
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

ZE
 W

EE
K:

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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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Brabanders 
ontvangen 
controlebericht 
NL-Alert op 
maandag 3 juli
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HUIS VERKOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

040-2951080 | www.anderegg.nl

HYPOTHEEK NODIG?

Collse Hoefdijk 16a  5674 VK Nuenen

Financieel Bedrijfsadvies
Verzekeringen • Hypotheken

deskundig & persoonlijk 
laagste hypotheekrente

betaalbaar advies

Nune Ville in oude glorie hersteld 

Het huis ademt de sfeer   
van de tijd van Van Gogh
Door Caroline van Nes

en jaar geleden begonnen de nieuwe eigenaren aan de renovatie. Het 
werd een enorme klus, maar Nune Ville, het voormalige woonhuis van 
Margot Begemann, is weer in bewoonbare staat gebracht. Zoveel 

mogelijk oorspronkelijke details werden behouden. Het resultaat is schit-
terend; de oude, oorspronkelijke bouwstijl is in volle glorie hersteld, maar 
aan de moderne tijd aangepast. Over ieder onderdeel is goed nagedacht, 
zoals over de kleuren van de luiken en de muren, deze zijn zoveel mogelijk 
in de oorspronkelijke groengrijze tint geschilderd. Eigenaresse Jacqueline 
Bekkers heeft cultuurwetenschappen gestudeerd, weet veel van kunstge-
schiedenis en dat is te zien. De meeste meubels zijn oorspronkelijk en in de 
loop der jaren verzameld. Allerlei stijlen komen terug, uit de tijd van Lode-
wijk de Zestiende bijvoorbeeld. Jarenlang werden stoeltjes en andere meu-
bels meegenomen van vakantie, veel uit Frankrijk, maar ook een antieke 
wereldbol uit Engeland. Afgelopen zaterdag was de officiële opening, in 
het bijzijn van de familie Van Gogh. Vanaf 1 juli is het voor iedereen moge-
lijk met eigen ogen te zien hoe mooi Nune Ville is geworden. 
Jacqueline geeft een rondleiding en vertelt daarbij vol passie over het huis 
en zijn geschiedenis. 

Schelpen
“We hebben heel veel zelf gedaan”, be-
gint Jacqueline. “Met ons eigen gezin; 
mijn man Paul, mijn zoons David en 
Simon en andere familieleden, maar 
vooral mijn schoonouders ben ik erg 
dankbaar. Zij waren er bijna elke dag. 
En natuurlijk dankzij de professionele 
aannemer, de architect, timmerlieden, 
stukadoors, de elektricien, de loodgie-
ter en de schilders, is het huis, met 
veel scheve muren en enkel steens, ge-
isoleerd, hersteld en gerenoveerd. We 
zijn begonnen met de waterleiding, 
want die was lek, waardoor de muren 
beschimmeld waren. Toen we de plan-
ken vloer weghaalden, stonk het ver-
schrikkelijk, het was enorm vochtig. 
In overleg met de monumentencom-
missie hebben we daar een betonnen 
vloertje mogen storten en het riool 
moest opnieuw worden aangelegd. 
Door de wortels van bomen was dat 
helemaal kapot. Dat was het eerste 
grote karwei. Er is een nieuwe water-
leiding gelegd, de elektra is vernieuwd. 
Alle plafonds zijn er uit geweest want 
die waren uit 1956 en er zaten hele 
grote wespennesten tussen. Gelukkig 

was het uit 1956, niet monumentaal, 
dus we mochten alles er uit halen en 
vernieuwen. Mijn zwager en man heb-
ben dat zelf gedaan. Ik heb uitgezocht 
wat ik er wilde hebben, in de hoeken 
zitten schelpen, net als de schelpen die 
buiten boven de ramen zitten en die 
ook terugkomen in de trapleuning. 
Dit is de neo-rococo stijl, die past goed 
bij dit huis.” Het is tekenend voor Jac-
quelines oog voor detail, waarmee de 
hele renovatie is uitgevoerd. 

Salon
De trots van Nune Ville is de salon. 
Compleet ingericht in de tijdsgeest 
van Margot en Vincent en tevens de 
ontvangstkamer, waar Jacqueline haar 
rondleidingen start. Aan de muren 
hangen door haar verzamelde schilde-
rijen, van de tijdgenoten, vrienden en 
leerlingen van Vincent van Gogh. De 
kunstsalon is helemaal in negentien-
de-eeuwse stijl ingericht, met meubels 
uit die periode. “Het moet een beetje 
een geheim blijven”, vertelt Jacqueline. 
“Deze kamer is wel heel bijzonder, hier 
vertel ik de bezoekers over Margot en 
Vincent en hun ongelukkige liefdesre-
latie. Maar ook over de kunst uit zijn 
Haagse en Brabantse tijd en de band 
die Vincent had met zijn collega-schil-
ders.” Er hangt een bijzondere, haast 
serene sfeer in de salon, waardoor je je 

echt waant in de negentiende eeuw. 
Het is bijna moeilijk voor te stellen dat 
er buiten mensen langs het huis lopen 
met een mobieltje aan hun oor, in 
plaats van een schildersezel onder de 
arm, op weg naar een mooi stukje 
landschap om vast te leggen op doek.

Zolder
Een van Jacquelines favoriete delen 
van het huis is de zolder en dan met 
name de dienstbodenkamer. Ze heeft 
met bijzonder veel oog voor detail het 
kamertje ingericht, zoals het er waar-
schijnlijk uit heeft gezien, compleet 
met een originele dienstbodenkast, 
een naaitafeltje en stoel uit die tijd. Je 
ziet zo voor je dat de dienstbode in 
haar schaarse vrije tijd bij het licht van 
een olielamp zit te lezen of te bordu-
ren. Pas kort geleden is bij toeval ont-
dekt dat tijdens de Tweede Wereld-
oorlog een Joodse onderduiker heeft 
gezeten in Nune Ville, Jaap van Cleef. 

Op het zitje in de salon v.l.n.r.: Jantine van Gogh, Jacqueline Bekkers, Ton de Brouwer en 
Josine van Gogh, zus van Jantine. Ton de Brouwer is de grote leermeester van Jacqueline 
Bekkers en de wandelende Vincent van Gogh-encyclopedie (foto Cees van Keulen).

Nune Ville aan de Berg 24

Onlangs heeft zijn familie het huis en 
het kamertje bezocht. Jacquelines va-
der heeft veel spullen uit de Tweede 
Wereldoorlog verzameld, dus ook hier 
is een ruimte gecreëerd die lijkt op 
hoe het toen in werkelijkheid was.

Jacqueline besluit: “Ik denk dat de 
Nuenenaren vooral blij zijn dat er een 
belangrijk, historisch pand in Nuenen 
is opgeknapt en behouden blijft voor 
het dorp. Wie dat heeft gedaan, maakt 
niet zoveel uit. We hebben het met 
liefde en plezier gedaan en laten graag 
onze dorpsgenoten en andere belang-
stellenden meegenieten van dit bij-
zondere huis.”

Vanaf 1 juli zijn er iedere zaterdagmid-
dag rondleidingen door een deel van 
het huis. Rondleidingen zijn tevens op 
afspraak te boeken voor kleine groepen 
gedurende andere dagen van de week. 
Voor meer info: www.salonnuneville.nl

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

Zaterdag 1 juli Open Dag Uitvaarthuis Hans Raaijmakers Nuenen

Daar waar herinneringen      
geboren worden

____________________________________

“Ieder afscheid is uniek, 
je kunt het maar een maal 
doen en het is zo belangrijk 
voor de verwerking dat hier 
alle ruimte voor is en dat je 
een warm welkom ervaart”.
____________________________________

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Het is alweer enige tijd geleden dat Uitvaarthuis Hans Raaijmakers haar 
deuren opende aan het Aardappelsteegje nummer 3. Gelegen aan de rand 
van het centrum, heel centraal en gemakkelijk te voet of met de fiets bereik-
baar. Een prachtige plek waar je in alle rust afscheid van je dierbare kunt 
nemen, als dat om wat voor reden dan ook thuis niet mogelijk is.

Ondertussen heeft Uitvaarthuis Hans 
Raaijmakers haar waarde voor de 
Nuenense gemeenschap al meer dan 
bewezen en hebben al vele nabestaan-
den van de mogelijkheid gebruik ge-
maakt in eigen dorp en op eigen ma-
nier te rouwen en het verdriet om het 
verlies een plaats te geven.
De meeste Nuenenaren hebben on-
dertussen dan ook zeker gehoord van 
het Uitvaarthuis. Een aantal heeft er-
varen hoe fijn het is om dichtbij af-
scheid te kunnen nemen op momen-
ten dat het hen paste, maar er zijn er 
ook die nog nooit binnen een kijkje 
hebben genomen en die dus nog niet 
weten hoe fijn en warm de sfeer in het 
Uitvaarthuis is. 

Uitvaarthuis Hans Raaijmakers zet 
daarom op zaterdag 1 juli van 10.30 tot 
17.00 uur haar deuren open voor diege-
nen die graag eens een kijkje achter de 
schermen willen nemen. Een unieke 
kans het huis van binnen te bekijken, de 
opbaarkamer, de verzorgingskamer en 
de andere ruimten te zien en te ervaren 
hoe persoonlijk en warm afscheid ne-
men kan zijn in zo een huiselijke sfeer 
dat je je bijna thuis waant. U kunt per-
soonlijk kennismaken met alle mede-
werkers, zij leiden u rond en staan open 

voor alle vragen rondom overlijden en 
afscheid nemen. U kunt zelf ervaren 
hoe mooi het verwerken van verdriet 
vorm gegeven kan worden.

Uitvaartzorg Hans Raaijmakers draagt 
het milieu een warm hart toe. Daarom 
staat tijdens deze open dag milieuvrien-
delijk begraven en cremeren centraal. 
Maak kennis met unieke ecologische 
kisten, manden en urnen en bekijk de 
informatie over Natuurbegraafplaats 
Schoorsveld, een prachtige ‘eeuwige’ 
locatie in de bossen van Heeze.
Maak gebruik van deze unieke kans 
het Uitvaarthuis van binnen te bekij-
ken en ervaar dat er niets engs is aan 
afscheid nemen in het centrum van 
het dorp. Daar waar leven is, hoort 
ook afscheid nemen.

Open dag Uitvaarthuis Hans Raaijma-
kers. Zaterdag 1 juli 10.30 - 17.00 uur. 
Aardappeleterssteegje 3 Nuenen. Par-
keergelegenheid: voor eigen deur, het 
Vincent van Goghplein en de Remise 
aan de Berg.

E
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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NL-ALERT 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. Veel tele-
foons die in Nederland worden verkocht, 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.

HET NUL-EFFECT!
Er is een meting gedaan naar het effect van de campagne NUL ver-
keersdoden Brabant. De gegevens over 2016 en de jaren ervoor zijn 
binnen en wat blijkt? Er is al heel wat bereikt. Mét en dankzij vele 
Brabanders. Maar er blijft nog veel te leren en te verbeteren. Reden 
om ons samen onverminderd te blijven inzetten voor NUL verkeers-
doden!

Eigen gedrag
In 2016 noemen Brabanders voor het eerst het eigen gedrag het 
belangrijkste element van verkeersveiligheid. Maar liefst 48% geeft 
na het zien van de campagne aan, bewuster te zijn van dat eigen 
gedrag. Brabanders maken zich het meeste zorgen over roekeloos 
rijgedrag, smartphonegebruik en alcohol- en drugsgebruik. Dit sluit 
aan op het gekozen jaarthema van de campagne. 

Brabant gaat voor NUL verkeersdoden
In de provincie Noord-Brabant werken gemeenten, provincie, poli-
tie, Rijkswaterstaat, en ook scholen gezamenlijk aan de verkeers-
veiligheid, onder het motto: Brabant gaat voor NUL verkeersdoden. 
Samen stimuleren we Brabanders alert te zijn in het verkeer. Dat is 
hard nodig, want in 90% van de gevallen komt een ongeluk door 
menselijk gedrag; niet opletten, door rood rijden. Daar kun je dus 
zelf wat aan doen! 
Bekijk het complete NUL-effect op:
https://www.nulverkeersdodenbrabant.nl/nul-effect/

TARIEF GROENE CONTAINER: €1,00
Om inzameling van groente- fruit, tuinafval en etensresten (GFT+E) 
in Nuenen te stimuleren, is het tarief voor het legen van de groene 
container flink omlaag. Op deze manier kunt u uw groene container 
gebruiken en vaker aanbieden, waardoor (stank)overlast tot het 
verleden behoort. De ophaaldagen zijn afgestemd op het seizoen. 
Snoeiafval kunt u gratis brengen naar de milieustraat of één van de 
14 speciale groenbakken. 

Afval scheiden
Het doel is om in Nuenen zo min mogelijk restafval te produceren 
en zo veel mogelijk afval te scheiden, zodat het kan worden herge-
bruikt. Als u uw afval goed scheidt, kan het behoorlijk schelen in de 
kosten. U hoeft dan de grijze (en duurste) container minder vaak 
aan te bieden. 

€1,00 per leging
Om de GFT-container te sti-
muleren is het tarief omlaag 
gebracht. Dit betekent dat de 
container ook met een klein 
laagje erin aangeboden kan 
worden voor een klein be-
drag. Op deze manier kan de 
geuroverlast van de groene 
container, zeker in de zomermaanden, worden beperkt. 

Legingen per seizoen
In juni, juli en augustus kunt u de container elke week aanbieden. 
In april, mei, september en oktober wordt de container elke twee 
weken opgehaald. In de wintermaanden, als er weinig tuinafval is, 
wordt de groene container eens per maand opgehaald. 

Snoeiafval gratis brengen 
Als u veel tuin en/of snoeiafval heeft kunt u dit gratis brengen naar 
de milieustraat of naar één van de 14 vaste plekken waar groenbak-
ken staan. De locaties van de groenbakken staan in de afvalkalender. 
Als u een aanhanger vol heeft en de milieustraat is open, kunt u het 
beste doorrijden naar de milieustraat. Daar is meer ruimte voor 
snoeiafval, dit voorkomt dat de groenbakken snel vol zijn. Na het 
weekend worden de groenbakken allemaal leeggemaakt. Heeft u 
vragen over de afvalinzameling? Kijkt u dan in de afvalkalender op 
afvalkalender.nuenen.nl of neem contact op met de gemeente Nue-
nen 040 2631631. Heeft u een klacht of opmerking over afval of de 
inzameling? Dan kunt u een melding maken op www.nuenen.nl

EMIGRATIE NAAR ONBEKEND ADRES
Het college van Nuenen maakt bekend dat uit onderzoek gebleken 
is dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op de 
adressen waar zij in de basisregistratie personen stonden ingeschre-
ven. De persoonslijsten zijn opgeschort met als reden “emigratie 
naar onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in 
Nederland woonachtig zijn.
 Het betreft:
 De heer T.F.M. Wijgergangs, geboren 9 april 1963
 Mevrouw M. Lafertin, geboren 18 april 1959

Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes 
weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan 
een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevon-
den, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het 
bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:
•	 de	naam	en	het	adres	van	de	indiener
•	 de	dagtekening
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	het	bezwaar	gericht	is
•	 de	gronden	van	bezwaar
Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. 
Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank 
Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch. 

VERGUNNINGEN     
PERIODE 19-06-2017 EN 23-06-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Van Veldekestraat 1 Plaatsen van dakopbouw 
Van Ruusbroecstraat 27 Plaatsen van erker 
Jacob Catsstraat 1 Brandveilig gebruik voor kinderopvang  
Jacobushoek 5 Brandveilig gebruik voor kinderopvang 
Heuvel 5 Brandveilig gebruik voor kinderopvang 
Noorderklamp 38 Plaatsen van overdekt terras met schuurtje 
Collse Heide 3 Uitbreiden en Nieuwbouw van bedrijfspand 
De Vroente 58 Plaatsen van dakopbouw 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Mauritsgaarde 4 Oprichten van woonhuis 
Nieuwe Dijk 4 Oprichten van werktuigenberging 
Kerkstraat / Aloysiushof Noodkap van zilveresdoorn 
Dennenlaan 2B Vervangen carport door berging 

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

De milieustraat Nuenen is nu iedere woensdag open 
tot 20.00 uur.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

VERKEER
Verkeersmaatregelen Kermis Nuenen
Op vrijdag 7 juli start de kermis. De wegen rondom het kermis ter-
rein worden op woensdag 5 juli afgesloten voor alle verkeer. De 
kruising Vincent van Goghstraat / Berg sluiten we vanaf donderdag 
6 juli af. 

RAADSVERGADERING
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering in de raadzaal in 
Het Klooster.
Via http://nuenen.raadsinformatie.nl, is de raadsvergadering live 
te volgen en na afloop terug te kijken, de agenda en bijbehorende 
stukken staan hier ook en liggen ter inzage in het Gemeentehuis. De 
gemeenteraad vergadert:

•	 29	juni	2017	Raadsvergadering	Bestuurlijke	toekomst	ge-
meente Nuenen c.a. , aanvang 19.30 uur - Onderwerpen:

	 •	 Jaarrapportages	grondexploitaties	2016
	 •	 Bestuurlijke	toekomst	gemeente	Nuenen	c.a.

