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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl
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10% korting op uw 
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Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 
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Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Team Mi Mekaar 
met lach en traan 
op Alpe d’HuZes
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Z

AFWEZIG 
van 17-7 t/m 4-8:

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

I.R. Steenstra en J. Kroon, 
huisartsen 

 Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

HUIS VERKOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Verjonging in bestuur is garantie voor de toekomst

Toepen voor de 26ste keer       
in de startblokken
Door Gerrit van Ginkel

Wat jammer genoeg de traditie al weer 
verlaten heeft is het ontbijt bij Auber-
ge Vincent, voor aanvang van de wed-
strijd. De bijhorende zegening door de 
Pastor heeft helaas niet voor iedereen 

de hele dag gewerkt. Een groot aantal 
toepers was rond de middag de weg al 
kwijt en reduceerde zo zijn kansen op 
een goed eindresultaat.
Toernooidirecteur Fons Linders zegt 
wel veel verzoeken te hebben ontvan-
gen voor het doorgaan van het ontbijt 
maar de afkoopsommen en gouden 
handdrukken bij het verlaten van het 
bestuur van de heren Frans van Nunen 
en Rini Scheepers hakken er zodanig in 
dat slechts nederigheid ons past, vol-
gens Linders. Hij voegt er letterlijk aan 
toe: “Als er desondanks toch deelne-
mers zijn die een ontbijtje vooraf willen 
kunnen ze altijd een boterhammetje 
van thuis meenemen en hier nuttigen 
voor aanvang van de wedstrijd.” Het 

Kermis in Nuenen     
van 7 t/m 11 juli
Van vrijdagmiddag tot en met dinsdag staat de kermis rondom het Park. 
Voor de kermisdagen is het volgende programma opgesteld:

Vrijdag 7 juli:
Kermis open: 14.30 uur

Zaterdag 8 juli:
Kermis open: 13.30 uur
•	 18.45	uur:	Vertrek	van	de	St.	Anto-

niusschutterij, het St. Annagilde, 
het St. Catharinagilde en Brass-
band ‘De Vooruitgang’ vanaf de 
voorzijde van het gemeentehuis 
aan de Papenvoort;

•	 19.00	uur:	Officiële	aanzegging	van	
de kermis 2017 aan de burgemees-
ter door de Hoofdman van St. Anto-
niusschutterij	 Eeneind-Opwetten	
en het brengen van de vendelgroet;

 toespraak door burgemeester;
 muzikaal intermezzo door Brass-

band ‘De Vooruitgang’.
•	 19.20	 uur:	 Vertrek	 voor	 de	 rond-

gang over de kermis waarbij via het 
Vincent van Goghplein (Divaplein) 
aangelegd wordt in het centrum 
van Nuenen. 

Zondag 9 juli:  
Kermis open: 13.30 uur

Maandag 10 juli: 
Kermis open: 13.30 uur
•	 14.00	tot	16.00	uur:	Een	gratis	kop	

koffie en een portie poffertjes voor 
dorpsgenoten	van	65	jaar	en	ouder.	
U bent welkom bij de poffertjes-
kraam tegenover Het Klooster. 

•	 19.00	uur:	Clown	Desalles	bezoekt	
de kermis, vermaak voor groot en 
klein.

Dinsdag 11 juli: 
Kermis open: 13.30 uur
•	 19.00	uur:	Clown	Desalles	bezoekt	

wederom de kermis.

Attracties
Nieuw zijn dit jaar de Tsunami en de 
Flying Jumbo. De Flying Jumbo van 
Vermolen reist dit jaar voor het eerst 
op de kermissen in Nederland. De 
prachtige	molen	is	voorzien	van	Oli-
fanten en is geschikt voor het hele 
gezin.

De	Tsunami	van	exploitant	Jarno	Ot-
ten	 kwam	 voor	 het	 eerst	 in	 2015	 in	
actie op de kermissen in Nederland. 
De machine is voorzien van ledver-
lichting in maritieme stijl. Elke rit in 
deze attractie is uniek en wordt be-
paald door het aantal passagiers. Hoe 
groter het aantal personen des te 
meer kans op rotaties van de bank, als 
een surfer op zee.

Verder zijn er de Cake Walk, Auto-
scooter, Break Dance en Free Style; 
Trampoline, Achtbaan Niagara, Rups-
baan Amazone, Flying Jumbo en het 
Fun Circus glazen doolhof; de Space 
Mouse, Mini Cars, Le Grand Carrou-
sel, Aqua Blasta en Eendjes Vissen 
voor de kinderen; Euro Ball, Foto 
Schietsalon, Bussen Gooien, Lucky 
Cranes, Camelen Derby, Pusher 
Schuivenspel,	Voetbalspel,	Big	One	en	
Boksbal. Natuurlijk wordt de inwen-
dige mens niet vergeten.

PUUUR Dagbesteding opent haar 
deuren aan de Opwettenseweg
Door Mariët Jonkhout

e waren al langere tijd op zoek naar een geschikt pand om hun droom, 
dagbesteding voor volwassenen tussen de 18 en 60 jaar met een 
beperking te verwezenlijken en in januari van dit jaar liepen ze er 

eigenlijk per toeval tegenaan. Een pand, midden in een woonwijk, met een 
enorme tuin en volop ruimte voor het realiseren van hun plannen. De afge-
lopen maanden hebben ze, met veel hulp, flink verbouwd en onder andere 
de voormalige paardenstal is omgetoverd tot een prachtige ruimte waar 
het zowel heerlijk werken als verblijven is.

“Aan de tuin of liever gezegd weiland 
moet nog wel heel veel gebeuren, 
maar dit gaan we doen in overleg met 
onze deelnemers. Zij kunnen aange-
ven wat ze hier graag zouden willen. 
Misschien gaan we er wel dieren ver-
zorgen of een moestuin aanleggen. 
We	creëren	dit	met	elkaar”	vertelt	Sa-
bine, samen met haar man Erwin de 
initiatiefnemers van PUUUR Dagbe-
steding. “Hiermee zie je ook direct 
wat onze visie op dagbesteding is, we 
willen mensen verbinden en niet iets 
bieden waarbij ze moeten aansluiten, 
maar onze deelnemers zelf laten mee-
denken in wat zij nu graag willen. En 
wij gaan op zoek naar de mogelijkhe-
den dit waar te maken”.
PUUUR Dagbesteding is bedoeld om 
mensen	vanaf	18	jaar	een	prettige	en	
zinvolle dagbesteding te bieden. Ieder 
mens heeft immers een zelfde behoef-
te, met en zonder beperking; je dag 
prettig besteden met leuk werk en 
creatief bezig zijn en kunnen groeien 
in wat je doet. Een van de deelnemers 

vertelt dat hij heel graag een Youtube-
kanaal zou willen starten, daarnaast 
jeuken zijn handen om de tuin aan te 
pakken en als begin hiervan heeft hij 
het initiatief genomen om samen met 
een medewerker een aanvraag voor 
hulp naar Eigen Huis en Tuin te stu-
ren. Het idee op televisie te komen 
staat hem wel aan.
Vanwege de kleinschalige opzet van 
PUUUR, maximaal zes deelnemers 
per dagdeel, is er voor iedere deelne-
mer aandacht en begeleiding. “We 
bieden wel een hele stevige basis qua 
structuur, maar daarbinnen zijn we 
individueel flexibel” meldt Erwin, “Er 
is een dagprogramma, dat zichtbaar 
aan de muur hangt en iedereen ziet 
wanneer er gewerkt, maar ook wan-
neer er ontspannen wordt. En ook wie 
moet afwassen of opruimen staat aan-
gegeven. We doen het hier samen. 
Ook	wordt	er	gekookt	en	bakken	we	
ons eigen brood. Het mooie is we zijn 
hier allemaal gelijk en iedereen kan 
iets voor de ander betekenen.

Binnenkort plaatsen we achter in de 
tuin een heuse Yurt, een Mongoolse 
nomadentent.	Hierin	creëren	we	rust	
en de tent kan multifunctioneel ge-
bruikt worden. We denken hierbij bij-
voorbeeld aan massages en reiki. 
Onze	 dagbestedingsruimte	 is	 overi-
gens ook voor derden beschikbaar op 
de tijden dat er geen deelnemers zijn. 
Het is prima geschikt voor vergade-
ringen van kleinere groepen”.
Afgelopen zaterdag, 1 juli, gingen de 
deuren van PUUUR Dagbesteding of-
ficieel open. Er is nog plek voor enkele 
deelnemers, dus wie op zoek is naar 
een	zinvolle	dagbesteding,	18	 jaar	of	
ouder is en een beperking heeft is van 
harte welkom een kijkje te komen ne-
men	 aan	 de	 Opwettenseweg	 111	 in	
Nuenen. Financiering van een plaats 
bij PUUUR gebeurt vanuit het PGB.
www.puuurdagbesteding.nl

zegt trouwens genoeg over de waarde 
voor het toernooi van de twee oudge-
dienden Frans van Nuenen en Rini 
Scheepers die vanaf het eerste uur be-
trokken waren bij de organisatie. Voor 
hen in de plaatst zijn liefst drie nieuwe 
jonge honden aangetrokken: Gunter 
Lijten, Marcel Coolen en Joris Rooijac-
kers. Aan hen de schone taak om het 
roemruchte toernooi levend en in de 
lucht te houden. Daarnaast houdt René 
Coolen, ook al van het begin, nog 
steeds stand. Als rechterhand van Lin-
ders ziet en hoort hij alles en vervult als 
coördinator een onmisbare rol. Linders 
zelf heeft overigens meegedeeld nog 
niet aan aftreden te denken. Hij wil nog 
zeker	26	jaar	mee.

Een andere vaste waarde bij het varié-
té gedeelte is de Ficus die weer zal zor-
gen voor wat talenten die op doorbre-
ken staan. Iemand die al doorgebroken 
is maar wel onder de vaste waarden 
gerekend mag worden is Mark Elbers 
en die zal dus zeker niet ontbreken.
De uitnodiging vermeldt verder dat 
introducees niet meegebracht hoeven 
te worden.
Schafrath zit vol zat. Vorig jaar heeft 
iedereen zijn emailadres op moeten 
geven. Waarom nu dit jaar alle kaarten 
weer per post verstuurd zijn is een 
raadsel.

Er gaat veel verloren anno 2017 maar enkele goede dingen blijven zoals het 
Matinee Variété op kermismaandag in Nuenen. De 26ste editie van het 
roemruchte toernooi gaat weer van start en 100 gelukkigen zijn uitgeloot 
om voor 11.00 uur in te schrijven bij Schafrath. Een van de goede zaken die 
ook gebleven is zijn de Heeren van Vonder die weer voor een schitterende 
invitatiekaart gezorgd hebben met het pokerface van Trump voorop.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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Parkeren
Over parkeren is een aantal regels vastgelegd in het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Parkeren mag alleen: 
•	 op	de	weg	(en	de	daarbij	behorende	zijkanten)	voor	zover	geen	

parkeerverbod	van	kracht	is;
•	 bij	aanwezigheid	van	parkeervakken	alleen	in	deze	parkeervak-

ken,	niet	daarbuiten;
•	 op	de	weg	wanneer	deze	niet	binnen	een	parkeerverbodszone	

valt. 

Parkeren is NIET toegestaan: 
•	 op	het	trottoir;
•	 bij	een	kruispunt	op	een	afstand	van	minder	dan	vijf	meter	daar-

van;
•	 buiten	de	bebouwde	kom	op	een	rijbaan	van	een	voorrangsweg;
•	 langs	een	gele	onderbroken	streep;
•	 op	een	gelegenheid	bestemd	voor	het	onmiddellijk	laden	en	los-

sen	van	goederen;
•	 op	een	parkeerplaats	voor	vergunninghouders;
•	 in	plantsoenen;
•	 op	grasvelden	of	andere	groenvoorzieningen;
•	 voor	een	inrit	of	uitrit;
•	 op	een	gehandicaptenparkeerplaats	zonder	geldige	gehandicap-

tenparkeerkaart. 

Wist u dat:
•	 voor	 het	 gehele	 centrum	 een	 parkeerverbodszone	 geldt?	 Dit	

houdt	in	dat	u	in	het	centrum	alleen	mag	parkeren	in	de	par-
keervakken! 

•	 de	boete	voor	het	parkeren	op	een	gehandicaptenparkeerplaats	
zonder	gehandicaptenparkeerkaart	€	370,-	is?

(Brom)fietsen
Fietsers	en	bromfietsers	moeten	gebruik	maken	van	de	verplichte	
(brom)fietspaden.	Wanneer	een	verplicht	fietspad	ontbreekt,	moe-
ten	 zij	 de	 rijbaan	 gebruiken.	 (Brom)fietsen	 op	 het	 trottoir	 of	 in	
voetgangerszones	zoals	het	Park	en	het	Parkhof	is	niet	toegestaan,	
omdat	 dit	 gevaarlijke	 situaties	 voor	 het	 winkelende	 publiek	 kan	
veroorzaken.	Voetgangerszones	herkent	u	aan	de	ter	plaatse	aan-
wezige	verkeersborden.	Als	u	toch	fietst	op	het	trottoir	riskeert	u	
een	boete	van	€	55,-.	Als	u	met	uw	bromfiets	op	het	trottoir	rijdt	
riskeert	u	een	boete	van	€	95,-.	

Daarnaast	is	het	verboden	om	over	de	weekmarkt	te	(brom)fietsen.	
Als	u	toch	over	de	weekmarkt	fietst	riskeert	u	een	boete	van	€	35,-.	
Als	 u	 met	 uw	 bromfiets	 over	 de	 weekmarkt	 rijdt	 riskeert	 u	 een	
boete	van	€	60,-.	

Het naleven van de regels
Wij	vragen	u	vriendelijk	om	rekening	te	houden	met	deze	regelgeving.	
Overtredingen	die	door	onze	boa’s	worden	geconstateerd,	kunnen	
leiden	tot	een	boete.	De	regels	zijn	terug	te	vinden	in	het	Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV	1990)	en	in	de	Alge-
mene	Plaatselijke	Verordening	(APV).	U	kunt	deze	regelgeving	vinden	
via www.overheid.nl.	Bij	constatering	van	een	overtreding	kan	er	
door	onze	boa’s,	zonder	het	geven	van	een	waarschuwing,	direct	
een	proces-verbaal	worden	opgemaakt.	

De	bedragen	van	de	boetes	genoemd	in	dit	artikel,	zijn	exclusief	
€	9,-	administratiekosten.	

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als	u	vragen	heeft	over	dit	artikel	of	als	u	iets	wilt	melden,	neem	dan	
contact	op	met	het	Klantcontactcentrum,	(040)	2	631	631.	U	kunt	
uw	melding	ook	altijd	kwijt	op	www.nuenen.nl

PROJECTPLAN VERGUNNINGHOUDERS 
OP 6 JULI IN GEMEENTERAAD
Op	donderdag	6	juli	vergadert	de	gemeen-
teraad	in	de	Raadzaal	in	'Het	Kloos-
ter'	o.a.	over	het	projectplan	Huis-
vesting,	inburgering	en	participa-
tie.	Dit	plan	gaat	over	huisvesting	
en	integratie	van	69	vergunning-
houders	 (vluchteling	 met	 een	
verblijfsvergunning)	die	Nuenen	
in	2017	gaat	opnemen.	Het	vol-
ledige	 projectplan	 staat	 op	 de	
website	van	de	gemeente	www.
nuenen.nl	/	bestuur	en	organisatie	
/	over	de	gemeenteraad	/	vergader-
kalender	Klik	vervolgens	bij	donderdag	
6	 juli	 ‘Gemeenteraad’	op	agendapunt	15	
Projectplan	vergunninghouders:	huisvesting,	inburgering	en	parti-
cipatie	voor	alle	bij	dit	onderwerp	horende	documenten.	Het	on-
derwerp	staat	om	18.00	uur	op	de	agenda.	

