor-
den de hagen gesnoeid. De groot-
ste groeispurt is dan geweest en de 
nieuwe takjes zijn dan ook wat 
stroever geworden en dus makke-
lijker	te	knippen.	Knip	zeker	Buxus	
op een bewolkte dag. Wanneer de 
zon fel schijnt, verbanden de ge-
knipte blaadjes. Dit geeft een niet 
al te fraai beeld. 

Er kunnen in een tuin problemen ont-
staan door droogte, ziektes en pla-
gen. Vaak zijn deze problemen het 
beste te voorkomen door er op tijd bij 
te zijn. Maar er een gewoonte van om 
regelmatig een rondje door de tuin te 
lopen en alle planten even te bekij-
ken: staan ze er nog goed bij? En valt 
er iets op, dan kan uitgezocht worden 
of er iets en wat er aan de hand is en is 
een oplossing meestal dichtbij.

Ik wens u een mooie zomer!

Beestenboel bij 
kinderdagverblijf 
Kiddies
Van cavia's en konijnen tot een heu-
se mini-ezel; ze waren dit jaar alle-
maal aanwezig bij de zomeractivi-
teit van Kinderdagverblijf Kiddies, 
op zaterdag 17 juni. Het thema van 
de ochtend: de boerderij. 

Kinderboerderij De Loi uit Wellerlooi 
was daarvoor met een aantal dieren af-
gereisd naar Nuenen. Een groot succes 
voor groot en klein. De kleintjes ver-
maakten zich met het aaien van de ca-
via's en konijnen. Peuters met lef lieten 
zich op het mini-paard tillen. Ook de 
geitjes en mini-schapen kwamen geen 
aandacht tekort.

Halverwege de ochtend liet zich hier 
en daar een leeuw of tijger zien. De 
kinderen konden zich laten schminken 
als een dier naar keuze. In de zandbak 
konden kinderen kuikentjes zoeken. Er 
werd gretig cake versierd (en gegeten). 
Er werden dierenmaskers gemaakt. En 
ook de limonadekabouter was een 
groot succes. Kinderdagverblijf Kid-
dies kijkt terug op een geslaagde zo-
meractiviteit. Laat de zomervakantie 
maar beginnen.

Kinderdagverblijf Kiddies is een klein-
schalig kinderdagverblijf op de Op-
wettenseweg in Nuenen. De Ouder-
commissie van Kiddies organiseert 
twee keer per jaar een feestelijke acti-
viteit voor alle kinderen (en papa's en 
mama's) die er naar het kinderdagver-
blijf gaan. 

De Stille Kracht valt stil
Door Nannie van den Eijnden

Het was een geweldige dag. De vlag hing uit, Yoeri van De Koffiedrinkers had 
heerlijke petit fours gemaakt en ze werden overladen met cadeau’s, bedankjes en 
complimenten. Een klant bracht corsages voor hen mee. Marleen, Ton en Richard 
waren overweldigd. “Dit zijn geen klanten, dit zijn allemaal bijzondere mensen 
die vrienden zijn geworden” zei Ton. Richard wilde geen tranen zien. “As ge gaat 
janken, dan ga de maar naar buiten” zei hij gekscherend. De dromenvanger is van 
de deur en de boeddha’s zijn weg. Nu wordt het echt stil… 

Gezellige 
Gerwense Middag
Heilig Kruisgilde Gerwen presenteert 
op 25 juni de ‘Gezellige Gerwense 
Middag’.	 Aanvang	 14.00	 uur.	 D’n	
Schutsherd,	Lankveld	10	Gerwen.
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 PUZZELHOEKWeek 25

Kruiswoord

Horizontaal: 1 verschillend 6 deel v.e. fiets 12 lichtkrans 13 afwas 
15 kunststof 18 gezin 20 bij de tijd 21 gravin van Holland 23 godin v.d. dageraad 
24 ontschorsen 26 kleintje 28 één keer 29 bonje 31 vrolijk en bekoorlijk 
33 knaagdier 34 opening 36 herfstbloem 38 firmament 41 woestijnbron 
43 zich verschaffen 45 met tegenzin 47 idioot 49 voordat 51 sufferd 52 laborant 
55 apparaat 58 beeldmerk 59 pineut 60 later 61 light.

Verticaal: 2 nabootser 3 daarom 4 mijnproduct 5 gebouw in Amsterdam 
7 eerste vrouw 8 deftige vrouw 9 streling 10 sportman 11 drukte 
14 riv. in België 16 tongstreling 17 soort gebak 18 eerlijk 
19 elektrisch geladen deeltje 22 Deens autokenteken 25 kinderjuffrouw 
26 laten blijken 27 karakteristiek 28 stekken 30 onder invloed 32 oude vochtmaat 
35 boekvorm 36 wegdek 37 kier 38 geweidragend dier 39 uitsluitend 
40 strijkinstrument 42 in werking 44 middeleeuwen 46 aanwijzend vnw. 
48 unie 50 aangeschoten 53 vod 54 kous 56 lofdicht 57 pl. in België.

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

B A N K E T S T A A F

B R A V O U I S L A M

M A L S P I E R P A Z

O M A R O L T R A P M I G

N B A V U I N L N A

D I A L O O G N A L A T E N

A A P A S O

V E R R A S T E M M E R E N

L R M A R M O R R E

A A M S L A V I N K O I R

K T V O P E R A W C O

O P I U M R C H I N A

K A N O N S K O G E L

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

Oplossingen wk 24
K R U U M S A R R E T H

K A S T R A E E V R A L

O A L C T E I V O N U L

R R B F H B K T A N E V

L E Z S J A S E E K U I

U M P O I E R B B I J D

W M M P N N N R S A W E

T A O A A O L T E L B O

E J N N L R D I E L E B

E R L E T S T I U I E A

A T T E N T I E G V S N

K E I Z U M S R A M T D

H O L B E W O N E R

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.

BREIN
CHRISTEN
DEGEN
DREUN
GELEERD
GIGOLO
HAVIK
INHAM
LAMPJE
LANDWEG
LAVEN
LEGES
LICHTEKOOI
MAZZEL
OPENBREKEN
PEIZE
PILOOT
PLOOI
RIGIDE
ROZEN
SCHIP
SLAAN
STOOT
UITVALLER
ZAADHANDEL
ZANGSOLO
ZINTUIGEN

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

Sudoku 6 1 4
8 5 1

4 1 5 9
5 9 3

8
2 5

7 8 1 4
7 9 5

2 6

week 23, Dhr. / Mw. L. Hake, Nuenen.

Nieuw gezicht      
bij Stijn’s Slaapstudio
Na negen jaren trouwe dienst is Ans Friedeman afgelopen maart met pensioen 
gegaan. Ans werd al die jaren gezien als ‘gezinslid’ van Stijn’s Slaapstudio. Hoe 
vaak werd ze wel niet aangesproken als moeder of schoonmoeder van Stijn of 
Sandra of als oma van Suzie! Mede omdat Ans al wat ouder was toen ze bij Stijn 
begon, haar riante ervaring in de branche en haar overtuiging, zorgde ervoor 
dat ze één van de drie was. Dit geeft mede aan hoe hecht het ‘team’ is. En juist 
dat is de kracht van de beddenspecialist uit Nuenen. Bij deze dan ook een grote 
dankjewel aan Ans van Stijn, Sandra en Suzie. 