•	 6	juli	2017	Raadsvergadering	Jaarrekening	&	Kadernota,	
aanvang 14.00 uur. Gewijzigde aanvangstijd - Onderwerpen:

	 •	 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen 
	 •	 Zienswijze	begroting	WSD	
	 •	 Wijziging	Gemeenschappelijke	Regeling	BLINK	-	
  toetreding Heeze-Leende 
	 •	 Zienswijze	begroting	BLINK
	 •	 Beleidsplan	speelruimtevoorzieningen	
	 •	 Beleidsplan	openbare	verlichting	2018-2027	
	 •	 Jaarstukken	2016
	 •	 Projectplan	vergunninghouders:	
  huisvestiging inburgering en participatie 
	 •	 Bestemmingsplan	Nuenen-Centrum,	1e	herziening	2017	
	 •	 Kadernota	

Wilt u inspreken?
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email: 
griffie@nuenen.nl

VERGADERING WIJKRAAD EENEIND
Dinsdag 4 juli komt de wijkraad Eeneind in openbare vergadering 
bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De vergadering 
begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom. Voor 
meer informatie kunt u terecht op www.eeneind.net/wijkraad.html.

 

Vergunninghouders en werkgevers 
koken samen Syrische lunch
 
Twee vergunninghouders uit Nuenen en twee werkgevers uit de regio heb-
ben donderdag 22 juni samen een Syrische lunch bereid en genuttigd. Het 
doel van de workshop was om elkaar beter te leren kennen en een verbin-
ding te maken tussen beiden zodat vergunninghouders een volgende stap 
richting werk kunnen zetten. 
Werk vinden is voor vergunninghou-
ders moeilijk omdat ze hun netwerk 
missen en omdat ze moeite hebben de 
juiste weg te bewandelen. Ingeborg de 
Kort, trainer/coach bij WSD: “De 
meeste vergunninghouders zijn trouw 
aan alles wat ze moeten doen. Omdat 
ze met veel instanties te maken heb-
ben, maatschappelijk, voor het leren 
van de taal en op het gebied van werk, 
raken ze de weg nog wel eens kwijt. 
Niets doen is dan veiliger dan het ver-
keerde pad kiezen.”
 

De workshop is een initiatief van WSD, 
het sociaal werkbedrijf van o.a. de 
Nuenen. Verschillende werkgevers uit 
de regio hebben te kennen gegeven 
vergunninghouders een plek binnen 
hun bedrijf te willen bieden. In de 
praktijk blijkt de match echter lastig te 
maken. Vergunninghouders kunnen 
vaak alleen parttime werken omdat zij 
naast hun werk een inburgeringscur-
sus volgen. Zij zijn daardoor voor 
werkgevers niet flexibel inzetbaar. Bo-
vendien is de taal een belemmering. Vergunninghouders en werkgevers genieten samen van de zelfgemaakte Syrische lunch.

Ingeborg de Kort, trainer/coach bij 
WSD zegt daarover dat werkgevers 
dus extra moeite moeten doen om een 
vergunninghouder aan te nemen. De 
Kort: “Extra moeite doen voor iemand 
die je niet kent is voor iedereen lastig. 
Daarom willen we dat werkgevers en 
vergunninghouders elkaar leren ken-
nen. Samen koken is een goede metho-
de om de persoon achter een naam te 
leren kennen.”
Na het koken en nuttigen van de maal-
tijd was het tijd om de balans op te ma-
ken. Een baan is er voor de vergunning-
houders niet direct uitgekomen en dat 
was het doel ook niet. Er zijn telefoon-
nummers uitgewisseld en de werkge-
vers en vergunninghouders hebben een 
beter beeld van elkaar gekregen. Enkele 
werkgevers gaven te kennen dat ze werk 
hebben voor vergunninghouders en dat 
ze graag in contact komen met de men-
sen die bij die banen passen.



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

 

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

Voor een vertrouwd 
stukje vlees!!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Hamburgers +
4 BBQ Drumsticks  6,95
Spek 'n span
100 gram  ................................................1,65
100 gr. Boterhamworst +
100 gr. Snijworst  ......... samen 2,25
Caprese al forno
Ovenschaaltje met biefstuk,  
tomaat en mozzarella. 100 gram  .............2,45
Mexicaanse vleesrol
per stuk  ..................................................2,10
Varkenshaas 
in roomsaus
Uit eigen keuken. 100 gram  ....................1,50

De best belegde broodjes!!

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

weekaanbiedingen 
donderdag 29 juni t/m woensdag 5 juli

Courgette
 2 stuks 0,99
Minneola   
pan klaar   hele kilo 2,49

Hawaii salade     
 250 gram 1,79

Jonagold     
 hele kilo 1,25

Watermeloenen      
 per stuk 3,49

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 26 : geldig maandag 26 juni  t/m zaterdag 1 juli 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Gelders Hoog  
100% Volkorenbrood. 2x halve € 1,95   € 189_____________________________________________________

Aardbeienslof nu € 600_____________________________________________________

Open abrikozenvlaai
half € 6,95
  heel € 1295_____________________________________________________

Gildekornbollen
6 stuks nu € 200_____________________________________________________

Gevulde koeken
 4+1 GRATIS_____________________________________________________

Gezocht weekendhulp!
Lijkt het je leuk in het weekend 
te werken in onze winkel in Nuenen? 
Stuur dan je cv met motivatie naar
sollicitatie@bakkerijdevocht.nl

 

 

 

 

Rond de Linde 

Dé krant van Nuenen
iedere donderdag 

digitaal op www.ronddelinde.nl 

HUISJE, TUINTJE, VIKING
2DE PAASDAG OPEN 11.00-17.00 UUR

JOS MARTENS EN ZN. B.V.
Ginderdoor 55  • 5738 AB Mariahout
0499 423131 • www.josmartens.nl

HUISJE, TUINTJE, VIKING
2DE PAASDAG OPEN 11.00-17.00 UUR

JOS MARTENS EN ZN. B.V.
Ginderdoor 55  • 5738 AB Mariahout
0499 423131 • www.josmartens.nl

Vacature
Commercieel / verkoopmedewerker

Tuin- & parkmachines
(32-40 uur)

Wij zijn op zoek naar een commercieel/verkoopmedewerker, 
voor de winkel/webshop. Je heb een afwisselend takenpakket, 
je bent in de winkel het eerste aanspreekpunt voor klanten. 
Je houdt je actief bezig met klantenservice, voor de winkel 
maar ook via telefoon en mail. Voor het onderhouden van de 
webshop volg je de bestellingen van begin tot eind, ook draag 
je zorg voor het bijhouden van de artikelen in deze shop.

Profiel:
Je bent enthousiast, gedreven, servicegericht en hebt affiniteit 
met de tuin & park branche, leergierig en collegiaal. Herken je 
jezelf in dit profiel, dan ben jij degene die wij zoeken.

Vereisten:
• MBO+ niveau
• Affiniteit met tuin & park branche is een pré
• Communicatief vaardig 
• Representatief
• Minimaal 1 jaar vergelijkbare werkervaring
• Bereid om op zaterdag te werken

Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan verzoeken wij je een 
brief inclusief cv te sturen naar anita@josmartens.nl  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

DUO!!!

KANT EN 

KLAAR
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Presentatie 
‘Dassenbescherming’
Op 3 juli organiseert WLG in den 
Heuvel te Gerwen, een presentatie die 
wordt verzorgd door Evert Houniet en 
Ton Popelier die beide lid zijn van de 
Stichting Dassenwerkgroep Brabant. 
Zij zullen aanwezig zijn om uitgebreid 
te vertellen wat de werkgroep zoal 
doet om de dassen en hun leefgebied te 
beschermen en te verbeteren. 
Naast informatieverstrekking en voor-
lichtingsbijeenkomsten verzamelt en 
verspreidt de werkgroep gegevens en 
verricht veldwerk. Zij zorgen voor op-
vang van gewonde dieren en verwees-
de jonge dasjes. Deze worden later 
weer uitgezet in natuurgebieden. Het 
melden van nieuwe dassenburchten 
maar ook van (verkeers-) slachtoffers 
behoort tot de taken van de werk-
groep. Er is dus veel te horen en zien 
voor wie het interesseert.
De lezing, die gratis toegankelijk is 
voor iedereen, vindt plaats op 3 juli in 
den Heuvel te Gerwen en begint om 
14.00 uur. De Inloop is open vanaf 
13.30 uur voor koffie en thee.
Voor meer informatie over de WLG 
zie de website: www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl, of mail naar werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.
com. Telefonisch is de WLG bereik-
baar via nr. 06 41102625.
Ook over andere activiteiten van WLG 
kunt u daar terecht. Wilt u het zich ge-
makkelijk maken en op tijd op de hoog-
te zijn van aanstaande activiteiten, 
schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.
 
 

ducten van Hauschka verdwijnen uit 
hun assortiment, ervoor in de plaats 
komen de etherische oliën van het 
merk Primavera. “Het is nog wel even 
wennen” lachte Wil, nadat ze een be-
stelling had ontvangen. “We moeten 
uitzoeken waar we de artikelen voor 
onze klanten kunnen bestellen, maar 
dat leggen we uit”. 

Nuenen is rijk met zo’n mooie biologi-
sche winkel met alles voor gezond, 
biologisch eten en leven met kracht. 
Hannie, Marie en Wil maken hun 
naam waar. Openingstijden: dinsdag 
tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 
uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 
uur, Parkstraat 3F. 
www.bio-kracht.nl

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

Van Overbruggen Food 

Terug in Nuenen
Na bijna 45 jaar afwezigheid is Van 
Overbruggen vleeswaren weer terug in 
Nuenen.
Al sinds 1870 was de familie Van Over-
bruggen actief in de levensmiddelen-
branche. Aan de Berg te Nuenen wa-
ren verschillende winkels te vinden, 
onder andere een bakkerij en slagerij. 
Door het overlijden van Piet van Over-
bruggen kwam er in 1974 een einde 
aan drie generaties van slagers.
Nu bijna 45 jaar later is Theo van Over-
bruggen, zoon van Piet en Zus van Over-
bruggen, met zijn bedrijf Van Overbrug-
gen Food terug in Nuenen. Sinds dit jaar 
biedt Van Overbruggen vleeswaren aan 
bij Supermarkt Jan Linders.
“Door de samenwerking met Van 
Overbruggen Food heeft Nuenen 
naast de bekende regionale producten 
ook internationale vleeswaren in de 
schappen. Het maakt het extra bijzon-
der dat de bekende Nuenense naam, 
Van Overbruggen verbonden is aan 
deze vleeswaren”, aldus Marco Mulder, 
hoofd afdeling inkoop van Jan Linders.

Theo en zijn 96 jarige moeder Zus van 
Overbruggen

Mening bij politiek kantelt

Vestiging uitvaarthuis zorgt 
opnieuw voor veel commotie
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de Commissie Ruimte op 20 juni stond de vaststelling van het cen-
trumplan op de agenda. Alle voor- en tegenstanders kwamen via het mee-
spreekrecht  weer volledig aan het woord.

De buurman van het pand tussen het 
oude postkantoor en het uitvaarthuis 
zette zijn bezwaar uiteen en vatte het 
samen met de mededeling dat het niet 
aantrekkelijk is vaak een overledene 
als buurman te hebben. Daarnaast is 
de aanblik van lijkauto’s en rouwende 
mensen ook niet altijd vriendelijk. Zijn 
advocaat verklaarde dat volgens de 
rechter het uitvaarthuis nu illegaal is. 
Ze willen wel meer duidelijkheid over 
de nu geldende planregels. Mark El-
bers kwam als meespreker met het 
voorstel de ingang van het uitvaarthuis 
te verplaatsen naar de zijkant zodat de 
bezwaarmaker zich minder hoeft te 
storen aan de activiteiten daar. 

Elbers had alle lof voor de geboden 
diensten van het uitvaarthuis tijdens 
het opbaren van de vader van Mark die 
onlangs overleed. Het is geweldig dat 
dit in Nuenen kan en wel in het cen-
trum zodat dit voor iedereen mogelijk 
is. We ontvingen als extra service nog 
aanwijzingen voor het parkeren van 
onze auto’s en fietsen. Foto’s, die later 
tijdens de zitting rondgingen, lieten 
zien dat er genoeg parkeerruimte op 
het plein was in de avond en anders is er 
nog altijd plaats op het hele ruime van 
Goghplein. Mark Elbers had in de pe-
riode dat zijn vader opgebaard was in 
het uitvaartcentrum heel veel profes-
sionele steun gehad van het bedrijf van 
Raaijmakers en zag graag dat dat voor 
iedere inwoner mogelijk is, zeker op 
een centrale plaats in het centrum en 
voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.

Hans Raaijmakers was ook meespre-
ker en memoreerde het begin in Nue-
nen: Het pand en het bestemmings-
plan voldeden aan de mogelijkheid om 
een uitvaarthuis te vestigen op die 
plaats. Na contact met de gemeente 
waren beide partijen het eens. Het ge-
volg was dat er investeringen volgden 
om die plek geschikt te maken als uit-
vaarthuis.

“Wij willen mensen ten dienste zijn. 
Deze trammelant is niets voor ons”, 
sprak hij. 
Medewerkster van het uitvaarthuis 
Mevrouw van Hal is blij dat ze mee kan 
werken aan de mogelijkheid dat men-

sen persoonlijk afscheid kunnen ne-
men van hun dierbaren en dat er vol-
doende tijd voor is.
Mevrouw Verhoeven die als meespre-
ker zegt namens heel veel Nuenenaren 
te spreken, (ruim 630 handtekeningen 
binnen een dag, red.) vindt het bela-
chelijk als het uitvaartcentrum weg 
zou moeten. Het is juist geweldig dat 
zoiets mogelijk is op loopafstand mid-
den in ons dorp. Ze gaat een handte-
keningactie houden in het dorp onder 
gelijkgestemden en de wethouder en 
de raad moeten maar luisteren naar 
wat leeft onder de Nuenense bevol-
king. De fracties zijn hier niet blij mee 
want een actie vanuit de bevolking zo 
vlak voor de verkiezingen kan veel im-
pact hebben.

Het gloedvol betoog per brief aan de 
raad van Pastor Hans Vossenaar bracht 
ook weer de fracties aan het wankelen.
 
De PvdA vond dat het belang of de be-
hoefte niet ter discussie stond. Gaat 
het over een uitvaarthuis of is het weer 
een onhandige manoeuvre van de ge-
meente?

Wilmar had geen probleem met deze 
plek en vond dat we er geen juridisch 
steekspel van moeten maken, we moe-
ten ons gevoel laten beslissen. We 
moeten niet via een juridische truc 
gaan terugdraaien wat we eerder beslo-
ten hebben. Het CDA staat volledig 
achter het uitvaarthuis en vroeg zich af 
waarom het College anders heeft be-
sloten. De SP vond dat we niet zo 
krampachtig moeten doen en hoe doen 
andere gemeenten dat? W70 vond het 
goed dat er in Nuenen een plek is om 
afscheid te nemen. D66 vroeg zich af 
wat de consequenties waren van de nog 
lopende bodemprocedure.

De VVD wil het voor nu en altijd rege-
len.

Actiecomité ‘Uitvaarthuis moet blijven’ 
vraagt Nuenenaren petitie te tekenen
Donderdag 6 juli beslist de Nuenense Raad over een aanpassing in het be-
stemmingsplan voor het centrum en hiermee over het voortbestaan van het 
Uitvaarthuis Hans Raaijmakers in het Aardappelsteegje in Nuenen.

Initiatiefneemster actiecomité ‘Uitvaart-
huis moet blijven’ Truus Verhoeven

Reden voor het actiecomité ‘Uitvaart-
huis moet blijven’ speciale aandacht te 
vragen voor het grote belang van het 
Uitvaarthuis in het centrum en aan de 
inwoners van Nuenen te vragen een 
petitie tot behoud van het Uitvaarthuis 
te ondertekenen. De petitie wordt op 6 
juli aan de Raad aangeboden.
Om de actie kracht bij te zetten, zal het 
comité, onder leiding van Truus Ver-
hoeven, samen met een flink aantal vrij-
willigers de komende dagen zoveel mo-
gelijk mensen in Nuenen huis-aan-huis 
benaderen met de vraag de petitie te te-
kenen. Zaterdag 1 juli staan de vrijwilli-
gers in de winkelstraten en winkelcentra 
van Nuenen om ook hier aandacht te 
vragen voor het belang van het Uitvaart-
huis en dus voor de ondertekening van 
de petitie. Mocht u het comité niet tref-
fen dan kunt u, als u het Uitvaarthuis 
een warm hart toedraagt, de petitie on-
line tekenen via www.petities24.com

Verdere beperking   
leencapaciteit onnodig
Wist u dat er in Nederland een Financieel Stabiliteitscomité bestaat? Nou, het is 
echt waar. En het zijn niet de minsten die er inzitten: de Nederlandsche Bank, de 
Autoriteit Financiële Markten en het ministerie van Financiën. Tsja, hoe veel ge-
wicht kun je als eenvoudig makelaar in de schaal leggen als je een advies van 
deze club wil bestrijden? Het comité beveelt aan de maximale leencapaciteit 
van huizenkopers te verlagen tot uiteindelijk 90% van de waarde van de koop-
woning. Dat is iets waar wij als makelaars weinig in zien. De NVM kreeg al steun 
van de Vereniging Eigen Huis en de banken, maar nu komt er gelukkig ook bijval 
uit onverdachte hoek: van het Centraal Planbureau (CPB).
Het CPB heeft berekend dat de maatregel slechts in zeer beperkte mate bij-
draagt aan de financiële stabiliteit, terwijl de kosten daarentegen aanzienlijk 
zijn. Vooral starters moeten bij doorvoering van deze maatregel 3 tot 5 jaar lan-
ger (en maximaal) sparen voor ze een huis kunnen kopen. Dit zal leiden tot da-
ling van de vraag naar koopwoningen, hetgeen de verdere ontwikkeling van de 
bouwsector en de economie nadelig zal beïnvloeden.
Ik heb er al eens eerder op gewezen dat starters daarmee bovendien vaak naar 
huurwoningen worden gedwongen, waarvan de maandlast nog hoger is dan 
de maandlast van de hypotheek. Zo komt er van dat sparen dan vaak ook nog 
eens weinig terecht. De voorgestelde maatregel is bovendien min of meer ach-

terhaald sinds het kabinet de verplichting heeft ingevoerd 
om hypotheken weer geheel af te lossen. Daarnaast heb-

ben we in Nederland een buitengewoon laag percen-
tage wanbetalers op hypotheken, dus een hele goed 
betaalmoraal. 
De maximaal leencapaciteit (in goed Nederlands ook 
de maximale ‘loan to value’-norm genoemd) bedraagt 
nu 101% en wordt verminderd naar 100% in 2018. 
Waar nu ook CPB - met veel gegevens onderbouwd - 

bepleit om het hierbij te laten, ga ik er vanuit dat het Sta-
biliteitscomité eveneens in evenwicht met de realiteit zal 

komen. Bij de meeste politieke partijen is het inzicht al 
doorgebroken dat met een verdere verlaging geen 
bescherming wordt geboden, maar een onnodige 
blokkade wordt opgeworpen.

Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Fons Linders zestig
Fons Linders wordt zestig en dat 
gaat hij zaterdag 1 juli vieren. Hij is 
in binnen- en buitenland bekend 
van Fons Linders Tuinmeesters, van 
tuinontwerp tot tuinsfeer. Fons ken-
nende zal de viering van zijn ver-
jaardag wel uitdraaien op een 
groots tuinfeestje.... 

In zijn woonplaats Nuenen is Fons 
Prins Carnaval geweest en stond hij in 
de ton in Het Klooster. Hij runt ook 
landgoed De Roosdoncken en de ijs-
baan tegenover windmolen De Roos-
donck aan de Gerwenseweg. 

Fons Linders timmert regelmatig aan 
de weg. Zo trad hij onlangs nog op als 
getuige deskundige in het TV-pro-
gramma De Rijdende Rechter. Ook liet 
Fons zijn licht schijnen over het rui-
men van de witte esdoorn aan de Aloy-
siushof aan de Kerkstraat in Nuenen. 
Deze acer saccharinum was een van de 
dikste exemplaren van deze boomsoort 
in ons land. De omtrek was om en nabij 
de 4,5 meter en de boom was bijna 
honderd jaar oud. Fons Linders wordt 
zestig en dat mag iedereen in Nuenen 
en omstreken weten. Fons, proficiat! 

(foto Cees van Keulen)

Bio-Lekkers wordt Bio-Kracht
Door Nannie van den Eijnden

Het is ze gelukt! Hannie, Maria en Wil hebben in drie dagen zelf de hele win-
kel verbouwd, met hulp van Wil’s man, en de artikelen van De Stille Kracht 
uit het kostershuisje een plaats gegeven. Vorige week donderdag vond de 
feestelijke opening plaats. 

De winkel is met de nieuwe indeling 
ruimtelijker en overzichtelijker gewor-
den. Behalve de boeken, dromenvan-
gers, klankschalen, noveenkaarsen, 
kaarten etc. van De Stille Kracht zijn er 
ook mineralen en edelstenen van ju-
welier Thesaurie bijgekomen. De pro-

De stille en biologische kracht van Hannie, 
Wil en Maria.



Wij nodigen u uit in ons
Uitvaarthuis Nuenen

OPEN DAG
Aanstaande zaterdag 
van 10.30 - 17.00 uur

met menselijke betrokkenheid

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen 
T. 040 780 8000

www.hansraaijmakers.nl

Op zaterdag 1 juli aanstaande zijn de deuren 
van Uitvaarthuis Hans Raaijmakers aan 
het Aardappeleterssteegje in Nuenen voor 
iedereen geopend. 

U bent van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen en u zult zien hoe het is om 
in een kleinschalige omgeving afscheid te
kunnen nemen van een overleden dierbare.

De open dag zal in het teken staan van
milieuvriendelijk begraven/cremeren. 
Er zullen diverse ecologische uitvaartkisten 
en urnen worden getoond.

Graag heten wij u welkom op zaterdag 1 juli 
tussen 10.30 en 17.00 uur. 
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24e Bloem & Tuin 
De bossen op Landgoed Gulbergen vormen het decor van de 24e editie van 
Bloem & Tuin. Naast de nieuwste tuintrends en tuininspiratie zijn er ook bij-
zonder veel bloemen, planten en traditionele tuinproducten te zien. De gro-
te kracht van Bloem & Tuin blijft immers het samenbrengen van specialisten 
op het gebied van tuinieren, bloemen en planten. Op het prachtige Land-
goed Gulbergen, waar dit internationale tuinevenement gehouden wordt, 
maken de bezoekers een wandeling van twee kilometer over kronkelige 
bospaden geplaveid met boomschorssnippers. Zo lopen jaarlijks tussen de 
40.000 en 50.000 bezoekers uit binnen- en buitenland langs allerlei model-
tuinen, kwekers, kunstenaars en productstands. Een kleurrijk en inspire-
rend dagje uit in de natuur voor het hele gezin.

Tuintrends; Alles mag en niets moet
Gezelligheid en levendige kleuren zijn 
de tuintrend voor 2017. De strakke so-
bere vormgeving van de afgelopen ja-

ren wordt nu opgevrolijkt door kleur-
rijke planten en potten. Alles kan en 
niets moet is het motto. Creëer je tuin 
naar eigen smaak en sfeer.

Duurzaamheid in de tuin blijft steeds 
meer aan bod komen, maar ook echt 
design. Zo zijn er diverse bedrijven, 
waaronder het gerenommeerde bedrijf 
Tesla die acte de présence geven. 
Bloem & Tuin is trending voor iedere 
tuinliefhebber. 

De natuurlijke tuin - waarin planten 
centraal staan en kleine tuindieren als 
insecten en vlinders zich letterlijk 
thuis voelen - ontpopt zich dit jaar als 
dé trend van tuinminnend Nederland. 
Diverse kwekers en bedrijven maken 
de bezoeker van Bloem & Tuin als van-
zelfsprekend graag wegwijs in de won-
dere wereld van deze feeërieke tuinen. 
Daarnaast maken ook veranda's, ser-
res, patio's en buitenhaarden steeds 
vaker deel uit van het zogeheten wo-
nen in de tuin. En dan hebben we het 
nog niet eens gehad over de vele stand-
houders die unieke eetbare planten en 
bloemen op het verkoopmenu hebben 
staan: zo wordt een diner wel héél 
spannend! Met haar 'eetbare' balkon-
tuin, brengt Intratuin de natuurlijke 
keuken zelfs binnen bereik voor iedere 
denkbare woonomgeving.

Functioneel en duurzaam design 
De tuin is steeds meer een verlengstuk 
van ons huis. We koken er in onze uit-
gebreide tuinkeuken, ontspannen er in 
luxe loungesets met tv en internet of 

zelfs in jacuzzi’s en laten ons graag ver-
leiden door knusse hoekjes of prachti-
ge bloemborders. 

De Moestuin: 
voor balkon en stadstuintjes
De moestuin blijkt meer en meer po-
pulair te worden. Een trend die enkele 
jaren geleden is ingezet en in veel ge-
vallen niet meer weg te denken. Tuin-
centra en supermarkten spelen er he-
lemaal op in. 
Menigeen dacht dat deze trend tijdelijk 
zou zijn, maar men plukt dus letterlijk 
de vruchten en het is ook nog eens kos-
tenbesparend. Diverse kwekers bieden 
eetbare planten en bloemen aan om 
een diner spannender te maken. Tuin-
centra spelen hier handig op in en gaan 
zelfs nog een stapje verder met leuke 
oplossingen om een ‘eetbare’ balkon-
tuin te realiseren of in een stadstuin. 
Zo zijn er ook al praktische verrijdbare 
tuinkasjes voor de kleinere tuin.

Opening en entree
Van vrijdag 21 juli tot en met zondag 
30 juli is Bloem & Tuin dagelijks ge-
opend van 10.00 uur tot 18.00 uur. 
Voor volwassenen is de entree € 12,- 

Gratis toegangskaarten 
Bloem en Tuin 2017
Ook dit jaar is het weer mogelijk gratis toegangskaarten voor Bloem en Tuin 
te winnen, via een prijsvraag in Rond de Linde in samenwerking met Bloem 
en Tuin. Van 21 t/m 30 juli is het alweer de 24e editie van Bloem en Tuin, op 
landgoed de Gulbergen in Nuenen. 

Er zijn per week: 4 x 2 toegangskaarten te winnen. Stuur uw uitslag naar 
bloementuin@ronddelinde.nl met vermelding van uw naam en telefoonnum-
mer. In de Rond de Linde van volgende week worden de winnaars van deze week 
bekend gemaakt. De winnaars kunnen dan op vertoon van legitimatie de kaarten 
ophalen bij Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 

Wk26
De vraag van deze week is: 
Van welke plant gebruikt men het snoeiafval voor kankermedicijnen?

Prijsvraag
2017

Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

Wij zijn nèt 
begonnen

met goede
kortingen!
Dus vóór de 

vakantie fijn
profiteren.

* Maten t/m 48

Dagje tropenrooster in Toverland
Bij tropische temperaturen stapte Bredeschool Heuvelrijk afgelopen don-
derdag in de bus naar Toverland. De rugzakken van de kinderen waren ge-
vuld met zonnebrand en extra veel drinken. Sommigen waren zelfs gewa-
pend tegen de hitte met een blok ijs in hun tas. Zij hadden hun waterflesje 
de avond van tevoren heel slim in de vriezer gelegd, zodat ze in het pretpark 
lekker koud water konden drinken.

Gelukkig heeft de tropische hitte de 
pret niet mogen drukken. De kinderen 
van groep 1 mochten vandaag in hun 
onderbroek door de fonteintjes ren-
nen. Er was ook een brug waar je over-
heen kon rennen, waarbij je water over 
je heen kreeg. Ook groep 2/3 heeft veel 
met water gespeeld en sommige kin-
deren zijn lekker uitgewaaid in de 
zweefmolen. De oudere kinderen 
zochten vooral verkoeling in de snelle 
achtbanen. Met de wind in je haren 
voel je de hitte even niet.

Kortom, een heerlijk dagje 'tropen-
rooster' in Toverland.
(Met dank aan: Luna uit groep 1, Imke uit 
groep 4, Guusje en Marre uit groep 7.)

Tienerkamp Kids Society Erica 2017
Op 9, 10 en 11 juni gingen meer dan 75 tieners op kamp met Kids Society 
Erica. Samen met de eigen pedagogisch medewerkers en hulp van extra staf 
van Kids Society maakten we er dit zonnige weekend weer een groot succes 
van. Net zoals de afgelopen jaren maakten we de Coxse Boerderij in Gemert 
onveilig. Daar genoten we van een spokentocht, enorme stuiterballen en ui-
teraard onze eigen frietkot op de zaterdagavond!

Tienerkamp is uniek    
in de kinderopvang
Rond de tiende verjaardag mogen kin-
deren doorschuiven naar aparte 
tienergroepen op de grotere locaties in 
Nuenen. De tieners die samen op 
kamp gaan komen dus van verschillen-
de locaties in Nuenen en Eindhoven. 

Ze kennen elkaar al een beetje, omdat 
er meer gezamenlijke activiteiten wor-
den georganiseerd door het jaar heen. 
Het is bijzonder dat tieners het zo lang 
nog naar hun zin hebben op de bso. 
Dat is te danken aan de geheel eigen en 
unieke tieneropvang die Kids Society 
Erica biedt. 
Het tienerkamp in juni is al meer dan 10 
jaar een hoogtepunt in de tieneractivi-
teiten van Kids Society Erica. Tegelij-
kertijd is het een mooie afsluiter voor de 
kinderen die na de zomer naar de mid-
delbare school gaan. Die missen we 
straks wel een beetje, maar gelukkig 
hebben we de foto’s nog als herinnering!

Boerenmert op de Weverkeshof
Zondag 2 juli is er een boerenmert op de Weverkeshof van 12.00 uur tot 
17.00 uur.

2 0 1 7

21 t/m 30 juli
Landgoed Gulbergen

Nuenen
www.bloementuin.nl

Nieuwe inwoner
In Nuenen aan de Noorderklamp 
is Zoë geboren. Welkom in onze 
gemeente!

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

Op het terrein van de Dorpsboerderij 
weverkeshof kunt u samen met uw kin-
deren en /of kleinkinderen komen ge-
nieten van de dieren, de mooie tuin en 
de speeltuin. Op 2 juli vindt u rondom 
het terras allerlei kraampjes waar u bio-
logische seizoensdgroenten en kruiden 
kunt kopen, maar ook eieren, honing, 
kaas wol en andere lekkernijenen.

Er zijn tevens kraampjes met tuinboe-
ken, klompen, handgemaakte hebbedin-
getjes, kunst, brocante en oude ambach-
ten herleven en kunstschilders showen 
hun werk. Dit alles wordt opgeluisterd 
met gezellige muziek. De kinderen kun-
nen geschminkt worden en voor lekker-
bekken worden er pannenkoeken ge-
bakken. www.weverkeshof.nl

per persoon. Kinderen onder de 14 jaar 
mogen onder begeleiding gratis naar 
binnen. Parkeertarief op bewaakt ter-
rein (geheel verzorgd door vrijwilligers 
van diverse lokale verenigingen): € 6,- 
per auto, of € 1,- per fiets of bromfiets.
www.bloementuin.nl



Rond de Linde  Nr. 26 Donderdag 29 juni 2017

Rabobank Dommelstreek vernieuwt:     
marktteam Nuenen gestart

‘Dichterbij’      
leeft meer dan ooit
Door Nannie van den Eijnden

Rabobank Dommelstreek is in verhouding tot de andere vestigingen in Ne-
derland een relatief kleine, vooruitstrevende bank. Ondanks de intense re-
organisatie van de afgelopen jaren heeft de bank zich weten te vernieuwen. 
Een marktteam is in het leven geroepen om dichter bij de klant te staan en 
pro-actief aanwezig te zijn in de dorpskernen.

Marktteams aan de slag
In iedere kern waar de bank actief is - 
Nuenen, Geldrop en Heeze-Leende - 
is een dynamisch marktteam van start 
gegaan, dat een extra steentje bijdraagt 
aan de maatschappelijke rol en de be-
langrijkste waarde van de bank: dich-
terbij. Alle medewerkers van de bank 
zijn verdeeld over deze teams en geven 
de bank letterlijk en figuurlijk een ge-
zicht. Zo kunnen signalen sneller wor-
den opgepikt, weet de bank wat er leeft 
in de betreffende dorpskern en kan zij 
daarop inspelen.

Zichtbaar op drie niveau’s
De marktteams opereren op drie ni-
veaus en het team in Nuenen heeft dat 
al een aantal keren laten zien. Het eer-
ste niveau is operationeel en praktisch, 
letterlijk de handen uit de mouwen 
steken. Bijvoorbeeld water uitdelen tij-
dens de Nuenen-Westloop en bloe-
men neerzetten voor de bewoners van 
‘De Akkers’, die na de verbouwing in 
hun huis terugkeren. 

Het tweede niveau is het delen van 
kennis. De bank geeft presentaties 
over internetbankieren, o.a. bij de Ka-
tholieke Bond voor Ouderen. Ook ver-
tellen medewerkers van de bank bij 
particulieren thuis en op scholen hoe 
je bankzaken kunt regelen en goed met 
geld kunt omgaan. Tot slot is er de rol 

van strategisch partner, waarbij het 
marktteam graag betrokken wil wor-
den bij lokale vraagstukken, zoals een 
nieuwe bestemming voor het koster-
huisje aan de Berg, de leegstand van 
winkels in het dorp en het aantrekke-
lijk houden van de bedrijventerreinen.

Speerpunt: duurzaam wonen
Onlangs heeft het marktteam samen 
met de Nuenense ledenraadsleden en 
coöperatiecoach Frank van der Zan-
den in het kantoor aan het park een 
brainstormsessie gehouden om te be-
palen waar het zijn energie op gaat 
richten. Een van de belangrijkste knel-
punten is geschikte woonruimte voor 
jong en oud. Jongeren zoeken betaal-
bare huur- en koopwoningen en oude-
ren willen graag kleiner en beschermd 
gaan wonen. Er is echter sprake van 
een mismatch in het woningaanbod. 
Daarom gaat het marktteam op korte 
termijn een evenement organiseren 
met alle betrokken doelgroepen en 
partijen om vraag en aanbod op elkaar 
af te stemmen, zodat er duurzaam in 
de woonbehoefte per leeftijdscatego-
rie wordt voorzien.

Nieuwe impuls
Het initiatief waar het marktteam 
Nuenen mee aan de slag gaat past hele-
maal in het Samen Vitaal programma 
van de bank. Dit programma heeft als 

doel een vitale samenleving te creëren 
waar het voor iedereen fijn leven, wo-
nen en werken is. Het kwam tot stand 
nadat Rabobank Dommelstreek in 
2015 onderzoek deed naar de vitaliteit 
van deze regio op vier thema’s: econo-
mie, wonen, welzijn & zorg en leef-
baarheid & duurzaamheid. Dit onder-
zoek gaf de bank goed inzicht in de uit-
dagingen die specifiek in de 
dorpskernen aan de Dommel leven. 
Samen met betrokken en bevlogen 
burgers, politici, zorg-, cultuur- en on-
derwijsinstellingen en ondernemers 
zijn er inmiddels onder de vlag ‘Samen 
Vitaal’ talloze initiatieven gestart om 
op de signalen uit het onderzoek in te 
spelen en de leefomgeving te verbete-
ren, zie de website www.startsamenvi-
taal.nu. Daarmee heeft de coöperatie-
ve gedachte ‘door samen te werken be-
reik je meer’ een nieuwe impuls 
gekregen en bouwt de bank vanuit 
haar wortels verder aan het vervullen 
van haar sociaal-maatschappelijke rol 
op een eigentijdse manier die aansluit 
bij de leefomgeving van de klant. 