VIERDE EDITIE NIEUWSBRIEF 
VERGUNNINGHOUDERS UITGEKOMEN
Het	vierde	nummer	van	de	speciale	Nieuwsbrief	is	uitgekomen.	Zie:	
www.nuenen.nl /	inburgering	vergunninghouders,	onder	Communi-
catie	staan	linkjes	naar	alle	verschenen	nieuwsbrieven.	Aanmelden:	
stuur	een	e-mailtje	naar:	inburgerenvergunninghouders@nuenen.nl 
onder	vermelding	van	Nieuwsbrief	en	het	e-mailadres	waar	de	nieuws-
brief	naar	toe	kan	worden	gestuurd.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 26-06-2017 EN 01-07-2017
In	het	digitale	gemeenteblad	(www.overheid.nl)	 zijn	de	volgende	
besluiten	gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Dubbestraat	2A	 Oprichten	woonhuis	
Goudvinkhof	22	 Vervangen	raam	door	deur	met	kozijn	
Opwettenseweg	111	 Wijzigen	gebruik	bijgebouw	tbv	
	 	 dagbesteding	mensen	met	beperking	
Molvense	Erven,	kavel	2	 Oprichten	woonhuis	
Eeneind	47	 Interne	verbouwing	

Ontwerp-besluit vergunning Wet Milieubeheer
Locatie Omschrijving 
Papenvoortse	Heide	4	 Oprichten	paardenhouderij	

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
Locatie Omschrijving 
Voirt	55,	Nuenen	 Realiseren	extra	(vrijstaande)	woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Pastoorsmast	3	 Oprichten	bedrijfshal	
Papenvoort	15	 Wijzigen	monumentaal	pand 

Mededeling beëindigen aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Molvense	Erven	190	 Plaatsen	dakkapel	voorzijde	woning	

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Glas mag met een restje en deksel en/of kurk 
in de glascontainer.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

VERKEER
Verkeersmaatregelen Van Goghplein 8 t/m 10 juli 
De	parkeerplaatsen	bij	het	Vincent	van	Goghplein	zijn	van	8	juli	tot	
en	met	10	juli	afgesloten.	Dit	alles	in	verband	met	Roze	Zaterdag,	
een	familiefeest	op	zondag	en	de	weekmarkt	op	maandag.

Werkzaamheden De Vank Kerkstraat
Donderdag	13	 juli	 start	de	gemeente	met	werkzaamheden	 in	de	
Kerkstraat.	Voor	het	project	De	Vank	wordt	de	HWA	en	DWA	rio-
lering	 aangesloten	 in	 de	 Kerkstraat.	 De	 werkzaamheden	 nemen	
circa	2	dagen	in	beslag.	De	omwonenden	zijn	geïnformeerd	door	
Ban	Bouw.	
Als	u	vragen	heeft	over	de	werkzaamheden,	kunt	u	contact	opnemen	
met	de	heer	Vrijhoeven	van	de	gemeente	Nuenen	via	(040)	2631631.

VAKANTIESLUITING  
POLITIESTEUNPUNT NUENEN
Het	politiesteunpunt	in	het	gemeentehuis	aan	de	Jan	van	Schijnvelt-
laan	2	in	Nuenen	gaat	dicht	tijdens	de	vakantieperiode.	Die	loopt	
van	zaterdag	15	juli	t/m	zondag	27	augustus.

Bureau Geldrop-Mierlo geopend
Het	 politiebureau	 aan	 de	 Laan	 der	 vier	 Heemskinderen	 15	 in	
Geldrop-Mierlo	blijft	in	deze	periode	wel	open	en	iedereen	uit	Nue-
nen	kan	daar	ook	terecht.	Bij	het	doen	van	aangifte	kunt	u	hiervoor	
een afspraak	maken	via	het	algemene	politienummer	0900	-	8844.

Minder bezoek aan steunpunt
De	afgelopen	jaren	heeft	basisteam	Dommelstroom	gemerkt	dat	
het	bezoek	aan	het	politiesteunpunt	in	Nuenen	in	de	vakantiemaan-
den	terugloopt.	Er	waren	dagen	dat	er	zich	niet	één	bezoeker	meld-
de.	Daarom	is	er	dit	jaar	voor	gekozen	om	het	steunpunt	in	de	va-
kantieperiode	te	sluiten.	Door	de	sluiting	werken	de	beschikbare	
agenten	meer	op	straat.	

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Nuenen controleert op parkeren en (brom)fietsen
Wij	hebben	een	jaarprogramma	opgesteld	waarin	op	thematische	
wijze	aandachtspunten	voor	onze	opsporingsambtenaren	(boa’s)	
zijn	benoemd.	In	de	komende	weken	letten	we	extra	op	het	thema	
parkeren	en	(brom)fietsen.	Op	de	naleving	van	andere	regels	wordt	
uiteraard	ook	toegezien.

Amsterdam-Amstelland Brabant Zuid-Oost Brabant-Noord Drenthe

Flevoland Fryslân Gelderland-Midden Gelderland-Zuid

Gooi en Vechtstreek Groningen Haaglanden Hollands Midden

IJsselland Korps Landelijke Politiediensten Kennemerland Limburg-Noord

Limburg-Zuid Midden en West Brabant Noord- en Oost-Gelderland Noord-Holland Noord

Rotterdam-Rijnmond Twente Utrecht Zaanstreek-Waterland

Zeeland Zuid-Holland-Zuid

vts Politie Nederland Politieacademie
Police academy of the Netherlands

Korps
Divisie of district

File made by Venture for BestBrandsOfTheWorld - Logo’s and typefaces © 2008 Nederlands Politie Instituut

Heedoedemee in een nieuw ‘jasje’!
Nu heel Nuenen sinds vorig jaar een nieuwe jas aan heeft moeten schaffen 
of in die van een ander rondloopt, konden wij als Heedoedemee natuurlijk 
niet achterblijven. Zo wordt de 4e editie van de dorpsquiz, in zijn nieuwe 
jasje, een ‘Limited Edition’.

Een editie; spannender, cryptischer en 
bruisender dan ooit tevoren. Een edi-
tie met een verhaal, die nog meer 
teamwork vergt dan andere jaren. Hoe 
dit er precies uit komt te zien wordt 
jullie zeer binnenkort via allerlei on-
line en offline kanalen langzaam dui-

delijk gemaakt. Voor nu willen wij jul-
lie eerst op de hoogte stellen van een 
aantal belangrijke data. 

Dus pak je agenda en schrijf mee:
Vrijdag 7 juli 
Wanneer iedereen in de kroeg staat na 

te genieten van de eerste dag van de 
Nuenense Kermis zal de inschrijving 
voor Heedoedemee editie 4 om 00.00 
uur starten. Wederom zullen de eerste 
50 teams beloond worden met een ex-
tra hint. 

Zaterdag 4 november 
De vierde editie van Heedoedemee zal 
om 18.30 uur van start gaan. Ook dit 
pakken we dit jaar heel anders aan. 
Waar je moet zijn en wat je mee moet 
nemen zullen wij dan ook later pas be-
kendmaken (of misschien ook wel niet). 

Zaterdag 11 november 
De organisatie heeft ook dit jaar weer 
de taak om in slechts één week alles na 
te kijken. De winnaar wordt ook dit 
jaar weer bekend gemaakt tijdens het 
grote feest. 
Om 20.00 uur zullen de deuren van de 
feesttent achter de Collse Hoeve open-
gaan en kan je op vertoon van je kaart-
je komen aanschouwen of jouw team 
dit jaar tot de slimste van Nuenen 
wordt gekozen. Om 01.00 uur is het 
feest afgelopen en kan het nagenieten 
beginnen. 

Tot zover de eerste informatie, maar hou 
oren en ogen open, want we zullen jullie 
zeer binnenkort, met nieuwe informa-
tie, weer aan jullie jasjes trekken ;-)

www.heedoedemee.nl
www.facebook.com/heedoedemee

 
Nieuwe inwoner
In Nuenen aan de Vallestap is Nora ge-
boren. 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.



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

Het beste vlees, met passie 
voor u klaar gemaakt!!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Duitse biefstukken 
met bakje saus .........................................7,50
Spek 'n Span
100 gram  ................................................1,65
4 Blije Dijen 
spiesen  ....................................4,00
100 gr. Achterham +
150 gr. Pittige kipsalade ..........4,00

ROERBAKKEN!!
Haas in 't Groen
100 gram  ................................................2,45
Worstjes en Zo
100 gram  ................................................1,60

Bijna al onze belegde broodjes
gaan warm de deur uit.

SPECIAL

TROTS

KOOPJE

weekaanbiedingen 
donderdag 6 t/m woensdag 12 juli

Galia meloen
 per stuk 0,99
Trostomaten   
pan klaar   per kilo 0,99

Komkommer-dille salade     
 250 gram 1,79

Voorgekookte krieltjes      
 1/2 kilo 1,25

Wilde bosperziken      
 hele kilo1,99

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 27 : geldig maandag 3 juli t/m zaterdag 8 juli 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Woudkorn 
2x halve € 1,95  nu € 189_____________________________________________________

Zomercaketaartje nu € 500_____________________________________________________

Hamburgerbroodjes
  3+1 GRATIS_____________________________________________________

Cocos Macrons
  4+1 GRATIS_____________________________________________________

Aardbeienzomerschelp
 nu € 750_____________________________________________________

Peper- en Kandijkoek   € 250_____________________________________________________

KERMIS ACTIE
Alle Limburgse vlaaien
Kersen, abrikozen, kruimel, 
appelkruimel en appel
Geldig van vrijdag 7 t/m dinsdag 11 juli € 795

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333 | E info@neworiental .nl | W neworiental .nl
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Maandag t/m Donderdag van 16 .00 - 22 .00 uur . Dinsdag gesloten .
Vrijdag t/m Zondag en Nationale feestdagen van 12 .00 - 22 .00 uur .

De keuken is geopend tot 21 .30 uur .

OPENINGSTIJDEN: 6 DAGEN PER WEEK GEOPEND!!!

AFHAAL MAANDMENU JULI
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 19.50 * 

1) KROEPOEK 
2) MINI LOEMPIA’S MET FIJNE GROENTEN (4 STUKS)

3) SATÉ AJAM (2 STUKS)

4) BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS
5) SESAME YU PIEN
 PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” UIT DE 
 KLEINE WOK, IN EEN JAPANSE SAUS VAN PAPRIKA, SELDERIJ EN 
 TOMAAT EN GEROOSTERDE SESAMZAADJES

6) LA CHIEUW SUUN YONG KAI
   GEFRITUURDE MAISKIPFILET IN EEN KNOFLOOK, POMMEDORI-
 TOMAAT, UI EN PAPRIKA SAMBAL SAUS

7) MO KOE YUK
 PLAKJES VARKENSHAAS MET VERSE CHAMPIGNONS EN WORTEL IN 
 EEN LICHTE SHERRY SAUS EN EEN WOLKJE OESTERZWAMMENSAUS

GESTOOMDE JASMIJN RIJST - NASI - OF BAMI NAAR KEUZE!!!
(MET MIHOEN GELDT EEN TOESLAG VAN € 2.00)

* IN DIT MENU KAN HELAAS GEEN OMWISSELINGEN VAN GERECHTEN PLAATSVINDEN!!

ZOMERSLUITING
IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS DINSDAGS GESLOTEN!!!

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Bokma 
Jonge Jenever 1lt. €12,50 

Havana Club 3yr 
 Bruine rum 0,7lt. €15,50 

Jameson 
Irish whisky 0,7lt. €21,50 

Campo di Marzo 
Italië 

Nero d’avola (rood) 
Grillo (wit) 

5+1 gratis per stuk nu €6,50 
Acties geldig van 6 t/m 27 juli 

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

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

www.ronddelinde.nl 



Rond de Linde  Nr. 27 Donderdag 6 juli 2017

Film juli 
Op donderdag 13 juli wordt in Het Klooster de film ‘Een man die Ove heet’ 
vertoond. Het is een tragikomedie over een oude mopperkont die het nodig 
vindt om alles en iedereen op de regeltjes te wijzen, maar tegelijkertijd een 
groot verdriet met zich meedraagt. 

 
 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, fietsenstalling vijverzijde

t/m 9 juli 
Lamers Tielemans Lissevoort Open

Tennisvereniging De Lissevoort

Vrijdag 7 t/m dinsdag 11 juli 
Kermis in Nuenen

Vrijdag 7 juli
09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal

Watermolen van Opwetten
10.00-15.00 uur Inloopmoment 

Kids Society Erica. Duijnhovenlaan 15

Vrijdag 7 juli
20.00 uur Kienavond in Lieshout

 Dorpshuis Lieshout
00.00 uur inschrijving 

voor Heedoedemee editie 4

Zaterdag 8 juli
11.00-15.00 uur Honing slingeren 

 Weverkeshof

Zaterdag 8 juli
17.00 uur Kermis zaterdag - roze zaterdag

Nuenen kleurt alle tinten roze
Vincent van Goghplein

Zaterdag 8 juli
18.00 uur Camping De Kievit

Speeltuin De Kievit, Kerkstraat 10
20.00 uur Roekenrock

Openluchttheater Mariahout

Zondag 9 juli
15.00-16.00 uur Optreden 

kinderen van het Kunstkwartier 
Jo van Dijkhof

Dinsdag 11 juli
10.30-12.00 uur Repetitie

‘De Vrolijke Samenzang’. Jo van Dijkhof
19.00 uur Première ‘De magische pen‘

Nederwetten, De Koppel 1

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

Donderdag 13 juli 
18.30-21.00 uur Rabo Zomer Wooncafé 

Café Ons Dorp in Nuenen

Vrijdag 14 juli 
20.15 uur Zomerconcert 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’ 
Jo van Dijkhof

Zondag 23 juli
10.00-17.00 uur Wettense Braderie

Koppeldreef 1 Nederwetten

21 juli -30 juli
24ste Bloem & Tuin
Landgoed Gulbergen 

Schoutse Vennen 15 Nuenen

Donderdag 27 juli
14.00-16.00 uur Kienen 

Jo van Dijkhof

Zondag 30 juli 
13.30-17.00 uur Het Van Gogh- kerkje is 

open is voor publiek
Papenvoort Nuenen

Zondag 6 augustus 
Zomeravondconcert 

Van Goghkerkje Papenvoort Nuenen

Donderdag 10 augustus
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Zondag 13 augustus
11.00-19.00 uur Pasar Mundiaal

Vincent van Goghplein
14.00 uur Daddy’s Hobby Jazzband

Weverkeshof

16 t/m 18 augustus
De Wondere Wereld van Gerwen

Kindervakantieweek Gerwen 2017
Terrein aan De Huikert 35

Zondag 20 augustus
10.30-20.00 uur Touwtrekken over water
weiland op de hoek Oude Torendreef en 

Hoekstraat

Donderdag 24 augustus
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Vrijdag 25 augustus
20.30 uur Joe Coverband

Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 26 augustus
12.00-16.00 uur Welkom Picknick

Parochie Heilig Kruis Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. Park Nuenen

Zaterdag 26 augustus
 Open Nuenens Kampioenschap buurtsoftbal

Honk en Softball Club Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 8 juli 18.30 uur: viering, ab-
dijviering, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en dhr. J. Haan.
Zondag 9 juli 09.30 uur: Jubileumvie-
ring Jongerenkoor Jocanto, m.m.v. pa-
rochiekoor, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en dhr. J. Haan.