Om vervolgens een geschikte opvolger 
te vinden, was geen gemakkelijke weg. 
Wie heeft de ervaring maar vooral ook 
de spontaniteit, inzet en plezier om in 
een kleine club lekker actief te zijn? 
Wat wel duidelijk was, dat we geen 
jonkie of een beginneling zochten 
maar iemand met de nodige ervaring 
en een respectabele leeftijd. Na zelf 
goed rond gekeken te hebben, oude 
contacten weer aan te spreken en zelfs 
een recruteringsbureau in te schake-
len, zijn we in gesprek gekomen met 
een oud collega van Ans!
Het grappige was dat we specifiek op 
zoek waren naar een verkoopster voor 
ongeveer 24 uur in de week. Mannelij-
ke Henny reageerde op die oproep met 
de mededeling dat hij graag bereid was 
om een jurk te dragen en dit ook graag 
met meer uren wilde invullen oftewel 
het liefst fulltime..... Het ijs was met-
een gebroken en voor ons een reden 
om in ieder geval een gesprek aan te 
gaan. Overigens wel met de medede-
ling om géén jurk aan te trekken maar 
gewoon mannenkleding. 

Henny van den Broek, 57 jaar, geboren 
in Nuenen, getrouwd met Lineke, 2 
dochters en evenals Ans ook woonach-
tig in Schijndel, kwam bij ons in de 
winkel en is vervolgens niet meer ver-
trokken! Van melkboer naar eigen su-
permarkt, van verkoper in een bedden-
zaak naar eigen beddenzaak. De erva-
ring is groots en zijn enthousiasme 
werkt zeer aanstekelijk. Met andere 
woorden; een grote aanwinst voor 
Stijn’s Slaapstudio en hopelijk zal ook 
Henny zijn pensioengerechtigde leef-
tijd bij Stijn halen en vieren!! Henny, 
die al vanaf 1994 in de beddenbranche 
werkzaam is, zal vijf dagen in de week 
bij de beddenspecialist actief zijn en sa-
men met Stijn en Sandra voor veel blije 

en uitgeruste klanten gaan zorgen. En 
dat is nu precies de doelstelling.

Stijn’s Slaapstudio is open van maan-
dag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur. 
Wilt u graag buiten de openingsuren 
komen; géén enkel probleem. Maak 
een afspraak per telefoon op 040-
2840013 of stuur een mail via info@
beddenspecialistnuenen.nl. Voor meer 
informatie en een lekker kopje koffie of 
thee, bent u van harte welkom in onze 
showroom aan de Opwettenseweg 81 
of neem al een kijkje op beddenspecia-
listnuenen.nl. Hier kunt u ook onze re-
views lezen en krijgt u een heel aardige 
indruk hoe wij werken. 
 

Kleurrijke trouwpartij      
in windmolen De Roosdonck
Als petekind van molenaar Henny Merks heb je een streepje voor bij de Ger-
wense windmolen De Roosdonck. Petekind Maud van Henny had op het hu-
welijksverzoek van Soeniel Bhawanibhiek volmondig ‘Ja’ gezegd en na wat 
geregel bij de gemeente Nuenen c.a. kwam het voor elkaar. De allereerste hu-
welijksvoltrekking in de uit 1884 daterende windmolen De Roosdonck aan de 
Gerwenseweg heeft plaatsvinden op zondagmiddag 18 juni, 14.30 uur.

Tekst en foto’s: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

En als hoffotograaf van deze molen 
werd ik door Henny Merks genodigd 
om een paar fotootjes te komen 
schieten. Zo gezegd, zo gedaan.
Het is een prachtige zondagmiddag 
geworden daar bij De Roosdonck. 
Speciaal voor deze gelegenheid zijn 
de wieken in de vreugdestand gezet. 
En molenaar Henny en de prachtige 
bruid Maud maakten samen een 
vreugdedansje…

Handelse processie
De combinatie van de Handelse pro-
cessie met de kleurrijke trouwpartij 
staat garant voor fotogenieke mo-
menten. De pelgrims en paarden met 
huifkarren, de families van bruid en 
bruidegom, toevallige passanten, al-
les paste precies op het plaatje. En 
windmolen De Roosdonck en de mo-
lenaarswoning schitterden in de zon. 
Onlangs zijn molen en woning gron-
dig in de verf gezet door (kunst)schil-
der Gerrit van den Tillaart uit Gerwen. 
Het huwelijk van het bruidspaar Maud 

Merks & Soeniel Bhawanibhiek, woon-
achtig in Eindhoven, werd voltrokken 
door de goed ingelezen Ellen Schou-
macher, ambtenaar van de burgerlijke 
stand en tevens lid van de Eindho-
vense gemeenteraad. Zij werd bij de 
plechtigheid in de molen geassisteerd 
door de charmante Nuenense ge-
meentebode Minka Galjic (foto 1, 
rechts Ellen Schoumacher en naast 
haar Minka Galjic). Buiten werd het 
bruidspaar toegezongen door de soe-
pel lopende bedevaartgangers Val-
kenwaard - Handel v.v. Het bruidspaar 
was zichtbaar onder de indruk van 
zoveel fans.

Henny, peetoom van de bruid, pakte 
na afloop Maud en zijn broer Tonny, 
vader van de bruid, eens stevig vast en 
het drietal poseerde trots voor de di-
verse fotografen. Bijgaand een foto die 
de hoffotograaf van De Roosdonck 
met plezier deelt met de lezers van 
Rond de Linde, verdere foto’s zijn te 
zien op Facebook.

Het is een vrouw 
geworden! 
Bertje van Stiphout is de nieuwe lijst-
trekker van D66 Nuenen c.a. bij de ko-
mende gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2018.
D66 Nuenen c.a. heeft met haar een 
ervaren bestuurder aan de haak gesla-
gen die thuis is in fusies en reorganisa-
ties bij de (lokale) overheid.
De komende maanden zal zij mede 
sturing geven aan het opstellen van de 
kandidatenlijst voor de gemeente-
raadsverkiezingen en haar bijdrage le-
veren aan het verkiezingsprogramma 
van D66 Nuenen c.a.

Bertje van Stiphout, Lijsttrekker D66 Nuenen

Vlooienmarkt   
in Lieshout
Op zondag 25 juni organiseert buurt-
vereniging S.M.W. uit Lieshout weder-
om een vlooienmarkt. Deze vlooien-
markt vindt plaats in de straten De Slui-
ter en De Wolwever. Voor een hapje en 
een drankje kunt u terecht in onze feest-
tent. De openingstijden van de markt 
09.30 tot 15.00 uur en de entree be-
draagt 1,50 €. Kinderen onder begelei-
ding hebben gratis toegang .Voor meer 
informatie of kraamhuur kunt u contact 
opnemen met Joop hendriks tel (0499) 
422688 smwlieshout@gmail.com.

Nieuwe inwoner
Aan de Wiellewaallaan in Nue-
nen is Dorus geboren en aan de 
Hoge Tom 49 is een meisje ge-
boren op 8 juni: Charly Swin-
kels. Dorus en Charly, jullie zijn 
van harte welkom in onze ge-
meente!