Marktteam Nuenen: wie zijn ze?
Het Marktteam Nuenen bestaat uit de 
volgende enthousiaste medewerkers: 
Rob van Dijck, accountmanager Groot-
zakelijk. Mark Relou, accountmanager 
MKB. Thalia Hertogs, assistent ac-
countmanager MKB. Niels Dokter, ac-
countmanager Private Banking. Nancy 
van den Brink, adviseur particulieren. 
Dirk Keijzers, Financieel adviseur. Petra 
van Sleeuwen, Financieel adviseur

Ze zijn graag bereid om met u in ge-
sprek te gaan en te luisteren naar uw 
vragen of ideeën. U kunt deze kenbaar 
maken via dit emailadres: marktteam-
nuenen.dommelstreek@rabobank.nl

V.l.n.r.: Rob van Dijck, Nancy van den Brink, 
Niels Dokter, Mark Relou, Petra van Sleeu-
wen en Dirk Keijzers. Op de foto ontbreekt 
Thalia Hertogs. 

Spierballentaal van gedeputeerde Spierings
Bestuurlijk Nuenen blijft worstelen om een definitieve keuze te maken met welke fusie-
partner, hetzij met Son en Breugel of Eindhoven, zij in de toekomst in zee wil gaan. In 
meerderheid heeft de gemeenteraad vorig jaar al besloten in ieder geval niet zelfstandig 
te willen blijven. 
Sindsdien is een brede werkgroep uit de gemeenteraad een onderzoek gestart om een ad-
vies uit te brengen naar aanleiding van gesprekken die zij momenteel met de beoogde 
fusiepartners voeren. Dat advies zou vóór 1 juli, de datum die D66 gedeputeerde Spierings 
van de provincie heeft gesteld, op tafel moeten liggen. Maar de werkgroep en het college 
hebben onlangs de gemeenteraad laten weten over de fusiekeuze nog een half jaartje 
langer te willen nadenken. Uit een reactie via de pers blijkt dat gedeputeerde Spierings 
daar echter niets van wil weten en sommeert Nuenen toch vóór 1 juli voor hom of kuit te 
kiezen. Anders zal er harerzijds bestuurlijk worden ingegrepen. Afspraak is afspraak! Bo-
vendien toont hier de gedeputeerde bestuurskracht. Nu heeft PvdA minister Plasterk van 
Binnenlandse Zaken (thans demissionair) in 2013 in overleg met de Tweede Kamer ge-
zegd, dat herindeling of fusie van de gemeenten van onderen af moet komen en de ge-
meenten zelf het voor het zeggen hebben hoe zij de bestuurlijke toekomst willen invullen. 
Maar Plasterk en die Tweede Kamer zijn na de laatste verkiezingen uitgeregeerd en de gro-
tendeels vernieuwde Tweede Kamer kan daar dus, al naar de toekomst filosoferend, sa-
men met de nieuwe minister van BZ, verandering in brengen en anders gaan besluiten. 
D66, groot voorstander van grootschalige herindelingen, zal nu mee gaan regeren in een 
nieuw kabinet, en dan zou zij wel eens haar kans kunnen grijpen om het ministerie van 
Binnenlandse Zaken (dat gaat over herindelen) te gaan claimen. En al verder filosoferend 
wordt dan om D66 gedeputeerde Spierings naar Den Haag geroepen om deze portefeuille 
te gaan beheren. Zij toont tenminste spierballen om kracht en vaart te zetten achter fusie- 
cq. herindelingsprocessen, zoals ze dat al eerder elders in de provincie ( Midden Brabant) 
heeft gedaan. En dan kun je wel roepen dat je van de ‘gespierde’ taal van gedeputeerde 
Spierings niet koud of warm wordt of dat de gemeente zelf bepaalt hoe, wat of wanneer zij 
de bestuurlijke toekomst bepaalt, danwel zich niet moet laten opjagen. Toch kan er dan , 
wanneer er een andere ‘herindelingswind’ gaat waaien met andere voortschrijdende in-
zichten, het dan nog altijd is: wie dan baas is bakt koek! .

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen.

Aan: Nuenen, 4 juni 2017
Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Brabant

Ter kennisname aan:
Mevr. A-M. Spierings, Gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant
 
Betreft: het proces inzake de bestuurlijke toekomst van Nuenen.

Geachte Commissaris,
Als maatschappelijk zeer betrokken burger van Nuenen zond ik u 18 maart 2016 een brief 
met bijlage over de bestuurlijke toekomst van mijn woonplaats Nuenen. Via de heer René 
Peusens ontving ik antwoord, ongetwijfeld heeft hij de desbetreffende stukken nog in dos-
sier. Ik ga niet in herhaling vallen en start bij de instelling van de commissie-Demmers en 
de oplevering van het rapport van deze commissie op 8 september 2016: ‘De Wil tot Ver-
schil’ . Lang daarvoor zagen we al het rapport van de commissie-Huijbregts en daarop 
volgden veel uitwerknotities.
Ik meldde mij destijds omdat ik in dit proces de balans miste tussen de filosofie van de pro-
vincie (‘het moet van onder opkomen’) en het krachtig sturen van dat proces door de pro-
vincie. Het ultimatum van 1 juli 2017, gesteld door de provincie (mevrouw Spierings), gaf 
mij destijds enige moed. Eindelijk bestuurskracht op provinciaal niveau! Reikhalzend ke-
ken de Nuenenaren dan ook uit naar 1 juli 2017. Echter, er volgt een simpele mededeling 
aan de burger.... ‘We’ hebben meer tijd nodig, uiterlijk tot 1 november 2017, liet de ge-
meente Nuenen weten (Eindhovens Dagblad 2 juni 2017). En ‘we’ hebben Gedeputeerde 
Anne-Marie Spiering op de ‘hoogte gesteld’ van het uitstel. Gronden, argumenten op basis 
waarvan de vier maanden uitstel berekend is, ken ik als burger niet. Procesplanning!
Mijn indruk is inmiddels dat Nuenen zich in dit dossier niet veel gelegen laat liggen aan de 
provincie. De datum 1 januari 2019 raakt al uit beeld. Verder denk ik - en ik niet alleen - dat 
nu de gemeenteraadsverkiezingen in zicht komen (21 maart 2018), de volgende zet zal 
zijn om dit belangrijke vraagstuk over de verkiezingen heen te tillen. En op 20 maart 2019 
staan de verkiezingen voor de Provinciale Staten weer voor de deur. De vraag is of er zelfs 
dán helderheid is over de bestuurlijke toekomst van Nuenen.
De geloofwaardigheid van partijen in dit dossier, waaronder die van de provincie, staat 
onder druk!
Het is vandaag Pinksteren … dat stemt mij positief. Ik hoop dat zich ook in dit onderwerp 
wat meer geestkracht zal manifesteren. 
Veel wijsheid, moed en een rechte rug, wens ik u toe.

Hartelijke groeten, 
Wim Metsemakers

Prunuslaan 5, 5671 BV Nuenen
0653377538, w.metsemakers@onsnet.nu

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 
kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Ingezonden brieven

 

Atelier Nuenen en Vincent 
ondersteunen teambuilding
Door Harrie van der Wielen

Knetterend en rokend kwam de karavaan Solex-brommers afgelopen don-
derdagmiddag tot stilstand voor het gebouw van Atelier Nuenen aan Ber-
kenbos. De Benelux afdeling Finance van de internationale pakketservice 
DHL meldde zich aan de deur van het kunstenaarscollectief om middels een 
schilderworkshop, geïnspireerd op Nuenens bekendste zoon, aan teambuil-
ding te doen onder begeleiding van de atelierschilders.

Fotografie: Gerdien Fokkema. 

De workshop, voor maar liefst 40 con-
trollers van het bedrijf, zou de grootste 
in zijn soort worden die Atelier Nue-
nen tot dan toe organiseerde in sa-
menspraak met Vincentre. Alle creati-
viteit en deskundigheid binnen het 
Atelier werden uit de kast gehaald on-
der leiding van Michael Koopman, de 
coördinator van deze sessie.

Opdracht vervallen
De voorbereide opdracht was om tel-
kens in koppels van drie een Brabants 
tafereel, geïnspireerd op Van Gogh, op 
het doek te brengen om zo middels sa-
menwerking het beste resultaat neer te 
zetten.
De praktijk bleek hardnekkiger dan de 
leer. De voorafgaande Solex-toer in 
groepen van tien bleek een ware afval-
race. Al kort na de start kwam de eer-
ste medewerker pijnlijk ten val en 
moesten zijn schaafwonden worden 
verzorgd. In de andere groep reed een 
deelnemer een ‘platte’ band en moest 
men uit op reparatie. Weer een andere 
groep verdwaalde en kwam zo ver van 
hier terecht dat een enkeling daardoor 
zelfs in brandstofnood kwam. De aan-
komst van de karavaan Solexjes, drie 

kwartier later dan gepland, bestond 
aanvankelijk uit pakweg een stuk of ze-
ven DHL-ers, die niet wisten waar de 
rest bleef.

Teambuilding, voor wie?
Van de beoogde estafetteopdracht 
voor de vervaardiging van het geza-
menlijk kunstwerk werd daarom afge-
zien. De deelnemers konden indivi-
dueel aan de slag om een pakkende 
‘Van Gogh’ te schilderen.
Voor de Belgische deelnemer Elke Heij-
kers was het de allereerste dag bij haar 
nieuwe bedrijf DHL.

Als Antwerpse weet ze van Van Gogh en 
kent ze ook zijn Nuenens verleden. “Ik 
heb niks met schilderen, dansen is meer 
mijn ding” geeft ze aan. Toch zit ze on-
gelooflijk haar best te doen om mediter-
rane kleuren in een Nuenens tafereel te 
stoppen. Marc Struijken, die naar eigen 
zeggen vroeger nog geen poppetje wist 
te tekenen, schilderde heel verdienstelijk 
het Van Gogh kerkje.
De teambuilding doet zijn werk. Niet 
alleen binnen de afdeling Finance, 
maar misschien nog wel meer binnen 
het team van begeleiders van Atelier 
Nuenen. Ze konden deze keer ervaren 
dat je als team soms onverwacht moet 
weten te improviseren. Kortom, voor 
iedereen een boeiend leermomentje.

Brabanders 
ontvangen 
controlebericht 
NL-Alert op 
maandag 3 juli
Veel Brabanders ontvangen informatie 
bij een noodsituatie. Zij hebben NL-
Alert ingesteld op hun telefoon. Dat is 
slim, want via NL-Alert kan de over-
heid je gericht alarmeren en informe-
ren bij noodsituaties, zoals bij explo-
siegevaar of een terroristische aanslag. 
In het bericht staat wat er aan de hand 
is en wat je op dat moment het beste 
kunt doen. Maandag 3 juli zendt de 
overheid om 12.00 uur een NL-Alert 
controlebericht uit in heel Nederland. 
Als je het controlebericht ontvangt, 
dan staat jouw telefoon goed ingesteld 
voor NL-Alert. Je weet dan zeker wat 
je moet doen als je in de buurt bent van 
een echte noodsituatie.

Veel telefoons die in Nederland worden 
verkocht, 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.

St. Catharina gilde Nuenen boord 
Nederlands kampioen Wipschieten
Op zondag 25 juni wist het St. Catharina gilde Nuenen boord in Nieuwkuijk 
het Nederlans kampioenschap Viertallen Opgelegd te veroveren. 

Zevenentwintig korpsen met in totaal 
116 schutters waren present tijdens 
het Nederlands kampioenschap Wip-
schieten. De schutters Noud Schee-
pers, Hein Scheepers, Antoon van der 
Pluijm en Volkert Scheepers van het 
St. Catharina gilde, die onlangs al mo-
reel kampioen waren geworden in de 
onderlinge competitie Schutterskring 
Eindhoven, deden ook hier uitsteken-
de zaken. Zij versloegen in de finale 
namelijk het korps van St. Joris uit 
Nieuwkuijk die de afgelopen vier jaar 
de titel binnen sleepte.
Naast Nederlands kampioen werd ook 
een tweede plaats behaald op het on-
derdeel korps. En er was voor de schut-
ters nog meer vreugde om te juichen. 
Er werden namelijk nog twee indivi-
duele prijzen behaald en wel door 
Noud Scheepers 1e prijs personeel op-
gelegd en Antoon van der Plijm 10e 
prijs personeel opgelegd. 

Het St. Catharina gilde Nuenen boord 
is dan ook terecht trots op de mooie 
prestaties van hun leden en gaat er al-
les aan doen om volgend jaar het Ne-
derlands Kampioenschap binnen de 
Nuenense gemeentegrenzen plaats te 
laten vinden. 
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Heropeningsactie tankstation  
AVIA Nuenen ‘De Collse Hoefdijk’
Het is feest bij het full service AVIA tankstation aan de Collse Hoefdijk te 
Nuenen. Naar aanleiding van de compleet vernieuwde winkel wordt er op 
zaterdag 1 en zondag 2 juli een heropeningsactie gehouden!

“Geheel tegen de stroming in van alle 
onbemande tankstations hebben wij 
besloten om de klant juist meer service 
te gaan bieden” aldus Tjerk Joosten, 
manager van het tankstation. We heb-
ben er voor gekozen bezoekers extra 
producten en diensten aan te bieden. 
Wie wil er nu buiten in weer en wind 
afrekenen? Onze voormalige shop vol-
deed niet meer aan de service- en kwa-
liteitsdoelstelling. Daarom is recente-
lijk de shop van het AVIA tankstation 
onder handen genomen. Tijdens de 
sluiting is hard gewerkt aan een nieu-
we overzichtelijke inrichting met extra 
ruimte voor de Bakery, waarbij ook zit-
plaatsen zijn gecreëerd. Joosten is te-
vreden dat de verbouwing heeft gere-
sulteerd in een luxe, uitgebreide win-
kel met Bakery waar klanten zich 
direct thuis voelen, terwijl het assorti-
ment met producten fors is uitgebreid.

Heropeningsactie
Om deze vernieuwingen te vieren, 
wordt er in het weekend van 1 en 2 juli 
een heropeningsactie gehouden. Klan-
ten profiteren beide dagen tussen 
09.00 en 17.00 uur van maar liefst 20 
cent korting op benzine en diesel. 
Naast hoge kortingen wordt gratis de 
ruitensproeivloeistof bijgevuld en peilt 
men kosteloos het oliepeil. Ook kan de 
klant een gratis verse Luikse wafel of 
een zakje popcorn én een gratis AVIA 
Vakantieboek cadeau ontvangen. Joos-
ten vervolgt: “Ik heb er zin in en samen 
met mijn team staan we klaar om ie-
dere bezoeker te helpen”.

Service
AVIA aan de Collse Hoefdijk in Nue-
nen een full-service bemand tanksta-
tion met een modern ingerichte shop. 
Behalve de reguliere brandstoffen 
worden er ook premium brandstoffen 
verkocht; AVIA Multi Power Diesel en 
AVIA Super Clean en kan men terecht 
voor de belangrijkste onderdelen als 
lampen en smeermiddelen. Het tank-
station bevindt zich aan de doorgaan-
de weg naast de Intratuin en geeft het 
hele jaar door hoge kortingen op mo-
torbrandstoffen! Ook nieuwsgierig ge-
worden naar het vernieuwde AVIA 
tankstation in Nuenen aan de Collse 
Hoefdijk? Kom eens een kijkje nemen! 
De gehele maand juli ontvangt ieder-
een het 2e broodje gratis in de Bakery.

Een erg Gezellige Gerwense Middag  
bij H. Kruisgilde 
Dit was alweer de derde keer dat het Gerwense Gilde deze middag organi-
seerde, met de bedoeling om mensen kennis te laten maken met het gilde, ze 
te laten zien wat een gilde is en wat ze doen. Bij het aloude Gerwense Gilde 
bestaat grote behoefte aan verjonging van het vendeliers korps, het tam-
boers korps en ook de bazuinblazers kunnen wel wat versterking gebruiken. 
Ook is er plaats voor Kruisboog- en Geweerschutters, een discipline van het 
gilde die erg in trek is. Daarom de Gerwense Gezellige Middag waar iedereen 
welkom is om kennis te kunnen maken met het doen en laten van het gilde.

Op deze middag is de finale van het 
burgerkoning(in) schieten en wordt de 
Burgerkoning(in) van Gerwen bekend. 
En natuurlijk ook een burgerprins (es)! 
Een jaar lang zijn zij eregast bij het Gil-
de en zijn zij eregast bij alle activiteiten 
van het gilde.

Voorafgaand aan de officiële gebeurte-
nissen met betrekking tot het burger 
prinses- en koningschap worden de 
jeugdleden van het gilde officieel geïn-
stalleerd. Met de hand op het hoofd-
vaandel legden zij de jeugdeed van 
trouw af. Twan en Elise van Kemena-
de, welkom bij ons gilde.
Voor het huldigen van de nieuwe bur-
gerkoning en burger prinses wordt Da-
nique de Groot bedankt voor het ver-
vullen van haar taak van het afgelopen 
jaar. Als bedankje heeft zij een speldje 
en een kleine attentie gekregen.