Misintenties
Zaterdag 8 juli 18.30 uur: Drieka van 
de Tillaart en familie; Anna Kluijt-
mans - Swinkels; Lucia Roijakkers 
(vanwege verjaardag); Harrie Vermeu-
len en familie.
Zondag 9 juli 09.30 uur: Annie Keeris - 
Smolders; Piet Keeris; Theo Keeris; Do-
rie Hiemstra - Keeris; Harrie en Tonia 
Reijnders - Smulders; Toos van Kessel; 
overleden familie IJzermans - van de 
Eijnden; Jan en Drieka de Louw - van 
Happen; Geert Haex en Theo Saris; 
overleden ouders Vermeulen - Donkers 
en familie; Lajos en Chieneke van der Bij; 
Nell Gies - Vos; Toon en Jo Hurkmans - 
Sanders; Harrie en Tiny van der Horst - 
Dekkers; Marjo de Boer - Sanders; Gra-
da van de Laar-Donkers; Piet Joosten; 
overleden ouders Cees van Laarhoven 
(sterfdag) en Gertrude van Laarhoven - 
Dacus; Tineke van Gestel - Maas (van-
wege sterfdag) en haar zoon Joris.

Mededelingen
In onze parochie zijn getrouwd Mike 
Schoenmakers en Leona Bekkers. Wij 
wensen ze van harte proficiat en veel geluk.

De opbrengst van de sponsoractie voor 
zuster Bonnie op Kalimantan van afge-
lopen mei en juni heeft het fantastische 
bedrag van € 1.192,45 opgeleverd (hier-
van is € 500,- door het Gerwens Ge-
mengd Koor gestort). Indien u mis-
schien toch nog wilt bijdragen, kunt u 
uw gift altijd nog overmaken op de 
bankrekening van onze parochie: NL 32 

RABO 0137 4042 47 t.n.v. RK Parochie 
Heilig Kruis Nuenen ca., onder vermel-
ding van ‘gift oor zuster Bonnie’. 
Alle gevers: heel hartelijke dank voor 
uw bijdrage. Zuster Bonnie kan hier 
weer veel goed werk mee doen in haar 
ziekenhuis.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 9 juli 11.00 uur: viering, volks-
zang, voorgangers werkgroepleden. 

Misintenties
Theo Knoops, vanwege verjaardag; 
Pastor Jan van Dooren, vanwege sterf-
dag; Sjef en Lena Saris - Swinkels; Greet 
Dekkers - Cuijten; Lien Schuts - van Is-
sum; Jo van der Maat - van Deursen.

Mededeling
De opbrengst van de sponsoractie 
voor zuster Bonnie: zie kerkberichten 
Nuenen. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 9 juli 09.30 uur: viering, volks-
zang, voorgangers werkgroepleden.

Misintenties
Karel Foolen; Theo en Dora vd Putten 
- van Rooij.

Mededeling
De opbrengst van de sponsoractie 
voor zuster Bonnie: zie kerkberichten 
Nuenen. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 9 juli 10.00 uur. Voorganger is 
pastoraal werker J. Deckers. Er is kin-
dernevendienst voor kinderen van de 

basisschool. De collecte is voor ZWO 
(Oeganda). Na afloop van de dienst is 
er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij 
een kop koffie of thee. Op donderdag 
13 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 6 juli. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, Eerste donderdag van de 
maand, votiefmis van Onze Heer Jezus 
Christus Hogepriester. 
Vrijdag 7 juli. 17.30 uur Lof; 18.30 uur 
H. Mis, Eerste Vrijdag van de maand, 
feest van Zoete Lieve Vrouw van Den 
Bosch; gedachtenis van H. Cyrillus en 
Methodius, bisschoppen en belijders. 
Zaterdag 8 juli. 08.30 uur H. Mis, H. 
Elisabeth, koningin van Portugal, we-
duwe. 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 9 juli. Achtste zondag na Pink-
steren. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 10 juli. 18.30 uur H. Mis, de ze-
ven H. Broers, martelaren, en Rufina en 
Secunda, maagden en martelaren. Dins-
dag 11 juli. 18.30 uur H. Mis, gedachtenis 
van H. Pius I, paus en martelaar.
Woensdag 12 juli. 07.15 H. Mis, H. Jo-
annes Walbertus, abt; gedachtenis van 
H. Nabor en Felix, martelaren. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Ronny van der 
Heijden 25 jaar  
St. Anna Gilde
Ronny v.d. Heijden is dit jaar 25 jaar lid 
van het St. Annagilde in Nederwetten. 
Op 18 jarige leeftijd was hij de jongste 
koning van Brabant en daarna heeft hij 
deze titel nog eens behaald. Hierdoor 
stond hij diverse keren in de dagbladen.

Met overhandiging van een gedenkte-
gel en een bos bloemen aan Anke zijn 
echtgenote werden ze samen in het 
zonnetje gezet

De film is gebaseerd op de gelijknami-
ge Zweedse roman van Frederick Back-
man uit 2012. Floortje Smit (filmrecen-
sent bij de Volkskrant) schreef over de-
ze film: "Een man die Ove heet is een 
lief pleidooi om met een wat zachtere 
blik te kijken naar de mensen in je 
naaste omgeving."

Meer informatie over de film en een 
preview vindt u op www.cultuurover-
dag.nl 
Toegangsprijs voor een film: € 6,50. 
De film begint om 10.30 uur; de foyer 
is open vanaf 10.00 uur. Toegangs-
kaarten zijn op werkdagen te koop 
aan de balie van Het Klooster. 

  

St. Anna Gilde Nederwetten heeft een nieuwe dorpskoningin 2017

Dorpskoningin in Nederwetten
Zondag 2 juli was het prijsschieten bij het Gilde op het Koutergat 1 te Neder-
wetten. Na de H. Mis en een Brabantse koffietafel werd er geloot om eerst 
voor het, fam. Kluijtmans schildje te schieten en om vervolgens voor het 
Roland van Pareren schildje te kampen.

Aan het weer lag het niet en de kwali-
teit van het hout ook niet maar na ge-
ruime tijd hadden we de eerste win-
naar. Ad v.d. Putten haalde na 200 
schoten de vogel naar beneden. Adrie 
van Uden de tweede vogel. Bij beiden 
werden na de felicitaties het fel begeer-
de schildje opgespeld. Voor de leden 
was de weg vrij om te kaarten of gezel-
lig met omstanders van gedachten te 
wisselen. Dit alles met drank en snacks 
en een stralende zon, wat kan een 
vereniging nog meer wensen.
Daarna was het de beurt voor het dorp. 
Er waren 4 viertallen die zich opgege-
ven hadden waarvan de groep van Er-
win v.d. Velden uiteindelijk als winnaar 
tevoorschijn kwam. Samen met Andre 
Renders, Mark Spaan en Marlon v.d. 
Sande waren het geduchte tegenstan-
ders voor de overige teams.
Voor de titel van dorpskoning werd 
er door 18 pers. gestreden, de dames 
en heren deden niet voor elkaar on-
der. Wat het Gilde niet klaar kreeg 
lukte met 83 schoten wel, de vogel 
dwarrelde naar beneden en we had-
den een dorpskoningin, Marlon van 

de Sande. In 2017 mag ze de ambts-
keten met trots dragen en zo ont-
troonde ze Andre Renders.
Het Gilde kijkt terug op een geslaagde 
dag. Wij als Gilde schieten om de twee 
jaar voor een nieuwe koning.
Volgend jaar is het aan de leden de 
beurt om Toon de Brouwer te verslaan 
om /of een nieuwe koning of een kei-
zer te krijgen. Hij geniet nog ten volle 
van zijn koningschap.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

© 2017 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

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

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

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 
De WHO (World Health Organisation van de VN) publiceerde een lijst met 
meer dan 100 aandoeningen waarvoor zij acupunctuur aanraadt: 
veel pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
www.acupunctuur-lieveld.nl Belt u gerust om advies: 040-2837612. 

Dokter Lieveld vertelt...

Nieuwe acupunctuurtechniek:   
tegen verschillende typen   
ernstige pijnklachten 
Mijn patiënte, mevrouw Van Beek, is inmiddels 88 jaar. Mevrouw werd ge-
plaagd door hevige pijnklachten in lage rug, schouders en benen. De pijn 
werd steeds erger. De oorzaak is osteoporose. Osteoporose is verminderde 
botsterkte. Het is een chronische aandoening die vooral bij veel ouderen 
voorkomt. Door de vergrijzing neemt het aantal patiënten sterk toe. Daar-
naast hebben ouderen vaak ook andere ziekten. Daardoor gebruiken ze nog-
al eens medicijnen die de osteoporose en dus de pijn ervan verergeren. Ook 
wordt zo het risico op vallen en daarmee de kans op een botbreuk vergroot. 

De fysiotherapeut kwam twee keer 
per week bij mevrouw langs en ze 
deed haar oefeningen trouw. Verder 
nam ze de maximale dosis zware en 
minder zware pijnstillers. Echter niets 
hielp. 

Nu heeft één op de vijf mensen van 
achttien jaar en ouder last van chroni-
sche pijn. Bijzonder is, dat uit onder-
zoek blijkt dat ruim tachtig procent 
van de pijnpatiënten ‘heel’ of ‘tamelijk’ 
tevreden is over de pijnbehandeling 
die ze krijgen. Ook al werkt die pijnbe-
strijding vaak niet of volstrekt onvol-
doende. Het lijkt erop dat veel men-
sen zich bij hun pijn neergelegd 
hebben: ‘er is verder toch niks aan te 
doen,’ en: ‘je moet er gewoon mee le-
ren leven…’ Echter, ik kan me hele-
maal niet neerleggen bij honderddui-
zenden mensen die onnodig forse 
pijnen lijden. Pijn is vaak wel degelijk 
te bestrijden. 
Begin 2017 haalde mijn collega prof. dr. 
Qian, hoogleraar aan de universiteit 
van Beijing, een aantal artsen en weten-
schappers van verschillende Chinese 
universiteiten naar Europa. Ik behoorde 
tot de selecte groep artsen aan wie zij 

een nieuwe acupunctuurtechniek ge-
leerd hebben. Één die nóg beter tegen 
pijn werkt, dan de oude acupunctuur-
technieken (die, ook blijkens weten-
schappelijk onderzoek, vaak al effectie-
ver waren dan reguliere pijnmedicatie).

Mevrouw Van Beek was een van de 
eerste patiënten die ik met die nieuw-
ste techniek behandelde. Al na de eer-
ste behandeling was ze een week 
pijnvrij. Verder sliep ze veel beter en 
waren haar benen ’s avonds veel min-
der dik. Hierdoor hoefde ze haar 
steunkousen niet meer te dragen. In-
middels heeft ze acht behandelingen 
gehad: in februari en maart. Sindsdien 
zijn haar klachten weggebleven.

Domino’s, Diva Plein en Toepen...
Al een paar maanden wacht de Nuenense consument op de opening van de 
prachtig ingerichte Domino’s. De pizzabakker gaat deze maand open. Wat 
eten we vandaag? Een fijn frietje van Frituur van Hoof of een prima pizza 
van Domino’s? De keuze is aan u.

Tekst en foto’s: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Er komt weer ruimte in het Parkhof. 
Textielwinkel Zeeman vertrekt zater-
dag 8 juli en ook de Marskramer gaat 
vertrekken. Er komt dus volop ruimte 
voor nieuwe, innovatieve winkels. Do-
mino’s geeft het goede voorbeeld. 
Wie volgt?
 
Er is ook volop werk aan de winkel voor 
centrummanager Henny van Vlerken. 
Het centrum van Nuenen moet één 
bruisend winkelhart worden. Van de 
Lindeboom tot en met de Parkstraat, 
van de Kerkstraat tot aan het Vincent 
van Goghplein. Ook op de Berg wordt 
een winkel ingericht. Nu hangen er 
nog spandoeken van speed-bikes, 
straks komt daar een spiksplinternieu-
we kunstwinkel. Mooi, Nune Ville staat 
nu al te schitteren, de overburen gaan 
dan ook glimmen.

De vakantie staat voor de deur en ook 
Nuenen Kermis. Rond het Park de tra-

ditionele attracties, terwijl het Vincent 
van Goghplein wordt omgedoopt tot 
Diva Plein. Roze Zaterdag met arties-
ten als Karin Bloemen, Johnny Rosen-
berg, Bonny St. Claire en Maarten 
Houben (met grote roze ambtsketen 
om….). Het belooft bruisend te wor-
den, van Van Goghplein tot de Park-
straat. Van ’s morgens vroeg tot in de 
kleine uurtjes. Met op maandag het 
hoogtepunt: TOEPEN bij Schafrath. 
Ook zo benieuwd wie er met de eer 
gaat strijken.
Veel plezier voor u allen. En geniet van 
de mooie zomer, de fijne vakantie en 
natuurlijk ook van de (Roze) Kermis! 
 

Beslissing bestuurlijke toekomst 
verder vooruit geschoven
Door Gerrit van Ginkel

Het oorspronkelijk plan om de beslissing voor de bestuurlijke toekomst be-
gin juli mee te delen aan de provincie is enkele maanden opgeschoven. Tij-
dens de raadsvergadering van 29 juni bleek een meerderheid bereid het be-
sluit door te schuiven naar uiterlijk november 2017.

Een amendement werd ingediend door 
de PvdA en Lijst Pijs om een bestuurlij-
ke fusie met Eindhoven te kiezen waar-
bij de begeleidingscommissie mandaat 
verleend wordt om de besluitvorming 
nader uit te werken. Het resultaat zou 
een afrondend raadsvoorstel voor de 
gemeenteraad moeten zijn.
Het eerder vastgestelde profiel met 
onder andere de directe invloed van 
Nuenense inwoners op het beleid, het 
behoud van het voorzieningenniveau 
en een adequate lokale dienstverlening 
zou als vertrekpunt moeten dienen.
Voor ondersteuning en externe ex-
pertise zou € 50.000,- beschikbaar ge-
steld moeten worden uit de post on-
voorzien.
Voor dit amendement stemden PvdA, 
Lijst Pijs en Lijst van de Boomen.
Tegen was de rest zodat het amende-
ment verworpen werd.

Een ander amendement ingediend 
door D66 en GL handelde over de on-
derlinge processen met Son en Breugel 
met elkaar af te stemmen om binnen de 
gestelde termijnen conclusies te kun-
nen trekken over een eventuele fusie.
Deze passage moest worden toege-
voegd aan het voorliggende raadsbe-
sluit.

Dit amendement werd met steun van 
W70, CDA, GL, D66 en SP aangeno-
men. Tegen waren VVD, PvdA, Com-
binatie, Lijst Pijs en Lijst vd. Boomen.

Het CDA was fel tegen het voorstel 
voor uitstel van de beslissing. De be-
geleidingsgroep gaat buiten hun taak-
stelling. GL zag geen nut en noodzaak 
voor een herindeling. De PvdA vond 
dat Son en Breugel de vertraging niet 
aan Nuenen moest wijten. Pijs wilde 
de oude deadline (juli 2017) handha-
ven.. W70 voorzag de bestuurlijke 
toekomst als een van de zwaarste be-
slissingen in november 2017. Het ging 
nu over het kiezen van een proces. De 
partij wil van de provincie ook een be-
stuurskracht onderzoek van Eindho-
ven. D66 wil met Son en Breugel 2 
processen goed op elkaar afstemmen. 
Heeft voorkeur voor Eindhoven. De 
SP zocht ruimte om de processen pa-
rallel te laten lopen. Ze wilde geen on-
derdelen uitsluiten.