Oproep
Stuur een foto met toelichting 
van een opvallende (geboorte)
aankondiging in Nuenen, Ger-
wen, Nederwetten of Eeneind 
naar redactie@ronddelinde.nl. 

KBO Nuenen

Jasclub ‘De oude vrienden’
Ter afsluiting van het seizoen 2016/2017 was er op donder-
dag 1 juni een feestmiddag, en tevens de prijsuitreiking voor 
de leden met hun partners. Ditmaal bij de feestlocatie van 
John Geven Studio’s te Nuenen. Al om 12.00 uur was ieder-
een aanwezig om te beginnen met een uitgebreide lunch.
Daarna maakte de voorzitter Piere van Mierlo de uitslag 
bekend. Na 37 middagen in de ruimte van de KBO in het 
Klooster het spel kruisjassen gespeeld te hebben, was er 
nog een verassende winnaar: Cor Bastiaans die 25 we-
ken op de eerste plaats stond werd op de laatste speeldag 
toch nog verslagen. 1e prijs Jan v Rooij 2400 pt. 2e prijs 
Albert Bastiaans 2395 pt. 3e prijs Cor Bastiaans 2384 pt. 
4e prijs Frans Verhagen 2343 pt.
Frans Verhagen had ook de hoogste dag score: 85 punten
Onder applaus mochten zij de prijs in ontvangst nemen. 
De middag werd verder onder het genot van een hapje en 
drankjes gezellig doorgebracht met rikken en kruisjassen.
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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 juni
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur. Woensdag 19.00 uur
ingang tennisvelden sportpark De Lissevoort

t/m 2 juli
Expositie Atelier & Beeldentuin 

Ruimte in beeld 
Dubbestraat 9A Nuenen

Donderdag 22 juni 
09.00 uur Cultuur Overdag: busreis 
naar de Hermitage in Amsterdam

info@cultuuroverdag.nl

Donderdag 22 juni 
19.00-21.00 Lezing Detox en Ontgiften 

Instituut Zilverschoon, 
Berg 51 Nuenen

Donderdag 22 juni 
19.30 uur Ontmoetingsavond 

Lets Ruilkring Nuenen. De Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Vrijdag 23 juni
20.00 uur Kienen in Lieshout

 het Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 23 t/m maandag 26 juni
Wette’s Dorpsfestijn

Sportvelden van Nederwetten, 
Terrein aan Koppeldreef

Zaterdag 24 juni 
11.00-15.00 uur 

2e handskleding/-speelgoedwinkel 
Vrouwencentrum de Vlinder, 

Sportlaan, Nuenen

Zaterdag 24 en zondag 25 juni
13.00 - 17.00 uur Smeulders = Open, 

expositie Marie-Louise Saanen
Beekstraat 23 Nuenen 

Zaterdag 24 juni 
19.30-24.00 uur Zomeravondfestival 

Gerwense Muziekverenigingen
Heuvelplein, centrum van Gerwen

Zaterdag 24 juni
20.00 uur Racoon

Openluchttheater Mariahout
www.oltm.nl 

Zondag 25 juni
09.00 uur tot 14.00 uur Kofferbakverkoop

Brassband De Vooruitgang
Terrein achter sporthal De Hongerman 

aan de Hoge Brake Nuenen

Zondag 25 juni
09.30-15.00 uur Vlooienmarkt in Lieshout

straten De Sluiter en De Wolwever, 
Lieshout

Zondag 25 juni
12.00 uur Ok-Moi’s tweede zeepkistenrace 

Dorpsstraat van Lieshout 
13.30-17.00 uur Het Van Gogh- kerkje

is open voor publiek. Papenvoort Nuenen

Zondag 25 juni
14.00 uur Gezellige Gerwense Middag
De schutsherd, Lankveld 10 - Gerwen 

14.00 uur PEER: Samen werken aan de zorg
Dorpshuis de Koppelaar te Nederwetten

Zondag 25 juni
14.30 uur Nuenens Swingtime

Gitarist Peter Tiehuis
De Watermolen van Opwetten

Zondag 25 juni
14.30-16.30 uur 

Optreden de ‘Parkbloazers’ Jo van Dijkhof
Liederentafel Schafrath, Café Schafrath

Zondag 2 juli 
Taizévesper

Van Goghkerkje aan de Papenvoort Nuenen
09.00 uur De Nachtwacht Rally

Park Nuenen (start en finish)

Vrijdag 7 juli
10.00-15.00 uur Inloopmoment 

Kids Society Erica
Duijnhovenlaan 15

Maandag 26 juni
10.00 uur Informatiebijeenkomst 

leesgroep Engels
Bibliotheek Dommeldal, Jonkheer Hugo van 

Berckellaan 18, Nuenen

Maandag 26 juni
11.00-13.00 uur Modehuis Hoffmans 

Jo van Dijkhof
Wandeling met het IVN 19.00 uur vertrek 

per fiets vanaf Het Klooster

Maandag 26 juni t/m zaterdag 1 juli 
Collecteren voor meer natuur

Woensdag 28 juni
20.00 uur Openluchtconcert 

Sinti Jazz Guitar Gerwen
Het Huysven, De Huikert 35

Donderdag 29 juni
 19.00-21.00 uur Open dagen GerwenZO!: 

 voetbalkantine van RKGSV Gerwen 
aan de Polder 1 te Gerwen

Vrijdag 30 juni
10.00 uur Inzamelactie voedselbank

 bij de supermarkten Nuenen
20.00 uur Bert Gabriëls

Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 30 juni
15.00- 19.00 uur Open dag 

Fysiotherapie Kwiek
Vincent van Goghstraat 139 Nuenen

Zaterdag 8 en Zondag 9 juli
18.00 uur Camping De Kievit

Speeltuin De Kievit, 
Kerkstraat 10 Nuenen

Zaterdag 1 juli 
14.00-16.00 uur Open dagen GerwenZO!: 
 voetbalkantine van RKGSV Gerwen aan de 

Polder 1 te Gerwen

Zondag 2 juli
08.00 uur Dolphin Triathlon Nuenen
start en finish strandbad aNuenen, 

Enodedreef 3

Zondag 2 juli 
 08.00-18.00 uur Paardensportspekta-
kel Menvereniging De Coovelse Men-
ners Landgoed aan Lieshoutseweg 45  

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 24 juni 18.30 uur: Geen vie-
ring in Nuenen, maar in Gerwen.
Zondag 25 juni 09.30 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor F. Verhoeven.

Misintenties
Zondag 25 juni 09.30 uur: Uit dank-
baarheid bij een 50-jarig huwelijk.
Pastor Jan van Oosterhout (vanwege ge-
boortedag); Wilma Beekwilder; Zus Be-
melmans - Kessels; Joost van der Graaf 
en Ineke Hilberink; Lotte van Rooij en 
Leo van Hevelingen; Ien Vermeulen - 
Karsmakers; Adrianus Schenkels; over-
leden familie Rooswinkel - van Swaaij.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Gerard 
Verhoeven, Raessenshof 19. Wij wensen 
de familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken bij van verlies.
 