Als burgerprinses is Jade La Grange 
geïnstalleerd voor het aankomende 
jaar. Zij heeft de rest van de deelne-
mers achter zich kunnen laten door de 
meeste plaatjes om te schieten.
Net als bij het ‘echte’ koningsschieten 
moesten de volwassenen het tegen el-
kaar opnemen door het schieten op 
een heuse (houten) vogel. Ton Ten-
back werd uitgeroepen tot burgerko-
ning van het aankomende jaar.
Er was vervolgens volop amusement. 
René v/d Berk opende, en wist er met 
zijn vertolking van Andre Hazes er vol-
op de stemming in te brengen. Daarna 
was het de beurt aan Emma Heertjes, 
ze wist het publiek voor zich te winnen. 
Het derde optreden was van Bertine 
van den Boom en zij wist met gemak de 
handjes in de lucht te krijgen. Deze 
Gerwense Gezellige Middag werd af-
gesloten met een ‘botterham mi ei’. Al 
met al was dit weer een gezellige Ger-
wense middag die goed geslaagd is!

Burgerprinses Jade en Burgerkoning Ton

Jeugdleden Twan en Elise van Kemenade

Wie wil er in een bouwteam 
naar Nicaragua
Door Gerrit van Ginkel

Sinds 2014 gaat er op regelmatige tijden een bouwteam naar Nicaragua. 
Gerard van Keulen is een van de enthousiaste initiators voor deze reis naar 
een uithoek van de wereld om voor de allerarmsten in dat land te zorgen 
voor een dak boven het hoofd.

Het gaat letterlijk om een dak boven 
het hoofd. Via de studentenorganisatie 
Techo in dat land heeft men zicht waar 
de onderkomens gebouwd kunnen 
worden en waar de nood het hoogst is.
Via het lokale Techo ligt er een bouw-
pakket uit het eigen land klaar op de 

plaats waar het huis gebouwd gaat wor-
den. Het bouwteam dat aan de slag 
gaat, bestaat onder meer uit 10 mensen 
uit Nederland dat daags tevoren gear-
riveerd is. Met hulp van de studenten 
van Techo, de lokale bevolking en de 
sponsor(en) uit Nederland, wordt er op 
vrijdagmiddag begonnen met de bouw 
volgens de Homeplan organisatie. De 
gasten uit Nederland overnachten tij-
dens de bouw tot zondag in een lokale 
school of kerk op luchtbedjes.
Op zondag is het houten huis klaar en 
ontvangt de toekomstige bewoner die 
vooraf gescreend is de sleutel van zijn 
nieuwe onderkomen.
“De dankbaarheid die uit die ogen 
straalt, is onvergetelijk”, vertelt Gerard 
van Keulen die de reis al twee keer 
maakte. De overgang van een karton-
nen of golfplaten bouwsel naar de 
nieuwe houten woning is als van een 
krot naar een paleis.
Ook voor bedrijven is er een mogelijk-
heid ontstaan om via sponsoring iets 

PEER: leg de regie bij de zorgcliënt 
Zondag 25 juni legden velen hun oor te luisteren bij Johan Ebberink en Tip 
Jar. Het door Johan besproken thema ‘Samen Werken in de Zorg’ trok zo’n 
veertig mensen naar De Koppelaar te Nederwetten.  De Nuenense formatie 
‘Tip Jar’ (fooienpot) zorgde er in twee sets op haar eigen, onnavolgbare wij-
ze voor dat het publiek weer helemaal opveerde na een periode van aan-
dachtig luisteren. 

Win € 10.000,- cash of een andere geldprijs    
in Holland Casino Eindhoven

Bent u de gelukkige winnaar? 
We helpen u graag op weg met deze bijzondere Mystery Jackpot welke ge-
vuld is met mooie prijzen. Speel mee op onze speelautomaten en win een 
van de 280 Mystery Jackpots: een unieke lederen card protector plús mini-
maal € 25,- speelgeld. Heeft u een Favorites Card waar u mee speelt én wint? 
Dan wordt uw speelgeld verdubbeld en voor VIPS zelfs verdriedubbeld.

Bovendien krijgt u een uitnodiging voor 
de winnaarsavond. Daarmee maakt u 
kans op geldprijzen van € 2.500,- én 
€ 5.000,- én maar liefst € 10.000,-. De 
prijzen worden via een tombolatrek-
king op de winnaarsavond uitgege-
ven. Deze avond wordt in Holland 
Casino Eindhoven op dinsdag 18 juli 
gehouden. 

Kom dus langs, speel mee en maak 
kans op deze unieke geldprijzen!

Over Holland Casino
Holland Casino brengt het spannend-
ste spel, altijd gastvrij en betrokken. 

Jaarlijks bezoeken circa 5,8 miljoen 
gasten één van de veertien vestigingen 
van Holland Casino. Een uniek aanbod 
van spel in een veilige en betrouwbare 
omgeving staat centraal. Holland Ca-
sino is wereldwijd toonaangevend op 
het gebied van veilig en verantwoord 
spelen. In samenwerking met versla-
vingszorg heeft Holland Casino het 
Preventiebeleid Kansspelen ontwik-
keld. Het kansspelaanbod van Holland 
Casino staat onder extern toezicht van 
het NMi en de Kansspelautoriteit. De 
speelautomaten in Holland Casino 
hebben gemiddeld een uitkeringsper-
centage van ongeveer 92% (de wette-
lijke norm is 80%). Bij een tafelspel als 
Roulette kan dit oplopen tot 97,3%. 
Meer informatie is beschikbaar op de 
website of volg Holland Casino Eind-
hoven op Facebook.

Agenda
•	 Donderdag	 6/29	 20.00-00.00	 uur	
Favotites Night met Fisher & Friends.

Alle actuele informatie vindt u ook op 
www.hollandcasino.nl/vestigingen/
eindhoven en/of www.facebook.
com/hollandcasinoeindhoven   
 

Willie en zijn orkest 
the Old-timers 
zoeken muzikanten
Willie en zijn orkest the Old-timers 
zijn op zoek naar bugel of trompet bla-
zers, klarinetten en eufonium spelers. 
Ze repeteren donderdagmiddag van 
14.00	tot	16.00	uur	in	gebouw	LONU,	
Wettenseind 28, Nuenen. Kom gerust 
eens luisteren naar de repetitie waar u 
hun repertoire kunt bekijken. Ze heb-
ben regelmatig optredens overdag en 
af en toe ’s avonds, vooral in zorgin-
stellingen, de Warrande en soms ook 
in het buitenland. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met Willie 
van	 Bakel,	 tel.	 06-15414964	 of	 040-
2832408. www.the-old-timers.nl

te betekenen voor de medemens. Er 
zijn al bedrijven die een van hun me-
dewerkers gestuurd hebben met een 
sponsorbedrag dat daaraan vooraf is 
gegaan om het huisje te bouwen.
De reis van het bouwteam duurt ruim 
een week waarvan drie dagen nodig 
zijn voor de bouw. De overige tijd ver-
blijft men in een hotel en is er ruimte 
voor bezichtigingen van reeds gereali-
seerde projecten en excursies.

Gerard van Keulen roept zijn mede 
Nuenenaren op zich te melden voor de 
bouwreis in 2018. Een geweldige kans 
om iets te betekenen voor de minder-
bedeelde medemens.
Meer	info	via	Gerard	van	Keulen	06	531	
83 079 of  g.v.keulen@etbvankeulen.nl

Totempaal terug 
op Maple-hof  
in Mariahout
Op zondag 16 juli wordt om 11.00 
uur de vernieuwde totempaal op 
zijn eigen vertrouwde plaatsje op 
het Maple-hof feestelijk onthuld.

Het Maple-hof in Mariahout is een 
herinnering aan de ruim 300 inwoners 
(één-vierde deel van het totaal) uit het 
dorp die kort na de Tweede Wereld-
oorlog naar Canada emigreerden. Het 
jonge Mariahout werd te klein om ont-
wikkelingskansen te bieden aan de op-
komende tweede generatie agrariërs.
Op dit herinneringshofje zijn in de 
loop der jaren verschillende ontmoe-
tingen geweest van emigranten met 
hun familie en vrienden uit Mariahout 
en omgeving. De totempaal werd in 
1988 als cadeau uit Canada meege-
bracht als teken van vriendschap en 
verbondenheid. De paal werd gesne-
den door de Canadese indiaan Austin 
McCue. Hij gaf de totempaal de naam: 
‘Weech ki wan di win’ wat ‘Vriend-
schap’ betekent. Na dertig jaar had de 
totempaal zijn oude glorie verloren en 
was niet meer te repareren.
Door samenwerking met verschillende 
instanties, Gemeente Laarbeek, Canada 
Reünie Comités en Zorg om het Dorp, 
kon er een kopie gemaakt worden van 
de oude totempaal. De vernieuwde to-
tempaal uit Canadees red-cederhout, is 
gemaakt door Wim van Eijndhoven, be-
woner aan het Maple-hof.

Schieten voor 
dorpskoning bij  
St. Anna Nederwetten
Vanaf 13.00 uur kan er op zondag 2 juli 
geschoten worden voor de titel dorps-
koning 2017. Ook wordt er een wed-
strijd geschoten voor het schildje Rol-
and van Pareren/Jack Kluijtmans.
De wedstrijden zijn voor iedereen toe-
gankelijk. Het schutsterrein vindt u op 
het Koutergat 1 in Nederwetten.

Voorzitter Judith Tesser had er van tijd 
tot tijd een hele kluif aan om Johan 
weer op het oorspronkelijke pad terug 
te brengen als hij een zijweg was inge-
slagen. Hij is zo vol van het thema ‘Sa-
men Werken in de Zorg’ dat hij zijn re-
laas illustreerde met talloze voorbeel-
den en daarbij de oorspronkelijke route 
nogal eens uit het oog verloor. 
Samen Werken in de Zorg betekent dat 
je voor ogen houdt dat er een drieslag 
van drie partijen is: cliënt, medewerker 
en mantelzorger. De cliënt hoort de re-
gie te hebben maar daarnaast ook de 
medewerker omdat deze ervaringsdes-
kundige is.  Alle overige lagen in de 
zorg, zoals het ‘straatje’ in de instelling 
waar de cliënt woont, de cliëntenraad, 
de directie op instellingsniveau en ook 

op regionaal niveau, staan ten dienste 
van deze drieslag uitsluitend met het 
doel om ervoor te zorgen dat de zorg zo 
optimaal mogelijk verloopt. 
Onder de aanwezigen waren profes-
sionals uit de zorg en mantelzorgers. 
Judith Tesser wist niet alleen hen, maar 
ook de andere aanwezigen op vaardige 
wijze bij het thema te betrekken zodat 
er een genuanceerd gesprek ontstond. 
En dat is nu juist ook de bedoeling in 
de zorg: dat de professional in contact 
komt met cliënt en medewerker zodat 
problemen in een genuanceerd ge-
sprek worden opgelost.
Op zondag 8 oktober is er weer een 
PEER met een afwisseling van muziek 
en een actueel thema.
Zet die datum vast in uw agenda.
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Met de klas naar POPEI
Momenteel bouwt POPEI druk aan haar educatie-afdeling. De instelling, die 
ruimte biedt aan zo’n 2.500 muzikanten en 200 activiteiten gericht op muzi-
kale talentontwikkeling per jaar, geeft hiermee gehoor aan het initiatief van 
het ministerie van OCW ‘Méér muziek in de klas’. Scholen zijn vanaf het 
schooljaar 2017/2018 welkom op Strijp-S voor de start van het seizoen. Daar-
naast zal POPEI haar workshops aanbieden voor bedrijven en particulieren.

De Rietpluim uit Nuenen   
te gast op de bouwplaats 
Groep 3 van basisschool de Rietpluim uit Nuenen heeft deze periode les met 
als thema de bouw. Daarom hadden zij op maandag 26 juni een wel heel bij-
zonder uitstapje. Samen met juffen, een aantal ouders, opa’s en oma’s be-
zochten zij de bouwplaats ‘De Kleine Vos’ in Mierlo. BAM Wonen ontwikkeld 
en realiseert hier 10 koopwoningen.

Manon Verhappen, geriatriefysio-
therapeut bij Kootstra Fysiotherapie
Het dagelijkse leven thuis kan lastig worden wanneer een ziekte of aandoe-
ning u tijdens uw ouder worden beperkt in uw bewegingen. U bent bijvoor-
beeld slecht ter been en u kunt niet meer zonder hulpmiddel lopen. U komt 
misschien moeilijk uit uw stoel of u hebt problemen met traplopen en mis-
schien belemmeren deze beperkingen u zelfs bij de verzorging van uzelf of 
bij het doen van uw huishouden.

Misschien hebt u recent in het zieken-
huis gelegen en hebt u nog therapie no-
dig in uw thuissituatie en is het belang-
rijk dat zowel u, als uw partner of man-
telzorger die voor u wil blijven zorgen, 
goed leren omgaan met uw beperkin-
gen. Of dat u leert accepteren dat uw 
leven veranderd is na bijvoorbeeld een 
val of een beroerte. Om u hierbij te on-
dersteunen, wordt vaak een geriatrie-
fysiotherapeut ingeschakeld. Een ge-
specialiseerde fysiotherapeut die u 
thuis of in de fysiotherapiepraktijk en 
in nauw overleg met uw huisarts, geria-
ter, zorginstelling en/of mantelzorger, 
helpt bij het leren omgaan met de ver-
anderingen van het ouder worden. Die 
met u streeft naar het behouden of ver-
groten van uw zelfredzaamheid waar-
bij uw kwaliteit van leven leidend is.

Groepspraktijk Kootstra Fysiotherapie 
is de laatste jaren naast Algemene Fy-
siotherapie, Manuele Therapie, Osteo-
pathie, Kinderfysiotherapie, Sportfy-
siotherapie, Haptonomie, Bekkenfysio-
therapie, Hoofd-, Kaak-, Nek- en 
Aangezichtsfysiotherapie (CRAFTA), 
Oedeemtherapie, Hand- en Polsfysio-
therapie, Dry Needling, Taping Con-
cepts en Medische Fitness, heel inten-
sief bezig met geriatriefysiotherapie. En 
sinds juni is met de komst van de 25 ja-
rige Manon Verhappen, geregistreerd 

geriatriefysiotherapeut MSc., een vrij-
gekomen positie opnieuw ingevuld en 
is Team Kootstra weer compleet.

Na haar opleiding tot algemeen fysio-
therapeut in Nijmegen begon Manon 
vier jaar geleden, naast haar werk als fy-
siotherapeut in een verpleeghuis, waar 
ze enkel met ouderen werkte, aan haar 
masterstudie tot geriatriefysiothera-
peut. Onlangs studeerde ze af. Voor 
Kootstra Fysiotherapie de gelegenheid 
haar te vragen bij hen te komen werken; 
geregistreerde geriatriefysiotherapeu-
ten met een masteropleiding zijn 
schaars en dan ook nog iemand vinden 
met zo’n gedrevenheid en passie om te 
helpen bij de complexe problematiek 
waarvoor veelal kwetsbare ouderen ko-
men te staan, is zoeken naar een speld 
in een hooiberg. Maar het is gelukt met 
de komst van Manon.
“Het is de kunst de puzzelstukjes in el-
kaar te passen” vertelt Manon tussen 
haar werkzaamheden door. “Een ou-
dere cliënt heeft veelal een bredere 
problematiek dan een jong iemand. 
Denk bijvoorbeeld maar aan artrose, 
een longaandoening of misschien wel 
een beroerte, de ziekte van Parkinson 
of een (beginnende) vorm van demen-
tie. Neem daarbij het ouder worden 
zelf, het minder beweeglijk worden 
van het lichaam en je behandeling 
moet je heel anders inzetten dan bij 
een sportblessure. Je moet de gehele 
mens behandelen en het is de kunst dit 
op een zo voor de cliënt prettig moge-
lijke manier te doen, in ieder geval 
door te voorkomen dat hij of zij ach-
teruit gaat. Vaak is het ook hulp bij de 
acceptatie van het veranderende leven, 
het voorkomen van valrisico’s en hulp 
en advies aan de mantelzorgers rond-
om de cliënt.
Ik ben aangesloten bij diverse beroeps-
groep organisaties, zoals ValNet en 
NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) 
FysioNet Zuidoost Brabant - denk hier-
bij bijvoorbeeld aan een beroerte - en 
het Geriatrienetwerk Eindhoven, waar-
door ik steeds op de hoogte blijf van de 
nieuwste ontwikkelingen. Ik volg daar-
naast steeds bijscholingen en krijg feed-
back waar nodig. Ik heb direct contact 

“POPEI ziet educatie als investering in 
de jeugd, de toekomst en in het aanbod 
van jonge getalenteerde muzikanten en 
docenten, waaruit POPEI weer kan 
putten”, aldus Leonie van Laarhoven, 
coördinator van de afdeling Educatie 
bij POPEI. “Met cultuureducatie draagt 
POPEI bij aan de cyclus van talentont-
wikkeling en aan het muzikale educa-
tieve landschap van Eindhoven en om-
geving op een authentieke manier.” 