Tegen het raadsvoorstel over het uit-
stel stemden het CDA en Lijst Pijs.
De rest was voor met uitzondering 
van het beslispunt 2 dat eerder door 
die partijen via een amendement ver-
worpen was.

Beslissing bestuurlijke 
toekomst niet doorschuiven
 
Naar aanleiding van het verslag in dit weekblad d.d. 22 juni jl. met als kop 
‘Beslissing bestuurlijke toekomst verder doorgeschoven’ wat gaat over de 
bestuurlijke toekomst van de gemeente Nuenen, besproken in de recente 
commissievergadering A.B.Z.F, wil Lijst Pijs reageren.

In dit artikel wordt geschreven, ik citeer 
letterlijk “Lijst Pijs was de denigrerende 
opmerkingen van enkele fracties niet 
vergeten en wilde Nuenen naar Eind-
hoven”, dit raakt echter kant noch wal.
Lijst Pijs wil hier een volgende toelich-
ting geven; Lijst Pijs is een groot voor-
stander geweest voor één gemeente 
Dommelvallei, bestaande uit Son en 
Breugel, Geldrop-Mierlo en de ge-
meente Nuenen. 
Dat is inmiddels blijkbaar een gepas-
seerd station omdat de gemeente Son 
en Breugel en de gemeente Geldrop 

Kermismaandag 
vieren met het gilde
 
Naar eeuwenoude traditie zal het Sint 
Annagilde Nuenen-dorp ook op 10 
juli kermismaandag vieren bij de start 
van hun nieuwe 408e gildejaar. 
Kom gezellig de middag doorbrengen 
met bijvoorbeeld een potje kaarten, 
buurten en wie weet wat nog meer.
U bent van harte welkom vanaf 13.00 
uur op het gildeterrein aan de Pas-
toorsmast.
Aan het einde Beekstraat vóór de over-
gang van de Helmondweg rechtsaf.

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. 

Wk27
De vraag van deze week is: 
Welke Nuenense ondernemer heeft de meeste keren deelgenomen aan Bloem & Tuin?

Winnaars wk26
Henny van Keulen, Th. Swinkels, Bianca Leenders en Henriëtta van Venrooij.

Prijsvraag
2017

-Mierlo kenbaar hebben gemaakt dat 
zij geen Gemeente Dommelvallei wil-
den vormen.
Blijft ons inziens over de gemeente 
Eindhoven als mogelijke fusiepartner.
Lijst Pijs wil hierbij in herinnering roe-
pen dat zij destijds al in het verkie-
zingsprogramma gekomen zijn met 
een 10 puntenplan, waarbij toen al op 
nummer 1 stond “zo snel mogelijk een 
fusie met de gemeente Eindhoven”.
Eveneens staat in bovenvermeld arti-
kel vermeld dat het voorstel om de be-
slissing uit te stellen tot november 
2017 alleen door het C.D.A. en de 
P.v.d.A. niet werd onderschreven. Dit 
betreft echter geen volledige weergave 
van hetgeen tijdens die commissiever-
gadering ter tafel is gekomen aange-
zien óók Lijst Pijs het voorstel om de 
beslissing uit te stellen niet onder-
schrijft! 
 
Lijst Pijs is van mening dat de gemeen-
te Nuenen de afgesproken deadline 
van 1 juli 2017 (overigens overeen-
komstig hetgeen de Provincie kenbaar 
heeft gemaakt), dient te hanteren en 
ziet derhalve het nut niet in van toe-
kenning van € 25.000 voor verlenging 
van de ondersteunende expertise aan 
de begeleidingsgroep. 
 

Lijst Pijs, Hans Pijs

Nieuwe eigenaren 
Galerie Bonnard  
Wilma en Henk van Lieshout stoppen 
met hun Galerie Bonnard. René Ren-
ders en David van der Linden nemen 
de galerie over, maar gaan verhuizen 
naar een andere locatie. “Het is een he-
le stap om te stoppen, na twaalf en een 
half jaar", zegt Wilma van Lieshout, 
“maar we zeiden tegen elkaar ‘als we 
willen stoppen, moeten we dat nu 
doen'”. Henk en Wilma zijn erg blij dat 
Galerie Bonnard met de twee nieuwe 
eigenaren wordt voortgezet.
Vanwege de verhuizing en overname 
wordt de voorraad opgeruimd in de 
speciale expositie genaamd ‘De Bui-
tenkans’. Er worden ongeveer twee-
honderdvijftig kunstwerken getoond, 
die door de kunstenaars ter beschik-
king zijn gesteld. De opening van de 
speciale expositie was 25 juni. De ex-
positie is tot en met 27 augustus te be-
kijken, nu nog op Berg 41.
Op 24 september openen René Ren-
ders en David van der Linden hun Ga-
lerie Bonnard op de nieuwe locatie op 
Berg 9, midden in het centrum van 
Nuenen. Klassieke Academie docen-
ten verzorgen Plein Air cursus voor 
Galerie Bonnard
In het kader van de opening heeft Ga-
lerie Bonnard docenten van De Klas-
sieke Academie in Groningen uitge-
nodigd een cursus van een week te 
verzorgen. Joost Doornik en Peter Du-
rieux, kunstenaars en docenten van de 
Academie, verzorgen voor zowel be-
ginnende als gevorderde kunstschil-
ders lessen op locaties waar Vincent 
van Gogh zijn beroemde schilderijen 
in Nuenen maakte. Meer info kunt u 
bij Galerie Bonnard op de website vin-
den: www.galerie-bonnard.com. Er 
zijn nog 2 plaatsen beschikbaar. Bij 12 
deelnemers is de groep vol. Van 21-25 
augustus kunt u deze groep aan het 
werk zien op de diverse plekken in en 
rond Nuenen. 
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 PUZZELHOEKWeek 27

Kruiswoord

Horizontaal: 1 grief 6 omslag 11 ad acta 12 Zuid-Amerikaans lastdier 
13 Arabische titel 14 oosterlengte 16 financieel verlies 18 deel v.e. trui 
20 kunstleer 22 spelersgroep 23 in orde 25 gebak met slagroom 26 jaartelling 
27 hartstochtelijk 28 vrouwenkleding 30 glorie 31 riv. in Frankrijk 33 bovenste 
halswervel 35 ondernemingsraad 36 intensive care 38 vooral 41 leefregel 
45 pistoolmitrailleur 47 bijbelse vrouw 48 ijzerhoudende grond 49 oostzuidoost 
51 hoofdstad van Italië 53 deel van Oostenrijk 55 zangwijs 56 adellijk persoon 
58 schrijfplankje 59 klimaatregelaar 60 daar 61 scherprechter 63 verharde huid 
65 heer 66 vrouwelijk beroep 67 kolfglas.

Verticaal: 1 mannetjeskat 2 wijd en zijd 3 jockeypet 4 hectometer 5 voetbalterm 
6 spoedig 7 in memoriam 8 deel v.h. gezicht 9 gezond en sterk 10 schaakstuk 
11 herfstbloem 15 lichtstraal 17 vreemd 19 onzes inziens 21 kat 23 stommeling 
24 wilde haver 27 zoetwatervis 29 lastpak 32 op welke wijze 34 tennisterm 
37 moes 38 gebarenspel 39 tennisterm 40 leest 41 deel v.e. ei 42 mager 
43 rondrit 44 bloedgever 46 zo gauw als 50 uiting van verdriet 52 riv. in Duitsland 
54 muzieknoot 55 als eerder genoemd 57 getal 59 zangstem 62 grondtoon 
64 water in Friesland.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

S L O T S O M Z W A B B E R

O P A T E E T E R U

J A K A F T C L O U T I

A R K D O O I L B A T

B L Z L E V E N T O N

D I B L IJ E E N Z G S

W T C O V E R S T E R A M

Z R S K I A J O B S S

A A T G I L D E B U L

G G D L V L A B W I E

L E L O O M T O L K P D

A L E G O Z E E N A

D R A V E R IJ K O S T U U M

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

Oplossingen wk 26
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

M E D E W E R K 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.

AFZET
BOTEN
CESUUR
ECOVIADUCT
HAKBLOK
HITTE
HOMOGEEN
HUWBAAR
ILIAS
KIBBELAAR
LAAGTEPUNT
LANGS
LENIG
NAALDKUNST
NIHIL
NOTULIST
ONZEKER
PITCH
PLUNDERAAR
RAKKER
SHIRT
STOOTVAST
TAPDANSEN
TAUGE
VEEKOEK
VORMING
WAAKS

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

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 7 2 9 4
6 4 3

4 2 5
5 4 8

8 1 2
9

3 1
1 9 3 5

6 9

week 25, Dhr. / Mw. W. Post, Nuenen.

Deftige Aap-bier van 
Dorpsbrouwerij Gerwen
Het is een natuurlijk product en zit opgesloten in een 
donker flesje. De ingrediënten zijn hop, gist, pils-
mout, tarwemout, aromamout, kristalsuiker, water 
en koriander. Het is een bovengistend bier met her-
gisting op de fles. De naam: Deftige Aap. Gebrouwen 
door Dorpsbrouwerij Gerwen aan de Gerwenseweg 
41. De brouwer heet Mark van den Bogaard.

Thuisbrouwer
Mark is zo’n jaar geleden aan de slag gegaan als jonge 
startende bierbrouwer. Hij doorliep elke stap van het 
thuisbrouwen van bier. Van het selecteren van de juiste 
ingrediënten tot het brouwproces. Met als resultaat dat 
hij een paar maanden geleden zijn eerste Deftige Aap-
bier uit een zelf ontworpen glas kon nuttigen.

Drink met je maten.....
Uw fotograaf heeft die test ook uitgevoerd. Ik proefde 
Deftige Aap en probeerde het glas op tafel te zetten zon-
der een tweede slok te nemen. Dat lukte mij niet. Zo lek-
ker is dit speciaal bier. Het is genieten en de waarschu-
wing ‘Drink met mate’ gaat ook hier op: Deftige Aap bevat 
8% alcohol. Mijn advies: drink Deftige Aap met je maten. 
Proost! Voor meer informatie: www.deftigeaap.nl

Foto: Cees van Keulen

Uitreiking EHBO certificaat  
op de Inspecteur Crijnsschool
 
Nog net voor de vakantie hebben de kinderen van de Crijnsschool hun EH-
BO certificaat behaald en met succes. Nadat ze 8 lessen hadden gehad kon-
den ze afgelopen donderdag laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. Ze 
werden getoetst op verschillende onderdelen. Ze moesten 4 stations afleg-
gen waar ze praktijk en verschillende theorie vragen kregen.

Rabo Zomer Wooncafé   
‘Weet hoe groot je kunt dromen’
Het zijn gekke tijden op de woningmarkt. Te koop staande huizen zijn vaak 
zo verkocht en de rente staat historisch laag. Deze combinatie van factoren 
biedt kansen voor zowel kopers als huizenbezitters / (potentiële) verkopers. 
Het is misschien wel de ideale tijd om je eerste huis te kopen. En als je al een 
eigen huis bezit, is dit wellicht hét moment om te bedenken of jouw droom-
huis verder reikt dan de woning die je nu hebt, of je huidige hypotheekrente 
eens onder de loep te nemen. Hoe je er ook in staat en wat jouw woonwens 
ook is, kom op donderdag 13 juli naar het Rabo Zomer Wooncafé van 18.30 
tot 21.00 uur in Café Ons Dorp in Nuenen en weet hoe groot je kunt dromen!

Inspiratie gegarandeerd
Tijdens het Rabo Zomer Wooncafé 
geven de financieel adviseurs van Ra-
bobank Dommelstreek je inzicht in de 
maandelijkse woonlasten behorend bij 
jouw droomhuis en hoe je je online 
goed kunt oriënteren, of voeren een 
hypotheekcheck voor je uit. Ook zijn 
makelaars Patrice van den Buijs (Lom-
mers Makelaars) en Robbie van den 
Oetelaar (ERA Focus Makelaars) aan-
wezig om je te informeren waar op te 
letten bij aankoop 
van een huis en 
hoe het werkt als 
je je huis te koop 
wilt zetten. Dit 
alles lekker in-
formeel on-
der het ge-
not van een 
drankje en 
hapje.

Tot 13 juli?
Het Rabo Zomer Wooncafé vindt 
plaats op donderdag 13 juli van 18.30 
tot 21.00 uur in Café Ons Dorp, Park-
straat 1 in Nuenen. 
Kom gezellig iets drinken en laat je in-
formeren. 

Verhinderd? 
Bezoek het inloopspreekuur!
Ben je donderdag 13 juli verhinderd, 
maar wel aan het denken gezet over je 
woonwensen? 
Bezoek dan het inloopspreekuur wo-
nen van Rabobank Dommelstreek, ie-
dere week op maandag en donderdag 
van 15.00 tot 20.00 uur in het Ont-
moetingscentrum van de bank, Laan 
der Vier Heemskinderen 7 in Geldrop. 

Of maak een afspraak via financieel-
advies.dommelstreek@rabobank.nl 
of (040) 280 75 00.

Succesvolle tweede editie OBKK
Ook al kwam een groot deel van de dag de regen met bakken uit de lucht, voor de 
deelnemers aan de tweede editie van het OBKK, het Open Brabants Kubb Kam-
pioenschap, scheen de hele dag de zon. Was het dan niet aan de hemel dan wel in 
het glas en op het veld waar de sfeer bij de 16 teams meer dan gezellig was.

Tijdens deze tweede editie, waarbij 
uitgeweken moest worden naar de 
velden van NKV werd echter wel op 
het scherpst van de snede gespeeld. 
De winnaars van de eerste editie, 
Honkbal KUBB Nuenen 1, waren ge-
brand op prolongatie van hun titel, 
maar de tegenstand van onder andere 
een team uit Vlaardingen en een team 
uit Friesland was groot. Ook het team 
van de Klippeleaters wilde maar al te 
graag winnaar worden van een volle-
dig verzorgd diner, aangeboden door 
De Zonnewende.
Het doel van Kubb is het omvergooien 
van houten blokken door er houten 
stokken tegenaan te gooien. Het woord 

‘Kubb’ betekent ‘houten blok’ in het 
Gotlands dialect van het Zweeds. 
Kubb kan kort worden omschreven als 
een combinatie van bowling, petanque 
en schaken. De regels variëren per land 
en regio, maar het doel van het spel is 
altijd de koning omver te gooien voor-
dat de tegenpartij dat doet. Dit, in 
combinatie met de grote hoeveelheid 
strategie die kan worden toegepast 
door de spelers, heeft ertoe geleid dat 
het spel de bijnaam ‘Vikings schaken’ 
heeft gekregen. Het spel kan binnen 
dertig seconden gespeeld zijn, maar 
kan ook uren duren. Na een spannen-
de strijd, lukte het de Honkballers op-
nieuw de titel te veroveren. Het bleef 
nog lang onrustig.

Winnaarspoule: 
Honkbal KUBB Nuenen 1 1e plaats
De Klippeleaters 2e plaats
Los Santos 3e plaats
Troje 4e plaats

Verliezerspoule: 
De Bourgondiers 1e plaats
KV Stokmik 2 2e plaats
 

Dit was de 7e school die dit jaar EH-
BO-lessen heeft gehad.
Allemaal proficiat met het behalen van 
dit diploma namens de EHBO vereni-
ging Nuenen.