De tussenstand van de opbrengst van de 
sponsoractie voor zuster Bonnie bedraagt 
€ 1.004,45 waarvan € 500 is geschonken 
door het Gerwens Gemengd Koor. 
De actie duurt tot einde juni, zodat u 
eventueel uw gift nog kunt deponeren 
in de brievenbus van de kerk te Ger-
wen of in de collectebus achter in de 
kerk van Nederwetten óf op de bank-
rekening van de parochie (NL 32 RA-
BO 0137 40 42 47 t.n.v. RK Parochie 
Heilig Kruis Nuenen ca.) onder ver-
melding van ‘gift voor zuster Bonnie’. 
Heel hartelijke dank voor uw bijdrage.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 24 juni 18.30 uur: viering 
met kinderkoor, voorganger pastoraal 
werker P. Peters.
Zondag 25 juni 11.00 uur: viering met 
Parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers, werkgroepleden.

Misintenties 
Lien Schuts - Van Issum; Greet Dek-
kers - Cuijten; Toon Arts; Tiny Daniëls 
en Thecla Daniëls - Aarts; Theo 
Knoops; Frans en Anna de Groot - 
Vrijaldenhoven en zoon Henk; Nellie 
de Greef - van Ravestein, vanwege ver-
jaardag en sterfdag.

Mededelingen
Afgelopen week is in onze parochie 
mevr. Lien Schuts - Van Issum, op 
84-jarige leeftijd overleden.
We wensen familie en vrienden veel 
sterkte en troost toe bij het verwerken 
van dit verlies.

 
Sponsoractie voor zuster Bonnie: zie 
kerkberichten Nuenen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 25 juni 09.30 uur: viering met 
medewerking van Allegretto 's Eerde, 
voorganger Pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Riet van Mook-van Gils; Bea Schen-
kels; Gerard Verhoeven, namens het 
St. Anna gilde.

Mededeling
Sponsoractie voor zuster Bonnie: zie 
kerkberichten Nuenen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 25 juni 10.00 uur. Voorganger 
in deze (jeugd-)dienst is ds. C. Crou-
wel. Er is kindernevendienst voor kin-
deren van de basisschool. De collecte is 
voor Diaconaal werk in Nuenen. Vanaf 
deze zondag kunnen we weer gebruik 
maken van de keuken en is er dus weer 
koffie en/of thee na de dienst. Dinsdag 
27 juni kunt u weer terecht bij Samen 
aan Tafel. Opgave uiterlijk zaterdag 24 
juni bij samenaantafel@pgn-nuenen.
nl. Donderdag 29 juni is er Open Huis, 
gewoon weer beneden in de Ontmoe-
tingsruimte. Iedereen is welkom. Onze 
kerk is elke zondag geopend. Voor 
meer info: zie ook onze website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 22 juni. 17.30 uur Lof; 
18.30 H. Mis, H. Paulinus, bisschop 
en belijder. 
Vrijdag 23 juni. Feest van het Aller-
heiligst Hart van Jezus. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur gezongen H. Mis. 
Zaterdag 24 juni. 08.30 uur H. Mis, 
Geboorte van H. Johannes de Doper. 
10.30 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 25 juni. Derde zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 26 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Johannes en Paulus, martelaren. 
Dinsdag 27 juni. 18.30 uur H. Mis, 
(Onze Lieve Vrouw van Altijdduren-
de Bijstand). 
Woensdag 28 juni. 07.15 uur, vigilie 
van de H. Petrus en Paulus, apostelen. 

De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

‘Na tafelen…’
 
Iedereen aan tafel, nu met nog meer 
mensen! Kom erbij, communicanten 
die dit jaar hun eerste communie ge-
daan hebben in Nuenen & Gerwen. 
We gaan na tafelen, ander woord voor 
lang kletsen na het eten, met iedereen 
die ook op het communiefeest was. 
Een mooie dag, prachtig gekleed, veel 
gasten in de kerk en thuis en de ca-
deautjes die jij kreeg. Maar we geven 
ook een cadea utje weg! Stichting Mee-
doen uit Nuenen ontvangt van jullie 
speelgoed en ook een cheque. Ben je 
benieuwd hoeveel jullie communican-
ten verzameld hebben?
Van harte welkom in de viering op      
zaterdag 24 juni om 18.30 uur in de 
H.Clemenskerk te Gerwen.

Jongerenkoor Jocanto 
Afgelopen zaterdag was het zo ver: het 50-jarig jubileum van Jongerenkoor 
Jocanto werd gevierd met een groots jubileumconcert! Een jaar lang heeft 
het jongerenkoor zich voorbereid op deze spannende avond. Overdag werd 
de show nog één keer volledig doorgelopen, om de puntjes op de i te zetten. 
Daarna waren dirigent, koor en combo er helemaal klaar voor. 

Om 19.30 uur piepte er een hoofd door 
de doeken van theaterzaal Het Kloos-
ter. Lucas Neijmeijer, in de rol van pro-
ductieleider van de ‘JocPop Jubileums-
how’, heette het publiek hartelijk wel-
kom. Na zijn welkomstwoord openden 
de doeken en begon de show met het a 
’capella lied ‘Far over the misty moun-
tains cold’, gezongen door de mannelij-
ke leden van het koor. Op dat moment 
stonden de zintuigen van het publiek al 
op scherp. Het lied werd gevolgd door 
‘Conquest of paradise’, waarbij de vrou-
welijke koorleden zich aansloten bij de 
mannen. Nu alle leden van Jocanto op 
het podium waren, was het tijd voor de 
officiële opening van de show.

De twee presentatoren van de avond, 
Mariët Raaijmakers en Tjeerd Dick-
hoff, legden uit dat het publiek gedu-
rende de avond de top vijf beste Jocan-
to hits allertijden zou horen. Natuurlijk 
werden deze vijf nummers aangevuld 
met andere grootse nummers.

De jubileumshow bestond niet alleen 
uit muziek van het jongerenkoor. Er 
was ook een uitdagende quiz waarbij 
twee mensen uit het publiek het tegen 
elkaar opnamen voor een unieke fles 

Jocanto wijn. Quizmasters Frauke van 
de Reijt en Steffie van der Horst maak-
ten dit tot een spannend en feestelijk 
onderdeel van de show. Verder zorgde 
de muziek van O’nyx vocal group, een 
groep getalenteerde a ‘capella zangers 
en zangeressen en de liedjes van Ge-
rard van Maasakkers, de oprichter en 
aller eerste dirigent van het jongeren-
koor voor een afwisselende show. Het 
lied ‘’n Handvol vrienden’, dat Jocanto 
samen met Gerard van Maasakkers 
ten gehore bracht, was één van de 
hoogtepunten van de avond. 
Nadat het koor, combo en publiek 
‘Met z’n allen’ de show hadden afgeslo-
ten, werd de zaal verrast door een 
spetterend eindlied. Met het lied ‘Car-
ry on my wayward son’ sloot Jocanto 
de fantastische jubileumavond af, 
waarna de koorleden en het publiek 
tot laat in de avond het succes van deze 
spetterende jubileumshow gevierd 
hebben. 

Jongerenkoor Jocanto hoopt dat ieder-
een net zo van het jubileumconcert 
heeft genoten als de koorleden zelf en 
hoopt u terug te mogen zien tijdens de 
jubileumdienst op 9 juli in de H. Cle-
menskerk in Nuenen. 