Docenten
De docenten van POPEI werken op 
hun eigen wijze vanuit een grote be-
hoefte om muziek te delen en te ont-
dekken. Leonie: “De unieke interactie 
tussen docent en leerling is de rode 
draad, waarbij de docent meer coach 
is, met veel aandacht voor het indivi-
du, en de leerling een mede-maker. 
Daarom start POPEI dit project met 
jonge enthousiaste en nieuwsgierige 
muziekdocenten uit eigen vijver. Deze 
doorstroom is een belangrijke doel-
stelling in de educatieve tak van PO-
PEI. De organisatie biedt onderdak aan 
deze vakkundige en eigenwijze docen-
ten en stimuleert nieuwsgierigheid, 
enthousiasme en creativiteit.

Aanbod
POPEI heeft onder de naam ‘POPEI-
gewijs’ een unieke workshop ontwor-
pen voor muziekoriëntatie. Passie, het 
vuurtje van binnen, start met een klei-
ne vonk en de workshop helpt om dat 
te ontsteken. Dat wordt niet enkel ge-
daan door het aanleren van een instru-
ment. POPEI is namelijk benieuwd 
naar wat jij brengt in muziek. Wat is 
jouw aandeel? Waar wordt jij enthou-
siast van en hoe kun je dat samen met 
je klasgenoten maken? Daarnaast biedt 
POPEI songwriting-, percussie-, zang- 
en bandworkshops.
Meer informatie: www.popei.nl 

POPEI-gewijs. Fotograaf: Mariet Nievergeld

De kinderen waren deze ochtend zo-
wel architect als bouwvakker. In een 
3D programma hebben de kinderen, 
net zoals een echte architect dit doet in 
de ontwerpfase, een eigen huis ont-
worpen. Vervolgens hebben ze in quiz-
vorm kennisgemaakt met de bouw-
voorbereiding. Susan, moeder van Lie-
ke, ‘Ik zag onze dochter echt genieten 
deze ochtend, of ze later in de bouw 

aan de slag gaat is de vraag, maar deze 
ochtend vond ze het in elk geval ont-
zettend leuk om te doen’.
Na een korte pauze hebben de kinde-
ren, onder begeleiding, een muurtje 
gemetseld. Daarna heeft uitvoerder 
Patrick van Gerwen de kinderen uitleg 
gegeven over maatvoering/waterpas-
sing. Ook daar mochten de kinderen 
zelf mee aan de slag. Tenslotte hebben 
ze stukken rioleringsbuizen in elkaar 
gepuzzeld en zelf water van A naar B 
weten te brengen.
‘Voor de kinderen is een ochtend als 
deze echt een interactieve manier om 
kennis te maken met beroepen in de 
bouw.’, zo vertelt Briegit, woonadviseur 
bij BAM Wonen. ‘Ik weet zeker dat de 
kinderen zich deze ochtend nog lang 
zullen herinneren en wie weet hebben 
sommige nu al hun droombaan gevon-
den.’ Als afsluiting zijn de kinderen 
naar huis gegaan met een bouwhelm 
sleutelhanger, pen, snoepjes en natuur-
lijk de tekeningen van hun toekomstige 
huis. Voor de kinderen, de familieleden 
en voor medewerkers van BAM was dit 
in een dag die ze niet snel vergeten.

Klassieke Landbouw 
Werktuigen show
Op zaterdag 1 juli en zondag 2 juli wordt 
het Plattelands Festival georganiseerd 
op een 6,5 Ha groot showterrein. De 
Nuenense K.L.W.- vereniging stelt zich 
als doel dat historische trekkers, statio-
naire motoren en werktuigen verzameld 
en gerestaureerd worden. Om het resul-
taat aan het publiek te laten zien wordt 
er jaarlijks een show georganiseerd. De 
vereniging is in de loop der jaren ge-
groeid naar ruim 900 leden, waaronder 
een groot aantal dorpsgenoten.
Op dit Oldtimerevenement zijn o.a. te 
zien, oude Tractoren - Stationaire mo-
toren en machines - Vrachtwagens - 
Woonwagens - Dorsen - Oude ambach-
ten - Oldtimer trekkertrek - Onderde-
lenmarkt - Diverse Kinderattracties.
Er komt dit jaar weer een themaplein. 
Het thema dat er dit jaar wordt neerge-
zet is Gloeikoppers, hier komen diver-
sen merken tractoren te staan met een 
gloeikop. Verder is er dit jaar Hooi-
bouw te zien. Dus alle facetten van het 
werken met hooi, zoals maaien, dro-
gen en op de ruiter zetten.
Op zondagmiddag is er een defilé.
Via de entree komt u binnen bij de 
groep van Bert van Bakel ‘Krek as 
Vruuger’ met oude ambachten en 
werkzaamheden. Het is ‘Een levend 
openluchtmuseum’.
Op zaterdag 1 juli begint de show om 
10.00 uur en duurt tot 18.00 uur.
Op zondag 2 juli begint de show om 
10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
Het showterrein ligt aan de Vresselse-
weg 33 - 5491 PA in Sint-Oedenrode.
De routes naar de show zijn met bor-
den aangegeven, om het terrein mak-
kelijk en veilig te bereiken. Het parke-
ren en de entree is gratis.
Voor meer informatie zie 
www.KLW-vereniging.nl

Veel oude glorie te zien op de KLW

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

In deel 38 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ de boer-
derij op Vaarle 5 met oud-bewoner Wim van de Ven, vlak voor de sloop. 
Het pand werd in 1927 gebouwd door schoonvader Willem Goossens en ge-
sloopt in 2010. Op de foto brengt Wim het paard naar de stal na noeste ar-
beid. Voor meer informatie zie het boek Nuenen op het randje, bladzijde 332.

KBO Lieshout naar Oude Aa   
en op de fiets
KBO Lieshout gaat graag op excursie. Deze keer is gekozen voor kwekerij De 
Oude Aa in Deurne. De kwekerij is eigendom van Henk en Hannie Raaijma-
kers. Op een terrein van ruim drie hectare hebben zij zich gespecialiseerd in 
het opkweken en vermeerderen van planten zoals camelia en rododendron, 
en klein fruit zoals blauwbes en zwarte bessen. De excursie is op donderdag 
6 juli, vertrek om half twee vanaf het Dorpshuis. De deelnemers gaan poo-
lend met eigen auto. Meerijden kost 2 euro. Aanmelden bij de Inloop.

Grote Fietsdag
De jaarlijkse Grote Fietsdag staat op 
dinsdag 11 juli gepland. De start is bij 
familie Van den Biggelaar aan de 
Schutsstraat 37. Voor een lunch wordt 
gezorgd en na afloop is er het traditio-
nele Chinese buffet. Aanvang van de 
30 km tocht is 13.00 uur en de 55 km 
tocht begint om 10.30 uur. Inschrijven 
bij de Inloop.

Kloosterdag
De werkgroep Identiteit en Zingeving 
van KBO Brabant organiseert op vrij-
dag 14 juli een Kloosterdag in het 
Kruisherenklooster van Sint Agatha. 
Het Klooster ligt in het Maasheggen-
landschap en is het enige middeleeuw-

se klooster dat de reformatie heeft 
overleefd. De dag begint tussen tien 
uur en half elf en duurt tot kwart voor 
vier. Op het programma staan onder 
meer een rondleiding door Het Kloos-
ter en een wandeling in de tuin, een 
lunch en een bezoek aan het iconena-
telier. Aanmelden kan tot 1 juli op tele-
foonnummer 073-6444066. De kosten 
zijn € 20 per persoon, inclusief lunch 
en consumpties.
Lijkt het u wat om u bij deze actieve 
vereniging aan te sluiten? Loop dan 
eens op dinsdagochtend binnen bij de 
Inloop in het Dorpshuis. Van tien uur 
tot half twaalf bent u van harte welkom 
voor een kennismaking of om u aan te 
melden. 

Bijna 70 KBO-ers aan de start voor de vijfdaagse fietstocht naar Sevenum

met de huisarts, geriater, praktijkon-
dersteuner en/ of met de zorginstelling. 
De lijnen zijn hierdoor heel erg kort. Ik 
werk sinds juni in de praktijk aan de 
Weverstraat en ik behandel zowel daar 
als bij mijn cliënten thuis. Vaak is het 
prettiger in een eigen omgeving te oefe-
nen, want dit is meestal een stuk meer 
vertrouwd en minder belastend. Ik leer 
Nuenen ondertussen al aardig kennen. 
Naast individuele behandelingen, bege-
leid ik wekelijks een oefengroep voor 
ouderen in het Feel Fit Center (LACO 
Sportcentrum ‘De DrieTip’).

Neem bij vragen gerust contact met mij 
op. Wie weet kan ik voor u iets beteke-
nen en u helpen uw zelfredzaamheid 
zolang als mogelijk is, te behouden”. 
Info tel. 040-283 26 67. 
www.kootstra-therapie.nl  



 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

LINDEBLAADJES

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

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.

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

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

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

De Pinckart 42
5674 CC NUENEN
040 - 283 63 83 

Buitenweg 7
5683 PM BEST
0499 - 37 29 30 

AL MEER DAN 35 JAAR
DE SPECIALIST IN

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN
UITNODIGINGEN

WWW.PR INTENDRUK .COM
print   en   druk

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  WWW.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen en snorfietsen. Tel. 
06-46830117.

Machinaal grondwerk, 
ondersteuning particulier 
en bedrijven Takeuchi mi-
nigraver  en Giant Miniloa-
der, aan-afvoeren grond. 
www.lapagondatuinen.nl  
06-19702668.

ICT-ER MET DE VUT 
heeft tijd over voor al uw 
computer-, netwerk-, TV-, 
zonnepanelenmonitoring- 
en audio-installaties en/of in-
stellingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van de 
Weijer, De Hooge Akker 29, 
Geldrop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Wasmachine, koelkast, vaat-
wasser defect? Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Gebruikte wasmachines en 
drogers met garantie. Van 
de Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Witgoedapparaten met lichte 
transportschade. Witgoed-
specialist Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop (naast DAF), tel. 040-
2802390.

SCHEIDEN DOE JE SAMEN 
*Vanaf intakegesprek t/m 
afhandeling rechtbank 
*Effectiever en goedkoper 
dan een advocaat *Een 
aanspreekpunt tegen een 
vaste totaalprijs. Astrid 
Larue. Tel. 06 539 72 748. 
larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl 
ER IS TOEKOMST NA DE SCHEI-
DING. Het scheidingshuys.

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.

GEZOCHT: Poetshulp voor 
2 à 3 uur per week in Nue-
nen. Voor meer informatie, 
bel 06-24141407.

MEGA VLOOIENMARKT 
Zondag 2 juli Graver spek-
takel 150 kramen. Kerst-
roosstraat, Valkenswaard. 
Gratis entree 9.00-16.00 
uur. 06-20299824.

VAKANTIEHUISJE TE HUUR 
IN WILNIS Rust! Uitzicht 
op weilanden. € 50,- per 
nacht. Minimaal 5 nachten. 
Maximaal 4 personen. Info: 
kooijman182@hotmail.com

Na bijna 2,5 jaar gaat het nu 
toch echt gebeuren, Thea 
gaat voortaan weer in Nue-
nen rondscheuren. Welkom 
thuis!!!  Rian, Patrick, Nata-
lya, Shenna, Martin, Bianca 
en Maike. 

TE HUUR OPSLAGRUIM-
TES in Gerwen (Nuenen) 
op afgesloten terrein. 1x 
ca 43 m2 m.i.v. 1 juli. 1x ca 
95 m2 m.i.v. 1 augustus. 1x 
garagebox 5,85 x 2,80 ca. 
Info 06-13320300.

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

www.fysiotherapiehendrix.nl | Kloosterstraat 15 | 06-19416234 | Nuenen

ALGEMEEN FYSIOTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE

TAPING

STEUNKOUSEN

ORTHOMOLECULAIRE TOEPASSINGEN

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

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

Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl 

START 

SLA JE SLAG EN SHOP 
RESTANTEN VAN ZOMER-
COLLECTIE 2016 EN OUDER 

MET RONDE PRIJZEN!

DONDERDAG 29 JUNI

ZOMEROUTLET

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
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand juli
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur. Woensdag 19.00 uur
Gemeentehuis, bij fietsenstalling vijverzijde

t/m 2 juli
Expositie Atelier & Beeldentuin 

Ruimte in beeld 
Dubbestraat 9A Nuenen

t/m 1 juli 
Collecteren voor meer natuur

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

Vrijdag 30 juni
13.15-14.15 uur Werelds festival 

Plein College Nuenen
Schoolplein locatie Vrouwkensakker

Vrijdag 30 juni
15.00- 19.00 uur Open dag 

Fysiotherapie Kwiek
Vincent van Goghstraat 139 Nuenen

Vrijdag 30 juni
20.00 uur Bert Gabriëls

Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 1 juli 
10.30-17.00 uur Open Dag Uitvaarthuis 

Hans Raaijmakers Nuenen
Aardappeleterssteegje 3 Nuenen

Zondag 2 juli
08.00 uur Dolphin Triathlon Nuenen

start/finish strandbad Nuenen, Enodedreef 3
13.00 uur Schieten voor dorpskoning bij St. 

Anna Nederwetten. Koutergat 1, Nederwetten

1 t/m 9 juli 
Lamers Tielemans Lissevoort Open

Tennisvereniging De Lissevoort

Zondag 2 juli 
14.00-16.00 uur Open dagen GerwenZO!: 
 voetbalkantine van RKGSV Gerwen aan de 

Polder 1 te Gerwen

Zondag 2 juli  
8.00-18.00 uur Impulsmarathon Nuenen, 
Paardensportspektakel Van Menvereniging 

De Coovelse Menners terreinen aan de Bos-
weg en Tweerijtensedreef in Nuenen

Zondag 2 juli 
12.00-17.00 uur Boerenmert 

De Weverkeshof
19.30 uur Taizévesper

Van Goghkerkje aan de Papenvoort Nuenen

Maandag 3 juli
14.00 uur WLG Presentatie 

‘Dassenbescherming’
 den Heuvel te Gerwen

Vrijdag 7 juli
10.00-15.00 uur Inloopmoment 

Kids Society Erica
Duijnhovenlaan 15

Zaterdag 8 juli
11.00-15.00 uur Honing slingeren 

 Weverkeshof
18.00 uur Camping De Kievit

Speeltuin De Kievit, Kerkstraat 10

Zaterdag 8 juli
17.00 uur Kermis zaterdag - Roze zaterdag

Nuenen kleurt alle tinten roze
Vincent van Goghplein

Zaterdag 8 juli
20.00 uur Roekenrock

Openluchttheater Mariahout

Zondag 9 juli
Optreden kinderen van het Kunstkwartier 

Jo van Dijkhof

Dinsdag 11 juli
10.30-12.00 uur Repetitie 
‘De Vrolijke Samenzang’

Jo van Dijkhof

Woensdag 12 juli 
13.30-17.00 uur Het Van Gogh- kerkje is 
open voor publiek. Papenvoort Nuenen.

16.00-18.00 / 10.00-15.00 uur Inloopmo-
ment Kids Society Erica. Duijnhovenlaan 15

Donderdag 13 juli
10.30 uur Cultuur Overdag: 

Film ‘Een man die Ove heet’. Het Klooster
14.00-16.00 uur Kienen 

Jo van Dijkhof

Vrijdag 14 juli 
20.15 uur Het kamermuziek orkest Vasiliev 

Ostrov uit Sint-Petersburg
De Regenboog(kerk), Sportlaan 5, Nuenen

Vrijdag 14 juli
20.30 uur Zomerton

Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 15 juli 
08.00-18.00 uur Paardensport wedstrijd 

evenement ‘Eventing Nuenen’
Start en finish vanaf hoofdterrein 

aan Papenvoortse Heide 4a

Zondag 16 juli: 
14.30-16.30 uur Optreden 

‘Tieners van Toen’

Woensdag 19 juli
Bibliotheek Dommeldal Zomeracademie

Jolande Withuis

Zondag 23 juli
Wettense Braderie

21 juli -30 juli
24e Bloem & Tuin

Landgoed Gulbergen 
Schoutse Vennen 15 Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 1 juli 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger dhr. P. de Witte.
Zondag 2 juli 09.30 uur: viering, paro-
chiekoor, voorganger dhr. P. de Witte. 

Misintenties
Zaterdag 1 juli 18.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits ( vanwege sterfdag); Riet van 
Rooy - van Teeffelen.
Zondag 2 juli 09.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege sterfdag); Jan van 
Deurzen; Joop Sterenborg; Ger van 
Dartel; Jo Relou - van Happen; Jeanni 
van Lierop - van Eijk; Willy Spaanjaars; 
Antoon en Francien van der Linden - 
Meulendijks; Cees Meulendijks; Tiny 
van Grotel en Lies van Grotel - Verber-
ne; Nell Gies - Vos; Jeanne van der 
Sanden.

Mededelingen
De opbrengst van de collecte voor de 
Nederlandse Missionarissen bedroeg 
in Nuenen € 357,60.

Taizé-vesper in het 
Van Gogh Kerkje
Aanstaande zondag is de laatste Tai-
zévesper van het seizoen. De afgelo-
pen weken hebben we goed gemerkt 
dat de zomer is begonnen! Soms was 
het te warm, soms was het te droog, 
soms was je te loom om iets te doen, 
mijmeren, stil worden en denken aan 
van alles wat je te binnen schiet. In de 
komende Taizévesper zullen we ‘stil-
staan’ bij het thema ‘volgen’. Ben jij ook 
zo’n volgzaam type, of….?
Door in deze vesper de tijd te nemen 
en te bezinnen en proberen te zoeken 
naar dát moment. De stilte en het luis-
teren zijn die momenten voor over-
denken en mediteren.
Rust vind je ook tijdens het zingen of 
het luisteren naar mooie meditatieve 
liederen uit Taizé. Deze liederen uit 
Taizé zijn eenvoudig en mooi van me-
lodie. Door deze melodieën een aantal 
keren achter elkaar te zingen, of door 
er alleen maar naar te luisteren, ervaar 
je verstilling en kom je tot rust.
In augustus is er geen Taizévesper, 
maar speelt Paul Weijmans weer zijn 
jaarlijkse Zomeravondconcert. Na de 
zomervakantie is er wel een vesper in 
september.
De vesper is in het sfeervolle kleine 
kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 uur. Vooraf is er 
pianomuziek. Iedereen is welkom!