Willen jullie verder of zijn er kinderen 
die dit ook willen leren, aanmelden 
kan via de EHBO-vereniging Nuenen. 
ehbo.nuenen@onsnet en meer info op 
www.ehbonuenen.nl

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Bezorgers voor Rond de Linde: 
wijk Lieshout

(omg. Balduinstraat ± 350 kranten) 

wijk Mariahout
(± 190 kranten) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij DE 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

O.a. kregen ze vragen over kleine letsels 
zoals bv bloedneus, kraaltje in neus/
oor, vuiltje in oog, herkennen van ver-
schillende verbandmiddelen en voor 
welke wonden, schaafwonden, brand-
wonden etc. moet je wat gebruiken.

Ze moesten de 5 belangrijkste punten 
van de EHBO opnoemen, een melding 
doen, de noodvervoersgreep van Rau-
tek en laten zien wat ze bij verschillen-

de soorten botbreuken doen. Tevens 
moesten ze bewustzijnsproblemen 
herkennen en daarna handelen met 
o.a. de stabiele zijligging, en de greep 
van Heimlich toepassen. Op het laat-
ste station kregen ze te maken met een 
actieve bloeding die ze moesten ver-
binden en kregen ze theorie vragen 
over vergiftigingen. Enkele kinderen 
waren best zenuwachtig maar ze heb-
ben het allemaal heel goed gedaan.

De jaarvoorraad 
van de voedselbank 
is weer aangevuld
Nuenenaren hartelijk dank voor de 
gulle giften die de Voedselbank het af-
gelopen weekend mocht krijgen. De 
stapels kratten met producten was in-
middels al ‘ongezond’ laag geworden, 
dus aanvulling was heel hard nodig. 
De vaste vrijwilligers zijn volop bezig 
met sorteren op soort en datum. Het 
is een extra klus, maar het is wel heel 
erg fijn om dat weer te kunnen doen.
Nogmaals namens vrijwilligersteam, 
‘klanten’ en bestuur hartelijk dank en 
… duim en hoop maar met ons mee 
dat we binnenkort een goede locatie 
hebben.
Meer info: voedselbanknuenen@gmail.
com en www.voedselbanknuenen.nl
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Gevonden
Vrijdag 30 juni is op parkeerterrein 
van de Jumbo een bruin etuitje met 
(waarschijnlijk) een huissleutel gevon-
den. Reactie: 06-18072416.

Vlooienmarkt 
Panta Rhei, zet  
het in uw agenda!
YES, de grootste vlooienmarkt van 
Nuenen staat weer gepland!! De or-
ganisatie is al druk aan de slag om te 
zorgen dat deze speciale editie weer 
een geweldig evenement wordt. Za-
terdag 16 en zondag 17 september 
zal deze plaatsvinden. Op deze twee 
dagen zal tussen 12.00 en 16.00 uur 
flink geboden gaan worden op alle 
vlooien die de weken ervoor verza-
meld zijn. Tevens zullen de welbeken-
de happen gegeten worden onder 
het genot van een drankje en praatje 
in de tent of liever gezien in de zon! 

Deze vlooienmarkt is van groot belang 
voor de vereniging. Denk aan onder-
houd gebouw, terrein, groepsactivitei-
ten, gas, water, licht enz. Geld om te 
zorgen dat ze wekelijks gave activitei-
ten kunnen organiseren. Dus alle hulp 
is welkom. Dit geldt in het geven van de 
vlooien, maar ook in het traject vooraf 
kunnen ze handen gebruiken. Vind u 
het leuk eens mee te helpen, meer te 
zien van de scouting of gewoon hard 
mee te werken, meld u dan gerust eens 
aan om een kijkje te komen nemen: 
vlooienmarktpantarhei@gmail.com.
Zet 16 en 17 september alvast in uw 
agenda!
www.scoutingpantarhei.nl

Dichtbij mediteren
Verlang je naar rust in je hoofd?
Wil je starten met mediteren, maar weet je niet hoe?
Ik weet dat mediteren goed voor me is.
En toch doe ik het niet. Herkenbaar?

In deze meditatietraining kun je ken-
nismaken met meditatie. Leren medi-
teren begint bij de basistechnieken. Je 
leert wat de juiste zithouding voor jou 
is en je leert onder begeleiding hoe je 
kunt mediteren. Naast het aanreiken 
van verschillende meditatietechnie-
ken, wordt ingegaan op hoe je jouw 
meditatie naar een hoger level kunt 
gaan brengen en de motivatie erin 
kunt houden. Ervaar zelf wat voor wel-
daad meditatie je kan brengen. En sa-
men doen is makkelijker dan alleen.
De huidige maatschappij vraagt steeds 
meer of zelfs teveel van ons. Tijdens de-
ze training word je in 7 weken meege-
nomen in meditatie en leer je stilte op 
te zoeken door bewuster het moment 
te ervaren. Stilte met open aandacht.

Er zijn veel misverstanden over medi-
teren in omloop. Zo hoor ik vaak men-
sen zeggen dat mediteren niets is voor 
hen, dat ze niet zweverig genoeg zijn, 

dat hun gedachten te onrustig zijn en 
dat ze het niet kunnen. Het leuke van 
mediteren is dat het niet kan misluk-
ken. Mediteren betekent eenvoudig de 
aandacht te verleggen van alles wat er 
gebeurt buiten jezelf naar wat er ge-
beurt binnen jezelf.
Niet ingewikkeld maar zelfs simpel. In 
het begin word je dan inderdaad ge-
confronteerd met een kakafonie aan 
gedachten. Maar wanneer je kunt ac-
cepteren dat je gedachten gewoon 
druk zijn en je je aandacht verlegt naar 
bijvoorbeeld je ademhaling, merk je 
dat je vanzelf rustiger wordt.

Mediteren is een ontdekkingsreis naar 
wie jij diep van binnen daadwerkelijk 
bent: volmaakt en stralend. En dat is 
helemaal niet ingewikkeld: als je kunt 
ademen, kun je mediteren. Mensen 
beginnen nu pas te beseffen dat ze niet 
alleen hun lichaam fit en gezond moe-
ten houden maar ook hun geest. Waar 
mensen gingen sporten, fitnessen en 
hardlopen, beginnen ze daar nu ook 
meditatie aan toe te voegen. 
Zelfs (grote) bedrijven beginnen de 
voordelen van mediteren in te zien. En 
hebben al speciale ruimtes hiervoor 
ingericht. Waarom? Omdat ze merken 
dat het hard nodig is.

Beginnerscursus Leer Mediteren in 7 
weken: Aanvang cursus: dinsdag 29 
augustus van 19.00- 20.00 uur. Ver-
volgdata: 5,12,19,26 september en 3,10 
oktober. Lokatie: PLEQ Voirt 2A in 
Nuenen. www.depleq.nl

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

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

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

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

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

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

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

Pappa en mamma beslissen
Wanneer ik de ingezonden stukken van Rens Kuijten lees in Rond de Linde heb ik zoiets 
van: “een kind dat zijn zin niet krijgt”.
Ik ben dan geen ervaringsdeskundige maar pappa en mamma beslissen. Of je het nu hebt 
over een beeld in het Park of de houtkap in het Nuenens Broek: Rens is tegen, maar het 
gaat gewoon door.
Pappa en mamma beslissen, toch?
Rens is tegen alles wat in de Nuenense politiek gebeurt en dat begrijp ik wel. Hij heeft altijd 
een dienende functie gehad bij de Gemeente Nuenen, vast goed gedaan, maar anderen 
beslisten.
Nu ben ik blij dat hij voor een fusie met Eindhoven pleit, want dan gaat dat in ieder geval 
niet door. Zou ook te gek zijn, want onze Gemeente Nuenen heeft een positieve begroting 
en heeft goed gefunctioneerd de laatste jaren. Burgemeester Jorritsma Van Eindhoven is 
alle moeite aan het doen om zijn kikkers in de kruiwagen te houden. Lukt hem niet, even-
als zijn gekras op de bodem van de geldkist in Eindhoven. Krijgen ze ook nog een gat van 
30 miljoen te verwerken en een miljoenenclaim van een Duitse supermarktketen. Loopt 
toch niet lekker en niet direct een goed voorbeeld, denk ik.
Laten we zelfstandig blijven met ons mooie Nuenen, laat Rens schrijven wat ie wil, en als 
het op een gezonde samenwerkingsbasis is, overwegen samen te gaan met Son en Breugel

Hennie Merks, Gerwenseweg 2, 5674 SG Nuenen

 

Nog steeds niets geleerd
Van een wethouder zou je verwachten dat hij zich opstelt in het belang van de burgerij.
Wat blijkt, niets is minder waar voor één van de wethouders.
Hij heeft er (mede) voor gezorgd dat de burgerij een beeld in de maag werd gesplitst, zoge-
naamd als cadeau, maar wat ze zelf moesten betalen.
Toen wilde hij een weg door het Keizershof laten aanleggen, zonder dat de consequenties 
waren onderzocht en tegen het belang van de wijk in. Toevallig kwam de burgerij erachter 
en werd een streep door het plan gehaald.
Ook werd besloten tot het heffen van reclamebelasting op basis van de WOZ-waarden 
van de zakenpanden, in plaats van op basis van de overlast. Het is al te dol.
Momenteel verzet de burgerij zich in grote getale tegen de voorgenomen aanpassing van 
het bestemmingsplan, nadat eerst mondeling toestemming is gegeven tot vestiging van 
Het Uitvaarthuis. Er is totaal geen behoefte om het bestemmingsplan aan te passen.
Het pand waarin het Uitvaarthuis is gevestigd, is een zakenpand en als zodanig wordt het 
gebruikt. Daar kan niets tegen zijn. 
Ook het gedrag van B&W, met geheime vergaderingen om te voorkomen dat vestiging 
van kan worden verhinderd is beneden alle peil. Zulke wethouders willen we toch niet 
meer? Die kans is groot als we met Son gaan fuseren. We moeten daarom maar snel be-
sluiten met Eindhoven samen te gaan.

Wel moet opgetreden worden tegen de overlast die wordt veroorzaakt door de buur.
Deze heeft geen enkele reden om overlast te veroorzaken t.o.v. het Uitvaarthuis en moet 
zich schamen.

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2 5671 DM Nuenen

De magische pen

Wanneer? Première 11 juli, 19.00 uur.
Waar? Nederwetten, De Koppel 1.
(ook te vinden op Google Maps)

De kosten zijn € 1,50 per persoon, 
maar de kinderen die op een basis-
school zitten mogen gratis naar bin-
nen. Je krijgt er ook een drankje bij.
De mensen die mee hebben geholpen 

basisschool zit. Dus kom! Wij hopen 
jullie allemaal te zien op de afscheids-
avond...

Swingende gipsyjazz tijdens 
openlucht-concert Gerwen
 
Dertig gipsyjazz-muzikanten hebben voor een onvergetelijke avond in de open 
lucht gezorgd voor de honderdvijftig concertgangers bij ’t Huysven in Gerwen. 
De 24 deelnemers aan het Sinti Jazz Guitar Camp Gerwen sloten de driedaagse 
Masterclass af met een virtuoos optreden. De gipsy-muzikanten Paulus Schä-
fer, Fapy Lafertin en Nous’che Rosenberg waren de meesters die de workshops 
verzorgden. De ‘leerlingen’ zijn 24 gevorderde gitaristen, die afkomstig waren 
uit Amerika, Australië, Denemarken, Groot-Brittannië, Italië, Noorwegen, Slo-
venië, Tsjechië, Duitsland, België en natuurlijk ook uit ons land.
 
Het Gerwense Guitar Camp is woens-
dagavond 28 juni afgesloten met een 
openbaar concert. De deelnemers lie-
ten het publiek horen wat ze opgesto-
ken hebben van de meesters. Ook de 
meesters traden op en nodigden daar-
bij enkele gasten uit op het podium. 
Vandaar dat er dertig muzikanten op 
het concert-podium verschenen.
 
Drie masters
De masters op een rijtje. Allereerst 
Fapy Lafertin uit Sas van Gent, de 
nestor van de Sinti Jazz, Nous’che Ro-
senberg uit Nuenen, lid van het ver-
maarde The Rosenberg Trio en dan 

natuurlijk de thuisspelende Gerwe-
naar Paulus Schäfer.
Gerwen wordt alom beschouwd als 
het hart van de gipsyjazz. Gitaristen 
uit de hele wereld komen naar Ger-
wen, om zich door topgitaristen te la-
ten onderwijzen en inspireren in de ty-
pisch Nederlandse stijl van de 
gipsyjazz. De deelnemers waren zeer 
tevreden over het verblijf in Gerwen 
en een aantal van de cursisten heeft al 
geboekt voor volgend jaar, voor het 
vierde Sinti Jazz Guitar Camp Gerwen.

Cursisten op en bij het podium tijdens het 
openluchtconcert bij ’t Huysven….(foto 
Cees van Keulen)

GESLAAGDEN
Geslaagd voor en gefeliciteerd door:
  

De topgitaristen op het openlucht- podium 
v.l.n.r.: Paulus Schäfer, Fapy Lafertin, 
Nous’che Rosenberg en Noah Schäfer….
(foto Cees van Keulen) 

Timo Hendriks Havo, Lorentz Casimirlyceum in Eindhoven    Mama, papa en Esmee
Eveline Mols Vwo, Lorentz Casimirlyceum in  Eindhoven    Succes met je studie in Nijmegen! Papa, mama en Jasper
Kevin van den Boom Vwo, Eckartcollege    Gefeliciteerd, super goed gedaan!  Marinka, Co en Anouk
Lars Oosterwaal Vmbo-t,  Luzac college Eindhoven    Papa, mama, Eva, Kim en Michael
Eva Oosterwaal Bachelor in Business Administration, Hogeschool Avans Den Bosch Papa, mama, Kim, Lars en Michael
Amber Evers  Havo, Eckartcollege     Top gedaan, gefeliciteerd!!!! Mama, opa en oma en Maarten
Florine van den Aker Vwo, Lorenz Casimir Lyceum    Super goed gedaan. Proficiat! Rob, Marion, Felix & 
     Milou van den Aker
Bas de Greef Vmbo-t, Eckartcollege    Proficiat met het behalen van je diploma. Papa, Miranca, 
     Merel en Sterre
Merel Toonders Vwo 2-talig, Stedelijk College Eindhoven    Proficiat met het behalen van je diploma en succes verder in  
     Amsterdam. Jan en Mama
Sterre Toonders Havo 2-talig, Stedelijk College Eindhoven    Proficiat met het behalen van je diploma en succes verder in  
     Nijmegen. Jan en Mama
Rowan Bouw Vwo, Augustinianum Eindhoven    Ton, Judy, Jim, Levy en Rosa Bouw
Rowan Bouw Vwo, Augustinianum Eindhoven    Willem, Alice, George en Stan Rijk
Sem van den Broek Vwo, Lorentz Casimir Lyceum    Super trots op jou!! Papa, mama, Isa en Jip
Nienke Baltussen Havo, Strabrecht college    Lieve Nienke  gefeliciteerd van Papa , mama, Jesse en   
     Suzanne. Kei goed gedaan! We zijn trots op jou!
Tom van Erp Vmbo, Eckartcollege    Gefeliciteerd met je diploma én TOP cijferlijst, superknap! Op  
     naar de HAVO! Mama, Chris, Niek, Stef en Isa
Corne Croonenberg Havo, Lorentz Casimir Eindhoven    Don Croonenberg/The Bitter End
Lysanne van Doremalen Havo, Lorentz Casimir in Eindhoven    Don Croonenberg/The Bitter End
Karel Aarts Vwo, Eckartcollege    Gefeliciteerd!! Pap, mam, Dirk, Gies en Merijn
Chantal Messerschmidt Fysiotherapie, Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven Gefeliciteerd!! Luuk, Lian, Robin, Guido en Christian
Lieve oud leerlingen van kindcentrum De nieuwe linde    Proficiat met het behalen van jullie diploma. 
     Team KC de Nieuwe Linde

`De magische pen’ is de naam van de nieuwe afscheidsfilm van groep 8 van 
Eenbes basisschool Sint Jozef Nederwetten! De kinderen van groep 7-8 heb-
ben het script bedacht: Door een pen van de juf verdwijnen er plotseling 
kinderen naar de plek van hun opstel… Hoe lossen de kinderen van de klas 
dit raadsel op?!

aan de film: Linda, Alard, Stein, Anouk, 
Tijn, Quinn, Job, Bram, juf Carmen, juf 
Eline en meester Robert.