Informatiebijeenkomst 
leesgroep Engels
Wilt u mooie Engelse boeken lezen, 
daarover inspirerende gesprekken voe-
ren en nieuwe mensen ontmoeten? Op 
maandag 26 juni is er in Bibliotheek 
Dommeldal, vestiging Nuenen, een in-
formatiebijeenkomst over de oprichting 
van een leesgroep Engels. De leesgroep 
kiest uit een door deskundigen opge-
stelde boekenlijst met hedendaagse En-
gelstalige literatuur. De voertaal bij de 
bespreking is Engels.
De informatiebijeenkomst is een initia-
tief van de landelijke organisatie Senia, 
samen met de bibliotheek. Senia-lees-
groepen bespreken de boeken aan de 
hand van leeswijzers met discussievra-
gen die het gesprek in de leesgroep hou-
vast bieden. Meer informatie over de 
werkwijze is te vinden op www.senia.nl.

Praktische informatie
Wie belangstelling heeft is welkom op 
26 juni om 10.00 uur in Bibliotheek 
Dommeldal, vestiging Nuenen, Jonk-
heer Hugo van Berckellaan 18, Nuenen. 
Aanmelden bij André Schoonderbeek, 
andre.schoonderbeek@gmail.com.
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SPORT
15e Gulbergen 
Jeugd Open!
Op zaterdag 2 september wordt voor 
de 15e keer het Gulbergen Jeugd Open 
gehouden. De top-jeugd uit heel Ne-
derland gaat in verschillende catego-
rieën strijden om de felbegeerde titel. 
Volgens de spelers het best georgani-
seerde jeugdtoernooi van Nederland!
Het deelnemersveld, tussen de 75 en 
100 spelers en speelsters, worden op 
basis van handicap ingedeeld in 4 ver-
schillende categorieën. Deze wedstrijd 
telt mee voor de Van Lanschot Junior 
Ranking. 
Het Gulbergen Jeugd Open wordt al 
jaren geroemd vanwege de goede or-
ganisatie. Tijdens deze dag zijn er bijna 
100 vrijwilligers actief. Deze vrijwilli-
gers verzorgen de lunch voor de deel-
nemers, houden de tussentijdse scores 
bij en in de baan zijn op alle holes spot-
ters aanwezig. Dit wordt vooral door 
de deelnemers enorm gewaardeerd.
Kom het ervaren als speler of bezoe-
ker, iedereen is welkom op zaterdag 2 
september!

Oproep aan 
hardlopend Nuenen 
Heeloopjemee.nl
Ben jij zo'n hardloper, die vaak alleen 
hetzelfde rondje loopt, die niet in vast 
clubverband kan of wil hardlopen. Zou 
je het prettig vinden om regelmatig met 
andere hardlopers samen te lopen, 
meer motivatie te krijgen en/of ervarin-
gen en tips van anderen op te doen. Wij, 
Karin en Jan, lopen al ruim een jaar zo'n 
twee maal per week samen, waarvan 
één keer op zondagmorgen. Ook lopen 
we met regelmaat een wedstrijdje. Het 
samen lopen blijkt leuk. Wellicht heb-
ben anderen ook behoefte aan het sa-
men hardlopen. Onder het motto: ‘Hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd’ willen 
we dit in Nuenen opstarten.
Heeloopjemee? Leuk! Aanmelden mag 
en is voor de eerste keer wel prettig, 
maar het hoeft niet persé. Zorg dat je op 
tijd bent. Heb je nog vragen, bel of app 
(voorkeur) gerust. Tel: 06-53864838. 
Tot zondag 25 juni 09.25 uur.

Interne jeugd-
competitie BCL
De interne competitie om de Leo 
Bosch-trofee bij de jeugd van Badmin-
ton Club Lieshout nadert een erg 
spannende ontknoping. Na de meest 
recente speelronde kent de interne 
competitie immers liefst drie koplo-
pers: Pepijn Kerkhof, Tim Kanters én 
Ainara Vandegard met ieder honderd 
punten. Zoals het er nu uit ziet zal één 
van deze drie spelers op 28 juni, wan-
neer de laatste ronde gespeeld wordt, 
uit handen van Leo Bosch persoonlijk 
deze trofee mogen ontvangen.

Angela Constant

Clubweekend TV de Lissevoort 
met afscheid trainer Dick Seijkens
Het hele weekend stond bij de tennisvereniging in het teken van Clubweek-
end. De deelname was niet overweldigend, maar het was wel reuze gezellig. 
Zaterdag stond vooral in het teken van het afscheid van trainer Dick Seij-
kens, huldiging van de kampioensteams, lekker eten en gezelligheid, nadat 
de ochtend en middag was ingeruimd voor een tennisactiviteit voor jeugd 
en senioren. Zondag werden alle vrijwilligers en bijzondere (oud)leden be-
dankt voor hun inzet met een heerlijke brunch.

Nederlands Vrouwenelftal 
hockey wint met 4-0   
van Australië in Nuenen!
Wat begon met de vraag van HCN aan de hockeybond, of ze in het kader van 
het 75 jarig lustrum een wedstrijd hadden die in Nuenen gespeeld zou kun-
nen worden, eindige afgelopen zondag in een groots sportief evenement!

Het bestuur van HCN kreeg de afgelopen weken een draaiboek, verzamelde een 
clubje enthousiastelingen die de kar wel wilden trekken en vond een 70 tal vrijwil-
ligers bereid specifieke taken te verrichten. Leveranciers werden gecontracteerd 
voor de inrichting van het terrein en sponsors en relaties van de club werden be-
trokken. De kaartverkoop groeide van zo’n 1000 naar een kleine 3000 kaartjes. 
Het bleek een flinke klus! Maar die werd vooral met veel trots en enthousiasme 
geklaard. Het was een superdag, met een prachtig resultaat.
 

Twan Hoeijmans (l) biedt Dick Siejkens (r) 
cadeau aan bij zijn afscheid als trainer na 
25 jaar

Op zaterdagochtend werd er door de 
jeugd gestreden om de eer en kleine 
prijsjes. Deze leuke activiteit werd af-
gesloten met een gezamenlijke lunch 
met lekkere broodjes knakworst.
In de middag werd getennist door de 
senioren waarbij er in poules wedstrij-
den van een uur gespeeld werden.
Vanaf 17.00 uur was Dick Seijkens met 
gasten aanwezig om na ruim 25 jaar of-
ficieel afscheid te nemen als tennistra-
nier bij TV de Lissevoort. Voor toer-
nooispelers en gasten van Dick was er 
een heerlijk buffet, verzorgd door Tong 
Ah. Veel aanwezigen maakten gebruik 
van de gelegenheid om Dick nog een 
keer te bedanken en geluk te wensen in 
de toekomst. Vóór het officiële afscheid 
van Dick werd er met de aanwezige 
kampioensteams van winter- en voor-
jaarscompetitie getoast. Nogmaals pro-
ficiat allemaal!
In het formele afscheid van Dick gaf 
Twan Hoeijmans, bestuurslid Sportza-
ken aan dat er maar weinig tennistrai-
ners zijn die het vijfentwintig jaar bij 
een club volhouden. Dick was in zijn 
beginjaren bij de club hoofdtrainer. 
Door zijn keuze om fulltime als docent 
in het onderwijs te gaan werken heeft 
hij na zeven jaar het hoofdtrainerschap 
overgedragen. Met plezier heeft hij 
daarna nog achttien jaren bij de club 

een aantal avonden per week tennis-
training aan senioren gegeven. Hon-
derden Lissevoorters leerde hij beter 
tennissen. Nu de KNLTB aanvullende 
eisen aan trainers stelt, vindt Dick het 
tijd worden om afscheid te nemen als 
tennistrainer. Bedankt Dick voor al die 
jaren enthousiaste tennistraining die 
jij gegeven hebt bij TV de Lissevoort!
Op zondagochtend werden alle vrijwil-
ligers en ereleden en dragers van de 
gouden speld onthaald op een Italiaan-
se brunch, voortreffelijk verzorgd door 
I Fratelli. 