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 
Zondag 2 juli 11.00 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor S. Kuijpers. 

Misintenties 
Margriet Bierhoff - Prinsen; Greet 
Dekkers - Cuijten; Gerda Rooijakkers 
- van den Acker; Lien Schuts - van Is-
sum; Jo van der Maat - van Deursen; 
Wim en Anna van Erp - Wuijtenburg; 
Toon van Erp, vanwege verjaardag.

Mededelingen
De opbrengst van de collecte voor de 
Nederlandse Missionarissen bedroeg 
in Gerwen € 217,60.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 2 juli 09.30 uur: viering, paro-
chiekoor Gerwen /Nederwetten, voor-
ganger Pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Levende en overleden leden van het 
St.Anna Gilde.

Mededeling
De opbrengst van de collecte voor de 
Nederlandse Missionarissen bedroeg 
in Nederwetten € 86,15.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 2 juli 10.00 uur. Voorganger 
kerkelijk werker P. Flach. Er is kinder-
nevendienst voor kinderen van de 
basisschool. De collecte is voor het 
jeugdwerk in de PKN (JOP) Na afloop 
van de dienst is er gelegenheid elkaar 
te ontmoeten bij een kop koffie of thee. 
Op donderdag 6 juli is er weer Open 
Huis, waar u van harte welkom bent. 
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 decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 29 juni. Feest van de H. 
Apostelen Petrus en Paulus. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur gezongen H. Mis. 
Vrijdag 30 juli. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Paulus, apostel. 
Zaterdag 1 juli. Eerste zaterdag van de 
maand en Feest van het Kostbaar 
Bloed van Onze Heer Jezus Christus. 
08.30 uur H. Mis; daarna uitstelling tot 

12.30 uur. 10.00 uur Godsdienstlessen.
Zondag 2 juli. Vierde zondag na Pink-
steren. 10.30 uur gezongen Hoogmis 
met kinderzegen. 
Maandag 3 juli. 18.30 uur H. Mis, H. 
Romuoldus, bisschop en martelaar; 
gedachtenis van H. Ireneüs, bisschop 
en martelaar. 
Dinsdag 4 juli. 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 5 juli. 07.15 uur H. Mis, H. 
Antonius Maria Zaccaria, belijder. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook en op 
YouTube.

Het vrolijke lentegevoel
als ik 's morgens aan tafel zit voor mijn 
ontbijt.
dan neem ik even de tijd.
om te genieten van de tuin.
ik kijk door het raam en de schuifpui.

de camelia staat in volle bloei.
de tuinazalea ook in volle groei.
met hun gezamenlijke bloemenpracht.
dat is dat je dan toelacht.

ook het vogelhuisje staat er tussen.
voor de zingende merels en de mussen.
ook de andere vogels zijn van de partij.
op de dakrand zitten ze dikwijls op een rij.

de krant zat ook weer in de bus.
om die te lezen is een hele klus.
met al die oorlogen en geweld.
wat worden veel mensen en kinderen 
gekweld.

daarom denk dan ook eens aan de natuur.
ieder voorjaar komt ze weer op kent nog 
uur.
zo gaat ze weer bloeien voor ons allemaal.
met al die bloemenpracht spreekt ze haar 
eigen taal.

voor mens en dier is er van alles te beleven.
in de bossen en de vennen waar ook de 
vissen leven.
kijken we allemaal om ons heen.
want al dat moois dat hebben we te leen.

zo zijn er ook nog veel goede mensen.
die ons ook een vredig bestaan toe wensen.
steken we ook eens een helpende hand toe 
om ons heen.
voor die eenzame mensen dan voelen ze 
zich niet alleen.

Mevr. Saris Gevers.

We zijn verdrietig omdat we afscheid moeten nemen
van onze lieve zus, schoonzus en tante

Margriet Bierhoff-Prinsen
  Karel en Margriet
  Corrie en Joop
  Jan en Elma
  Auke en Hanny
  Neven en Nichten

Te mogen leven is bijzonder 
het lijkt zo gewoon
maar ’t is een wonder.

Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand 
zien nemen van alles wat je dierbaar en lief was. 
We hebben je los moeten laten

Margriet Bierhoff-Prinsen
echtgenote van

Kees-Jan Bierhoff

Zij overleed in de leeftijd van 73 jaar.

 Kees-Jan 
 
 Rob en Elina
  Aniek, Marlijn

 Jeanine en Miguel 
  Sara, Auke, Nienke

24 juni 2017
Morgenland 40, 5663 HN  Geldrop

De  crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.
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Geslaagd voor en gefeliciteerd door:
Noah de Koning Mbo, Sint Lucas in Boxtel Proficiat met het behalen van je mbo-diploma! 
  Succes op het hbo. Esther en Guus, Finn en Floor
Eva Sanders Mavo, Plein College Nuenen Holadijee gefeliciteerd Eva, trots op jou…xx Mama, Willem, Eddy
Tess Raijmakers Havo, Lorentz Casimir Lyceum Gefeliciteerd Tess met het behalen van je havo-diploma en succes op het vwo!
  Liefs papa, mama en Christ X
Lars Hiemstra  Vwo, Lorentz Casimir lyceum Papa, mama en Jurre. Super!!!
Kim Renders Havo, Eckartcollege Proficiat Kim met het behalen van je havo diploma. 
  Papa, mama en Sanne Renders, Faith en Feike
Jolijn Vmbo-t, Eckartcollege Lieve Jolijn, gefeliciteerd met je diploma. We zijn trots op je! 
  Kus papa, mama , Sara en Jasper, Ellis en Imme en Pippa.
Kevin Smits Havo, Lorentz Casimir lyceum Marc, Els en Femke
Robin de Groot Vmbo, Pleincollege Nuenen Gefeliciteerd namens Erik,Marion en Merijn. Kei goed gedaan! En op naar het ROC... 
Caya Vernes Mavo, Stedelijk College Eindhoven Gefeliciteerd van papa, mama & Ilona
Niels Pessers Eckartcollege Gefeliciteerd en super veel plezier en succes in Den Bosch. 
  Lieve groetjes, papa, mama, Claire, Bert, Rick, Josalien en Odette
Daan van Bussel Vmbo-t, Aloysius/ De Roosten Wij zijn trots op jou! Liefs, opa, oma, Joke en Mike
Roman Herlaar Vwo, Strabrecht college Liefs papa, mama en Nadja
Niek Vuurpijl Vmbo-t , Eckartcollege Papa, mama, Tijs, Joep en Lis
Tessa Bouwkamp Vwo, Eckartcollege Hartelijk gefeliciteerd ! Van oma
Thijs de Wolff Vwo, Lorentz Casimir Lyceum Fantastisch gedaan wij zijn super trots op jou! Liefs Mariët - Imke - Opa Henk
Tim Redegeld Havo, Lorentz Casimir Lyceum Papa, mama en Maud

 PUZZELHOEKWeek 26

Kruiswoord

Horizontaal: 1 besluit 6 scheepsdweil 12 broodbeleg 13 tafelgast 14 bevestiging 
16 boekomslag 18 kern v.e. grap 19 ter inzage 20 woonboot 22 vrouwtjesschaap 
24 slagplank 25 bladzijde 27 bestaan 29 gewicht 30 dit is 31 verheugd 
33 enzovoort 35 Gedeputeerde Staten 37 World Trade Center 38 hoofd v.e. 
klooster 39 computergeheugen 40 zuster 41 sneeuwschaats 42 baantje 
44 stoomschip 45 wilde haver 47 middeleeuwse broederschap 50 getuigschrift 
52 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 54 dessert 56 vragend vnw. 58 Frans 
lidwoord 59 lui 61 vertaler 64 pro Deo 65 blokjesspeelgoed 66 taai stuk in vlees 
68 paardenrennen 69 pak.

Verticaal: 1 gekruide saus 2 verbruikt 3 deel v.e. boom 4 grote plaats 5 uitroep 
7 bron 8 koraaleiland 9 spuugzat 10 broeder 11 vierhoek 15 bemiddeling 
17 vooruit! 18 compagnie 19 lingerie 21 Koninklijke Landmacht 23 bedrijfskleding 
24 basisonderwijs 26 zuiderbreedte 27 dik en log 28 visgerei 29 ter zake 
30 dat wil zeggen 32 haarkrul 34 nieuw (in samenst.) 36 telefoonbericht 41 sint 
43 bakboord 46 anno Domini 48 in verband met 49 aanwijzend vnw. 
51 bezittelijk vnw. 52 egaal 53 gast 55 witte vlek op paardenhoofd 
57 pl. in Noord-Holland 59 Bulgaarse munteenheid 60 handvat 62 oostzuidoost 
63 klein paard 65 schuif 67 heden.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

A N D E R S P E D A A L

O A U R A V A A T L

P L A S T I C F A M I L I E

H I P S A D A E E O S

E K E N U K K I E E E N S

F R U Z I E R I A N T E

R A T G A T

R A S T E R H E M E L C

O A S E N E M E N N O D E

M A F L E E R T U I L

A N A L I S T T O E S T E L

N L O G O D U P E O

S T R A K S V E T A R M

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

Oplossingen wk 25
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

T O O T S H N B R E I N

R T N L D H A V I K R N

E I A A A M A Z Z E L D

Z A A M R G E W D N A L

N Z A N G S O L O G I G

T I E N T O N 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.

AANZIEN
CEDER
DAHLIA
DINER
EDELE
ENZYM
ERVEN
ETUDE
EXCES
GRILL
HUICHELAAR
IERSE
IKROMAN
JUIST
KAARS
KENNER
KLAPWIEKEN
MONUMENT
NUMMERBORD
PASTRAMI
PRATER
SALAMI
SALIE
SCHAKEREN
SEINEN
SNELKOKER
WINDSTILTE

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

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 8 5 1
4 6

5 4 3 2
6 4

5 6
1 2 3 4

9
8 2 6

9 8 2

week 24, Dhr. / Mw. S. Jaspers, Nuenen.

GESLAAGDEN
Nieuwe succesvolle activiteit 
bij Cultuur Overdag
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Russische revolutie uitbrak en de Ro-
manov-dynastie ten einde kwam. Voor de Hermitage in Amsterdam was dit 
aanleiding om een tentoonstelling te organiseren. Cultuur Overdag inspi-
reerde het tot een reeks van goed bezochte activiteiten rondom het thema 
‘Rusland, Romanovs en Revolutie’.

Na eerder een lezing en een filmverto-
ning georganiseerd te hebben, stond 
op donderdag 22 juni een busreis ge-
pland naar de tentoonstelling ‘1917 
Romanovs & Russische Revolutie’ in 
de Hermitage. Aanleiding was een tip 
van bibliotheek Dommeldal: men liet 
Cultuur Overdag weten dat leden kor-
ting konden krijgen op de toegangs-
prijs voor de tentoonstelling (die ove-
rigens nog te zien is tot en met 17 sep-
tember 2017).

Op een van de heetste dagen van het 
jaar verzamelden de deelnemers zich 
’s ochtends bij de Clemenskerk in 
Nuenen. Gelukkig had de bus airco! 
Na voor de deur van de Hermitage te 
zijn afgezet, kon men in eigen tempo 
de tentoonstelling en het museum be-
kijken. Bewust was door Cultuur 
Overdag alleen de busreis geregeld. Zo 
had men ook de vrijheid Amsterdam 
verder te verkennen. 
Het was de eerste keer dat Cultuur 
Overdag een busreis organiseerde: het 
was daarom fijn dat de ervaren reis-
commissie van de PVGE alle mede-
werking verleende.
Om 18.30 uur vertrok men weer huis-
waarts, voldaan en met veel indrukken 
over het mooie Amsterdam. Deelne-
mers kwamen met meerdere voorstel-
len om zo’n uitje te herhalen! 
Enkele reacties van de enthousiaste 
deelnemers: “Dank voor de goede or-
ganisatie van deze mooie dag naar de 
Romanovs te Amsterdam. Een goede 
keuze...we hebben twee uur en 20 mi-
nuten doorgebracht in het museum. 
Veel geleerd!! Daarna bezochten we 
nog het Joods Historisch Museum en 
de Portugese Synagoge. Het onweer 
lieten we voorbijtrekken al etende in 
een kroeg aan het Waterlooplein. Per 
saldo: toppie dag!” en “Heerlijk om zo 
relaxt naar de hoofdstad vervoerd te 
worden, ruim de tijd te kunnen nemen 
voor museumbezoek, koffie en een 

lunch. En op de terugreis was er ge-
noeg tijd om ervaringen uit te wisse-
len. Voor herhaling vatbaar dus!”

Op maandag 23 oktober sluit Cultuur 
Overdag de op Rusland geïnspireerde 
activiteitenreeks af met klassieke mu-
ziek: een concert van Trio Estro, Rus-
sische musici uit St. Petersburg. Meer 
informatie over het concert én alle an-
dere activiteiten van Cultuur Overdag 
vindt u op www.cultuuroverdag.nl 

Drukte bij de Clemenskerk 

Wandelen bij WSV
Ook tijdens de vakantiemaanden kan 
men 2 keer per week wandelen bij 
Wandelsportvereniging Nuenen. De 
startlocatie voor de zondagmorgen- en 
woensdagavondwandeling is in de 
maand juli de parkeerplaats aan de vij-
verzijde bij het gemeentehuis.
Op zondagmorgen om 09.00 uur en op 
woensdagavond om 19.00 uur vertrek-
ken 2 groepen, ieder in een eigen tem-
po, voor een sportieve wandeling van 
maximaal 2 uur door de mooie Nue-
nense omgeving. Iedereen is welkom 
om vrijblijvend mee te wandelen. Voor 
aanmelden is niet nodig, men kan zich 
melden op de startlocatie.
Voor nadere info: www.wsvnuenen.nl.
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat: secretariaat-wsv@outlook.com.

Muzikale verrassingen op 
Zomeravondfestival Gerwen
Bezoekers van het Heuvelplein Gerwen 
kregen zaterdagavond muzikale verras-
singen gepresenteerd. Voor die verras-
singen tekenden drumfanfare Jong Le-
ven, het Gerwens Muziekkorps met het 
harmonie- en aspirantenorkest, de 
slagwerkgroep van brassband De Voor-
uitgang en de Gerwense Dorpsmuzi-
kanten. Muzikanten en bezoekers ge-
noten van een gezellige avond. Het nat-
je was prima verzorgd en dat werd 
ongevraagd aangevuld met de nodige 

druppels uit de hemel. De organisato-
ren sloten het festival na elven met te-
vredenheid af (foto’s Cees van Keulen). 

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

 

De Sale 
is heden 
begonnen!

Alle First Labels doen mee!
* uitgezonderd nieuwe collectie

Dus nu volop 
kijken en kiezen.

* Maten 36 t/m 44
*iedere maandag vanaf 11.00 uur open

Honing slingeren  
op Weverkeshof
Op zaterdag 8 juli van 11.00 tot 15.00 uur gaan de im-
kers van Weverkeshof honing slingeren en iedereen 
die daar bij wil zijn mag komen kijken en een beetje 
proeven. Op die dag is het ook de nationale imkerij-
dag: een reden te meer voor ons om iedereen dan wat 
meer te vertellen over bijen en honing. We zullen er de 
tijd voor nemen.