Het is dus leuk om te komen, want het 
is de laatste week dat groep 8 op deze 

Niet alles is kommer en kwel 
aan de Vallestap.
Twee dames, hebben enige weken geleden 
namens het IVN een kleurrijke tuin gecreëerd 
aan het einde van de Vallestap.
Is nu al weken een feestje om zo onze wijk in 
te komen.
Dames, (wie zijn jullie?) 
samen met het IVN onze hartelijke dank !

 I. van der Ley Sleedoornlaan 24 Nuenen 



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.

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

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

Trimsalon
Knip ze Hip

Vachtverzorging voor iedere hond.
Van klein tot heel groot, ras of rasloos.

de Haverkamp 13 in Gerwen
Tel. 06-40 53 07 02
www.trimsalonknipzehip.nl

10% KORTING

tegen inlevering

van deze bon

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.

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.

GARAGE SALE: Zaterdag 
8 juli garageverkoop i.v.m. 
verhuizing. 10.00 tot 16.00 
uur. Schout Anverslaan 1 
Nuenen.

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

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

AANLEG NIEUW GAZON 
www.lapagondatuinen.nl 
06-19702668.

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken 
hebben met terminale zorg of zorg 
aan mensen met dementie en/of 
chronische ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor 
speciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere 
informatie is Vrijwilligerszorg Thuis 
te bereiken via:
•	 Telefoon	:	06	12	45	89	61
•	 E-mail:		 	

info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
•	 CMD	Gemeente	Geldrop:	14040
•	 CMD	Gemeente	Nuenen:		 	

040	283	1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem	dan	contact	met	ons	op.www.vrijwilligerszorgthuis.nl

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

GEVRAAGD: interieurver-
zorgster voor 1 ochtend in 
de week bij Stijn’s Slaap-
studio. Voor info bel Sandra: 
06-22513687.

GEVRAAGD: interieurver-
zorgster voor 1 ochtend in 
de week bij Stijn’s Slaap-
studio. Voor info bel Sandra: 
06-22513687.

€17,95 

Maandmenu
(voor 2 of 3 personen)

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

www.tongah-nuenen.nl

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

Bestel online op bestellen.tongah-nuenen.nl
(Wij doen ook bezorgen!)

Kip Ketjap
***

Babi Pangang
***

Foe Yong Hai
***

Indisch Rundvlees
***

Kerry Koh
***

 Bami, Nasi of Rijst

Over BDP International BV
BDP International BV is een groeiend familiebedrijf en is gespecialiseerd 
in bedrijfs-, promotie- en sportkleding. Ons kantoor te Geldrop bestaat uit 
4 medewerkers. Er heerst een informele sfeer waar collega’s in een hecht 
teamverband werken. Door toenemende drukte hebben wij behoefte aan 
een enthousiaste;

Allround medewerk(st)er borduurstudio 
(24 uur)

Wat wordt jouw rol?
Het gaat om een uitvoerende en coördinerende functie ter ondersteuning van het team. Je bedient de machines 
voor het borduren en bedrukken van kleding en verricht herstelwerkzaamheden aan kleding. Daarnaast ontvang 
en controleer je binnenkomende goederen, zet orders voor klanten klaar en houd je de fysieke voorraad bij in het 
magazijn. Tevens bezorg je een dag in de week bestellingen bij klanten en voer je secretariële werkzaamheden uit 
door de telefoon aan te nemen en klanten te woord te staan. 

Wat bieden wij jou?
•	 Een	uitdagende	en	afwisselende	functie
•	 Een	prima	salaris
•	 Werken	in	een	gezellig	team
•	 Een	aanstelling	voor	8	maanden	met	uitzicht	op	een	vast	contract

Deze functie vereist van jou:
•	 Minimaal	MBO	werk-	en	denkniveau
•	 Bij	voorkeur	enige	(relevante)	werkervaring	
•	 Rijbewijs	B

Zijn dit jouw kwaliteiten?
•	 Flexibel
•	 Stressbestendig
•	 Teamplayer
•	 Representatief	voorkomen

Dan horen wij graag van jou! 
Stuur	voor	15	juli	je	motivatie	en	CV,	ter	attentie	van	Yvonne	Maathuis,	naar	BDP	International	BV,	Spaarpot	20f	en	
5667	KX	Geldrop	of	mail	naar	yvonne@bdpinternational.nl. 
Voor	vragen	kun	je	telefonisch	contact	opnemen	met	Yvonne	Maathuis,	tel.	040	206	94	10.

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Bezorgers voor Rond de Linde: 
wijk Nuenen Oost

(±250 kranten)

Vakantiebezorgers heel Nuenen 
(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

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

 

 

 

 

Dagelijks verse 
aardbeien

van de volle grond

Boord 14
Nuenen
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SPORT

Maak een feestje van Gulbergen24!

Aan de voet van die ‘bult’ ligt dan het 
evenemententerrein waar het ook voor 
toeschouwers goed toeven is. Gulber-
gen24 is hét mountainbike-spektakel 
van het zuiden, een begrip voor moun-
tainbikers. De organisatie is daar trots 
op. En Gulbergen24 is trots op de vele 
vrijwilligers. Ze werken hard aan het 
jaarlijkse mountainbikefeestje voor 
zo'n 700 deelnemers. Vrijwilligers bou-
wen enthousiast aan het parcours en de 
feesttent, ze begeleiden de toestroom 
van deelnemers en bezoekers. Door 
het plezier dat ze uitstralen vormen de 
vrijwilligers het visitekaartje voor Gul-

bergen24. Geen wonder dat deelne-
mers ieder jaar weer vol lof zijn over de 
positiviteit in Nuenen en rond het par-
cours. Meedoen is nog steeds mogelijk, 
op twee manieren zelfs!

Meehelpen.
Voor dit spektakel zoeken we altijd 
naar vrijwilligers die vanaf woensdag 
20 september het evenement helpen 
opbouwen tot het afbreken op zondag-
middag 24 en maandag 25 september. 
Voor iedereen is er wel wat te doen, 
wat licht en wat zwaarder werk. De 
vrijwilligers zorgen voor wat extra 

NKV, meer dan korfbal alleen
Door Sammy Veninga

Op 28 juni werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering van NKV korfbal 
gehouden. Met 47 aanwezigen was de vergadering goed bezocht en werd er 
niet alleen gekeken naar de afgelopen periode, maar vooral ook een plan 
voor de toekomst van NKV besproken. 

Nuenense Wielervrienden bij      
natte Tour-start in Düsseldorf 
 

Dirk Aarts behaalt zilver   
bij het NK Junioren atletiek
Tijdens het Nederlands Kampioenschap atletiek voor junioren in Vught won 
de 18-jarige Dirk Aarts uit Nuenen de zilveren medaille bij het hoogspringen. 

Zaterdagmorgen 1 juli vertrokken zo’n 
veertig enthousiaste wielersupporters 
vanaf clubhuis de Stam Gerwen naar 
Düsseldorf. Onder de busreizigers ook 
oud-renners Henrie Maatje en Piet 
Rooijakkers. Supporters die om des-
kundig commentaar verlegen zaten, 
konden terecht bij deze twee coryfee-
en. Na een comfortabele busreis werd 
de start- en finishlocatie bij het Esprit-
voetbalstadion bereikt. Lopend en per 
tram, bus of ondergrondse togen de 
wielervrienden naar het stadscentrum. 
Naar de Köningsallee, naar het Düssel-
dorfse Stratumseind of naar de brug-
gen over de Rijn. Het parcours voor de 
14 km-tijdrit slingerde dwars door het 
centrum van de mooie stad. Via de 
Rotterdamerstrasse langs de Rijn werd 
ook weer de finish bereikt. De recla-
mekaravaan was indrukwekkend en de 
renners verkenden het parcours nog 
onder redelijk droge omstandigheden.
 
Thomas wint en Valverde valt…..
In de namiddag gingen de 198 
profrenners om de minuut van start. 
Rond half zeven vertrok de Tourwin-
naar van 2016, Chris Froome. Vanaf 
vijf uur regende het gestaag en het re-

gende ook valpartijen. Kopman Iza-
girre en ‘meesterknecht’ Valverde 
smakten zo ongelukkig op het asfalt 
dat ze niet meer op de racefiets stap-
ten. En drie van de negen renners van 
LottoNL-Jumbo, de enige Nederland-
se formatie in de Tour, gingen ook on-
deruit. Piet Rooijakkers, de eerste 
Tourrenner uit Nuenen c.a., wist te 
melden dat er verkeerde banden ge-
stoken waren. Een soort slicks en ook 
nog met een verkeerde spanning.
Winnaar werd de Engelsman Geraint 
Thomas, hij versloeg alle kanshebbers 
inclusief de ‘plaatselijke’ helden Tony 
Martin, André Greipel en Marcel Kit-
tel. Jos van Emden klasseerde zich als 
zevende en bleek de beste Nederlan-
der. In thuishaven de Stam werd de 
tijdrit nog eens dunnetjes overge-
daan. De wielervrienden keken terug 
op een geslaagde start van de Tour. In 
het najaar, op dinsdag 28 november 
wordt er weer een Wielercafé georga-
niseerd in clubhuis de Stam. Met be-
kende namen als Wim Daniëls en Jan 
Peeters. Voor informatie over de wie-
lersupportersclub kan men aan de bel 
trekken bij wielervriend Jan Wesen-
beek: 06 8353 5194.

Enkele sfeerfoto’s van de start van de Tour 
in Düsseldorf….(foto Cees van Keulen)

Met ruim 150 spelende leden en een 
groep van zo’n 100 niet spelende le-
den, beschikt NKV over voldoende 
bestaansrecht binnen een snel veran-
derende sportcultuur welke door heel 
Nederland raast. Ook bij NKV is er 
het besef dat de rol in de samenleving 
meer omvat dan alleen korfbal. Op 
haar accommodatie streeft NKV er-
naar sportieve ruimte te kunnen aan-
bieden voor collega sportverenigingen 
uit Nuenen, immers het in 2016 aan-
gelegde Beachveld biedt daartoe alle 
ruimte, maar ook scholen, buurtver-
enigingen en BSO-activiteiten staan 
op het radarscherm. Op de komende 
verenigingsmarkt zal NKV haar mo-
gelijkheden zeker onder de aandacht 
brengen. Uiteraard was de hoofdmoot 
van de vergadering gewijd aan Korf-
bal. De vereniging sluit met een groei-
end ledental de bestuursperiode van 
terugtredend voorzitter Oscar Nooij 
af. Korfbal als sport is aan verandering 
onderhevig. Ook veranderingen in het 
aansturen van NKV om gelijke tred 
met de ontwikkelingen te houden ge-
tuigt hiervan. Met Henri van den 
Nieuwenhof heeft de vereniging geko-
zen voor een voorzitter uit de eigen 
gelederen die de weg in Korfballand 
en de eigen vereniging NKV op zijn 
duimpje kent. Volgens Van den Nieu-
wenhof, heeft de vereniging veel am-
bities die zullen worden omgezet in 
doelstellingen welke gerealiseerd 
moeten gaan worden. Sandra Raaij-

makers werd door de vergadering be-
noemd tot secretaris, een rol die zij al 
sinds begin 2017 heeft waargenomen.
Nadat er afscheid werd genomen van 
met name Oscar Nooij en een aantal 
voorzitters van werkgroepen, werd 
Gertjan Riet gehuldigd met zijn 25-ja-
rig lidmaatschap van NKV waarvoor 
hem namens het KNKV de bijbeho-
rende bondspenning en oorkonde 
werd overhandigd. De benoeming 
van NKV-er van het jaar zal plaatsvin-
den tijdens de medewerkersavond op 
2 september 2017. Hiervoor zijn ge-
nomineerd Maarten Bekkers, Lars 
Smits en Robin Messerschmidt.

Lid van Verdienste
Alvorens de vergadering te sluiten 
volgde onder ovationeel applaus de 
benoeming van Maarten Bekkers tot 
Lid van Verdienste. Maarten is vol-
gens het bestuur HET voorbeeld van 
wat participeren in een vereniging in-
houd. Naast zijn rol binnen de Club-
huis Werkgroep, het BDKE korfbal 
event, en zijn veelvuldige aanwezig-
heid is Maarten vooral een inspirator. 
Maarten heeft aangegeven minder 
zichtbaar te willen zijn maar weet dat 
er nog veel klusjes binnen NKV op 
hem wachten.
Het bestuur kijkt terug op een goed 
verlopen ALV. Medio augustus begint 
het seizoen 2017-18 waarbij alle sup-
porters uiteraard weer van harte wel-
kom zijn!

NKV-er van het jaar Maarten Bekkers krijgt uit handen van secretaris Sandra Raaijmakers 
en nieuwe voorzitter Henri v.d. Nieuwenhof de oorkonde uitgereikt. 

Dirk Aarts, atleet van Atletiek Hel-
mond, begon zijn wedstrijd op 1.83, 
een hoogte waarop al enkele deelne-
mers waren uitgeschakeld. Aarts 
sprong zich met zijn eerste foutloze 
sprong meteen in de top 10 van Ne-
derland. Zonder grote problemen ging 
Aarts verder naar 1.92, een hoogte 
waarop hij het even moeilijk had. In 
zijn derde en laatste poging op deze 
hoogte liet hij een goede sprong zien 
en ging ook over de 1.92 waarmee een 
plek bij de eerste 4 verzekerd was. Op 
1.95 meter sprong Aarts een vlekkelo-

ze eerste poging, iets wat zijn 3 over-
gebleven concurrenten ook deden. De 
favoriet voor de winst sprong in de 
eerste poging over 1 meter 98, de ove-
rige 3 jongens waaronder Aarts faal-
den. Ook in de 2e poging haalden de 
twee andere springers de 1.98 meter 
niet. Aarts bleef koelbloedig en sprong 
succesvol over de 1.98. Ook in hun 
derde poging kwamen zijn concurren-
ten niet over de 1.98.
 
Even later kreeg Dirk Aarts verdiend 
de zilveren medaille omgehangen.

Dirk Aarts staat links op de foto.

Team Mi Mekaar met   
lach en traan op Alpe d’HuZes
“We zijn al weer een maandje terug van Alpe d´HuZes uit Frankrijk. Het was 
een bijzondere week met een lach en een traan. We hebben met ons twee-
tjes (met Team Mi Mekaar) ruim € 5500,- voor KWF Kankerbestrijding Alpe 
d´HuZes ingezameld. Ik ben twee keer naar boven gelopen en onze zoon 
Jordan is zes keer naar boven gefietst. De missie is volbracht. Ook de uitda-
ging om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel”. Dat laat 
Dorothé van de Laar weten, tevens namens haar zoon Jordan. 