Jeugdactiviteit clubweekend TV de Lissevoort, afgesloten een met gezamenlijke lunch

Hockey

Foto’s: Marie Louise Fotografie

Tennis

Een verzoeknummer op het veld…

Traditioneel tafereel,    
de ‘vorkjesschudder’
Door Frank van Welie

Op een klein perceel naast de Europalaan was vorige week een tafereel uit 
een ver verleden te zien. Peter van Baren liet er z’n paard Tonnie van de 
Boordse Hoeve met rustige tred het hooi schudden met een vorkjesschud-
der. Trots legde Peter de werking uit.

Het mechaniek van de vorkjesschud-
der past prima bij de gang van een 
paard. Toen zo’n 60 jaar geleden het 
paard vervangen werd door de tractor 
heeft de vorkjesschudder die over-
gang niet overleefd. De snelheid van 
de tractor was te groot voor het fijne 
mechaniek. Hierdoor verdween eind 
jaren 60 van de vorige eeuw de vork-
jesschudder van het boerenland.
Als Peter hoort dat de foto is gemaakt 
voor de facebookpagina van de Lokale 
Omroep Nuenen vraagt hij: "Komt de 
foto ook in Rond de Linde?" “Daar 
zorgen we voor!” antwoordt Frank 
van Welie, hoffotograaf van LON. 

Twee keer zelfs Peter en Frank, want 
de foto’s komen in de krant en op de 
facebookpagina van Rond de Linde! 
Dank jullie wel voor het delen van de 
mooie beelden en jullie leuke gesprek! 

Fotografie: Frank van Welie, hoffotograaf LON.

Beleef Racoon in 
Openluchttheater Mariahout
Op zaterdag 24 juni staat Racoon in het openluchttheater met een zinderende 
liveshow. Zoals ze zelf zeggen; “Wat is er mooier dan een concert in een grote 
zaal af te wisselen met de intieme bijzondere sfeer van een van de mooiste 
openluchttheaters van Nederland.” En bijzonder gaat het zeker worden.

Het concert van Racoon was dan ook in 
enkele uren uitverkocht. Ook de kaart-
jes voor veel andere voorstellingen vlie-
gen als warme broodjes over de toon-
bank. Wil je zeker zijn van een plekje 
onder de bomen? Reserveer je kaartjes 
dan vandaag nog via de website of een 
van de verkoopadressen. De volgende 
shows wil je namelijk écht niet missen: 

30-06 Bert Gabriëls
Wij kennen hem vooral van het Vlaam-
se tv-succes ‘Zonde van de zendtijd’, 
waarvan veel fragmenten ook ‘De TV 
draait door’ haalden. Mede dankzij dit 
succes toert Bert Gabriëls nu door ons 
land met zijn nieuwe cabaretshow ‘van 
mij mag het’. 

08-07 Roekenrock
Na een moddervette eerste editie komt 
Roekenrock terug met energieke live-
muziek, knappe gitaarpop en stevige 
jaren ’60 invloeden. Een kleinschalig 
rockfestival met een hoog tempo en 
een zomers tintje. Probeer daar maar 
eens stil bij te blijven staan. 

14-07 Zomerton
Om alvast lekker in die vakantiestem-
ming te komen hebben we Berry Kna-
pen, Andy Marcelissen, Dirk Kouwen-
berg en de Penthouse Boys uitgenodigd 
voor een luchtig, zomers feestje. Daar-

naast is er volop muziek en entertain-
ment op en rondom het theaterpodium. 

25-08 Joe Coverband
Met een bezetting van 10 top-muzi-
kanten, 2 sterke achtergrondzangeres-
sen en een leadzanger die de perfectie 
benadert speelt deze tributeband niet 
zomaar wat covers van hun held, maar 
wordt er een spetterend feest neerge-
zet dat swingt zoals de grootheid dat 
zelf ook deed.

Kaartverkoop
Van de grote gevestigde namen tot 
nieuwe ontdekkingen en jaarlijks terug-
kerende successen; je beleeft méér in 
Openluchttheater Mariahout. Het vol-
ledige programma en kaarten zijn ver-
krijgbaar via www.oltm.nl of via de ver-
koopadressen in Laarbeek (zie website). 

Berry Knapen een van de gasten in de 
Zomerton op 14 juli.
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van een tennisvereniging. Wist je trou-
wens dat jongeren tot 18 jaar die lid 
zijn van een andere tennisvereniging in 
Nuenen welkom zijn om gratis te spe-
len bij TV Wettenseind? Kom dus ge-
rust een keer met een vriendje of vrien-
dinnetje tennissen.

Zomertennis     
bij Tennisvereniging Wettenseind 
TV Wettenseind in Nuenen wil men-
sen graag kennis laten maken met de 
tennissport. Om tennisliefhebbers de 
gelegenheid te geven om de sport 
(weer) op te pakken, volgt er, wegens 
groot succes in 2016, opnieuw een bij-
zonder leuke zomeraanbieding. 
In de maanden juli en augustus mag ie-
dereen die geen lid is van een vereni-
ging tijdelijk lid worden bij TV Wet-
tenseind voor 25 euro. Omdat in je een-
tje tennissen lastig is, is er dit jaar een 
nieuwe actie. Als je met twee personen 
gebruik wilt maken van deze aanbie-
ding betaal je slechts 40 euro (20 euro 
per persoon). Wil je graag alleen ten-
nissen? Dan zijn er in de zomermaan-
den ook toss-avonden op maandag en 
woensdagavond vanaf 19.00 uur. Tij-
dens deze avonden kun je je melden bij 
het paviljoen van TV Wettenseind. De’ 
toss-master’ deelt je dan in en dan kun 
je (telkens een half uur) tennissen met 
andere leden. 
Je mag in de twee zomermaanden on-
beperkt spelen op het tennispark van 
TV Wettenseind. De borg voor een pas-
je is 25 euro, en bij inlevering van het 
pasje ontvangt het tijdelijk lid de borg 
retour. Bij interesse stuur een e-mail 
naar info@tvwettenseind.nl met als on-
derwerp ‘zomerlidmaatschap’. Voor 
meer informatie bezoek Facebook-pa-
gina @TennisVerenigingWettenseind 
of website via www.tvwettenseind.nl

SPORT
TV Wettenseind viert jubileum 
met creatief jeugdevenement
 
Op zondagmiddag 11 juni was het feest voor de jeugd. Gelukkig stonden er 
mooie grote parasols, zodat er in ieder geval op het terras voldoende scha-
duw was. En dat was hard nodig want de kids moesten creatief zijn en hard 
aan de slag: met een hamer tegels stukslaan en die stukjes dan nog kleiner 
knippen met een grote tang. 