De honing die we dan gaan slingeren is vooral Lindeho-
ning. Waarom Lindehoning? Als de natuur loopt zoals 
die moet lopen (en dat is vaak niet zo hoor) bloeit de lin-
de vanaf half juni tot half juli. In die periode is het bijna 
de enige ‘grote’ bloei. De bijen brengen dan heel veel 
nectar van de lindebloesem naar de bijenkast. Van nec-
tar maken de bijen honing. 
De linde is de dracht (= bron van nectar en stuifmeel) van 
half juni tot in juli. Als het bijenjaar begint in februari-
maart hebben de bijen de dracht van hazelaar en wilgen. 
In april-mei bloeien de fruitbomen waar de bijen dan hun 
stuifmeel en honing vandaan halen. De tussenperiode 
mei-juni is vooral voor de acacia’s, kastanjebomen en de 
vlier. Vanaf juni komt de voor de honing belangrijke dracht 
van de linde. Natuurlijk halen de bijen in alle perioden ho-
ning uit alle tuinen in Nuenen, maar de bomen en struiken 
hebben de meeste bloemen. De honing die we slingeren is 
vooral lindehoning, maar uit de kasten die wat verder van 
de lindebomen staan halen we bloemenhoning. Bloemen-
honing is honing die afkomstig is van allerlei soort dracht 
bij elkaar: planten, struiken en bomen uit alle tuinen en 
straten van Nuenen. Gelukkig heeft de gemeente Nuenen 
ooit het goede plan gehad om veel lindebomen aan te 
planten; en dat is heel goed voor de bijen. En wat goed is 
voor de bijen is goed voor het totale milieu. 
De imkers halen de honingraten uit de bijenkast, waarna 
Kim ons helpt met het ontzegelen van de afgesloten ho-
ningcellen. Daarna gaan de raten in de honingslinger 
(een soort handmatige centrifuge) en wordt de honing 
uit de ramen geslingerd. De geslingerde honing wordt 
daarna in emmers bewaard zodat de laatste vuiltjes en 
luchtbellen langzaam naar de oppervlakte komen. Na en-
kele weken kunnen we de lindehoning in potjes gaan 
doen. Voor Rita, onze Weverkeshof-gastvrouw van 89, 
die onlangs afscheid als actieve gastvrouw heeft geno-
men, maken we een uitzondering: zij krijgt een potje ho-
ning rechtstreeks van de slingeraar. 
En tot slot: we nemen dan wel ongeveer 10 kilo honing 
uit een bijenkast, maar we helpen de bijen dan ook weer 
door ze per kast weer 15 kilo suiker terug te geven. Zo 
helpt de bij ons en wij weer de bij, zodat het volk gezond 
en sterk aan de winter kan beginnen. Misschien zien we 
jullie op 8 juli. Hoeveel honing het gaat worden dit jaar is 
voor een deel de verrassing van de natuur voor ons.
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Funkey Hockey 
voor kinderen  
van 4-5 jaar
Om de allerjongste jeugd kennis te la-
ten maken met hockey bieden wij, Hoc-
keyclub Nuenen, het Funkey program-
ma aan. Funkey is een lesprogramma, 
ontwikkeld door de Koninklijke Neder-
landse Hockey Bond voor kinderen van 
4 tot en met 5 jaar oud, waarbij FUN in 
goed leren bewegen centraal staat, of-
wel KEY is. Op deze manier leren kin-
deren op een leuke en veilige manier 
omgaan met sportief bewegen, waarbij 
hockey een onderdeel is.
Lijkt je dit leuk? In september start er 
een nieuwe groep.  Aanmelden kan via 
www.hcnuenen.nl of mail naar jong-
stejeugdcommissie@hcnuenen.nl

SPORT
Impulsmarathon Nuenen
Zondag 2 juli vindt de jaarlijkse paarden- en ponymarathon van Nuenen 
plaats. Dit paardenspektakel wordt georganiseerd door Menvereniging ‘De 
Coovelsemenners‘ op de schitterende terreinen aan de Bosweg in Nuenen 
en Tweerijtensedreef in Nuenen.

Op de Tweerijtensedreef starten de 
menners om 09.30 met een vaardig-
heidsparcours. Bij de vaardigheid is 
een parcours uitgezet met plastic ke-
gels. Op iedere kegel ligt een (tennis) 
bal. De menner moet zijn span door dit 
parcours sturen zonder balletjes van de 
kegels af te rijden. Een goede test op 
gehoorzaamheid van het paard en de 
stuurmankunst van de menner! Nadat 
ze het parcours hebben afgelegd gaan 
ze een traject rijden van 5,5 km door de 
bossen van Nuenen naar het wedstrijd-
terrein aan de Bosweg in Nuenen.

Zodra ze op het schitterend terrein 
van Familie Henkelman aan de Bos-
weg in Nuenen zijn, gaan ze daar naar 
de finish toe. Daarna starten ze het tra-
ject van de hindernissen op het terrein. 
De eerste deelnemer start om 10.30 
aan dit traject van hindernissen. Er lig-
gen 6 hindernissen op het terrein 
waarvan 2 brughindernissen en een 

fontein hindernis. Een hindernis is ge-
nummerd van A t/m F en moet in de 
goede volgorde afgelegd worden van 
het alfabet. De menners moeten zo 
snel mogelijk het parcours afleggen 
want elke seconde zijn strafpunten.
Er zullen enkel- en tweespan en enkele 
vierspanmenners met pony’s en paar-
den aan de start verschijnen. Na de 
laatste deelnemer zullen de Equipes de 
strijd met elkaar aan gaan.

Voor de toeschouwers is het leuk om 
een kijkje te komen nemen op het ge-
weldige terrein aan de Bosweg in Nue-
nen. Er staat een grote consumptietent 
en een springkussen voor de kinderen. 
Daarbij is er ook een leuke omroeper 
die het publiek laat mee beleven met 
de wedstrijd. Er staan ook tijdklokken 
waarbij het publiek de tijden kan zien. 
Dus laat u met het hele gezin meevoe-
ren in dit geweldige paardensporteve-
nement.

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. 

Het deelnemersveld, tussen de 75 en 100 
spelers en speelsters, worden op basis 
van handicap ingedeeld in 4 verschillen-
de 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.

Toptennis en 
gezelligheid bij 
Lamers Tielemans 
Lissevoort Open
Tennisliefhebbers opgelet: markeer 1 
tot en met 9 juli alvast in je agenda, 
want dan gebeurt het op tennispark De 
Lissevoort in Nuenen. Daar wordt in 
negen dagen tijd het Lamers Tiele-
mans Lissevoort Open gespeeld. 
Het open toernooi van tennisvereni-
ging De Lissevoort staat garant voor 
een totaalbeleving: tennis op niveau 
van speelsterktes 3 tot en met 8. Fan-
tastische wedstrijden op hoog niveau, 
maar vlak de andere klassen niet uit: 
overal wordt vol vuur gestreden om de 
felbegeerde winst van de Lamers Tiele-
mans Lissevoort Open.
Het tennistoernooi gaat van start in 
het weekend van 1 en 2 juli, dan wordt 
overdag gespeeld. In de week erna 
wordt op weekdagen gespeeld vanaf 
18.00 uur. Het finaleweekend, 8/9 juli, 
staat garant voor spectaculaire wed-
strijden. Maar liefst 394 spelers uit de 
regio en ver daarbuiten zullen in de ne-
gen dagen van het toernooi zo’n 361 
wedstrijden spelen. Keuze genoeg dus! 
Volgende week meer over het open 
toernooi, met het programma in de 
aanloop naar het finaleweekend. Met 
onder meer een demo-wedstrijd met 
wereldkampioen Bart Beks.
Wil je op de hoogte blijven van het 
toernooi en alle activiteiten? Kijk dan 
op facebookpagina: www.facebook.
com/lissevoortopen of download de 
gratis Lissevoort Open-app voor An-
droid en iOs.

Niels Voermans 
en Gijs Schrepper 
Nederlands Kampioen
Niels en Gijs uit Nuenen zijn zondag met 
hun team van Badmintonclub Geldrop 
Nederlands Kampioen voor regioteams 
geworden. Ze spelen dit jaar voor het 
eerst seniorencompetitie. Na het kampi-
oenschap in de reguliere competitie en 
het Brabants kampioenschap, mag het 
team nóg een titel aan haar prijzenkast 
toevoegen: Nederlands kampioen!
In Zutphen streden dit weekend 12 
kampioensteams om het Nederlands 
kampioenschap voor regioteams. Het 
3e klasse-kampioensteam van BC 
Geldrop wonnen zaterdag overtuigend 
de poulefase én zondag werd de finale 
tegen Rijswijk met 3-2 gewonnen. De 
nationale beker ging mee naar huis en 
krijgt een mooie plek. Het team bestaat 
uit jonge talentvolle spelers: Niels 
Voermans, Gijs Schreppers, Quinty van 
Besouw, Novi Wieland en Stan Verrijt.
Het behalen van het kampioenschap is 
een unieke prestatie van deze jonge bad-
mintonners, met de gemiddelde leeftijd 
van 14 jaar. Alle betrokkenen van BC 
Geldrop zijn dan ook erg trots op ze. 

Vlnr: Gijs, Niels, Stan, Novy, Quinty

Open VET-toernooi bij TV Wettenseind  
viert tienjarig jubileum
Van 17 juni tot 26 juni werd de tiende editie van het VET-toernooi bij TV Wet-
tenseind georganiseerd. Dit actueel rating toernooi staat in de omgeving 
bekend om de gezelligheid en de mooie spannende wedstrijden. Ook wordt 
er gedurende de hele week goed voor de deelnemers gezorgd. Dat was ze-
ker nodig met temperaturen van boven de 30 graden. 

Het toernooi wordt al tien jaar door 
dezelfde groep mensen georganiseerd. 
Joris de Bok, Erwin van Dijk, Maria 
Lukken en Marian van Koesveld zijn 
de drijvende kracht achter dit toernooi 
en zorgen ervoor dat de wedstrijden 
perfect worden ingedeeld. En dat is 
niet altijd makkelijk met 260 deelne-
mers. Zij hebben 240 wedstrijden in-
gepland en op zondag zijn er 23 finales 
gespeeld in de verschillende categorie-
en. Een prachtig toernooi!

Vrijwilligers en sponsors
Dit toernooi is uiteraard niet alleen 
mogelijk gemaakt door de vier perso-
nen. Ook hebben twintig vrijwilligers 
geholpen met het serveren van drank-
jes en het verzorgen van de aankle-
ding. Ook de bardienst was prima ver-
zorgd. Het park had een gezellige uit-
straling en uiteraard ontbrak er tijdens 
de hitte ook geen zwembadje voor de 
deelnemers en naast de banen stonden 
emmers met water en sponzen die 
zorgden voor de nodige verkoeling. 
Zo’n mooi toernooi is natuurlijk on-
denkbaar mogelijk te maken zonder 
sponsoren. Zo zorgde Bakkertje Bol ie-
dere dag voor kleine taartjes voor bij 
de koffie en lekkere worstenbroodjes 
voor bij de borrel. Le Souris heeft op 
maandag en dinsdag heerlijke hapjes 
verzorgd en Riny van Kessel heeft heel 
de week gezorgd voor de gezonde 
snack. Ook IJssalon Italia heeft de ijs-
jes in het finaleweekend verzorgd. An-
dere sponsoren zijn: AB+, Autobedrijf 
v.d Wildenberg, Latorsa, Sani-Dump, 
Storms IPS, Tuincentrum Coppelmans 
en WESS. Dank aan alle sponsoren 
voor hun bijdrage. 

Planning
Uiteraard staat het VET-toernooi weer 
op de planning volgend jaar. TV Wet-
tenseind kijkt er nu al weer naar uit om 
iedereen te verwelkomen. Voor dit jaar 
staat er nog een toernooi op de plan-
ning bij TV Wettenseind: de Nuenense 
kampioenschappen van 2 t/m 10 sep-
tember. Tijdens dit toernooi zijn alle 
inwoners van Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten welkom om in te schrijven. 
Ben je geen lid? Geen probleem, want 
iedereen mag inschrijven. Ook vrien-
den, familie en mensen die binding 
hebben met ons prachtige dorp zijn 
welkom om deel te nemen. De in-
schrijving is al geopend op toernooi.nl. 
www.tvwettenseind.nl

Nachtwachtrally 
uitgesteld
Vorige week kon u in Rond de Linde 
lezen over de 2e editie van de Nacht-
wachtrally. De voorbereidingen waren 
in een afrondend stadium en de ge-
plande zondag 2 juli kwam in zicht. 
Door een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden heeft de organisatie 
moeten besluiten om de rally niet op 
de voorgenomen datum te laten door-
gaan. Een teleurstelling voor de deel-
nemers die zich al hadden aangemeld 
en voor de heren van de Nachtwacht, 
die al menig uur in de voorbereiding 
hebben gestoken. Omdat op korte ter-
mijn geen gepaste vervangende dag 
kon worden gevonden, wordt er geke-
ken naar de mogelijkheid om na de zo-
mervakantie een geschikte datum te 
vinden waarop de rally kan plaatsvin-
den. De organisatie betreurt het feit 
dat ze dit besluit heeft moeten nemen, 
maar kijkt tegelijkertijd met enthou-
siasme uit naar de nieuwe rallydatum.

Mee naar Tour-start in Düsseldorf 
 
Wielerliefhebbers krijgen de kans om mee te gaan naar de start van de Tour 
de France, het grootste wielerspektakel op aarde. Zaterdag 1 juli start de 
Ronde van Frankrijk in Düsseldorf/Duitsland met een tijdrit over 14 kilome-
ter. Belangstellenden kunnen met de bus van de Nuenense Wielervrienden 
voor slechts 17,50 euro per persoon mee naar dit topevenement. Er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. Snel aanmelden is geboden.
 
Aanmelden 
bij Nuenense Wielervrienden
Aanmelden voor deze dagtrip met de 
gezelligste supportersclub in deze re-
gio kan bij wielervriend Jan Wesen-
beek: 06 8353 5194. De busreizen van 
de Nuenense Wielervrienden vertrek-
ken bij de thuishaven van de club: café 
de Stam Gerwenseweg 38, Gerwen.
 
NK voor Ramon Sinkeldam
Afgelopen zondag 25 juni waren de 
wielervrienden present bij het Neder-
lands kampioenschap op de weg voor 
profrenners in het Gelderse Montfer-

land. Ze beleefden een prachtige wed-
strijd met een spannend slot. Ramon 
Sinkeldam van het Sunweb-team klop-
te Wouter Wippert met enkele milli-
meters verschil en de kampioen van 
2016, Dylan Groenewegen moest ge-
noegen nemen met de bronzen medail-
le. In de Tour de France gaat Sinkeldam 
van start in de Nederlandse driekleur. 
Het Sunweb-team bestaat verder uit: 
Mike Teunissen (winnaar van de Ron-
de van Gerwen 2012), Laurens ten 
Dam, Roy Curvers, Albert Timmer, Ni-
kias Arndt, Simon Geschke, Warren 
Barguil en Michael Matthews.
 

Nuenense Wielervrienden bij start en finish van het NK in Montferland. (foto Cees van Keulen)

Dagje uit naar eventing Nuenen 
Op 15 juli wordt de 2de editie van Eventing Nuenen georganiseerd. Deze 
wedstrijd voor paarden en pony’s vindt dit jaar plaats op het terrein van 
Limcom Stables. 

Eventing is een tak van de paardensport 
waarbij de deelnemers verschillende 
vaardigheden laten zien. Ze beginnen 
met een dressuurpoef. Daarna wordt er 
een springparcours afgelegd en tenslot-
te gaan ze het bos in voor de cross. Tij-
dens de cross komen de deelnemers 
verschillende spectaculaire natuurlijke 
hindernissen tegen zoals boomstam-
men, hekken of een waterpartij. Degene 
die het best gepresteerd heeft op alle 
onderdelen, wint de wedstrijd. 

Inmiddels is de inschrijving gesloten 
en doen er meer dan 200 ruiters mee, 
uit heel Nederland. Het belooft een 
leuke dag te worden voor zowel ruiter 
als toeschouwer. Toeschouwers kun-
nen het crossparcours lopen en onder-
tussen genieten van de deelnemers die 
in hoog tempo langs komen. Daar-
naast is er een strodorp aanwezig met 
leuke stands.  

Op 15 juli is iedereen welkom om ken-
nis te maken met deze indrukkwek-
kende tak van de paardensport. Op de 

website van Eventing Nuenen www.
eventing-nuenen.nl is meer informatie 
te vinden. Het is ook mogelijk om je via 
de website op te geven als vrijwilliger 
en zo de wedstrijd echt van dichtbij 
mee te maken. Je kunt ook een steentje 
bijdragen middels een donatie. 

(Fotograaf: odD Fotografie. 
Ruiter: Daphne Vogel)

Wielersport

TennisPaardensport
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Reserveren kan telefonisch of 
via www.restaurantolijf.nl/reserveren

OLIJF IS DE HELE ZOMER OPEN

Restaurant Olijf blijft gedurende de zomerperiode 
gewoon geopend.
Wél zijn wij een extra dag gesloten.
In juli en augustus dinsdag én woensdag.

WINE & FOOD  € 50,-

Vanaf heden “wine&Food” ook op donderdag te reserveren.
Maandag, dinsdag en donderdag

- glas mousserende wijn
- 4 gangen verrassingsmenu
- 4 slokjes begeleidende wijnen
- koffi e of thee compleet

Alleen via reservering te gebruiken.
Graag vermelden “Wine&Food” bij reservering.

Reserveer op ons sfeervolle terras. Binnen staat de airco aan!

Nuenen | Weverstraat
Wonen in een eigentijdse omgeving, op steenworp afstand van de voorzieningen van Nuenen?

20 rij- en hoekwoningen en 5 stadswoningen 
Vanaf € 1.135,-- per maand
Aan de noordzijde van ’t Oog van Nuenen worden 25 zeer ruime huurwoningen gerealiseerd. ’t Oog van Nuenen is een gevarieerde 
nieuwbouwlocatie met koop- en huurappartementen, maisonnettes en grondgebonden woningen, gelegen op 200 meter afstand van 
de dorpskern. Door dit gevarieerde aanbod aan woningtypen, belooft ’t Oog van Nuenen een levendige en gevarieerde wijk te worden. 

Kijkmiddag
Je bent van harte 

welkom op 28 juni
 van 15.00 en 16.30 uur.

Tot dan!

Beschikbaar 
per juli 2017!

borgdonck.nl/
project/nuenen

Van Santvoort Makelaars
040 - 2692530
info@eindhoven.vansantvoort.nl

House Hunting
040 - 2910335
eindhoven@househunting.nl

DARTENWILT U GRAAG
BĲ DE PDB?
Dan bent u bĳ ons aan
het juiste adres!

Kom darten in onze nieuwe dartzaal. Teams
kunnen zich nu aanmelden vóór 1 juli!

• Wĳ betalen de contributie!
• Elke nieuwe darter ontvangt een dartshirt gratis!

Voor meer info: tel. 06-41696903 Ingrid Verbakel

met mega loterij!

DIVERSE GELD-
PRIJZEN & TV,

GEREEDSCHAP,
BOODSCHAPPEN,

EN NOG VEEL
MEER PRIJZEN...

Download het formulier op www.cafedesporthelmond.nl en doe mee!

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren
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Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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