De 21-jarige Jordan van de Laar (lid Dart-
club de Stam) volbracht Alpe d’HuZes. 
(foto Frank van Engelen)

Na maanden van voorbereidingen en 
sponsors werven, was het begin juni 
zover. Het ging gebeuren: het beklim-
men van de Alpe d’Huez voor KWF 
Kankerbestrijding. ’s Nachts om twee 
uur opstaan, proberen iets te eten en 
dan naar het dal om zover mogelijk 
vooraan te kunnen staan voor de start. 
Om half vijf klonk het startschot voor 
de vierduizend deelnemers, die (hard)
lopend of fietsend op naar de top ver-
trokken. Het was prachtig weer, totdat 
het ’s middags rond half zes begon te 
regenen. Dorothé was inmiddels voor 
de tweede keer binnen, en Jordan was 
nog aan zijn zesde klim bezig. Even 
werd het nog spannend, want rond 
zessen stak een pittige onweersbui op. 
De bliksem sloeg in en dat was het te-
ken voor de organisatie om het evene-
ment te staken. Gelukkig kon Jordan 

samen met nog enkele deelnemers, 
zijn zesde klim afmaken. Drijfnat maar 
voldaan kwam Jordan om half zeven 
over de finish op de top van de Alpen. 

Lid van Dartclub de Stam Gerwen
Dorothé en Jordan willen graag ieder-
een die een bijdrage heeft geleverd aan 
deze geslaagde missie heel hartelijk 
bedanken. Een speciale dank gaat uit 
naar café de Stam Gerwen die een be-
nefietavond organiseerde. De veilingi-
tems en loterij brachten het mooie be-
drag van € 2325,- op. Jordan van de 
Laar woont bij zijn ouders in Stiphout 
en werkt als hovenier bij Fons Linders 
Tuinmeesters in Nuenen. Hij is ook lid 
van Dartclub de Stam in Gerwen. Van-
daar de benefietavond in Gerwen. Het 
motto ‘Opgeven is geen optie’ heeft 
gewerkt voor Team Mi Mekaar.

Op 23 september komt Landgoed Gulbergen pas echt tot leven. Dan trekken 
sportliefhebbers naar het middelpunt van de regio Nuenen, Geldrop-Mierlo, 
Helmond en Eindhoven, naar het hoogste punt van Brabant, de Gulberg. Hon-
derden mountainbikers beklimmen iedere ronde opnieuw deze ‘Brabantse Alp’. 

handjes en de organisatie zorgt voor 
een hapje en een drankje. Ook tijdens 
het weekend zelf hebben we nog be-
hoefte aan vrijwilligers om alles in goe-
de banen te leiden. Help mee, al is het 
maar een klein deel van die (ruim) 24 
uur. Vrijdagavond gaan we weer voor 
de jeugd aan de gang met Gulbergen-
Juniors waarna op zaterdag om 13.00 
uur de 6-uurs en 24-uurs tochten van 
start gaan. Dit alles begeleid, zelfs tij-
dens de nacht, door talloze vrijwilli-
gers. Wil jij er bij zijn, geef je dan op via 
vrijwilliger@Gulbergen24.nl

Deelnemen
Meedoen als mountainbiker is ook nog 
in een aantal categorieën mogelijk. 
Schrijf je in, individueel of met een ge-
zellig team van bijvoorbeeld 2 tot maxi-
maal 12 mannen of vrouwen. Kijk op 
www.Gulbergen24.nl. En ben je even 
niet aan het mountainbiken? Je zult je 
niet vervelen. Steeds weer zijn er nieu-
we elementen op of rond het parcours. 
Hadden we al eens een klimtijdrit tij-
dens de 24-uurs en een trialrijder die 
zijn stunts deed, dit keer maken we het 
nog gekker. Er komt ook nog een heuse 
Downhill-wedstrijd naar de Gulberg! 
Dit jaar wordt het parcours uitgebreid 
en verlegd met als primeur het specta-
culaire nieuwe deel van de ronde, door 
Dierenrijk. Die unieke ervaring wil je 
niet missen: dag en nacht mountainbi-
ken tussen de wilde dieren!

De Nuenense Wielervrienden hebben de start van de 104e editie van de Tour 
de France bijgewoond. De Ronde van Frankrijk, het grootste wielerspektakel 
op aarde, startte dit jaar in Duitsland met een tijdrit. Na etappes door België 
en Luxemburg kwam de Tour maandag terug op eigen bodem: Frankrijk.
 

GEZOCHT: 
Leidinggevende voor 
showdansgroep 

Vind je dansen leuk en denk je dat jij 
een groep meiden tussen 12 en 18 jaar 
kan helpen met het instuderen van een 
showdans? Dan ben jij wie we zoeken! 
Elke donderdag van 19.30 - 20.30 uur 
(m.u.v. de vakanties) in Gerwen. Mix 
van verschillende dansstijlen, onder 
andere gardedans. Interesse? Bel of 
app naar: 06-51687064. Voor foto’s zie 
www.narre-kappen.nl
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DE 
NUENENSE
2 T/M 10 
september

Nuenense kampioenschappen  

voor alle Nuenenaren  

dit jaar bij TV Wettenseind

ALLE LEEFTIJDEN :)

De Nuenense kampioenschappen worden mede mogelijk gemaakt door:

Schrijf je nu in via toernooi.nl  

of kijk op www.tvwettenseind.nl of Facebook

SPORT

DOEN! KPJ Nederwetten organiseert ‘Touwtrekken over water’

Spierballen gezocht!
Dit jaarlijkse evenement vindt plaats op zondag 20 augustus op het terrein 
bij de Oude Toren in Nederwetten. De wedstrijden zullen om 10.30 uur van 
start gaan. Na een aantal voorrondes met touwtrekwedstrijden over het wa-
ter, moet het verliezende team aan het einde van de plaatsingswedstrijd in 
het water! Wie zal er dit jaar met de wisselbeker naar huis gaan? 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

Spectaculaire zomeracties  
bij 70 jarig jubileum    
van Adventure Store
Adventure Store, de sport & outdoor speciaalzaak aan de Kastanjehout-
straat 3 te Mierlo-Hout (Helmond), viert dit jaar haar 70 jarig jubileum. Dit 
zal tijdens de zomer worden opgeluisterd met 70 spectaculaire acties op het 
gebied van sport, camping, recreatie en outdoor.

                 CAMPINGAZ RECREATIEMEUBILAIR

KAMPEREN OUTDOOR          BBQ         BBQ
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                 CAMPINGAZ

OUTDOOROUTDOOR

RECREATIE

OUTDOOROUTDOOROUTDOOROUTDOOR

  Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

IN JULI 
ELKE ZONDAG 
GEOPEND VAN

 12.00-17.00 UUR

119.99

LAFUMA 
RSX-A

BATYLEEN & 
GEPOLSTERD 

RELAX 

van 160.-nu

PARTY 
GRILL 
600S
GRATIS 

PAELLA PAN

199.99
van 249.99 nu 

KOELBOX
POWERBOX PLUS 12/230V

24 LITER van 104.99 nu

MET GRATIS OMVORMER T.W.V.  24.99

79.99

KAMPA
BRIGHTON

2/3/4 persoons

 

2 pers.v.a.59.99

LOWA KODY 
WANDELSCHOENEN
GTX JR. van 109.-nu

89.99

20% 
KORTING 

OP HELE 
COLLECTIE  

WEBER
UITGEKEERD IN ACCESSOIRES

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

•  Altijd minimaal 10% met  klantenkaartspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 31 JULI EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Bad- en Beach
Uiteraard is er met de zomer in aan-
tocht een gigantische collectie bad & 
beach kleding, slippers en sandalen 
uitgestald op circa 400m2 ruimte, 
waarbij dit met recht de grootste bad 
& beach winkel van de regio de Peel 
genoemd mag worden. De hele familie 
slaagt in 1 keer, voor zowel zwemkle-
ding als casual korte broek, t-shirt of 
strandjurkje.
Badslipper, waterschoentjes, slipper of 
sandaal, bij Adventure Store hebben ze 
het allemaal.

Camping
Voor zowel festivalgangers als mensen 
die er met de tent op uit trekken of 
kamperen in een luxe caravan of cam-

per, voor campingartikelen kunt u bij 
Adventure Store terecht. Uiteraard 
voor tenten (er zijn zelfs compleet op-
pompbare tenten!), maar ook voor al-
les wat er verder bij komt kijken.
Een grote slaapafdeling met slaapzak-
ken, luchtbedden en matten voor een 
goede nachtrust, comfortabele licht-
gewicht meubels om te relaxen, alle 
zaken om te kunnen eten & drinken, 
verlichting, koelboxen en nog veel 
meer! En ook op de campingafdeling 
vindt u heel veel voordeel met de 70 ja-
rig jubileum acties.
 
Outdoor
De wandelafdeling staat in het teken 
van de komende zomer. De recreatieve 
vakantie wandelaar en de fanatieke 4 

daagse lopers komen helemaal op ni-
veau met de collectie (berg) wandel-
schoenen, accessoires en outdoor kle-
ding van de Adventure Store. Ook 
voor de bagage die in de rugzak mee 
gaat en gadgets zoals een nieuw mes of 
de nieuwste lichtgewicht verrekijker, u 
staat versteld van het aanbod. Natuur-
lijk ook voor mensen die per fiets, mo-
tor, auto of vliegtuig reizen. De winkel 
is bomvol met acties, dus wees er snel 
bij en laat u verassen.

Recreatie
Naast de enorme collectie zwembaden 
& boten, hangmatten en tarpen gaat de 
aandacht uit naar de barbecue afde-
ling. Op zo’n 200 m2 staat een comple-
te collectie bbq’s van o.a. Boretti, Cam-
pingaz, Cobb en Weber, met zowel 
veel keuze in bbq’s op gas, stroom en 
natuurlijk houtskool. Uiteraard ook 
voor alle denkbare accessoires en 
brandstof als houtskool, briketten, 
gastanks en vullingen kunt u bij ons te-
recht. Naast de vele prijsacties hebben 
we op de hele collectie Weber barbe-
cues een korting van 20%, welke wordt 
uitgekeerd in Weber accessoires. Dus 
het is nu of nooit! 

Adventure Store vindt u aan de Kastanje-
houtstraat 3 in Mierlo-Hout (Helmond).
De winkel is naast de normale winkel 
openingstijden ook elke zondag in juli 
geopend van 12-17 uur. Voor meer in-
formatie kijkt u op:
www.adventurestore.nl

Het gezelligste tennistoernooi 
van Nuenen komt er weer aan
Wist je dat er maar liefst vier tennisverenigingen zijn in Nuenen? En dat deze 
vier clubs gezamenlijk ieder jaar de Nuenense kampioenschappen organi-
seren? Wat dit toernooi zo bijzonder maakt is dat het toegankelijk is voor 
alle Nuenenaren en mensen die binding hebben met Nuenen (vrienden, fa-
milie, oud-inwoners). Dit jaar wordt het toernooi bij TV Wettenseind georga-
niseerd. De vereniging viert dit jaar zijn 40-jarig jubileum en wil er dus een 
extra mooi toernooi van maken. Daar hebben we natuurlijk veel deelnemers 
voor nodig, dus lees snel verder. 

Nieuwe samenwerking, 
genieten als vanouds
Het Watermolen van Opwetten toernooi bij tennisvereniging De Lissevoort: 
Volop genieten in Brabantse sfeer met jaarlijks terugkerende gezelligheid. 
Houd de agenda vrij in de laatste week van september en ga alvast op zoek 
naar een dubbelpartner om deel te nemen aan een van de sfeervolste toer-
nooien in de regio.

Tennistoernooi 
T.V. De Lissevoort 
nadert ontknoping
De eerste wedstrijden zijn gespeeld; in 
de stromende regen, en bij stralende 
zon. Er is al flink gestreden én genoten, 
maar het is nog lang niet klaar. Er staat 
nog een mooi programma op stapel 
voor de Lamers Tielemans Lissevoort 
Open: zowel in tenniswedstrijden, als 
vermaak naast de baan. En komend 
weekend volgt natuurlijk de apotheose 
met de finalewedstrijden. 
Vanavond, donderdag 6 juli, staat er 
een ware spektakelwedstrijd op het 
programma tijdens de Lamers Tiele-
mans Lissevoort Open. Wereldkampi-
oen 40+ Bart Beks, lid van De Lisse-
voort, zal een demo-wedstrijd spelen 
tegen Philippe Drouen van TC Van 
Horne. De heren beginnen hun pot 
rond 22.00 uur. 
Op vrijdagavond is de feestavond, met 
de Café René Karaoke-avond en DJ Je-
roen de Haas. 
De echte die-hards komen zaterdag-
ochtend terug voor de halve finales van 
het tennistoernooi. Voor de kinderen 
draait DJ Fabe lekkere muziek. Wie niet 
dansen wil, kan springen op het spring-
kussen dat er het hele weekend staat. 
Zondag, de finaledag wordt lekker 
‘cool’. Want we hebben natuurlijk de 
beste spelers die om de titel gaan strij-
den. Vanaf het terras kun je de wed-
strijden bekijken, onder het genot van 
een heerlijk schepijsje. Magical enter-
tainer Jeroen de Jong laat je zwaar aan 
jezelf twijfelen met de coolste trucs.
De Lamers Tielemans Lissevoort 
Open wordt gespeeld op de banen van 
tennisvereniging De Lissevoort in 
Nuenen. ’s Avonds beginnen de wed-
strijden om 18.00 uur, in het finale-
weekend vanaf 10.00 uur. Kom gerust 
langs voor een sportieve en gezellige 
avond/middag.

Ben je geen lid van een tennisclub, 
maar zou je graag kennismaken met de 
tennissport, dan nodigen we je graag 
uit om mee te doen met dit gezellige 
toernooi. Tenniservaring is niet nodig, 
zin om een potje te tennissen en gezel-
lig samen te zijn met dorpsgenoten en 
vrienden is wel belangrijk. Ook nodi-
gen we alle leden van de Nuenense 
tennisverenigingen uit om in te schrij-
ven. Vraag buren, familie en vrienden 
om mee te doen, dan wordt het ook dit 
jaar weer een mooi toernooi.
Dit jaar worden de Nuenense kam-
pioenschappen van 2 t/m 10 septem-
ber gehouden op het tennispark van 
TV Wettenseind. De inschrijving is in-
middels geopend op toernooi.nl (zoek 
even op Wettenseind) en sluit op 28 
augustus. Houd voor de categorieën 
de volgende richtlijnen aan: 
Niveau 9 = nooit gespeeld
Niveau 8 = beginner 
Niveau 7 = gevorderd
Neem voor vragen contact op met TV 
Wettenseind via: 
voorzitter@tvwettenseind.nl of dvos-
selman78@gmail.com

Voor meer informatie, kijk op tvwet-
tenseind.nl of op: www.facebook.
com/TennisVerenigingWettenseind/ 

Groetjes van de Nuenense tennisver-
enigingen
TV Wettenseind, TV De Goudhoek, 
TV De Lissevoort, TV Nederwetten.