De kinderen mochten mozaïeken op 
de stoeptegels van ons park. Ingrid 
Maertens van Creatievetijd.nl had al 
gauw een grote groep aan het werk ge-
zet. TV Wettenseind heeft veel senio-
ren die nog heel jeugdig zijn, en ook zij 
konden zich helemaal uitleven op deze 
broeierige zondag.
Natuurlijk werd er ook getennist, Niels 
en Floris werden uitgedaagd, er werden 
partijtjes gespeeld, en het ballenkanon 
werd uit het hok gehaald. Om voor wat 
verkoeling te zorgen werd ook gezorgd 
voor waterpistooltjes, ijswater en ijsjes. 
Ideaal op een dag als deze!
Silvia Jacobs zorgde voor een geweldi-
ge barbecue, waarbij de aanwezige ve-
getariërs blij waren met de hoeveelheid 
salades en vers fruit naast al het vlees. 
De muziek die DJ PIM en Niels draai-
den bracht iedereen in een zomerse 

De jeugd druk bezig met het mozaïeken

Open Brabantse Kubb 
Kampioenschappen in Nuenen
‘Kent u het buitenspel Kubb? Nou ik nog maar pas. Van de zomer stond een 
familie op een veld van de camping waar ik met mijn gezin was. Van vroeg 
tot laat werd een buitenspel door jong en oud gespeeld. Het ene spel ging 
het erop. Het andere spel was het een uitgemaakte zaak. Nieuwsgierig ge-
worden door het enthousiasme van de deelnemers en het handjevol pu-
bliek ging ik ook kijken’. 

Zo ongeveer maken de meeste mensen 
kennis met Kubb; een leuk en gezellig 
buitenspel voor jong en oud, man en 
vrouw, volwassene en kind. Zolang je 
maar de kubbs aan de andere kant van 
het veld om kunt gooien kun je mee-
doen. 

Voor wie het nog niet weet: Kubb is 
een gezellig buitenspel van houten 
blokken die je om moet gooien. Lukt 
dit volgens de regels dan win je. Het 
spel is mateloos populair op campings, 
bij scouting, vriendengroepen en ver-
enigingen. Het is een gegarandeerde 
topper bij familieweekeinden of be-
drijfsuitjes; overal dus waar men wel 
houdt van een sportieve uitdaging 
zonder daar al te moe van te worden. 
Hoewel het doorgaans om de eer gaat, 
kan het er ook behoorlijk om spannen. 
En ook dat heeft zijn charme. Je durft 
te spelen om de winst, je bent een ge-
duchte tegenstander en in het slecht-
ste geval een waardige verliezer. Spel-
plezier en sportiviteit staan voorop. 
Daarom heeft het OBKK geen scheids-
rechters. Discussies over de toepassing 
van regels los je met elkaar op. En kom 
je er niet uit dan helpt de organisatie. 

Kubbdemonstratie tijdens Midsom-
mar van IKEA
Ook u kunt kennis maken met het spel. 
Wilt u meer weten over de regels? Wilt 
u het zelf eens proberen? Dat kan. Op 
zaterdag 24 juni houdt de organisatie 
van het Open Brabants Kubb Kampi-
oenschap een demonstratie tijdens 
‘Midsommar’ van IKEA Eindhoven. 
Onder de Midsommarboom spelen we 
dit oer Zweedse spel. Hebt u vragen? 
Spreek ons dan gerust aan. Wilt u ook 
eens proberen? Ga uw gang. 

Meedoen aan uw eerste Kubbtoernooi?
Op zaterdag 1 juli worden de Open 
Brabantse Kubbkamioenschappen ge-
houden op de korfbalvelden aan het 
Wettenseind in Nuenen. Wilt u mee-
doen aan het Open Brabantse Kubb 
Kampioenschap? 

Schrijf u dan in via: www.obkk.nl
Datum: zaterdag 1 juli 
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: NKV, Wettenseind 20, Nuenen
Kosten: € 25,00 per team
Team: 2-4 personen
Meer weten? Kijk op www.obkk.nl of 
mail ons via info@obkk.nl

Succesvolle Ladies Day op TV de Lissevoort
Dinsdag 13 juni deden 52 dames mee aan de jaarlijkse Ladies Day op TV de 
Lissevoort. Vanaf 9 uur ‘s morgens heerste er een gezellige drukte op en 
rond de tennisbanen. De dames werden door het organiserend comité har-
telijk ontvangen met koffie, thee en lekkere koeken. Het weer was prima en 
de stemming op het terras zat er meteen goed in. 

Het organiserend comité: 
Anke Nieuwenhuize en Dorine Smilde

Maar liefst 52 dames gunden zichzelf een lekkere tennisdag. 

Winnaars Ladies Day: vlnr Jessica Eij (1e), 
Olga Wittemans (2e) en Wilma Verhoef (3e)

Na twee speelrondes werd er een heer-
lijke, luxe lunch verzorgd. Na de lunch 
volgde de laatste speelronde en de dag 
werd afgesloten met een hapje, een 
drankje en met de prijsuitreiking na-
tuurlijk. De winnares van deze mooie 
dag was Jessica Eij. Zij mag zich Lisse-
voort Lady of the Year noemen. De 
tweede en derde prijs waren voor res-
pectievelijk Olga Wittemans en Wilma 
Verhoef. Gefeliciteerd dames! 
De prijzen werden gesponsord door By 
Paris. Zij waren de hele dag aanwezig 
met een standje met leuke accessoires 
en alle deelnemers werden aan het eind 
van de dag verrast met een leuke goo-
diebag! Bedankt voor de organisatie 
van deze heerlijke verwendag Dorine 
Smilde en Anke Nieuwenhuize! 

Verschillende sponsoren lieten zien dat 
ze de tennisvereniging een warm hart 
toedragen. Hartelijk dank aan By Paris 
voor de gesponsorde prijzen en goodie-
bags, Di Carlo voor de luxe koffie en 
thee, Delicious at home/at work voor de 
heerlijke lunch, Jumbo Ton Grimberg 
voor de lekkere koeken en het fruit, 
Bloemist en Kwekerij ’t Schuurke voor 
de prachtige bloemen en Black & Colors 
uit Helmond voor het drukwerk.

Tennis

Bram Zwetsloot tweevoudig 
Nederlands Kampioen
Tijdens de Nederlandse Junioren en Jeugdkampioenschappen langebaan in 
Eindhoven heeft Bram Zwetsloot van Z&PV Nuenen twee gouden medailles 
in de wacht gesleept. Op de 100 en 200m schoolslag was hij bij de jongens 
uit 2002 duidelijk de sterkste van Nederland. Op de 50m schoolslag voegde 
hij daar verder nog een zilveren medaille aan toe.