De zomervakantie staat weliswaar voor 
de deur en daar wordt door velen naar 
uitgekeken. Tennisliefhebbers kunnen 
daarna met opgeladen batterij, zich 
weer van hun sportieve kant laten zien. 
Van zondag 24 september tot en met 
zondag 1 oktober vindt het Watermo-
len van Opwetten toernooi plaats. Een 
jaarlijks terugkerend toernooi dat 
voorheen bekend was onder de naam 
Pezzaz toernooi.
Acht dagen waarin deelnemers in alle 
categorieën in poules spelen om te 
strijden voor een finaleplaats. Naast de 
sportieve strijd staat dit toernooi al ja-
ren bekend om het genieten en de ge-
zelligheid. Reden voor Drieske Ko-
nings om de naam van De Watermolen 
van Opwetten aan dit toernooi te ver-
binden. “Volop genieten op een unieke 

plek in een Brabantse sfeer staat voor 
ons restaurant voorop. Deze kern-
waarden sluiten naadloos aan op de in-
steek van de toernooicommissie. Met 
veel zin en vertrouwen hebben we de 
handen ineen geslagen“ aldus Drieske.

Er kan zowel op het dames- als heren-
dubbelspel worden ingeschreven 
evenals in de zogenoemde mix. Daar-
bij is er een 35+ èn een 55+ categorie 
en om het gezellig te houden wordt in-
gedeeld op actuele ranking. Inschrij-
vingen vinden zoals gebruikelijk plaats 
via de site: toernooi.nl. Wilt u de prij-
zenkast thuis graag vullen òf juist 
graag sportief genieten op het mooie 
park van Tennisvereniging De Lisse-
voort, noteer dan dit toernooi in de 
agenda en schrijf u in!

De nieuwe samenwerking tussen restaurant de Watermolen van Opwetten en de toer-
nooicommissie werd gepast beklonken.

rieën: dames, heren en jeugd tot 16 
jaar. De inschrijfkosten, te betalen op 
de dag zelf, bedragen 20 euro voor da-
mes en heren teams. Jeugdteams beta-
len 10 euro. 

Uitslagen 2016:
1ste plaats Dames: Wa mak ut uit!
1ste plaats Heren: CV bij elkaar ge-
raapt zooitje
1ste plaats Jeugd: Firegirls
Aanmoedigingsprijs 2016: Jeugdteam 
Sterk & Stoer

Stuur een mailtje naar info@doenne-
derwetten.nl. Meer informatie is te vin-
den op: www.doennederwetten.nl

Na afloop van de wedstrijden zullen de 
prijzen op het touwtrekterrein uitge-
reikt worden. Daarna is er nog vol-
doende gelegenheid om, op het ter-
rein, met een leuk muziekje gezellig na 
te kletsen. Natuurlijk is ook publiek 
van harte welkom om dit spektakel bij 
te wonen! De toegang is gratis!

We zijn op zoek naar spierballen! Ofte-
wel, touwtrekteams kunnen zich tot 
vrijdag 18 augustus 2017 inschrijven 
via info@doennederwetten.nl. 
Een touwtrekteam bestaat uit 6 touw-
trekkers en 1 coach. Touwtrekvereni-
gingen zijn uitgesloten van deelname. 
Inschrijven kan in de volgende catego-

RKSV Nuenen 
zoekt jong & oud
Ben je een jongen of een meisje, ben 
je geboren in 2011 of 2012 en lijkt 
voetballen je heel erg leuk? Kom dan 
eens kijken op de voetbalvelden van 
RKSV Nuenen. Hier spelen op zater-
dagochtend diverse teams, waaron-
der PSV en AC Milan, binnen de 
Sport & Spel competitie met heel veel 
plezier tegen elkaar. Je leert spelen-
derwijs de beginselen van het voetbal 
en hoe leuk het is om samen met je 
vriendjes en vriendinnetjes met een 
bal in de weer te zijn. We hebben nog 
enkele plekken vrij dus kom eens kij-
ken. Voor meer informatie: 
www.rksvnuenen.nl/sport-spel

Walking football voor Oldstars
Ben je een man of vrouw, ben je ge-
boren voor 1955 en lijkt voetballen je 
heel leuk, maar is rennen misschien 
wat lastig, informeer dan eens naar 
de mogelijkheden van Walking Foot-
ball bij RKSV Nuenen. Bij Walking 
football speel je op een klein veld in 
kleine groepen tegen elkaar. Alles 
qua voetbal mag, behalve rennen, bij 
walking football is lopen verplicht. 
Het aankomende seizoen start RKSV 
Nuenen met een groep Oldstars. Een 
ochtend in de week twee uur gezellig 
bezig zijn met een bal. Er zijn nog en-
kele plekken vrij dus kom eens kij-
ken. Voor meer informatie: 
www.rksvnuenen.nl/oldstars 
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Diploma B: Abby Delsine, Belle Barends, Bram vd Klein, Brent v Kollenburg, 
Christean Kreike, Emma Buijtels, Evi Coolen, Evie Brekelmans, Flora Gouyet, 
Floris v Oorschot, Julie Erps, Lars Welp, Laura Willaert, Levi Lavrijsen,   
Lot vd Dungen, Lucas Mackay, Luuk de Kat, Luuk vd Biezen,    
Madeleine vd Sommen, Manu Swinkels, Nora v t Hof, Quinn Kivits,  
Sabijn vd Berg, Sasha vd Laar, Tess Geurds, Thomas v Keulen, Ties vd Heuvel, 
Chezy Hezemans, Elize vd Velden en Nora Vrijken.

Diploma C: Amin Saddaty, Aneudy Mora Gonzalez, Daniël Rosenberg,   
Fleur Leeuwenberg, Johan Evers, Julian Leclercq, Julian Leeuwenberg,   
Loek Hovers, Lize Meelhuysen, Lizzie Kraaijvanger, Maxim Lemeshko,   
Parker Elfrink, Querali Mora Gonzalez, Siebren v Odijk, Yara Schijven,   
Daniël Nepota, Ivar vd Elzen, Lara Schutijzer en Camilla v Hooff.

GESLAAGD VOOR 
HET ZWEMDIPLOMA 

IN HET ZWEMBAD 
VAN LACO 
SPORTCENTRUM NUENEN

powered by

(0)40-2832970 | Sportlaan 4-6 | 5671 GR Nuenen | www.feelfitcenter.nl

Diploma A: Alexander v Aert, Amber Kessels, Bas Versteijnen, Bodhi Driessen, 
Britt Clarijs, Chiara Toller, Elin Meijer, Fleur Deitmers, Fleur Senssen,  
Hannah Konings, Isa Renders, Jesse Kriek, Kenji Rosenberg, Liese Tijmstra,  
Lisa vd Kruijs, Maud v Helden, Mila v Valen, Nora de Bonth, Pien Bovers,   
Pim Bonthuis, Pink Kazinczu, Pleun de Rooij, Quinn Franssen,   
Rens vd Heuvel, Robien Paulssen, Sam Korbijn, Sara Heijnen, Sem v Griethuysen, 
Senna Hoebergen, Victor v Vught, Ellis v Kaam, Lars Kuijpers en Isa Kuijs.

ZATERDAG 1 JULI 

Midweekteam BCL   
eindigt competitie
Het tweede midweekteam van Badminton Club Lieshout heeft het seizoen 
in mineur afgesloten. De thuiswedstrijd tegen JFF uit Berkel-Enschot heeft 
BCL-M2/Totaal Service Laarbeek twee wedstrijdpunten opgeleverd: 

Diploma’s voor jongste 
zwemmers Z&PV Nuenen
Afgelopen weken was weer tijd voor het diplomazwemmen voor de jongste 
zwemmers van Zwem & Polovereniging Nuenen. • C-diploma’s waren er voor 
Melissa van Uden, Stijn van der Velden en Tristan van der Wel. • Zwemvaardig-
heid-1 diploma’s werden behaald door Hugo Spanjers, Sanne van den Wildeberg, 
Arlyn Schouten, Johannes van Hemert, Jochem Vink, Daan van den Boomen, 
Hasse van Schijndel, Mira Boonman, Lars Reintjes, Emma van Lieshout, Bernice 
Heuver, Kim Geraets, Eva Hofman, Jeroen Lintermans, Sofie Croonen, Stan van 
Uden, Lotte Croonen, Mandy Nieuwlaat, Imke Swinkels, Karlijn Swinkels, Amy 
Griffioen, Timo Verhallen, Gijs de Rooij, Joleijn Wouters, Floris Hulsbergen, Mare 
van der Sommen, Remco en Mathijs. • Zwemvaardigheid-2 diploma’s werden uit-
gereikt aan Ralph Spanjers, Aryan Kumar, Bram Kuijpers, Karlien Hulsbergen, 
Sophie Dams, Delia van Dongen, Sam Dielemans, Lonneke Eijsvogels, Jeroen 
Lintermans en Jasper. • Zwemvaardigheid-3 diploma’s waren er voor Vita Caboni, 
Shreya Kumar en Lotte Bosgra.

BCL-M2 (v.l.n.r.): Marthijn Junggeburth, Ingrid 
Bergé, Jos Kluijtmans en Ine Merkelbach

Mooie afsluiting 
seizoen    
Z&PV Nuenen
Met twee dagen Netherlands Invitatio-
nal in het Pieter van den Hoogenband 
zwemstadion is afgelopen weekend het 
zwemseizoen 2016-2017 afgesloten 
door de zwemmers van Z&PV Nuenen, 
met 30 persoonlijke records en veel 
medailles. Danila van den Hoogeband 
haalde goud in het masters klassement, 
Pleun van der Heijden brons en zilver 
op de 50 en 100school, Thomas van 
Ekert brons op de 100school en er was 
twee maal goud voor Robin Goossens.

Foto: Medailles voor Pleun en Robin

Nuenen:     
Triathlonmekka in de regio
 
Een groots evenement met deelname van honderden sporters die zwem-
men, fietsen en hardlopen. Dat is de Dolphin Triathlon Nuenen. De triathlon-
sport zit in de lift. Steeds meer sporters combineren deze drie takken van 
bewegen. De (top)sporters worden professioneel begeleid en familie en 
vrienden trekken er op uit om hun favorieten te ondersteunen.
 

Groepslesinstructeur 
m/v gezocht
Op woensdagavond is een gezellige 
groep vrouwen, tussen de 45 en 65 jaar, 
actief met bewegen op muziek, in de 
sporthal aan de Mgr Cuytenlaan in 
Nuenen, tussen 20.30 en 21.30 uur.
Voor meer info: Jetty v. Brussel telnr: 
040-2834957 of brussel_keulen@hot-
mail.com. Riekie Martens telnr: 040-
2836401 of riekiemartens@onsnet.nu.

Kienavond   
Vrijdag 7 juli aanstaande organiseert 
Seniorenvereniging KBO Lieshout in 
het Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout 
weer de bekende en gezellige kien-
avond. Naast het kienen is er een mooie 
loterij. Ook maakt u kans om de jackpot 
te winnen. Kom kienen en win een van 
de prachtige prijzen. De zaal is open om 
19.00 uur en aanvang is om 20.00 uur. 
Wij nodigen iedereen van harte uit 
voor een avondje gezellig kienen in het 
Dorpshuis.

Ingrid Bergé in haar singlepartij en Ida 
van de Lockant en Martijn Jungge-
burth één wedstrijdpunt in de mix: 
2-6. In de thuiswedstrijd tegen het 
tweede midweekteam van de uiteinde-
lijke kampioen BC Alouette uit Best 
wonnen Ine Merkelbach en Ingrid 
Bergé zowel de single als de dubbel. 
Eindstand 3-5.
Hierdoor is het team van BCL op de 
laatste plaats geëindigd van poule 2 in 
de vierde klasse. De conclusies uit deze 
rangschikking zijn inmiddels getrok-
ken: BCL-M2/Totaal Service Laarbeek 
speelt komend seizoen weer in de vijf-
de klasse. Woensdag 5 juli is de laatste 
speelavond van het seizoen.

Triatleet Leon Rooijakkers uit Gerwen in 
actie bij het zwemmen (links met naast 
hem Joost Migchels uit Nederwetten). 
Foto’s Cees van Keulen

Triathlon Nuenen ziet de belangstel-
ling toenemen. Zo’n zeshonderd deel-
nemers schreven zich in. De Nuenense 
triathlon in en rond het Laco strand-
bad aan de Enodedreef was zondag 2 
juli ook een selectiewedstrijd voor de 
derde en vierde divisie Team Competi-
tie Triathlon Zuid. Dolphin Triathlon 
Nuenen ontpopt zich in deze regio als 
het mekka in deze tak van sport.
 
Van mini- tot 1/4-triathlon
Het programma startte zondagmor-
gen om kwart voor tien met de mini-
triathlon. Daarna doken de triatleten 
voor de kwart- en achtste triathlon in 
het natuurbad. 
Er kwamen 

individuele sporters en teams en ook 
estafetteploegen in actie. Het slotstuk, 
de ¼-triathlon in de 3de divisie, begon 
’s middags tegen twee uur. De organi-
satie berustte bij Squadra uit Eindho-
ven.
Honderden sporters en vele honder-
den supporters en passanten in en 
rond het strandbad, regel maar eens 
dat bijvoorbeeld de logistiek soepeltjes 
verloopt. Een moeilijke klus voor de 
vele vrijwilligers.
 
Leon Rooijakkers vijfde
Voor de kwart-triathlon individueel 
gingen zo’n 160 deelnemers van start. 
Winnaar werd Albert Timmers uit 
Vught in 1 uur 48 minuten en 33 se-
conden, met op de tweede plaats Paul 
Lijten uit Lieshout in 1u51min58sec. 

De beste triatleet uit onze gemeente in 
deze categorie werd Leon Rooijakkers 
uit Gerwen van Rooijakkers Tweewie-
lers in 1u53min22sec. Sportarts Edwin 
Achterberg uit Nuenen klasseerde zich 
als tweede Nuenenaar op een 11de 
stek met een tijd van 1u58min09sec. 
Joost Migchels was de beste Neder-
wettenaar (5de Nuenen c.a.) op een 
35ste plaats in de uitslag met een tijd 
van 2u07min25sec.
Voor meer informatie: 
www.squadraevents.nl
 

Sportarts Edwin Achterberg neemt een 
verfrissend Dolphin-watertje aan....
 



1 BETALEN
2 HALEN

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Smolders Schoenen NuenenZie voorwaarden in de winkel

KINDERSCHOENEN

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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

+

CARAVAN & CAMPERACTIE
Maak nu een afspraak voor een 
onderhoudsbeurt of voor een 
schadereparatie aan uw caravan 
of camper en u ontvangt bij ons 
als nieuwe klant:

             GRATIS 

    Makra was-setje
              GRATIS     exemplaar KCK

op onderhoud of schadeherstel 
aan uw caravan of camper

10  % 
KORTING

◆  verkoop
◆  service
◆  brandstof

◆  onderhoud
◆  schadeherstel
◆  óók voor caravans

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

Een aandeel in elkaar

Wooncafé 13-7 18.30-21u Café Ons Dorp, Parkstraat 1 Nuenen

Interesse in nieuwbouwproject GerwenZO? Wij lopen graag hard voor
jou om te kijken wat financieel mogelijk is. Kom naar het Wooncafé op
donderdag 13 juli, of bezoek ons wekelijks inloopspreekuur.

Ook voor nieuwbouwproject GerwenZO! 

Inloopspreekuur: maandag en donderdag 15.00 -20.00 uur Laan der Vier Heemskinderen 7 Geldrop 

Meer info: rabobank.nl/dommelstreek

Hypotheek
binnen een
week

Niels, Petra en
Dirk lopen hard

voor jou

Mariastraat 27a - Mariahout - Tickets en info www.oltm.nl

De Zomerton
‘lachend de zomer in’

vrijdag 14 juli - 20:30 uur

Leuke
kindervoorstellingen!

elke donderdag in de vakantie - 14:30 uur

Openluchttheater Mariahout
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