Nieuw clublogo voor    
TV de Lissevoort
Afgelopen weekend is het nieuwe clublogo gepresenteerd van TV de Lisse-
voort. “Een sportief, fris en eigentijds logo”, aldus Ron van der Voort als ont-
werper van het nieuwe clublogo. “Zichtbaar zijn de bal, een racket en daar-
mee snelheid & beweging. Dit laatste staat symbool voor de dynamiek van 
het tennisspel, maar daarnaast ook voor de toekomst van TV de Lissevoort: 
beweging, verandering, energie en kracht. De frisse kleuren aqua en rood 
verwijzen naar het nieuwe interieur van het clubhuis en zijn passend op elke 
kleur tenniskleding. Afhankelijk van de kleur ondergrond met of zonder ka-
der. Tot slot is het logo eigentijds in zijn eenvoud en herkenning.”

Als regerend kampioen op de lange-
baan en kortebaan werd zeker op de 
100m natuurlijk wat extra’s van Bram 
verwacht. Deze extra druk was voor 
hem echter geen probleem en met een 
persoonlijke record van 1.08.96 zwom 
hij naar de eerste plaats. Op de dubbele 
afstand leek de concurrentie vooraf nog 
sterker maar ook daarop was Bram met 
2.32.67 overduidelijk de snelste. Helaas 
kon hij op de 50m de trilogie niet vol 
maken, maar ook op die afstand was hij 
met 31.63 sneller dan ooit.
Bram scoorde sowieso een topscore 
met betrekking tot persoonlijke re-
cords want alle 8 zijn individuele starts 
eindigden in een PR.

Van de 53 keer dat een zwemmer van 
Z&PV Nuenen het water in dook kwam 
hij of zij totaal 42 maal met een persoon-
lijk record daar weer uit. Er kan dan ook 
gerust gezegd worden dat de zwemmers 
uit Nuenen in absolute topvorm waren. 

Flore Meulendijks verbeterde zich op de 
200m schoolslag, Milan Meurs op de 
100/200vrij, 50/100/200rug en 200wis-
sel, Jelmer North op de 100rug, Floris 
Sonneveld op de 50/100/200/400vrij, 
Chris Verhoeven op de 50/100/200vrij, 
50vlinder en 200/400wissel en Bram 
voegde aan zijn schoolslag ook nog PR’s 
toe op de 50/100/200vrij, 50vlinder en 
200wissel.

Voor Merel Phaff en Diede Struijk was 
er verder nog de kans op 1 of meerdere 
finales. Merel wist dit bij haar laatste 
NJJK voor elkaar te krijgen dankzij PR’s 
op de 50/100rug en 50/100vlinder.
Diede tekende bij de paralympische 
zwemmers voor finales op de 200vrij, 
50/100rug, 50/100school en 50vlinder. 
Daarnaast kwamen de jongens estafet-
tes met Jelmer, Bram, Milan, Alexan-
der Nijst en Victor de Kousemaeker tot 
een 11 en 12e plaats op de 4x100vrij en 
4x100wissel estafette.

NJJK ploeg Z&PV Nuenen

Ron van der Voort (l) geeft toelichting bij zijn 
ontwerp van het nieuwe Lissevoortlogo.

Het nieuwe clublogo werd zondag ge-
presenteerd door Otto Voorman, se-
cretaris van TV de Lissevoort, tijdens 
de vrijwilligersbrunch. Vorig jaar is er 
in de nieuwsbrief van TV de Lisse-
voort een oproep aan de leden gedaan 
om mee te denken over een nieuw 
clublogo. Ron reageerde op deze op-
roep en kwam met een ontwerp, dat 
daarna nog enigszins is aangepast. Ot-
to bedankte Ron voor zijn ontwerp: 
“mooi, strak en functioneel, dat goed 
aangeeft wat de vereniging doet.” In de 
naaste toekomst zullen jullie het nieu-
we clublogo steeds meer tegen gaan 
komen: op het tennispark, in het pavil-
joen en in communicatie op papier, 
Facebook, nieuwsbrief en website.

flow. Al gauw durfden de eerste stoere 
chicks te dansen, en ook op de tennis-
baan waren bijzondere moves te zien.
 
Wil je weten hoe de mozaïektegels ge-
worden zijn? Kom dan tijdens het VET-
Toernooi van 17 t/m 25 juni gezellig 
kijken en bewonder alle creaties. Of 
schrijf je in voor de Nuenense kam-
pioenschappen die dit jaar van 2 t/m 10 
september bij TV Wettenseind worden 
georganiseerd. Kijk op toernooi.nl om 
in te schrijven. Dit toernooi is voor alle 
Nuenenaren en je hoeft geen lid te zijn 

Zwemmen

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 23 juni organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. 
Iedereen is welkom.



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 

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 GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

Rond de Linde

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders! 

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

Openingstijden:
Ma.- vr. van 13.00 - 17.00 uur

Za. van 10.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 26, Nuenen

Tel. 040 - 295 27 34

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, telefoon 
06-48273718.

ANDO ONTZORGT DOOR:  
Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl 

Nagelstudio ALTA GRACE 
• Medische pedicure: Dia-
betes/reuma Ik kom ook 
bij u thuis! (ook in de 
avonduren). KADOTIP: 
Kadobonnen te verkrijgen. 
Marieke: 06- 50 57 11 83.

LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS 
Werkzaamheden: centrale 
verwarming, airco, water, 
gas & sanitair, badkamer 
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking. 
www.jaspersinstallaties.nl 
Tel. 06-51497161

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

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

TUIN-AANLEG EN TUIN-
RENOVATIE www.lapagon-
datuinen.nl 06-19702668.

ICT-ER MET DE VUT 
helpt graag met uw: Wifi; 
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10, 
Ipad-, e-mail-, virusscan- 
installatie. 040-2952567 / 
06-23854915.

TE KOOP originele VOL-
VO velgen met i.z.g.st. win-
terbanden 17 inch 235/65 
VOLVO XC 90 model 2004, 
€ 750,- tel. 06-51373272.

TE KOOP Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. 
Afhalen € 3,- per stuk. Tel. 
06-51373272.

TE HUUR Voor studenten, 
gemeubileerde zit/slaapka-
mer en kleine keuken, Dou-
che W+K water, TV, Wifi en 
koelkast. € 250,- p/m. All-
inn. Tel. 06-11491550.

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

wijk Lieshout
(omg. Balduinstraat ± 350 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

 B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één 
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald 

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer 
kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij 

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

MYSTERY JACKPOT

19 JUNI T/M 16 JULI
EINDHOVEN

HEUVEL

OF EEN ANDERE GELDPRIJS

WIN € 10.000,- 
CASH

Heikampen 40 
5672 SM Nuenen 
Telefoon 06 - 22 30 67 17 
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB 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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

Een groot assortiment: 
Groente-/kruidenplanten, 

perkplanten en hangpotten 
tuinplanten

Kwekerij Jansen uitgeroepen tot: 
Weer de lekkerste asperges van Brabant in 2015 en 2017
DAGELIJKS VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND 
& (GESCHILDE) ASPERGES

IEDERE ZONDAG OPEN
10.00 -17.00 UUR

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

www.restaurant-elpida.nl

Dé echte Griek in Nuenen staat 
voor u klaar op het buitenterras 

om te genieten van de Griekse sfeer!

Elpida

Openingstijden: Ma t/m Vr 16.00 - 22.00 uur
Za en Zo 14.00 - 22.00 uur

Verjaardag vieren, de jarige eet gratis, 
minimaal 2 personen (legitimatie verplicht)
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